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 ارلیح 

ن

 مسب اہلل ارلمٰح

اول)

ن

 (لمکم ی

 رم ی اقشعِ 

اہ  یاراز 

 

 ش

( 2 نزیس ) رم ی اروِح    

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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د راہ اھت یسک یک اینت تمہ ہک وکیئ اس یک روح وک فیلکت اچنہپےئ   وہ

ٹ ن

ر رطف اےس ڈوھی
م
 ہ

 وکن اھت اس اک ااسیدنمش سج ںیم اینت تمہ آ یئگ یھت ہک وہ ڈویل ےس اگنپ اتیل ۔ 

رادش اس لیھک اک س  ےس زمکور وہمرا اھت ۔سج ںیم اینت تمہ آ یئگ یھت ہک وہ ڈویل یک 

ا

ے

  زمکوری رپ ہلمح رکی

دےن ںیم اکایمب ہن وہاکس ۔اور رھپ اےس 

ٹ ن

ر نکمم وکشش ےک ی اووجد یھب وہ اےس ڈوھی
م
ہ

 ای  وفن آی ااھت ۔ 

ا اچےتہ وہ وت سج ہگج یک ولنشیک ںیم ںیہمت ڈنیس رک راہ وہں واہں ےلچ 

ن

ارگ روح وک اچبی

 اجؤ روح وک اس صخش ےن وںیہ رپ راھک ےہ ۔ 

دےت  نکیل مت وکن وہ۔۔۔! وہ یپاولگں یک رطح روح

ٹ ن

  یسک ادیم   وک ڈوھی
 
کھت اکچ اھت ج

  ےک رونش دےی یک رطح یسک ےن اےس وفن یک 

 

 ںی وہاچاتہ ن مت 

ن

ن

ی ک
مل

ا اچےیہ 

ن

ںیم وج یھب وہں اس ےس ںیہمت وکیئ بلطم ںیہن وہی

ام ےس اجیتن ےہ ریمی ذات اگنھکےنل

ن

ےس رتہب    ےھجم ی اد روھک داین ےھجم اہرٹ سیل ےک ی
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  اچبؤ وفن دنب وہاکچ راہ  ےہ ہک مت اینپ روح یک اجن

 اور ولنشیک اس ےک ومی الئ رپ آ یکچ یھت ۔ 

وہ صخش وکن اھت وکن ںیہن ی ارم وک اس ںیم وکیئ دیپسچل ںیہن یھت نکیل ی ا رم یک ذات رپ 

 اکچ ںیہن اتکس اھت ۔    اس اک ای  ااسحن اھت وج ی ارم اکیمظ

ے

 رمےت دم ی

°°°° 

 اھت

ے
ے

رنی وق

ے

ریتلچ اسسن ےک دعب اےس وہ ی ارم ےک ےیل س  ےس لکشم ی
م
  ہ
 
 ج

  وسحمس وہ راہ اھت ہک اس یک روح اس ےس دور اج ریہ ےہ

 

  ڈارٹک ےن اس اک ونجن اور دویایگن دےتھکی وہےئ یہ اےس انمس  اافلظ ںیم اتبی ا اھت

انکمم ےہ ہی س  ھچک ےتہک وہےئ ڈارٹک وخد یھب اس ےس 

ن

ا اور رقتابی ی

ن

ہک روح یک اجن اچبی

ر یھت ۔وخزفدہ اھت انیقیً

ن

 اےس اینپ اجن تہب زعی 

ااچاتہ اھت وہ ھجمس اکچ اھت ہک ہی ڑلیک اس صخش ےک 

ن

ری

ٹ
پ
وہ ی ارم ےک ونجن ےک ےھتہ ںیہن چ

  ےئل اس یک زدنیگ ےہ
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ے ےک دعب روح اےنپ آپ وک ےباجن وسحمس رک ریہ ےہ 

ن

کلن

ن

ن
نکیل ادنریھی اکیل ربق ےس 

 متخ وہ یکچ ےہ ۔ 

ے
ے

 اس ںیم ےنیج یک اطق

د وہ ڈارٹک وک یہ اجن ےس امر داتی ےہ ۔ی ارم اک سب   ای 

 

 اتلچ وت ش

 ی ارم رپ 

ے
ے

ارگ وہ ڈارٹک زدنہ اھت وت رصف اور رصف رضخ یک وہج ےس سج ےن اس وق

 رٹنکول یک اھت ۔ 

ےگنہم ےس اگنہم العج رکوای ا ۔ارماکی ےک    اور رھپ وہ اینپ روح وک ےل آی ا اھت واہں ےس اس اک

 یہ ےنیج یک ونتیع ی ایق ےہ

ٹ
ن

  ڈارٹکز اک انہک اھت ہک روح ےک ادنر رصف دس رپس

 

  ارگ وہ وخد زدنیگ یک رطف ولٹ آےئ وت اس یک اجن اچبیئ اج یتکس ےہ

وح ےن دض وھچڑ دی وہ ولٹ آیئ اےنپ ی ارم ےک ےیل اور رھپ ی ارم یک تبحم ےک اسےنم ر

 ویکہکن وہ یھب اجیتن یھت روح ےک انب ی ارم ھچک ںیہن ۔

  ےس یہ ڈارٹک ےن اےس یسک یھب 

ے

وپرے دو امہ دعب وہ وہش یک داین ںیم ولیٹ یھت ۔اور ی

یک مسق یک ی ات ی اد رکواےن ی ا رھپ نشنیٹ دےنی ےس یتخس ےس عنم یک اھت ااسی رکےن ےس اس 
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 وھبل یتکس یھت

ے
 

ر یتکس یھت وہ اینپ ی اداس

ٹ

ڑ
 ھگ
ب

 

ے

  دامیغ احل

اور ی ارم ااسی ھچک ںیہن اچاتہ اھت اےس وت سب اینپ روح واسپ اچےیہ یھت یسیج وہ یھت ی الکل 

  ویسی یہ

°°°°°°° 

ی ارم ےک ےیل روح یہ اس اک س  ھچک یھت اس ےک انب وہ ےنیج اک وصتر یھب ںیہن رک اتکس اھت 

ر آیکچ ےہ وہ اچیتہ ےہ ہک س  ھچک ےلہپ اسیج وہ وہ اجاتن

ن

 
 اھت وہ ان س  زیچوں ےس اعچ

 ی ارم

ے

 اس ےک ےیل تہب لکشم ےہ ڈارٹک ےن دو امہ ی

ے
ے

وک روح ےک یپاس    اجےئ ہی وق

 اجےن ےس یھب عنم رک دی ا اھت 

 

ارلم زدنیگ یک رطف ال یپای ا اھت 

ن

 اےس ی اد اھت ۔ینتک لکشم ےس وہ اےس ی

 

 ےھت اس احدےث وک نکیل روح آج یھب ےلہپ یک رطح ںیہن وہ یپایئ یھت ۔ نیت امہ زگر ےکچ 
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ڈارٹک ےن اےس یسک یھب مسق یک رپاین ی ات ی اد دولا رک نشنیٹ دےنی ےس عنم یک وہا اھت نکیل 

ر رکیت یھت ہک وہ ی الکل کیھٹ ےہ 
م
وہ س  ھچک وھبیتل یہ ںیہن یھت وہ اس ےک اسےنم اظہ

ا راتہ اھت نکیل ی ارم اجاتن اھت ہک وہ کیھٹ

ے

  اھٹیب اجگ
 
ی ر

ے

 ںیہن ےہ وہ اسری رات اس ےک ق

ر مسق یک نشنیٹ ےس 
م
ر نکمم رطےقی ےس اےس ہ

م
ا اجےئ ی ارم ہ

ن

ہک ںیہک وہ وخاب ںیم ڈری

 دور رےھک وہےئ اھت ۔ 

 

 

ے

ا اھت وقہم ےس واسپ وہش ںیم آےئ وہےئ ۔دو ےنیہم ی

ن

لک اےس وپرا ای  ہنیہم وہ اجی

ادئ یہ وہ زدنہ چب یپایت۔ڈارٹک اک انہک اھت ہک اےس ھچک یھب وہش ںیہن اھت ڈا

 

رٹک ےک اطمقب ش

وہ ای  رمدہ ووجد ےہ وہ زدنہ ںیہن چب یپاےئ یگ نکیل ی ارم ےن تمہ ںیہن اہری ۔اےس 

  اچےیہ یھت اور وہ اینپ روح وک واسپ ےل آی ا اھت   اینپ روح

 

  ہی ای  زجعمہ اھت 

   یئگوج ی ارم یک زدنیگ وہا اور اےس ای  ی ار رھپروح لم
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اہلل ےن اس رپ رمح یک اھت اس یک روح وک اےس واسپ دے دی ا اھت ورہن اس ےک اعمےلم  

ارف اور وصعمہم یھب تمہ اہر ےکچ ےھت۔وہ اس ےس پھچ رک روےت 

 

ںیم وترضخ یلیلٰ ش

ےھت وہ وپری رطح ےس اس ی ات وک وبقل رکےکچ ےھت ہک اب روح ےک زدنہ ےنچب یک وکیئ 

 روح یک ومت یک ربخ ی ارم یک زدنیگ الہیتکس یھت ادیم ںیہن یچب اور یسک

ے
ے

  یھب وق

 

ا اھت اور اہلل وک اس رپ رمح آایگ سج ےک ےیل وہ 

ن

نکیل ی ارم یک تبحم زدنہ یھت اےس واسپ آی

 اےنپ رب اعتیلٰ اک رکش زگار اھت 

ے
ے

ر وق
م
 ہ

 

 ایھب لمکم وطر رپ کیھٹ ہن وہےن یک وہج ےس ارثک روح یک اسسن اڑھکےن یتگل ارثک وہ

 دنین ںیم اس

ن

 یک آھکن لھک اجیت    اےنپ آپ وک ای  ادنریھی ربق ںیم وسحمس رکیت ااچی

اس اک وخف زدہ ووجد اکےنپن اتگل اور ی ارم ےب سب اھت ی الکل ےب سب اہیں وہ ھچک ںیہن رک 

ر یپاور ےب سب یھت
م
 اتکس اھت اہیں اس یک ہ
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ا اھت اےس رصف اور رصف اینپ روح یک رپواہ یھت 

ے

ی ارم اےس ی الکل یھب اےلیک ںیہن وھچڑی

المکم اھت" روِح ی ارم" بلطم  سج ےک انب وہ ادوھرا

ن

م یک روح وہ ی ارم یک روح ی ار   اھت ی

  یھت روح ےک انب ی ارم یھبک لمکم ںیہن وہ اتکس اھت

ا ےہ اےنپ ےنیج یک وہج اک 

ے

ی ارم اک انہک اھت ہک وہ یبلطم ےہ وہ روح اک ںیہن ہکلب اانپ ایخل رھک

ا ےہ ویکہکن روح ےک انب وہ یج ںیہن اتکس

ے

 ایخل رھک

ری رطح ےس الھجنھج  رپ وہ ی 

ن

ر زیچ ںیم روک اور ی ار م یک دحدرہج رئیکن
م
 یئگ یھت ۔ہ

 رپ ہن وسےن رپ 

ے
ے

 ہک وق

ے

وٹک اھکےن رپ روک وٹک'اےنھٹ ےنھٹیب رپ روک وٹک اہیں ی

اراض یھب وہ اجیت اور 

ن

ری وہیئ یھت ارثک ی

ٹ
پ
روک وٹک وہ آج لک ی ارم ےس تہب زی ادہ چ

 ی ارم وک اس یک وضفل اور ےباج دض یھب امینن ڑپیت

 

 وھگری رپ اخومش ںیہن وہیت یھت اب وہ دض رکیت یھت اب وہ ےلہپ یک رطح ی ارم یک ای  

ا وت دور ہصغ رکےن اک یھب 

ن
ٹ ن

 وہ کیھٹ ںیہن وہ اجیت ی ارم اس وک ڈان

ے

  ی
 
اجیتن یھت ہک ج

ںیہن وسچ اتکس نکیل رھپ یھب ی ارم اک الل رہچا وسیخ رھبی آںیھکن اےس وکیئ یھب ااٹل 

ےس ڑلیت یھب یھت نکیل اس ےک   دیساھ اکم ںیہن رکےن دیتی یھت سج یک وہج ےس وہ اس
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 دبےل یھب اسےنم ےس ڈنھٹا ری انشکی اتلم وت وہ ےبزار وہ اجیت 

ر ڈال دی ا اھت ۔  

 

ی ےن اس یک تحص رپ تہب ااھچ ای

س

ن

ی گن

 اےسی ںیم یلیلٰ یک رپ

 

اور اس یک وخیش اور دض دےتھکی وہےئ ی ارم ےن اےس یلیلٰ ےک یپاس دورہپ ںیم رےنہ یک 

 ااجزت دے دی یھت 

 

°°°°° 

ی ےک یپاس یہ ریتہ یھت  

ٰ ی ل
ل

 وہ اسرا اسرا دن 

ویکہکن رضخ ےک اطمقب وہ اےنپ وچبں وک یسک یھب مسق ےک امایف اموحل ںیم رپورش ںیہن  

ی ےک ےلہپ ےنیہم ںیم یہ 

س

ن

ی گن

ی وک اسرا اکم اکج وھچڑ رک رپ

ٰ ی ل
ل

یپاےن دے اگ یہی وہج یھت ہک 

 رھگ انھٹیب ڑپ ایگ ۔ 

 

ا یلیلٰ

ن

 ےک ےیل یھب یسک تمعن ےس مک ںیہن اھتہی اگل ی ات ےہ ہک اےسی ںیم روح اک آاجی
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 وہ ریہ یھت

ے

 
ای

 

 اب آہتسہ آہتسہ وہ اس ےک ےیل زتمح ی

 

ا اھت 

ے

ی یک وہج ےس ی ارم ہن اچےتہ وہےئ یھب اےس یلیل ےک یپاس وھچڑ ےک آی

س

ن

ی گن

اس یک رپ

ام

 

ر زیچ ہکلب ای  ای  ڈنکیس رپ رصف اانپ قح اتھجمس اھت وہ ش
م
وک وخد یہ ےل رک   وہ وت روح یک ہ

ا اھت

ے

 ہک وہ اس ےک اعمےلم ںیم وہ یسک رپ یھب نیقی ںیہن رکی

ے

ا اہیں ی

ے

  اجی

 

ا اھت ۔ 

ے

 اس رپ رظن رھک

ے
ے

ر وق
م
 یلیلٰ ےک رھگ ںیم ےگل رمیکوں یک دمد ےس وہ ہ

ا 

ے

ی  وہ اےس ںیہن دھکی یپا

ے

نکیل وہ اجیتن یھت ہک آسف ےس ےل رک یلیل ےک رھگ ےک رفس ی

ارف ےن وف 

 

 ن رپ اتبی ا اھت ہک ڈویل یسک اک افصی ا رلےن ایگ ےہاور آج وت ش

 

بلطم وہ ٹیل آےئ اگ اور وہ اس زیچ اک افدئہ ااھٹیت یھت یلیل اک ایخل رےنھک یک تہب وکشش 

  رکریہ یھت

ی 

س

ن

ی گن

 ںیہن وہیئ یھت وہ یھب اس یک رپ

ے

 
ای

 

یلیل ےک ےیل وت روح یھب اےنپ امومں ےس مک ی
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 ای  زیچ وت یھبک دورسی زیچ وہ اس وک الھک الھک رک ھچک یہ وک ےل رک اکیف یچٹ وہ ریہ یھت یھبک

راھےن ںیم اکایمب ریہ یھت

ٹ

  دن ںیم اس اک وزن ی 

 

 یھب وہ دوونں نچک ںیم ھچک انبےن ںیم رصموف یھت ہکبج یلیل وک ی ارم ےن روح 

ے
ے

اس وق

ہکن ےس وکیئ یھب اکم رکواےن ےس عنم رک راھک اھت یلیلٰ یک اسںیسن وسیھک وہیئ یھت ویک

 وہ راہ اھت ۔ 

ے
ے

 ی ارم ےک آےن اک وق

 

 اور ہی امومں یک اھبیجن اس یک وکیئ ی ات ںیہن امن ریہ یھت ۔ 

 

دوی ڈنیس رک دوں یگ رگم 

ٹ

دا ےک ےئل سب رک دو ی ار ںیم وخد انب رک یپ ولں یگ ںیہمت وی 

ن

روح خ

ا وہاگ

ے

 انبؤ ڈویل یھبک یھب آی

ے

  مت م

 

  وہ اس ےک اسےنم اہھت وجڑے اےس عنم رکےن یک وکشش رک ریہ یھت
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ام ےہ اور مت ولگ ڈویل ڈویل ہہک 

ن

اء اہلل ےس انتک وخوصبرت ی

 

ام ےہ ان اک امش

ن

ی ارم ی

ررک وبیل

ٹ
پ
ام اگبڑے واولں وک وہ چ

ن

ا ی

ے

ام اہلل اعمف ںیہن رکی

ن

  رکاگبڑ رےہ وہ ان اک ی

 

ارا ہشقن اگب    ںیہمت
م
ام یک ڑپی ےہ روح ڈویل ہ

ن

ڑ دے اگ ارگ ںیہمت ذرا یس یھب فیلکت ی

  اےس ےھچیپ ےس دقومں یک اھبری 
 
وہیئ وت۔وہ اس یک ی ات اکٹ رک دلجی ےس وبیل ج

 اچب انسیئ دی۔

 

 مت اہیں ریمی ویبی ےس اکم رکوا ریہ وہوہ ےصغ ےس رسد آواز ںیم وبال ۔ 

  ہک روح اک یھب احل ھچک ااسی یہ اھت 
 
  یلیلٰ وت الھچ ڑپی ج

 

ارف اھب

 

یئ ےن وت وبال اھت ہک ہی ںیہک ےئگ وہےئ ےھت اور آج ٹیل آےن واےل ےھت وت ش

انخ ہنم ںیم ڈاےل وسےنچ یگل

ن

 اینت دلجی ۔۔۔ وہ ی
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  ی ارم یک تخس وھگری ےن اہھت ہنم ےس اکنےنل رپ وبجمر رک دی ا 
 
 ج

ںیہن ڈویل یم۔۔۔ یم۔۔ یم۔۔۔ںیم ںیہن روح رک ریہ ےہ ۔۔۔۔۔۔ںیم ےن 

 تہب ی ار عنم رکےن یک وکوکوکک۔۔۔۔۔۔ وکشش یک ۔۔۔۔ںیم ےن ۔۔۔۔تہب

نکیل ہی ریمی یتنس۔۔۔۔۔ اہکں ےہ۔۔۔۔ ۔یلیل ےک اافلظ اس ےک ہنم ںیم یہ دےنب 

ام ںیہن ےل ریہ یھت

ن

ے اک ی

ن

کلن

ن

ن
ر 
م
  ےگل ےھت آواز تخبمک ی اہ

 

  ےس روح ےک اسھت وہ 
 
ی ارم ےس وہ ولگ ہشیمہ ےس یہ وخزفدہ رےتہ ےھت نکیل ج

ا رپدنہ ینب وہیئ یھتاحدہث شیپ آی ا اھت

ے

   ان یک زدنیگ ڑھپڑھپای

 ےسیج ڈویل یھبک یھب آزاد رک اتکس اھت 

 

 اور اب وت وہ روح ےک اعمےلم ںیم وخد ےپ یھب نیقی ںیہن رکاتکس اھت وت یلیلٰ وت رھپ یلیلٰ یھت

وت مت اےس نچک ںیم ےل آیئ ہک وج دل ںیم آےئ رکو ۔۔وہ اس یک ی ات اکٹ رک ےصغ ےس 

 وبال  ڑبجےےجیھب
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ںیہن ڈڈڈ۔۔۔ڈویل ہی امن ین۔۔۔ ںیہن ریہ یھت ۔۔۔ یلیل رظناکھج یئگ۔ہکبج ی ارم 

 ےنایلگن یک دمد ےس اس اک رہچا اورپ یک۔ 

 

اگڈ دوں اگ ی اد رانھک اس اک    ارگ اےس اینت یس فیلکت وہیئ ہن وت ںیم ںیہمت زدنہ زنیم ںیم

  ہک وہ اخومیش 
 
ام ںیہن ےل راہ اھت ج

ن

 ہصغ مک وہےن اک ی

ے

ام

 

 ےس ےھچیپ ڑھکی یلیلٰ یک ش

 دھکی ریہ یھت ۔ 

 

ا ہی ہن وہ ےک اس ےک یلیل ےک رھگ آےن رپ 

ے

آواز رکےن یک یطلغ اک وسال یہ دیپا ںیہن وہی

راتھ دھکی ریہ یھت ۔اےس آےنپ ی الکل 

ٹ

یپادنبی گل اجےئ اور اب وہ اےس اینپ رطف ی 

ردی  دھکی رک روح ےن آںیھکن چیم یل 

ن
ن

 ی

 

  اس یک رنم یس رگ
 
تف اےنپ اہھت رپ وسحمس وہیئ وہ انب ھچک وبےل اےس اےنپ اسھت ج
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ر ےلاجےن اگل سج اک اصف بلطم اھت ہک ی ارم آج یھب اس رپ ہصغ رکےن اک وکیئ 
م
ی اہ

ا لکشم اھت 

ن

ا اس آدیم ںیم اانت ربص اہکں ےس آی ا اھت ھجمس یپای

ے

 ارادہ ںیہن رھک

 

ارہ  روح ےن ےبرکف وہ رکای  رظن ےھچیپ ڑھکی یلیل وک داھکی

 

اور اےس وسپ ےنیپ اک اش

 رکےن یگل یلیلٰ ےن وھگر رک اےس داھکی اھت ۔ 

بلطم ہک اس یک اجن ایکٹ وہیئ یھت اور وہ اےس وسپ ےنیپ ےک ےئل ہہک ریہ یھت ۔آج 

ر ےک اہوھتں وہ دیہش یھب وہ یتکس یھت ۔نکیل اےس وت اس یک ی الکل رپواہ یہ 
م
اس ےک وشہ

ر آیئ 
م
 ںیہن یھت یلیل ادنر یہ ادنر ہصغ یتیپ وسپ اک ایپال ےیل ی اہ

ے وہےئ ومی الئ اک رمیک

ے

کن

ٹ

پی
پ

دوی یتنب اجریہ یھت اور یلیل ہنم انبیت اور اےس لبیٹ رپ 

ٹ

ہ آن یک وی 

وسپ یتیپ اج ریہ یھت ۔ویکہکن انب وبثت وہ اس رپ نیقی ںیہن رکیت ہک اس ےن وسپ ایپ 

  ےہ

°°°° 

  

ن

  ہک روح بک ےس وچر رظنوں ےس ایس یک اجی
 
وہ اخومیش ےس اگڑی الچ راہ اھت ج

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

17 

 دھکی ریہ یھت۔ 

ا اھت اور ہن یہ  

ے
ٹ ن

ا اھت اس اک اسرا ہصغ ی اویقں ےک ےیل اھت روح وک ہن وت وہ اےس ڈان

ے

ہصغ رکی

ا اب اس ےک سب یک ی ات یہ ںیہن یھت

ن

  فیلکت اچنہپی

 

وہ یتنک وکشش رکیت یھت ہک ی ارم اس رپ ہصغ وہ اےسڈاےٹن رھپ ایپر رکء نکیل اب وت ی ارم  

رنی انبیت

ن
 

لسلسم    وک اس ےس زی ادہ اس یک وسنت امیبری ےس ایپر وہ ایگ اھت وہ ہنم ےک ڈای

ی وسچ ریہ یھت

ے

ھت
ی ک

 اس وک د

 ےب سب رکدی ا اھت ہک اب وہ روح وک درد 

ے

اس ےک وھک اجےن ےک ڈر ےن ی ارم وک اس دح ی

 دےنی ےک ی ارے ںیم وسچ یہ ںیہن اتکس اھت ۔ 

اہکں وہ اس ےک ذرا یس تخس اگنہ رپ اخومش وہ رک ھٹیب اجیت یھت اور اب وہ اجن وبھج رک 

زیچوں اک وت وہ دعب ںیم نگ نگ ےک دبال ےنیل واال اھت   اےس گنت رکیت یھت۔ریخ اس س  

 اس اک اسحب وت روح وک کیھٹ وہےن ےک دعب دانی یہ اھت 

حاال
فل
اس ےک اانت س  ھچک رکےن ےک ی اووجد یھب ی ارم اس وک ھچک ںیہن اتہک اھت     نکیل 
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ا اس اک ایخل رانھک ۔اس س  ےک العوہ ےسیج ی ارم وک    ۔اس یک

ن

اور دح ےس زی ادہ رکف رکی

 وکیئ اکم یہ ںیہن اھت ۔ 

 

را یکچ یھت ۔

ن

 
  زدنیگ ےس روح اچ

 
 رونیٹ اور بیجع و رغی

ن

 اس وبرن

 

  وہ ی الکل 
 
وہ س  ھچک ےلہپ اسیج اچیتہ یھت اور ےلہپ اسیج س  ھچک یھبت وہ اتکس اھت ج

 کیھٹ وہ یکچ یھت نکیل ی ارم اک یہی انہک اھت ہک وہ کیھٹ 

ے

کیھٹ وہیت اور اب وہ اکیف دح ی

   ےہںیہن

 اب یھب اجری یھت 

ن

 سج یک وہج ےس ی ارم یک ارٹسی  رئیکن

 

  ےہ نکیل وہ اجن وبھج رک 

ن

وہ بک ےس ونٹ رک راہ اھت ہک روح اک اسرا دایھن ایس یک اجی

 وہ چس ںیم ےصغ ںیم اھت اور وہ اانپ ہصغ اس رپ اکنل 

ے
ے

اےس دھکی ںیہن راہ اھت ویکں ہک اس وق

  ںیہن اتکس اھت
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  اےس اس ےیل وہ اانپ
 
 رپ اکنےتل وہےئ اگڑی الچےن ںیم رصموف اھت ج

ن

 ہصغ اڈنیٹسن

اےنپ اہھت اور دنکےھ رپ روح اک سمل وسحمس وہا وہ اس اک ی ازو اھت ںیم اس ےک دنکےھ 

 ےک اانپ رس رھک یکچ یھت 

 

  یک
 
ی ر

ے

د ق ری 

ن

ھچک یہ    ی ارم ےن رنیم ےس اانپ اصحر اس ےک رگد ےتچنیھک وہےئ اےس اےنپ م

ر ںیم وہ   ر ی ارم ےن اےس اینپ دی 
م
ر اگڑی روک ہ

م
ر یکچ یھت۔رھگ ےک ی اہ

ے

رہگی دنین ںیم ای

 ی اوہں ںیم ااھٹی ا ۔ 

 

ریت ںیکلپ دھکی اکچ اھت

ن

رےتھ وہےئ وہ اس یک رلی 

ٹ
پ
  نکیل ڑیسایھں چ

 

  کھج رک رسوگیش یک وت اس ےک وبلں رپ 
 
ی ر

ے

ری اھبری وہ یئگ وہ ۔اس ےک اکن ےک ق

ٹ

ی 

 رشاریت یس اکسمن لھک 
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ہن وہ دواایئوں یک داکن اب وہ یئگ ہن ںیم ومیٹ اب ےسیک ااھٹےک ںیلچ ےگ   اور الھکںی

 ےھجم۔۔وہ دوونں آںیھکن اٹپٹپیت ریسسی ادناز ںیم وبیل۔ 

 

مت ای  ی ار انب وکیئ یھب یتسم ےیک ہی وکرس لمکم رک ول ںیم اسری زدنیگ ںیہمت ویں یہ 

 ےن آںیھکن وھگیئم ۔   اینپ ی اوہں ںیم ااھٹ رک ولچں اگ۔وہ تبحم ےس وبال وت روح

 

اور ارگ ںیم دواایئں ںیہن اھکؤں یگ وت یک آپ ےھجم اینپ ی اوہں ںیم ںیہن ااھٹںیئ ےگ وہ 

 رپ رس رےتھک وہےئ الڈ ےس وبیل 

ن

ر ڈایتل اس ےک یس 
م
  اس ےک ےلگ ںیم ی اہ

 

 مت دوایئ رضور اھکؤ یگ روح وہ یتخس ےس وبال اھت ۔

 

ہک ای  دن ہن اھکےن ےس   اہں وت ںیم بک ااکنر رک ریہ وہں ںیم وت سب ہی ہہک ریہ وہں
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وکن اس ھچک ۔۔۔۔۔۔ںیہن وہاجےئ اگ تہب ھچک وہ اجےئ اگ ےھجم دوایئ اھکین اچےیہ 

  اےس اینپ رمک رپ ی ارم یک 
 
رضور اھکین اچےیہ ۔وہ اینپ یہ دنھ ںیم وبےل اج ریہ یھت ج

 تخس اویلگنں اک اکلہ اس سمل وسحمس وہا وہ وفرا ی ات دبل یئگ ۔ 

 

  اےس ےئل رھگ ےک ادنر دالخ وہاڈگ رگل ےب یب ۔۔وہ 

 

ا رشوع رک دےتی ںیہ وہ یھب اینت ومیٹ ومیٹ آوھکنں ےس 

ن

سب ذرا ذرا یس ی ات رپ وھگری

این وہیت ںیہ ہن ہک وہ دتشہ الیھپےن یگ 

 
ن

۔وکیئ ان وک اتبےئ یلین آںیھکن وخوصبریت یک ن

  

ٹ

م
  ہک ی ارم اس یک اس رسوگیش رپ اینپ رکسماہ

 
رےت وہےئ وبیل ج

ٹ

رای  وک روک ہن ۔وہ ی 

  اکس اھت

 

اہں سب امنشئ رکوایل ان ےس اور وت وکیئ اکم ےہ ںیہن وہ اس ےک ڈلپم ںیم ایلگن 

 وک روےنک یک وکشش رک ریہ یھت ۔ 

ٹ

م
 اسھگیت اس یک رکسماہ
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د رہگی وہیئ یھت ری 

ن

 م

ٹ

م
  ہکبج اس یک اس رحتک ی ارم یک رکسماہ

°°° 

 ڈرن انبی ا ۔وہ چس ںیم امکل اک وکک اھت اس ےک ی ارم ےن وخد اےنپ اہوھتں ےس اس ےکل ےیل

  یھب اہرم یک ےبانپہ تبحم رپ وہ ااکنر 

ے

اہھت ںیم تہب ذاہقئ اھت ۔اور ارگ ذاہقئ ہن یھب وت ی

 ںیہن رکیتکس یھت ۔ 

 

ا اھت وکیئ ااکنر رک ےک داھکیےئوہ اس ےک  

ے

اور رھپاظمل سج ادا ےس اےنپ اہوھتں ےس الھکی

  اینپ ےباگلم وسوچں ےپ تنعل ڈایتل اویچن آواز   اہوھتں ےس اھکیت وسچ ریہ
 
یھت ج

 ںیم وبیل 

 

 ۔    اہلل ہن رکے۔ہک آپ یسک اور وک اےنپ اہوھتں ےس الھکںیئ
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یک وبل ریہ ےبیب ہنم وھکول ۔سب ہی وھتڑا اس رہ ایگ ےہ ۔اس یک ی ات یک رہگی ےھجمس ریغب 

  ی ارم ےن ای  اور وناہل اس ےک ہنم ںیم ڈاال

 

ا امہ اھت ۔ورہن انیقیً اس ےک ااہظِر نلج رپ وہ وخش 

ن

 ی ارم ےک ےیل اس اک اھکی

ے
ے

اس وق

 
س
 س
ن

ا۔ویکں ہہک روح یھب اس ےک اعمےلم ںیم اکیف وپز

ے

 وہیئ یھت اےس یھب وہی

ے

 
ای

 

و  ی

ر یسک اور یک ذات دانھکی ۔ 

ن

 دنسپ ںیہن اھت اےنپ العوہ ی ارم یک وتہج اک رمک

 

اگنپ امل ںیم وہ اس ےس آےگ ےھچیپ ںیہک دےنھکی یک ااجزت ںیہن دیتی 

 

ارثک امرٹیک ی ا ش

 یھت ۔

 

  ہک وہ اجیتن یھب یھت ہک ی ارم اس ےک العوہ یسک اور وک دےنھکی ںیم وکیئ دیپسچل
 
 ںیہن ج

ا

ے

 رھک
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اہں نکیل اس یک ہی نلج ی ا رم وک تہب اھبیت یھت ۔اےس ااھچ اتگل اھت روح اک اس ےک ےیل اانت 

ا انبےن ںیم ےلہپ یہ ٹیل وہ 

ن

 وخش وہےن اک ںیہن اھت ویکہکن وہ اھکی

ے
ے

ا نکیل ہی وق

ن

یچٹ وہی

رواںیہن وہا اھت نکیل ی ا

ٹ

 اس اک ہنم ک

ے

رم وک اس ےکچ ےھت ۔روح وت تہب وخیش ےک ایھب ی

 یک رکف یگل وہیئ یھت ۔ 

 

ا وہں ۔وہ اچےئ  

ے

ریما ہچب دلجی ےس ہی متخ رکو ۔رھپ ںیم ںیہمت ایھچ یس اچےئ انب رک الپی

ا تہب تبحم ےس وبال اھت ۔ 

ے

رای

ٹ
پ
 ےئلیک یپاین چ

 

ا اجمل ےہ وج ھچک وھبل 

ن

 ینتک ایھچ ےہ ی

ے
 

بلطم آپ وک ی اد ےہ ی ارم آپ یک ی اداس

  اجںیئ

 

 یتسیپ ی ار  

ے
ن

  م وک رکسماےن رپ وبجمر رک یئگ وہ دای
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 ول یج رھپ رشوع وہیئگ امنشئ ۔

 

 ںیٹہ ےھچیپ آج اچےئ ںیم انبوں یگ۔وہ رکیس ےس اھٹ رک وبیل 

 

اک ےہ وہ اس ےک دنکےھ ےپ اہھت 

ن

  ہن آو ہی رطخی
 
ی ر

ے

ںیہن روح مت ایھب سیگ ےک ق

ا اےس واسپ اھٹیبےن اگل۔ 

ے

 رھک

 

 وہں ویں ےھٹیب ےھٹیب ۔۔زیلپ مک از مک اچےئ وت انب ی ارم اب سب رکںی ہن زیلپ ںیم گنت آ یئگ

  ۔   یہ یتکس وہں۔وہ تنم رکےن واےل ادناز ںیم وبیل

 

ا وہ 

ن

ا ےہ ی

ن

امئ ربص رک ول رھپ س  مت ےن یہ وت رکی

ٹ

ںیہن روح زیلپ ایھب ںیہن رصف ھچک ی

 ےنھجمس واےل ادناز ںیم وبال وت روح ہنم انب رک واسپ ھٹیب یئگ ۔ 
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رے یک اچےئ الپوں اگ۔وہ اےس ایپر ےس اکچپرےت وہےئ انمےن   آج ںیم ںیہمت

ن

تہب م

 ںیم اکایمب وہا اھت۔ 

 

ہ یک رطح وہ اس یھٹیم یھٹیم اچِےئپ 

 

ش
مم
ہ
 یھت 

ے

ردس اور واعق یہ اس یک اچےئ تہب زی 

ےک دعب وہ اےس دنگی دنگی دواایئں الھکےن واال اھت۔سج رپ اس اک ہنم اسری رات اس 

ر رےہ  

 

رای ر ےک زی 
م
روے زہ

ٹ

 اگک

 

ر بک متخ وہ اگ ہی ڈیمنسی اک ہلسلس وہ وسےتچ وہےئ ی ارم ےک ےھچیپ ہنم انبےئ رمکے 

ن

آچ

  ںیم آیئ یھت

 

°°°°° 

 

ا 

ے

ی ارم اب ہن ںیم آپ ےس یکپ وایل افخ وہ اجوں یگ اےس ڈیمنسی ی اسک ےیل اینپ رطف آی
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 دھکی وہ ہنم انب رک وبیل 

 

ا ےہ وہ تبحم ےس اس اک اماھت 

ے

وکیئ ی ات ںیہن ےبیب ےھجم ریمے ےچب وک انمےن اک رطہقی آی

  وچاتمڈیمنسی اکنےنل اگل

 

ا

ن

ردیتس رکواےن ےس گ اہ لم راہ ےہ آپ وک اتپ ےہ وکیئ یھب اکم زی 

ن

ہ اتلم ےہ آپ وک یھب گ

 ےہ وتہب رک یل

ے
ے

ردیتس ہی دواایئں الھکےت ںیہ ایھب یھب وق   آپ ےھجم زی 
 
۔یسک   ج

دا ےس ڈر آےن یگل  

ن

  وہ اس یک ی اوتں ںیم ںیہن آی ا وت روح اب اےس خ
 
یھب رطےقی ےس ج

 ۔

 

ا وہں اور وج اکم یسک یک  

ے

الھبیئ ےک ےیل یک نکیل ںیم ہی اکم اہمتری الھبیئ ےک ےئل رکی

ا ۔وہ یھب اہکں ےھچیپ رےنہ واال اھت

ے

اہ ںیہن وہی

ن

  اجےئ اس اک گ
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روا ی ادام انب ےک رھک دےتی 

ٹ

ںیہ۔۔۔۔! الھبیئ یک الھبیئ ےہ اس ںیم اےھچ اخےص ہنم وک ک

ںیہ آپ اور آپ ےتہک ںیہ ہک ہی ریمی الھبیئ ےہ آپ اھکےئ ذرا ہی دوایئ ذرا امیبر وہں 

 یک وکباس رک ریہ وہں ںیم اہلل ہن رکے آپ وک ھچک یھب وہ وکیئ آپ۔۔۔۔ ارفغتساہلل 

یھب امیبری آپ وک وھچ رک یھب زگرے وہ دوونں اکونں وک اہھت اگلیت اہلل ےس اعمیف امےتگن  

 وہےئ اینپ ی ات یک وتہب رکےن یگل ۔۔رھپ زراواےفق ےس وبیل 

 

ریت ہی آپ ذرا ہی دوایئ اھکںیئ رھپ آپ وک ہتپ ےلچ ہک ہی یسیک ےہ 

ے

۔ےلگ ےس ےچین ںیہن ای

ا رک یتیل وہں ۔ورہن ںیم اسری زدنیگ اےس ہنم ہن 

ے

وت ںیم رصف آپ یک اخرط وھجمسی

 اگلیت

 

راس یھب اکنل ریہ یھت

ٹ

  اانپ ہنم وھکےتل وہےئ وہ روز یک رطح اینپ ی 

 

ر اس وسنت امیبری وک وخد ےک اور ی ارم ےک جیب ےس اکنانل یھب وت اھت

ن

  آچ
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یہی انہک اھت ہک اس یک اس وسنت امیبری ےس ی ارم وک اس ےس زی ادہ تبحم وہ   ورہن اس اک وت

  یئگ ےہ

 

ہی دوایئ اہمتری ااسحن دنم رےہ یگ اسری زدنیگ ےک مت ےن اےس ہنم اگلی ا ۔وہ رشاریت 

ری وگیل یھب 

ن

ادناز ںیم اس ےک وبلں ےس یپاین اک الگس اگلےت وہےئ وبال وت روح ےنآچ

 لگن یل 

 

 وہ ایگ ےہڈگ ریماہچب اب  

ے
ے

  دلجی ےس ٹیل اجؤ وسےن اک وق

 

ا ےھجم آپ ےس تہب اسری ی اںیت رکین ںیہ ۔وہ دلجی ےس وبیل 

ن

ی ارم ےھجم ایھب ںیہن وسی

 یھت ۔
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ای اش وہ اس اک اہھت اھتےم اےس 

 

ا ےہ ولچ ش

ن

 ںیہمت وسی

ے
ے

مہ حبص ی اںیت رکںی ےگ اس وق

ردیتس ڈیب رپ ٹیل آےن اگل   زی 

 

ر ی اںیت رکےت ںیہ رھپ وس اجںیئ ےگ ہن  ا زیلپ ہن مہ وھتڑی دی 

ن

ا ی ارم ےھجم ںیہن وسی

ن

ںیہن ی

 یک یھب ےہ روح وک ی الکل یھب ادنازہ ںیہن اھت ہک اس یک ڈیمنسی ںیم ای  ڈیمنسی دنین

ر ےس وسےن یک دض رکیت یھت نکیل ی ارم ںیہن اچاتہ اھت  یہی وہج یھت ہک وہ ارثک اس ےس دی 

  ہک رات ںیم اس یک دنین ڈرٹسب و ی ا وہ ڈر رک اجگ اجےئ

 

ا

ے

د وہ وخد یھب اےس اینت دلجی وسےن رپ یھبک وبجمر ہن رکی ای 

 

  ورہن ش

 

ؤ ںیم یھب یہی وہں اہمترے یپاس وہ اوےک ی ای ا مہ رک رےہ ںیہ ی اںیت آرام ےس ٹیل اج

  آی ا وت روح وک وچبں یک رطح وخش 

ن

امن اجےن واےل ادناز ںیم اتہک ڈیب یک دورسی اجی

 ےس اگلی ا اھت

ن

  وہےت دھکی اےس یس 
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 اور اب انیقیً روح یک ےب یکت ی اوتں اک ہلسلس رشوع وہےن واال اھت ۔ 

 

ا اھت ی ارم اجاتن اھت  اور ایہن ی اوتں ےک دوران یہ اس ےن رہگی دنین ںیم 

ن

ر اجی

ے

  ای

 

°°°°° 

 

ارے ےچب بک وہں ےگ ۔دلجی یلیلٰ امں نب اجےئ یگ ۔اوررضخ امومں اک ای  
م
ی ارم ہ

ارے ےچب بک وہں ےگ ۔ 
م
د یٹیب نکیل ی ارم ہ ای 

 

 ایپرا اس اٹیب وہاگ ی ا ش

 

ا

ے

ارے یپاس آےن واال وہی
م
 ںیم وہ ہ

ے
ے

 وت ھچک یہ وق

ے

ا وت اب ی

ے

ارا ہچب وہی
م
 اکش ہ
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ا ی ارم ۔  مہ

ن

 دوونں اس ےس تہب ایپر رکےت ںیہ ی

 

د ںیم یہ  ای 

 

 ںیہن یھت ایس ےئل وت وہ آی ا یہ ںیہن ش
 
د ںیم اس یک امں ےننب ےک اقب ای 

 

نکیل ش

ے وک اھبنسل ںیہن یپایئ ۔ای  ی ار رھپ ےس اےنپ ادنر اخیل نپ اک ااسحس 
ف

ن

خ

ے

ب

اہلل ےک دےی اس 

 ںیم ہنم اپھچےئ آوسن اہب

ن

ےن یگل اور ی ارم ےن یتخس ےس ل  اجےتگ یہ روح اس ےک یس 

  یھب ےیل

 

یہی وہج یھت روح ںیم ںیہمت یلیلٰ ےک رھگ ںیہن اجےن دے راہ اھت ۔اس رطح ےس رو رو 

راب رک ولیگ

ن

  رک مت اینپ تعیبط چ

 

ارے بیصن اک
م
اھکل اھت ربخدار وج مت ےن اس ںیم اےنپ آپ وک  وج ھچک یھب وہا وہ س  ہ

 وصقر وار رہھٹای ا ۔ 
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ا
م
رے بیصن یک اوالد ںیہن اھت ۔نکیل اس اک ہی بلطم ںیہن ےہ ہک مہ ہشیمہ ےب وہ ہ

ارے ےچب وہں ےگ ۔اور مہ اںیہن تہب ایپر رکںی 
م
اء اہلل دلج یھب ہ

 

اوالد رںیہ ےگ ان ش

 ےگ تہب ایخل رںیھک ےگ ۔ 

 

اراض ہن رکو۔وہ ےب اینز ےہ ںیمہ اواقت ےس 

ن

اور اس رطح ےس آوسن اہب اہب رک اہلل وک ی

ر

ٹ

ا دقری رک ریہ وہ وج ےہ ی 

ن

اءاہلل ۔نکیل اس رطح ےس رو رو رک مت ی

 

ھ رک ونازے اگ ان ش

 ۔وہ اےس یتخس ےس ڈےتپ وہےئ وبال ۔    اس یک

 

ااھچ ںیہن یتہک ھچک یھب ڈاےتٹن ویکں ںیہ ۔۔۔! وہ الڈ ےس اس ےک رگد ی اںیہ الیھپےئ 

 وبیل۔ 

 

 وک ۔ی ا رم ےن اےس 

ٹ
ن

ا القئ اوٹسڈی

ن

 اہکں راہ وہں سب اھجمس راہ وہں ۔اینپ اس ی

ٹ
ن

ڈای

  یک
 
ی ر

ے

د ق ری 

ن

  اےنپ م
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االقئ ںیہن وہں ۔وہ روےھٹ روےھٹ ادناز ںیم وبیل

ن

  ںیم ی

 

ر زیچ رپ اہں تہب القئ وہ مت
م
ے ےس ذنہ ںیم اھٹب ول ہ

ن

ھن

ن

ب

 ۔اجمل ےہ وج وکیئ یھب ی ات اس 

دڑھچا۔  ری 

ن

رض یتھجمس وہ ۔اس ےک روےنھٹ رپ ی ارم ےن اےس م

ن

ا اانپ ق

ن

 دض رکی

 

کیھٹ وہ اجےن دںی   سب تہب وہایگ ی ارم تہب اڑا ایل آپ ےن ریما ذماق ےہ ای  ی ار

ری رکےت رےتہ ںیہ ہن رھپ رانہ ےھجم ہنم یھب ںیہن اگلؤں یگ آپ وک ۔دن رات امیبری امیب

 ایس وسنت امیبری ےک اسھت ۔

 

 ےس رس ااھٹ رک ےیکت رپ رےتھک وہےئ وبیل ۔ہی 

ن

  وہ اس ےک یس 

ے

روح اہھت ںیہن آےئ یگ ی

ارایگض اک ااہظر رکےن اک رطہقی اھت ی ارم وک ی الکل دنسپ ںیہن اھت ۔ویکں ہک اےس ی اوہں 

ن

ی

 یھب ںیہن آیت یھت ۔ ںیم ےیل ریغب وت اےس اسری رات دنین  
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 ہی مت ےس ڑجی وہیئ ےہ ۔نکیل مت ےن 

ے
ے

اہں ہی امیبری ےھجم ایپری ےہ ویکہکن اس وق

اےس اینپ وسنت ویکں انب ایل ۔ وہ ےلھچپ دو دن ےس اس یک امیبری وسنت واےلےنعط نس راہ 

  اھت

 

  ےس ہی وسنت مہ دوونں ےک چیب ںیم آیئ ےہ آپ ےھجم مک اور اےس
 
 وسنت یہ وت ےہ ج

 زی ادہ اتیمہ دےتی ںیہ ۔ 

 

اتبںیئ بک اہک اھت آپ ےن ےھجم آیئ ول وی ریما ہچب ۔۔۔وبےنل اتبںیئ ںیم اتبیت وہں آپ وک 

وت ی اد یھب ںیہن وہاگ اور اوتار واےل دن حبص نچک ںیم آپ وک ی اد آی ا اھت ہک ںیم آپ یک ویبی 

 وہں سج ےس آپ تہب ایپر رکےت ںیہ 

 

 دواایئں اھک

ے
ے

ر وق
م
  ول روحورہن وت ہ
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 رپ وس اجؤروح

ے
ے

 وق

 

ا اھکؤروح ۔

ن

 رپ اھکی

ے
ے

 وق

راب وہ اجےئ یگ روح 

ن

 تعیبط چ

 امیبر رپ اجؤں یگ روح ۔ 

ر 
م
ر ی ات اس وسنت امیبری ےس ڑجی وہیت ےہ ۔ررح وت ںیہک ےہ یہ ںیہن سب ہ

م
آپ یک ہ

 ہگج ہی وسنت امیبری ےہ

  وت وہا ہن آپ وک اس وسنت امیبری ےس ھجم ےس زی ادہ ایپر

 دے ریہ یھت

ے

  الج  ایبن رکیت اےنپ ی ات یک واضج
 
  وہ بیجع و رغی

ےک اسھت اس ےک ااسحاست وک یھب اور ی ارم رھبوپر وتہج ےس اس یک ای  ای  ی ات  

  ھجمس راہ اھت
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  ےس وہ وہش ںیم آیئ یھت ی ارم وک رصف اور رصف اس یک تحص یک 
 
اہں ہی چس اھت ج

 رکف یگل وہیئ یھت ۔ 

 وہ رصف اور رصف اس یک رپوہ رک راہ اھت اس اک ایخل رھک راہ اھت 

 وہ اےس تبحم ںیہن دے راہ اھت وہ اےس وتہج دے راہ اھت 

 چس یہی اھت ہک ہی اس یک روح ےک اسھت زی ادیت یھت ۔   اور

  سج ےک ےیل وہ وخد وک وصقروار یھب اتھجمس اھت

نکیل ہی یھب چس اھت ہک وہ اچاتہ اھت ہک اس یک روح ی الکل کیھٹ وہ اجےئ ۔اور ہی امیبری ان 

 دوونں ےک چیب ےس لکن اجےئ ۔ 

حاال اس یک تحص اور اس ان اچیہ امیبری وک ہشیمہ ےک ےیل متخ رکےن
فل
 ےک ےیل ی ارم وک 

 یک رکف رکین یھت۔ 

 مت ای  ی ار ی الکل کیھٹ وہ اجؤ روح ۔ 

ی ارم اکیمظ یک تبحم رپ یہ ںیہن ہکلب اس یک اسسن اسسن رپ رصف اہمترا قح ےہوج مت 

 ےس وکیئ ںیہن نیھچ اتکس ۔ 
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 وکیئ امیبری مہ دوونں ےک چیب ںیم ںیہن آیتکس ۔

ر ںیہن وہیتکس ۔داین یک وکیئ یھب  

ن

 زیچ ی ارم اکیمظ ےئلیک روح ےس زی ادہ زعی 

سب ای  ی ار مت کیھٹ وہ اجؤ ۔رھپ دانھکی ںیم داین یک اسری وخایشں اہمترے دقومں ںیم 

 ڈریھ رک دوں اگ ۔ 

ا دشت ےس اتہک اےس اےنپ 

ے

  رکی
 
ی ر

ے

وہ ای  یہ ےحمل ںیم اس اک ی ازو چنیھک رک اےس اےنپ ق

 ںیم یھب ایگ۔ 

ن

 یس 

 

اہں ںیم یھب یھبت یک ی ات رک ریہ وہں ںیم آپ وک ہنم ںیہن اگلؤں یگ اےنت رخنے 

داھکؤں یگ ۔وہکں یگ اجںیئ ہن اےنپ الڈیل امیبری ےک یپاس ریمے یپاس یک رک رےہ ںیہ 

را ریہ یھت ۔ وہ دنین

ٹ

رای 

ٹ

ریت ہن اجےن یک یک ی 

ے

  یک رہگی وادویں ںیم ای

نکیل اس ےک ی اووجد یھب اینپ آںیھکن وھکےل ی ا رم ےس ی اںیت رکےن یک وکشش رک ریہ 

 یھت

 ۔ایسی ویبوقیف رھبی ی اںیت وہ وہش ںیم یھبک ںیہن رکیت یھت ۔ 
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ر اھت وج اینپ وسوچں وک بیجع وظفلں

 

ںیم رپو رک اس ےک اسےنم   ہی س  ان ڈیمنسی اک ای

  ایبن رکیت یھت

 اہں نکیل وہ اےنپ دل ںیم ھچک ںیہن ریتھک یھت ۔

  اور اس یک تحص ےک ےیل ہی تہب ااھچ ےہ

 

ری لکشم ےس آںیھکن وھکےل اےس وھگرےن یگل

ٹ

 دھکی وہ ی 

ٹ

م
  ی ارم ےک وبلں رپ رکسماہ

 

ا رےہ ںیہ اپھچںیئ ںیم اہیں اےنت ریسسی وموضع رپ ی ات رک ریہ وہں اور آپ رکسم

 اےس اپھچےئ اس ڈلپم وک ورہن ںیم اھک اجؤں یگ ۔ 

 

ا  ر اہلل ےن دںی وج دی 

ن

ہکلب ںیہن آپ الھب ویکں اپھچںیئ ےگ آپ وت امنشئ رکںی ےگ ۔آچ

ےہ ۔نکیل ںیم آپ وک اتب دوں ی ارم اکیمظ اصج  اہلل امنشئ رکےن واولں وک دنسپ ںیہن 

اہن ادناز ںیم اس ےک  

 

ا ہق رس وگش

ے

  وبیل یھت ۔ رکی
 
ی ر

ے

 اکن ےک ق
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د رہگے وہےئ ےھت ۔  ری 

ن

 سج رپ ی ارم ےک ڈلپم م

 

ا ہک رات وک وہ دنین ےک امخر ںیم اس ےس یک یک وبیتل ےہ 

ے

ارگ روح وک ذرا اس یھب ادنازہ وہی

  ۔وتانیقیً نیت اچر دن وت اس ےس پھچ رک زگار دیتی

 

 وہا رکیت یھت رات وہ یک یک اہں نکیل ہی اگل ی ات یھت ہک حبص اس یک رشواعت ی الکل ئن 

 یتہک ےہ اس ےک ذنہ ںیم ای  دی ی ات ہن وہیت ۔ 

 

د وہ وسیکچ  ای 

 

اس یک رگم رگم اسںیسن وہ اینپ رگدن رپ وسحمس رک راہ اھت بلطم ےک ش

 یھت ۔

 

د ی ارم ےس ٹپل یئگ ۔  ری 

ن

ا اچاتہ وت م

ن

 ی ا رم ےن اےس دیساھ رکی
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 رس ااھٹےئ اےس دےنھکی یگل۔

ن

ا وہ ااچی

ے

 اس ےس ےلہپ ہک ی ارم اینپ آںیھکن دنب رکی

 ۔   ھچک رہ ایگ یک ریما ہچب ۔۔۔! وہ تہب تبحم ےس وبال

 رپ ی ارم ےک وبلں رپ اوگنی وگنیم ی ارم ۔۔۔اوگنیوگنیم وس چم ۔۔اس ےک وصعمامہن ادناز ںیم ےنہک

 لچم ایھٹ

ٹ

م
 رکسماہ

ر اکچ اھت ۔ 

ٹ
پ
رڈنیلک وگنیلی وبےنل اک وجش چ

ن
 

 رات ےک ی ارہ ےجب اےس آی

ے اگل ۔ 

ن

ھکن

ے

ب

ا 

ے

 رپ رھک

ن

 آیئ ول وی وٹ ریما ہچب ۔۔۔وہ ای  ی ار رھپ ےس اس اک رس اےنپ یس 

 

  
 
 اس ےن ای  ی ار رھپ ےس رس ااھٹ ایل ی ارم ےن ڈنھٹی رھبی ہن اج   ج

ن

ےن اب ااچی

 اےس یک ی اد آی ا وہاگ ۔ 

 

  اب یک وہا ےبیب۔۔۔!ی ارم ےن رکسماےت وہےئ وپاھچ
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 ںیم ہنم 

ن

 یہ وہ اس ےک وبلں وک اےنپ وبلں ےس وھچیت رشام رک اس ےک یس 

ن

  ااچی
 
ج

 اپھچ یئگ ۔ 

 

ہی اجےن ریغب ےک ای  اور رات وک یہ ی ارم ےک ےیل تہب لکشم انب یکچ ےہ اس یک رمک ںیم 

ااکم وکشش رکےن اگل ۔ اہھت ڈا

ن

  یک ہی وہ وسےن یک ی
 
ی ر

ے

 ل رک اےس اےنپ ےبدح ق

 

ا وہ اگ روح ےبیب ۔ہی س  ھچک رک ےک مت اےنپ آےن واےل 

ن

ںیہمت اس س  اک اسحب اکچی

 وک لکشم انب ریہ وہ۔ںیہمت ای  ای  زیچ اک اسحب دانی وہاگ ۔ہی اسری رحںیتک  

ے
ے

وق

 ںیہن ںیہ ۔اس ےک امےھت وک
 
 دشت ےس وچےتم وہ وخد ںیم یہ اعمف رکےن ےک اقب

  ںیہک دیق رک انیل اچاتہ اھت 

 

°°°°° 
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ی ارم زیلپ امن اجںیئ ہن ںیم ودعہ رکیت وہں ںیم وکیئ اکم ںیہن رکوں یگ یسک اکم وک اہھت 

ا ۔ 

ن

 ںیہن اگلوں یگ ںیم ھچک ںیہن رکوں یگ زیلپ ےھجم ےل ںیلچ ی

ے

 ی

 

ہکن ی ارم ےن اہک اھت ہک اب وہ اےس یلیلٰ ےک وہ حبص اےتھٹ یہ اس یک ںیتنم رکےن یگل یھت ویک 

  رھگ ںیہن اجےن دے اگ

 

ہکلب ریمی اور افش یہ اس اک ایخل رںیھک ںیگ۔اور اس ےک ای  ای  ڈنکیس یک روپرٹ  

 اچنہپںیئ ںیگ ۔ 

ے

 اس ی

 

وسری ےبیب ںیم اس اعمےلم ںیم مت رپ ی الکل نیقی ںیہن رک اتکس ۔اہمترے اہھت ریپ 

رٹنکول ںیہن وہےت اس ےیل رتہب ےہ ہک مت رھگ رپ یہ روہ ارگ اچوہ یگ وت یلیلٰ اہیں آ اجی ا 

رکے یگ نکیل ںیہمت واہں ںیہن اجےن دوں اگ ۔اس اک رھگ ریمے آسف ےس تہب دور 

اےہ اور وایسپ ےک راےتس رپ  

ے

ی   یھب ںیہمت دھکی ںیہن یپا
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یلیل امں ےننب وایل ےہ ی ارم وہ الھب روز روز اہیں ےسیک آےئ یگ اور ںیم اےنپ اہھت ریپ 

رٹنکول رکےن یک وکشش رکوں یگ ہن ںیم وکیئ اکم ںیہن رکوں یگ آپ نیقی رک ےک وت 

اہتش رکوا راہ اھت سج دوران وہ لسلسم

ن

ردیتس ی  دںیھکی ۔وہ اےس اےنپ اسےنم اھٹبےئزی 

 اس یک ںیتنم رکےت وہےئ اےس انمےن یک وکشش رک ریہ یھت ۔ 

 

 روح ںیم ےن اہک ںیہن وت اس اک بلطم ںیہن ےہ وہ یتخس ےس وبال ۔ 

 

اہتش ںیہن رکوں یگ اور ہن یہ وہ دواایئں اھکؤں 

ن

اس اک بلطم ںیہن ےہ وت رھپ ںیم یھب ی

  یگ ۔وہ رھپ ےس دضی وہےن یگل

 

 ی ا رم ےن ےصغ ےس

ن

  ااچی
 
ای  اہھت لبیٹ رپ امرا وہ الھچ رک دور وہیئ۔اور اب ھچک   ج

 ۔    افےلص رپ ڑھکی وخزفدہ رظنوں ےس اےس دےنھکی یگل وہ یک رکےن واال اھت

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

45 

 

ے وہےئ اےنپ اہوھتں 

ے

ھن

ٹ

ی ن ت

ردیتس رکیس رپ  ی ارم اھٹ رک اس ےک یپاس آی ا اےس اہھت ڑکپ رک زی 

 اانت ہصغ

ے
ے

اہتش رکواےن اگل رسخ آوھکنں ںیم اس وق

ن

اہتش ےس ی

ن

 اھت ہک وہ انب ھچک وبےل ی

ا وتدور 

ن

ا وت دض رکی

ن

 اس ےک ادنر ھچک یھب ےنہک یک تمہ ںیہن یھت رکی

ے
ے

رکےن یگل اس وق

 یک ی ات یھت۔ 

 

اہتش رکواےن ےک دعب وہ ایس ےصغ ےس اھٹ رک اس ےک ےیل دواایئں ےل رک آی ا اور روح انب 

ن

ی

وہ وہ ریہ یھت نکیل اس ےک   وچاں رچاں ےک اھکےن یگل ۔ہکبج اس یک یتخس رپ آںیھکن من

ا۔

ے

 اسےنم آوسن اہبےن اک وت وسال یہ دیپا ںیہن وہی

 

ر لکن ایگ ہکبج 
م
ر آو اور ربخداروج واہں وکیئ یھب اکم یک ۔وہ یتخس ےس اتہک ی اہ

م
دلجی ےسی اہ

ر اھبیگ یھت ۔۔ 
م
 روح اےنپ اکونں رپ نیقی رکیت وخیش ےس ی اہ

°°°°° 
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  روح مت ےن اےس وگد ںیم ویکں ایل ےہ

ارو اگڑی ںیم۔ےھٹیب یہ روح ےن وشون وک اےنپ وگد ںیم دی ا وت ی ارم اک ہصغ 

ے

اس ےتک وک ےچین ای

 ہشیمہ یک رطح اہیئ وہایگ ۔ 

ا اچیبرہ امیبر ےہ ےلہپ یہ اور آپ اس رپ ہصغ وہ رےہ ںیہ ۔

ن

 ی ارم زیلپ رےنہ دںی ی

  لک ےس وہ ھچک تسس یک وہایگ روح ےن وت اےس امیبر یہ انب ایل

ارو مت  ۔وہ ی الکل

ے

ر ےل راہ ےہ نکیل اےس اینپ وگد ےس ای

 

 کیھٹ ےہ سب وھتڑا اس وممس اک ای

 رپ  

ٹ

اور ربخدار وج آدنئہ مت ےن اےس وگد ںیم ایل وہ ےصغ ےس وشون اک اٹپ ڑکپ رک ےھچیپ وایل س 

  کنیھپ اکچ اھت

 

ے

ی ارم آپ ےسیک ای  وصعمم وھچےٹ ےس اجونر ےک اسھت ااسی ےب رامحہن ولسک رک تکس

  ںیہ

  روح ےن اوسفس ےس اےس دےتھکی وہےئ اہک

۔اےسی یہ ےسیج ںیم ےن ایھب یک ےہ ی ارم ےن اس ےک وسال اک وجاب دےتی وہےئ اگڑی 
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 رپ اجےت ںیہ متخ وہ اکچ اھت

ٹ

  ہک وشوناک اسرا تسس نپ یلھچپ س 
 
  ااٹسرٹ یک ج

  وہ وت اتلچم ای  ی ار رھپ ےس روح یک وگد ںیم آےن وک ایتر اھت

  ی ا رم ےن
 
  اےس وھگر رک داھکی ۔ج

 رپ ھٹیب ایگ  وہ اجونر ےسیج اس یک رظنوں اک وفحمظ اتھجمس اھت ۔وفرا یہ اخومش 

ٹ

  وہرک س 

ان ںیہ ےسیک وھگر رےہ ںیہ اس وصعمم وک ںیم وپیتھچ وہں یک اگبڑا  

ن

ی ارم ےنتک ےب رمح ان

 ےہ اس ےن آپ اک ۔وج آپ اس رپ اس رطح ےس ہصغ وہےت رےتہ ںیہ ۔

ا ےہ ۔   اجونروں ےک

ے

 اسھت وکیئ الب اس رطح اک ولسک رکی

پ وہ اجےن رپ روح اخومش ہن رہ یکس ر رک دےنھکی اور وشون ےک ڈر رک جپ

ٹ

  اس ےک ےھچیپ م

یک بلطم ےہ یک اگبڑا ےہ یک مت اب یھب ںیہن اجیتن ہک اس ےتک ےک ےچب ےن ریما یک 

  اگبڑا ےہ ۔ہی اہمترے اور ریمے درایمن آی ا ےہ

 اتیل ےہ۔ وہ انھب رک وبال ۔ ۔ہی مت ےس ریما  

ے
ے

 وق

 ی الکل طلغ ایبین ےہ ہی ںیم بک اس ےک اسھت آپ ےک  

ے

ی ار م آپ ااسی ںیہن ہہک تکس

  یہ ںیم وشون ےک یپاس 

ے

  آپ رھگ رپ ںیہن وہےت ی
 
 زگاریت وہں ج

ے
ے

وہےت وہےئ وق
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 ریتہ وہ روح ےن وفرا اس یک ی ات یک یفن یک یھت ۔ہی وت روح وک اینپ ذات رپ ای  ازلام یک

 رطح اگل اھت ۔ 

 ںیم مت ےھجم ی اد رک ےک ریمی تبحم اک وبثت یھب دے یتکس وہ

ے
ے

  ہک اس وق
 
 ج

ر یھب رک یتکس وہ 
م
  ۔اینپ تبحم وک اظہ

ا ےہ۔

ے

ا وہی

ن

 زگاری

ے
ے

 نکیل مت ےن وت اس ےتک ےک اسھت وق

 ہک مت اےس اینپ وگد ںیم 

ے

ریمے ےصح اک ایپر مت اس ےتک ےک ےچب وک دیتی وہں ۔اہیں ی

اس ےک ی ال الہسیت وہ۔اس ےس ایپر رکیت وہ ۔ےتک یک رطف داری رپ ی ارم اھٹیبیت وہ

 یھب ےھچیپ ںیہن اٹہ اھت ۔ 

  ہک اس ےک ی ات لمکم وہےت یہ وشون ےن ای  ی ار رھپ ےس وھبےتکن وہےئ اےنپ 
 
ج

 وہےن اک ااسحس دالی ا ۔ 

ر رک ای  ی ار رھپ وشون

ٹ

وک دےتھکی داھکی داھکی ابکب ںیم ڈہی اےس یہ ےتہک ںیہ اس ےن ےھچیپ م

  وہےئ التجی ا

 وشون ریمی اجن اخومش وہ رک ھٹیب اجؤ آپ ےک یپایپا ایھب ےصغ ںیم ںیہ۔
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اونیک اجن اچبےن یک اخرط اہک۔  

 

 ی ارم اک ہصغ دےتھکی وہےئ اس ےن ش

روح مت ےن رھپ ےس ےھجم اس ےتک اک ی اپ وبال۔روح ی ات رپ ی ارم ےن اےس وھگرےت   

  وہےئ وپاھچ

 وشون آپ ےک یپایپا ںیہن سب آپ یک امام ےک ڈنبسہ ایھب ےصغ ۔او وسری ںیم وھبل یئگ یھت

 وبول روح ےن ی ات دبیل

ے

  ںیم ےہ ایھب آپ ھچک م

 ۔اور وہ ی ات دبل رک یھب اس اک ومڈ کیھٹ ںیہن رک یپایئ یھت 

اےس ای     ویکہکن اس یک ی ات اک بلطم وت ویہ اھت اب احالت اےنت ڑگب ےکچ ےھت ہک 

 رپ وفسک ےتک وک وگد انیل ڑپ راہاھت  

ن

اب رتہب اھت ی ارم اس ےس ڑلےن یک اجبےئ اینپ ڈراویئن

ا

ے

  رکی

 ورہن ہتپ ںیہن وہ اس ےتک ےس اس یک وکن وکن یس رہتش داری اں ولکنا یتیل 

°°°° 

 

  رضخ ی ارم ےک آےن اک ااظتنر رک راہ اھت ہک وہ اس ےک اسھت یہ آسف ےک ےیل ےلکن
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ے دھکی رک وہ ےب اایتخر یہ رکسما دی ا 

ے

کلن

ن

ن
  اگڑی ےس روح اور وشون وک 

 
 ج

اےس نیقی اھت ہک آج ی ارم اےس یسک تمیق رپ اہیں ںیہن الےئ اگ ویکہکن لک یک اسری  

  اہکین یلیل اےس انس یکچ یھت۔

   اہیں دےنھکی رپ ریحت وت یتنب یھت۔اوس روح وک

 االسلم مکیلع امومں ےسیک ںیہ ۔

رشی اس رہچہ دھکی رک رضخ وک وخیش وہیئ یھت بلطم ےک وہ اےنپ دض ونما رک 

ن

روز یک رطح ق

 اہیں آ یکچ یھت ۔ 

اےس اانت گنت    ںیم وت ی الکل کیھٹ وہ امومں یک اھبیجن نکیل مت دض وھچڑو ویکں ںیہن دیتی

 یک رکو

ے

  رضخ ےن اھجمسی ا  م

 مت وکن وہےت وہ اےس ہی ےنہک واےل ےھچیپ ےس آےت ی ارم ےن اس یک ی ات ینس

  آ رک ڑھکا وہا ۔ 
 
ی ر

ے

 ۔ اور روح ےک ی الکل ق

ا ےہ ہک ہی ےھجم گنت رکے ےھجم اتس

ے
ن

 
 ےک   اس  ۔مت   ۓہی ریمی روح ےہ رضخ اس اک قح ن

رو   اچےتہ   زی ادہ  ےس ھجم  اےس مت  ہک  ںیہن  ہی بلطم  اک   اس  وہ  امومں وہ ۔وہ اس ےک روی 
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  رھکڑپا ےنہک اگل وت رضخ رکسما رک یفن ںیم رس الہےن اگل

۔ریمی اینت اجمل ےک ںیم اےس یسک اکم ےس عنم رک وکسں ۔رضخت ےن اےنپ اکونں وک 

 اہھت اگلی ا 

ر آی ا اھت  

ے

  ۔اس احدےث ےک دعب ی ارم رضخ ےک اسھت یھب اقمےلب رپ ای

ا رہتش اھت ۔نکیل اہیں  

ے

یھب ی ارم اک یہی انہک اھت ہک اس ےس زی ادہ روح رپ اور وہ روح اک اولکی

  یسک اک وکیئ قح ںیہن

 

ا اھت 

ے

  اور رضخاس ی ات وک دل و اجن ےس وبقل رکی

 ۔اس یک اینت اجمل اہکں ہک وہ ی ارم ےک وہےت وہےئ روح رپ اانپ قح اتجےئ۔ 

ا ںیم یلیلٰ وک اتب رک اجؤں   

ن

امئ رپ اھکی

ٹ

اگ اور اس ےتک ےس دور اانپ ایخل رانھک روح اور دوایئ ی

رانہ ۔اتک ںیہک اک حبص حبص ڑلایئ رکوا دی۔وہ وشون وک تخس رظنوں ےس وھگرےت وہےئ وبال  

 وت رضخ ےب اایتخر رکسما دی ا ۔ 

ر یھت

ٹ
پ
  ےس یہ ی ارم وک اس ےس تخس چ

ے

  ےس آی ا اھت ی
 
  ہی اتک ج
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ر یک 

ن

رطح اس اک نکیل اس ےک ی اووجد یھب نج دونں ںیم روح امیبر یھت ی ا رم ےن یسک زعی 

 ایخل راھک اھت ۔ 

ی ارم ااہظر رکے ہن رکے نکیل روح یک اجن اچب رک ہی اتک اس ےک ےئل یھب تہب اخص 

  وہ اکچ اھت

رد ےنھجمس اگل اھت

ن

 اور وہ یھب اےس اےنپ یہ رھگ اک ای  ق

  ۔ی ارم ےک رھگ ںیم دو ںیہن ہکلب نیت اجےن یتسب یھت 

ا اھت ۔روح وک ےب  

ے

 دےنی ےک دعب وہ اےنپ اکم ےک اس ی ات وک ی ار م وبقل رکی

ے

 
امشر دہای

 ےئل لکن ےکچ ےھت ۔ 

رار ی ار عنم رکےن ےک ی اووجد یھب 

ن

م
ے ےک درایمن ںیم یلیلٰ ےک ہ

ن

ن
 
خ
پہ
ب

ہکبج اہیں ےس آسف 

 روح ےن اچےئ انبیئ ۔ 

 دے اگ اور مت ویہ اسےنم ڑھکے وہ رک اظنرہ رکو یگ 

ن

ان

ٹ

ر ےھجم وسیل رپ ی
م
 اہمترا وشہ

ا  ایھچ رطح ےس ھجمس ریہ وہں 

ن

ا اچیتہ وہی

ن

گ ۔رموای

ن

ی

ن

ی ن
پل ی
ےھجم وت امےنپ    ںیم اہمتری 

 ی اں ےک اہوھتں۔ ۔ 
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  وت اصف اصف ہہک دو وہ اتکس ےہ ںیہمت وخش رکےن یک اخرط وہ ےھجم امر ڈاےل 

 امرو ۔

ے

 نکیل اہلل اک واہطس ےہ روح ےھجم وطسقں ںیم م

 اس رطح ےس ریمی اسسن رےنک یتگل ےہ ۔ 

ڈر اتگل ےہ ہک ںیہک وہ رلٹہ واسپ آ یہ ہن اجےئ دوھکی روح اب ںیم ایلیک ںیہن وہں 

ی یس اجن یھب ےہ ریما ہن یہس ےہ اس وصعمم اک یہ ایخل رک ول ۔ 

ن

ھت

ن

ب

 ریمے اسھت ای  

  یلیلٰ ےن اس ےک اسےنم اہھت وجڑےت وہےئ ااجتل یک یھت

رے ںیہن     ںیہ ی ار م انتج مت یتھجمس وہ۔اےنت یھب ی 

ا  ا انبی 

ن

ںیہمت اتپ ےہ لک اوہنں ےن ےھجم ھچک ںیہن اہک ہکلب اےنت ایپر ےس ریمے ےیل اھکی

 روح ےن اس اک وخف مک رکےن یک اخرط وبال

  ۔نکیل اب یلیل اچیبری اےس یک اتبیت ہک وج ھچک وبانل اھت وہ وت لک اےس ہہک رک ایگ اھت 

اگڈے یک ی ات رک راہ اھت اور روح اب یھب ےب رکفی ےس ویہ  وہ اےس زدنہ زنیم ںیم

ر یھت

ٹ
پ
 اسرے اکم رک ریہ یھت نج ےس ی ارم وکچ
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°°°°° 

 

اس س  ےس ںیہمت تہب ہصغ آراہ وہاگ نکیل مت وخد وسوچ ہک اس اکم ںیم انتک    ڈویل

ردیتس ںیہن رکےت   افدئہ ےہ اور مہ یسک ےک اسھت یک وکیئ زی 

 ہک یلچ آیت ںیہ ۔ وخد ریمے ڑل   وہ ڑلیکں 

ے

 وکں یک تبحم ںیم اہر رک اہیں ی

اور ان ںیم ےس وکیئ یھب کین اور یپاراس ڑلیک وت ںیہن وہ یتکس وج آدیھ رات وک اےنپ 

 وشعمق ےس ےنلم ےک ےیل اینپ زعت یک رپواہ ےیک ریغب ایسی وہگجں رپ آاجےئ

یت ۔ہی ڑلیکں  ۔اینپ رمیض ےس آیت ںیہ وہ س  اور رھپ ان ںیم ایھچ ڑلیکں ںیہن وہ 

  اور اس ےس 
 

  ںیم آ اجیت ی
 
ی ر

ن

  دیتی ںیہ۔ نکیل اہیں ہی وخد ق
 
ی ر

ن

ام رپ ق

ن

تبحم ےک ی

ا ےہ

ے

 ںیمہ افدئہ وہی

اےم انس راہ اھت ےسیج وہ وکیئ تہب کین اکم رک راہ وہ

ن

رے ےس اےس اےنپ اکری

ن

 وارث تہب م

 ی ارم ےن ای  رظن اسےنم ڑھکے یپاچن وخوصبرت ڑلوکں رپ ڈال  

 
لن 

 

ی

 ےھت۔ہی ااٹس

ے

 اور وخوصبرت ڑلےک یسیک یھب ڑلیک اک وخاب وہ تکس

 

  ش
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یہ وت وخاب ڑلیکں     لکش ےس یسک اریم رھگاےن ےک ےتگل ےھت ۔اور اےسی ڑلوکں اک

ی ںیہ

ے

ھت
ی ک

 د

۔وج ہی وسںیتچ ںیہ ہک یسک اریم ڑلےک وک ارگ ان ےس ایپر وہ اجےئ وت ان یک اسری زدنیگ  

ی اا ارادوں وک وہ ڑلیکں ونسر یتکس ےہ ۔نکیل ان وخوصبرت رہچوں 

ٹ

ھن

گ

ےک ےھچیپ ےپھچ 

 ویکں ںیہن ھجمس یپایت ۔اینپ زعت وک اےنپ اہوھتں ونگا دیتی ںیہ ۔ 

  ویکں وہ رکدار وک وبضمط ںیہن رھک یپایت

  ویکں وعرت اانپ ایعمر اانت رگا دیتی ےہ

ری ا  رک ےک اےنپ آپ اور اینپ آےن وایل ولسنں وک ی 

ے
ن

 ںیم ایخی

ے
ن

ر یک اامی
م
د ویکں اےنپ وشہ

 رک دیتی ےہ 

 ےک ےئل اینپ روح یک ی اد آیئ یھت یپازیکہ  
پ
۔ان ڑلویکں وک وسےتچ وہےئ اےس ای  ب

ر وک یہ اےنپ نت دبن اک امکل یتھجمس ےہ
م
 وصعمم وبضمط رکدار یک امکل وج اےنپ وشہ

اور دنی قح رپ یتلچ ےہ اور دورسی رطف یھت ہی ڑلیکں رصف وخوصبرت رہچے   

ری اد رک دیتی ںیھت۔ اس ےک اسےنم زیم رپ رتس ےس اور دنچ وسیپں ےک اخرطےسیک  اانپ آپ ی 
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ر ڑپی یھت ۔نج ںیم ان ڑلویکں یک زعت اک وسدا یک اجراہ اھت

ن

 

ٹ

 

دوی پلک یک ڈی

ٹ

  زی ادہ وی 

ا ہک ےسیج مت ریمی رظنوں ںیم 

ن

 رکی

ے

ںیم ےن ںیہمت عنم یک اھت وارث وکیئ یھب ااسی اکم م

 آؤ

اہ یک یک زسا دوںنکیل مت ےن ویہ یک اب مت اتبؤ ںیہمت 

ن

  اس گ

ر ینس یہ ںیہن یھت ۔   ۔ڈویل ےن ےسیج اس یک رقتی 

ڈویل ںیم ںیہمت اتب وت اکچ وہں ریما وکیئ وصقر ںیہن ےہ ہی ڑلیکں وخد ریمے ڑلوکں یک 

ردیتس یسک مسق یک  تبحم ںیم یچنیھک اہیں یلچ آیت ںیہ ۔اور ان ڑلویکں ےک اسھت وکیئ زی 

 وہ 

ے

دوی دھکی تکس

ٹ

  وکیئ زی ادیت ںیہن وہیئ مت ہی وی 

ت انبیت ریہ ںیہ وارث اب ہی ڑلیکں اینپ رمیض ےس ریمے ڑلوکں ےک اسھت اقلعت

د ہصغ د** ریہ یھت ری 

ن

رم وبقل رکےن وک ایتر ںیہن اھت اور ہی ی ات ی ارم وک م
 
  یھب اانپ چ

 

ا رشوع رک دی وت وارث وک تہب 

ن

ارف ےن زیم ےس اورلنجی یس ڈی ااھٹےت وہےئ وتڑی

 

ش

ر اھت
م
  ہصغ آی ا نکیل ڈویل ےک اسےنم ھچک یھب وبانل اس یک اواقت ےس ی اہ
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ارف وک ہی اکم رکےت دھکی راہ اھت۔اسےنم رکیس

 

   رپ ےب اینز اور ےب رکف اھٹیبوہ ش

ارف ےن وپاھچ

 

  ۔ی ایق ھچک اور یھب ےہ ی ا سب یہی ںیہ ش

ارف وک 

 

ر یھت وج مت ےن اضعئ رک دی وارث ےن ش

ن

۔اور ھچک ںیہن ںیہ سب یہی یس ڈی 

 سیپ رک اہک ۔ 

ے
ن

 وھگرےت وہےئ دای

اور ریتے ان ولوگں وک یھب اس ےک اس رطح اٹیب ایھب وت مہ ےھجت یھب اضعئ رکںی ےگ  

 ےس ےنہک رپ یہ رضخ یھب وبل ااھٹ ۔ 

اہ وک طلغ 

ن

اےن اےنپ گ

ے

اےس ےلہپ اگل اھت ہک وارث اینپ یطلغ وک وبقل رکے اگ نکیل وہ وت ہنیس ی

  ےنہک وک ایتر یہ ہن اھت

ا آی ا ےہ ۔ 

ے

 رکی

ے

ا ےہ وج ڈویل آج ی

ے

 اور اےسی ولوگں اکویہ ااجنم وہی

 ریمے اسھت ڈویل ںیم ےن اہمترا تہب یک بلطم ےہ

ے

 اہمترا مت اےسی ںیہن رک تکس

 اسھت دی ا ےہ ۔ 

  اور ںیم ےن یھبک یھب اہمترے الخف اج رک وکیئ اکم ںیہن یک

ا آدیم ےھچیپ ےٹہ اگ ۔ی ارم یک اخومیش رپ وارث 

ن

ہی ڑلیکں وخد ولےنٹ وک ایتر ںیہ وت وکن
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ےلہپ یک اخومیش یھب وہیتکس یھت اےس ڈر اھت ہک رپاشیین ےس وبال اھت ویکہکن ہی وطافن ےس  

ا آاجےئ ۔ 

ن

 ںیہک وہ ڈویل یک ڈیب ٹسل ںیم ی

ارف ان ڑلوکں وک اہیں ےس ےل رک ےلچ اجؤ ان اک وصقر سب اانت ےہ ہک اوہنں ےن 

 

ش

  اینپ وخوصبریت وک طلغ رطےقی ےس شیک یک ےہ

  نکیل ان یک یطلغ یک زسا یھب اںیہن ےلم یگ

 ےک القئ وہین اچےیہ اچےنہ ےک ںیہن وہ اھٹ رک ان ڑلوکں ےک ان یک لکش رصف دےنھکی

 اسےنم ڑھکا ےنہک اگل وت یپاوچنں وبالھک ےئگ 

۔ڈویل ںیمہ اعمف رک دںی مہ ےس یطلغ وہیئگ مہ دوی ارہ ااسی اکم ںیہن رکںی ےگ ان  

  ںیم ےس دو ڑلےک ی ارم ےک ریپوں رپ ےکھج اعمیف امےنگن ےگل

  ہک ان دوونں وک اس رطح 
 
 ں یھب اینپ ومت وک   ۔ج

ن

 

ے

ےس اعمیف امےتگن دھکی رک ی ایق ت

  دےتھکی وہےئ اہھت ی ادنھ ےکچ ےھت
 
ی ر

ے

 اےنپ ق

اری وکیئ یطلغ ںیہن  
م
۔مہ ااسی اکم دوی ارہ ںیہن رکںی ےگ ڈویل زیلپ ںیمہ وھچڑ دںی ہ

ارے اسھت آےن وک ایتر یھت
م
 ےہ وہ ڑلیکں وخد ہ
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ردیتس ںیہن یک اور وج یھب وہا ےہ ان یک رمیض ےس وہا ےہ    مہ ےن یسک مسق یک وکیئ زی 

  وہ اینپ افصیئ شیپ رکےت وہےئ وبےل 

ڑلیک اینپ زعت اےنپ زعت ےک احمظف ےک وحاےل رکیت ےہ ےسج وہ اچیتہ ےہ ےسج وہ اانپ 

  امیتن ےہ سج یک اخرط وہ اانپ نت نم دےنی وک ایتر وہ اجیت ےہ

دی ا ایگ ای  ہفحت اور اس ےفحت وک مت تبحم داین یک س  ےس اومنل زیچ ےہ اہلل یک رطف ےس  

 ےن اانت ےب ومل رک دی ا ےہ ہک آج ولوگں اک تبحم رپ ےس اامین اھٹ ایگ ےہ

۔ںیم ہی ںیہن اتہک ہک وصقر رصف مت ولوگں اک ےہ وصقروار وہ ڑلویکں اک یھب ںیہ وج انب 

 آیت ریہ

ے

ر رےتش ہک مت ولوگں ےک اسھت اہیں ی

ن
 

  یسک اجی

ر یک وص

ن

رت ںیم ی ازاروں ںیم ےنکب وایل یھت ۔وصقران ڑلویکں اک یھب اور لک ان یس ڈی 

ےہ نکیل ہی یھب تقیقح ےہ ہک اس اعمےلم ںیم ڑلیکں دل ےس وسیتچ ںیہ دامغ ےس  

ری اد رک    ںیہن اور دعب ںیم مت ولگ ایہن وصعمم دولں ےک اسھت لیھک رک ان یک زدنیگ ی 

  دےتی وہ

 ںیہ ہک 

ے
ن

ا مہ ارثک یس

ن

یسک ڑلیک اک امی اسی کیل وہےت ںیہ آج ای    ینتک اعم یس ی ات ےہ ی
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 ڑلیک اک وتلک دورسی ڑلیک اک 

ا ےہ یسک ای  ہگج ےس ربخ آیت ےہ ہک ڑلیک ےن وخدیشک رکےک  

ے

اور اس ےک دعب یک وہی

 اینپ اجن ےل یل 

ام رپ لتق رک  

ن

وت دورسی ہگج ےس ربخ آیت ےہ ہک ڑلیک ےک ی اپ اھبیئ ےن ریغت ےک ی

  دی ا

دےن لکن اجےت وہ ای  ی ار مت ولگ ہی ۔اور مت ےسیج ڑلےک  

ٹ ن

رھپ یسک دورسے اکشر وک ڈوھی

  ںیہن وسےتچ ہک سج وک مت ےن اس طلغ راہ رپ اگلی ا وہ اینپ اجن ونگا یکچ ےہ

ا اور ہن اجےن ینتک ڑلویکں ےک اسھت 

ے

د ان ڑلویکں ےک اسھت یھب یہی وہی ای 

 

 ش

ے

۔لک ی

 رےہ وہ

ن

  ااسی وہ اکچ وہاگ ۔اور مت ولگ آج اعمیف امن

 

نکیل اس اعمےلم ںیم ھچک ںیہن رک اتکس ویکہکن ڈویل یک اتکب ںیم اعمیف اک وکیئ ظفل ںیہن 

ارف ےل اجؤ ان وک اہیں ےس اور دوی ارہ یسک  

 

ڑلیک ےک اسھت ایسی رحتک رکےن ےہ ۔ش

رار ی ار وسچ انیل

ن

م
  ےس ےلہپ ہ
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  اھت یتخس ےس اتہک ای  ی ار رھپ ےس وارث ےک اسےنم آ اھٹیب   ی ارم 

   ےس ھچک اکنےتل وہےئ  
 

۔اہمتری یٹیب یھب ایس ویینریٹس ںیم ڑپیتھ ےہ ہن وہ اینپ ج

ری رطح ےس رگ اتفر ےہ نکمم  لبیٹ رپ کنیھپ اکچ اھت وہ یھب یسک ڑلےک ےک قشع ںیم ی 

دوی اہمتری یٹیب یک یھب کیل وہ اجےئ مت ےن ریمے اسھت ااھچ 

ٹ

ےہ ہک لک ایسی یہ وکیئ وی 

ی اا اکم یک یھبک ادیم ںیہن یھت ۔

ٹ

ھن

گ

 زگارا ےہ وارث ےھجم مت ےس اےسی 

ے
ے

 وق

ا وہں ہک مت دوی ارہ ااسی ںیہن رکو ےگ

ے

  ںیم ادیم رکی

 وسانچ ہک مت ڈویل یک رظن ںیم اگہنگر

ے

 ںیہن وہ  نکیل ہی م

اہ یک زسا ںیم رضور دوں اگ نکیل اس ےس ےلہپ مت اینپ یٹیب وک اچب ول   

ن

 ںیم ںیہمت اہمترے گ

ارف یھب اس ےک ےھچیپ  

 

راھےئ وت رضخ اور ش

ٹ

ر یک رطف دقم ی 
م
دلج ںیلم ےگ ی ارم ےن ی اہ

 

 

  لچ دی 

رںی دھکی راہ اھت وج ی ارم اس ےک اسےنم لبیٹ رپ کنیھپ   ہک وارث ےب ینیچ ےس وصتی 
 
  ج

 رک ایگ اھت 

 

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

62 

°°°°° 

 

ے وہےئ اہک 

ے

کلن

ن

ن
 ےھجم ںیہن اتگل اھت ہک مت وارث وکوھچڑ دو ےگ رضخ ےن 

 

ںیم اےس زسا ےسیک دے اتکس اھت رضخہکبج اےس زسا اہلل ےن دی ےہ اس یک یٹیب ےک روپ  

 ںیم ۔ 

 

 سج ڑلےک ےس وہ تبحم رک یھٹیب ےہ وہ اےسی یہ ای  گنیگ رپ ڈیلر ےہ

 

 چنہپ اجؤں اگ وج ریمی رظن ںیم یھب 

ے

 ےہ ۔اور تہب دلج ںیم اےس یھب اس ےک ااجنم ی

 اس یک زعت یک افحتظ اس اک 

ے

  ی

ے

ا وہں ہک ی

ے

 یک یٹیب ےک ےیل داع رکی

 
 

نکیل وارظ

 ی اپ رک کس 
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ارف ےن اہک ۔ 

 

د ایس وک ےتہک ںیہ ش ای 

 

 ۔اکمافت لمع ش

 

ا ےہ اور سج ےک ی ارے ںیم 

ن

ںیم ےن رضخ وک  ہی وت لح وہ ایگ اور دورسے سیک اک یک رکی

  س  اتبی ا اھت

 

ے وہےئ ےنہک اگل اہں وہ 

ے

ھن

ٹ

ی ن ت

وکن اس سیک رضخ ےن وت یسک سیک اک ذرک ںیہن یک وہ اگڑی ںیم 

درالص ریمے دامغ ےس لکن ایگ ویینریٹس ںیم ای  ڑلےک ےن یسک ڑلیک وک رپوپز یک اھت 

ہ الج دی ا ہی ای  ڑلیک ےک ااکنر رپ اس ےن ڑلیک ےک رہچے رپ زیتاب کنیھپ رک اس اک رہچ

ر یک اجریہ ںیہ نکیل اب یھب احالت تہب  

ن

ری 
 
ےتفہ ےلہپ یک ی ات ےہ ڑلیک یک لسلسم رسچ

راب ںیہ ۔اور اب ۔۔۔۔رضخ ےن اتبےت وہےئ ای  رظن اس ےک امےھت یک روگں رپ 

ن

چ

 ڈایل یھت

 

 ۔اور رھپ اخومش وہ ایگ 
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 وہ اتکس اھت

ے

 
ای

 

اک ی

ن

  اس اک ڈویل ومڈ اون وہ راہ اھت وج ان ےک ےیل یھب رطخی

 وپری ی ات اتبؤ رضخ اخومش ویکں وہےئگ وہ ےصغ ےس داہرا اھت 

ادی ےہ ۔

 

ادی رک راہ ےہ آج رات اس یک ش

 

 ۔اور وہ ڑلاک ش

 وہ ی ات لمکم رکےک رھپ اخومش وہ ایگ ۔ 

ادی رک راہ ےہ  بلطم ےک ای  وصعمم ڑلیک یک زدنیگ وک 

 

ری اد رکےک وہ وخد ش  ی 

 ۔ای  وصعمم یک اسری وخایشں ولٹ ےک وہ اانپ رھگ اسبےن اج راہ ےہ

 اور اےس اتگل ےہ ہک ڈویل ااسی وہےن دے اگ

درسی اتبؤ اس اک ی ارم رسخ آوھکنں ےس اےس دےتھکی وہےئ وبال 

ٹ

 ۔ای 

ارف  ۔ےھجم ںیہی وھچڑ اجؤ ڈویل ےھجم اور ھچک اکم ےہ اس اک رطخ

 

اک ومڈدےتھکی وہےئ ش

ن

ی

 ےن وفرا اہک اھت ۔ 

 ڈویل ےک اےسی ومڈ ےک اسھت وہ ںیہک یھب اجےن اک وسچ یھب ںیہن اتکس اھت ۔ 

ر ایگ ہکبج رضخ ی ارم وک راہتس اتب راہ اھت ۔ 

ے

 ایس ےیل وںیہ رپ یہ ای
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ر وہ اجےئ  یگ ان ےک ولیہ یلیل روح اک ایخل رانھک اور اانپ یھب ڈویل اور رضخ وک آےن ںیم دی 

ارف ےن یلیل وک وفن یک اھت 

 

 اجےت یہ ش

 

  داھکی اھت 

ن

ر یٹ وی اگلےئ روح یک اجی
م
 وت ےہ یلیل ےن ای  رظن ی اہ

ے

 
 ۔ریخی

 

۔اہں کیھٹ ےہ س  ھچک سب ڈویل اک ڈویل ومڈ آن وہاکچ ےہ ہتپ ںیہن آج سک یک 

ارف ےن  

 

ا ہک وہ وج یھب وہ اس وک آاسن ومت ےلم ش

ن

 آیئ ےہ سب داع رکی

ے

ام

 

ااہظر ش

 اوسفس رکےت وہےئ اہک وت یلیلٰ یک یسنہ لکن یئگ ۔

 

ا الجو رھگےلچ اجؤ وصعمہم 

ن

 رکو ںیم روح وک اھبنسل ولں یگ اور مت یھب اانپ وخن ی

ے

رکف م

ااظتنر رک ریہ وہ یگ ویکہکن اینت تمہ مت ںیم ےہ ںیہن ہک مت ان ولوگں ےک اسھت اج یپاےت 

  یلیل ےن ذماق اڑاےت وہےئ اہک
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 وہ رک رھگ 

ٹ

ٹ

ن

یلیل ںیم اہمتری تمہ ےس یھب اےھچ ےس وافق وہں اور اہمتری رطح رپی گن

ا وہ انسےن واےل ادناز ںیم اتہک وفن دنب 

ن

ںیہن اھٹیب تہب اکم ےہ ےھجم ۔اانت یہ افرغ وہں ی

  ہک اینپ ی ات رپ وغر رکےک اہجں اس ےن وخد رپ تنعل یجیھب یھت ویہ یلیل اک 
 
رک اکچ اھت ج

 انسیئ داتی راہ  قہقہ اےس وفن

ے

 دنب وہےن ی

ادی واےل رھگ ںیم دالخ وہےکچ ےھت 

 

 وہ انب آےگ ےھچیپ دےھکی دیساھ ش

 ۔احل وک رسخ الگب ےک وھپولں ےس اجسی ا ایگ اھت 

ر رطف الگنٹئ یک یئگ یھت ۔ 
م
 ہکبج ہ

 ےب کش اس ہگج یک وخوصبریت ےب اثمل یھت 

 ی ارم وک اس اموحل ےس رفنت وہ ریہ یھت ۔ 

اایمےن اجسےئ ای  وصعمم یس  

 

ادی ےک ش

 

ری اد رک ےک ےسیک ہی صخش اینپ ش ڑلیک وک ابتہ و ی 

 اھٹیب اھت ۔ 

وہ ےسیج یہ رمکے ےک ادنر دالخ وہا اسےنم یہ ای  آدیم اھٹیب اہھت ںیم اگسر ڑکپے 

 وہےئ امہمونں ےس وحم وگتفگ اھت ۔ 
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رےتھ وہےئ اس صخش اک رگابین ڑکپ اکچ اھت 

ٹ

 رضخزیتی ےس آےگ ی 

 را۔۔۔۔۔اٹیب اہکں ےہ اہمت

 مت وکن وہ اس رطح ےس دبزیمتی ویکں رک رےہ وہ

مت ادنر ےسیک آےئ اور ریمے ےٹیب ےس ںیہمت یک اکم ےہ وہ صخش ااہتنیئ ےصغ ےس اس ےس 

 وپےنھچ اگل

   ےس وتسپل اکنل ےتیل وہےئ اس ےک ٹیپ ےک اسھت دی ایئ 
 

  رضخےن اینپ ج
 
 ج

ا اچوہ ےگی ااےنپ ےٹیب اک اتبؤ ےگ ۔رضخ ےن

ن

افوتل ی ات رکےن ےس رتہب وموضع رپ   ےلہپ رمی

ا اھجمس 

ن

 آی

ارہ یک وہ ی ارم وک ای  رظن دھکی اتکس وخد 

 

  اس صخش ےن اورپ ڑیسویھں یک رطف اش
 
ج

ڑیسایھں الھپےتگن اورپ الچ ایگ اور اس ےک اسھت یہ ی ارم یھب ایہن ڑیسویھں ےس زیتی  

راھ اھت 

ٹ

  ی 

ن

  ےس اورپ ےک رمکے یک اجی

ارے رھگ ںیم ےسیک آےئگ ںیہ اور ہی اس رطح ےس وکن ںیہ ہی ولگ اس رطح ےس  
م
ہ

ارے ےٹیب اک اتپ ویکں وپھچ رےہ ےھت آپ ےن ویکں اتبی ا ہک وہ اورپ ےہ ان ےک یپاس 
م
ہ
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 ںیہ 

ے

 وتسپل یھت وہ ھچک یھب رک تکس

۔وپسیل وک وفن رکو اوہنں ےن مگیب یک ی اوتں اک وجاب دےنی ےس ےلہپ ونرک وک مکح دانی رتہب 

   اھجمس

°°°°° 

 وہ مت ولگ اس رطح ےس ریمے رمکے ںیم ےسیک سھگ وکن  

 یسک وکوتسپل ےیل اسےنم دھکی رک وبالھکی ااور زیتی ےس اےنپ وفن یک رطف رھبا 

ن

 وہ ااچی

نکیل اس ےس ےلہپ یہ رضخ ےن اس اک ارادہ ےہ اھبےتپن وہےئ اےس رکیس رپ اھٹب دی ا اھت یہی 

 وت اتبےن آےئ ںیہ ںیہمت ہک مہ وکن ںیہ 

آوھکنں   رضخ ےن ےتہک وہےئ ی ارم وک داھکی وج رپوکسن اس اسےنم وایل رکیس ےپ اھٹیب اھت

اہن رضور ےنب اگںیم اس دقر ہصغ اھت ہک رضخ وکو نیقی اھت ہی ڑلاک آج اس ےک  

 
ن

 رہق اک ن

ر اس ےک اکشر ےک یپاس ںیہن راہ اھت   رضخ یھب زی ادہ دی 

راھےئ

ٹ

  دقم ی 

ن

 وہ ےھچیپ اٹہ وت ی ارم ےن اس یک اجی

سج ڑلیک وک ھچ دن ےلہپ ویینریٹس ںیم زیتاب ےس الجی ا ےہ مت ےن اس ےک اھبیئ مہ ۔یک 
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ںیہن ںیہ ای  وہلٹس ںیم   رس رپ  ھجمس ےک راھک اھت ےب آرسا ےہ ےب اہسرا ےہ وہ امں ی اپ

 ریتہ ےہ وت اہمترے لیھک اک اسنم نب یئک ےہ

ری اد رک ےک ینتک  آورمت ےسیج اریمزادے اس اک افدئہ ااھٹ وکس ےگ اس وصعمم یک زدنیگ ی 

ادی رک رےہ وہ مت ای  ی ار یھب ںیہمت ایخل آی ا ہک مت ےن اس یک اسری 

 

آاسین ےس ش

ری اد رک دی ےہ ےلھچپ ھچ دن ےس سک     زدنیگ ی 
پ
 ںیم ےہ اجےتن یھب وہ مت ۔ای  ب

ے

 
اذی

 ڑتپ ریہ ےہ وہ ۔اور اب مت ڑتوپ ےگ 
پ
 ب
پ
ےک ےئل یھب وکسن احلص ںیہن ےہ اس وک ب

 ۔   ی ارم ای  زوردار اکم اس ےک ہنم رپ امرےت وہےئ داھڑا اھت 

اس ڑلیک یک فیلکت اک ااسحس ںیہن دالو ویکہکن اب مت یھب ویہ فیلکت وہس  نکیل مہ ںیہمت

د وج وہ ڑلیک ےھچیپ ھچ دن ےس دن رات یتہس ےہ ویہ درد اب اہمترہ دقمر ےنب ےگ وہ در

 اگ

ا یھب 

ن

ا اک ہلئسم انب ےتیل وہ ہن آج اہمتری آی

ن

اس ڑلیک ےک ای  وھچےٹ ےس ااکنر وک مت ولگ ای

 اس 

ے

اس زیتاب یک آگ ںیم لج رک رم اجےئ یگ ۔ی ارم ےن ای  وھچیٹ یس ےشیش یک وبب

 وھکال وت وہ ڑتپ ااھٹےک اسےنم رکےت وہےئ ڈنک  

دا ےک ےیل وھچڑ دو ےھجم وہ ےنخیچ اگل نکیل 

ن

ںیہن ھجم ےس یطلغ وہیئگ ےھجم اعمف رک دو خ
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  ی ارم وک اس رپ رمح ںیہن آی ا اھت 

 اجین اچیہ اس ےک مکح رپ رضخ ےن 

ے

ر ی
م
 و ں یک آواز ی اہ

ن

ن

 خ
چپت

رضخ دروازہ وھکل دو اس یک 

 دروازہ وھکل دی ا 

م یک اس یک خیچ و اکپر ںیم اےس اس ڑلیک یک خیچ و اکپر انسیئ اور اس ےک دعب ڈویل ےن اانپ اک

 ےس اس فیلکت وک ہس ریہ یھت ۔ 

ے
ے

 دے ریہ یھت وج اجنےن ےنتک وق

اس ےن ڈنک وھکل رک اس ںیم وموجد زیتاب اس ےک رہچے رپ اکنیھپ وت یھبک ہن متخ 

 ےس اکلھچ زیت

ے

 و ں اک ہلسلس رشوع وہا ۔زیتاب یک اخیل وبب
ن

ن

 خ
چپت

اب ڈویل وہےن وایل 

 اےس رپوا ںیہن یھت

ے
ے

 ےک اہھت رپ یھب رگا نکیل اس وق

ر 
م
د رپوف روم ےک وھکےل دروازے ےس آواز ی اہ

ٹ ن

۔اس یک خیچ و اکپر اینت دنلب یھت ہک اسؤی

 اج ریہ یھت ۔ 

ے

 ی

  اھبےگ ےھت 

ن

 اور یہی خیچ و اکپر نس رک اس ےک امں ی اپ زیتی ےس رمکے یک اجی

شاا وہا رہچ
 ہ دھکی رک ڑتپ اےھٹاہجں وہ اےنپ ےٹیب اک ج ل

  رضخ ےن اےس ڑکپ رک 
 
راھ اور اس رپ یپاین کنیھپ ہن اچاہ ج

ٹ

اس اک ی اپ زیتی ےس آےگ ی 
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   دور اکنیھپ

 ڑتی   سٹسج

ے

 اصج  ہی آپ یک یہ ویطلغں یک زسا ےہ  اانت یھب م

وج آپ ےک ےٹیب وک لم ریہ ےہ یک رپورش یک ےہ آپ ےن اینپ اوالد یک ہی وج آج فیلکت 

رد  رک ریہ آپ اک اٹیبی 

ے
 

رداس  رک راہ ےہ وںیہ فیلکت ھچ دن ےس ای  ڑلیک یھب ی 

ے
 

اس

 ےہ یک وساچ اھت اس ےن اہک ہک ہی وج اچےہ اگ وہ رکے اگ اور اس اک ی اپ ےس اچب ےل اگ ۔ 

 ںیم آی ا ےہ ۔اور ڈویل یک 

ے

نکیل اعمف ےیجیک اگ ہی سیک آپ یک ںیہن ہکلب ڈویل یک دعال

 ںیم یسک ےک ی اپ یک اوالد ںیہن

ے

  دیھکی اجیت ۔ دعال

  ی ارم ےم ےتہک وہےئ ای  ی ار رھپ ےس اس یک رطف داھکی وج درد ےس ےب وہش وہ اکچ اھت 

 ےیھجمس اگ ویکہکن اب ےس 

ے

اجںیئ اتپسہل ےل اجںیئ اےس ارگ اجن چب یئگ وت وخش یتمسق م

 آپ اک اٹیب ویسی یہ زدنیگ ےئج اگ یسیج وہ ڑلیک ےئج یگ ۔ 

ری   ی ارم ےن ےتہک وہےئ رضخ وک ےنلچ ارہ یک وتسٹسج اصج  یک ویبی وںیہ ھٹیب رک ی 

 

اک اش

رطح ےس ےنکلب یگل ۔ہکبج سٹسج اصج  آپ اینپ ےب رپوا ویں ےک ےجیتن رپ ےب دح 

 رشدنمہ ےھت
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°°°° 

 ےگل اگ مت وس اجو ورہن وہ 

ے
ے

ا ی ارم وک آےن ںیم وق

ن

روح ی ار آرام رک ول ںیم ےن ںیہمت اتبی ا ی

 آرک ھجم رپ ہصغ وہ اگ 

یپاس یھٹیب بک ےس وسےن ےک ےئل ہہک ریہ یھت نکیل روح اس یک ی ات یلیل اس ےک 

 امن یہ ںیہن ریہ یھت 

 ۔ںیہن یلیل ریما دل ےب نیچ وہ راہ ےہ مت ی ارم وک وفن رکو ہن ان ےس وپوھچ وہ کیھٹ وت ںیہ 

 اےنپ اکم ںیم رصموف ےہ 

ے
ے

ا وہ اس وق

ے

 وفن ںیہن ااھٹی

ے
ے

ا وہ اس وق

ن

روح مت اجیتن وہ ی

 دو نیت ی ار وفن رکےن یک وکشش یک ےہ نکیل وہ یھب وفن ںیہن ااھٹ ۔ںیم ےن رضخوک یھب

راہ ایس ےئل وت ہہک ریہ وہں ہک مت آرام رکو وہ ےسیج یہ آںیئ ےگ ںیم ںیہمت ااھٹ دوں یگ 

ا 

ن

  رھپ مت ی ارم ےک اسھت رھگ یلچ اجی

دنین یک دوایئ اھکےن ےک دعب یھب روح وک دنین ںیہن آ ریہ یھت ویکہکن اس اک دل ےب نیچ 

ا اھت ارگ یسک دن ٹیل وہ اجےئ وت 

ے

ا اھت اور اےس اےنپ اسھت ےل اجی

ے

 رپ آ اجی

ے
ے

اھت ی ارم روز وق

 یلیلٰ اےس دوایئ وریغہ الھک دیتی یھت 
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ار نکیل آج وت وہ تہب ٹیل وہ ایگ اھت ایگرہ جب رےہ ےھت او

 

ر ی ارم یک وایسپ ہک ںیہک وکیئ آی

  ںیہن ےھت

 یلیل بک ےس اس یک ںیتنم رک رک ےک کھت یکچ یھت نکیل وہ ڈیب رپ ےنٹیل وک ایتر یہ ںیہن یھت 

ے یہ اےس دنین آ اجےئ یگ 

ے

ھن

ٹ

ی ن ت

 اس اک انہک اھت ہک ڈیبرپ 

ا دنسپ ےہ ۔ہکبج اس یک ےبینیچ ونٹ رکےت وہےئ

ن

وشون   اور ی ارم وک اس اک ویں ااظتنر رکی

ا ۔ 

ے

ا اور رھپ اموییس ےس واسپ ولٹ آی

ے

 اجی

ے

 یھب ی ار ی ار نیم ٹیگ ی

°°°°°° 

 ی ارم اہمترا اہھت وت ااھچ اس اہھت لج ایگ ےہ ںیہمت اایتحط ےس اکم انیل اچےیہ اھت 

 وہ اس اک ی ازو دےتھکی وہےئ ےنہک اگل 

 وریغہ ںیم ی الکل کیھٹ وہں رضخ سب ےصغ ںیم دایھن ںیہن راہ ریخ مت اس رپ وکیئ یٹپ

 ی ادنھ دو ہک روح وک رظن ہن آےئ

 وہ رضخ وک دےتھکی وہےئ ےنہک اگل وت رضخ ےن وفراہن ںیم رس الہی ا 

 لج اجیت ےہ وہ وت رکش ےہ ہک 

ے

ںیہمت اتپسہل انلچ اچےیہ زیتاب ےس ادنر یک ڈہی ی
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ارے ےئل لکشم نب اجیت ۔ 
م
د ہ ای 

 

 ںیہمت رصف چٹ وہا ےہ رگاںیہن ورہن ش

ام ںیہن ےل ےگ ریما وےسی ںیہمت نیقی ےہ 

ن

ارا ی
م
ہک سٹسج اصج  وپسیل ںیم ہ

ال ےک رےتس ڈاےتل وہےئ رضخ   بلطم ےہ

ے

پ
ارا رہچہ داھکی ےہ اگڑی اس

م
اوہنں ےن ہ

   ےن وپاھچ

ان ےہ اس یک زدنیگ ںیم یھبک ےب 

ن

ےھجم ںیہن اتگل ہک وہ ای  تہب ااھچ اور اامیدنار ان

رض یک اخرط اےنپ

ن

د اےنپ ق ای 

 

وچبں رپ دایھن دانی وھبل ایگ ےہ ۔یھبت   اامیین ںیہن یک اہں ش

را دقم ااھٹی ا ےہ

ٹ

 وت اس ےک ےٹیب ےن اانت ی 

ی اپ یک ےب دایھین اور امں یک رطف ےس ےنلم وایل آزادی ےس ےچب رھگب اجےت ںیہ اور 

ا ےہ

ے

 رھپ اےسی وچبں اک یہی ااجنم وہی

ا  ان ولوگں وک اتگل ےہ ہک مہ داین ںیم ھچک یھب رک ےل وکیئ ںیمہ ھچک ےنہک

ے

اک قح ںیہن رھک

۔نکیل اےسی ولوگں وک حیحص راےتس رپ الےن ےک ےیل یہ اہلل ےن مہ ےسیج ولوگں وک انبی ا ےہ 

ر ریک وت ی ارم ےن ای  رظناس وک داھکی ےسیج نیقی اھت ہک وہ 
م
۔رضخ ےن اگڑی اتپسہل ےک ی اہ

  اب اس یک ی ات ںیہن امےن اگ
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اکیف رہگی وچٹ یگل ےہ ںیم ںیہن اچاتہ  ی ارم زیلپ انب ھچک ےہک ادنر ولچ اہمترے اہھت ںیم 

 ہک ںیہمت یسک یھب مسق اک وکیئ یھب اصقنن وہ 

اور وےسی یھب مہ اکیف ٹیل وہ ےکچ ںیہ یلیلٰ یھب ینتک ی ار وفن رک یکچ ےہ نکیل ںیم ےن وفن 

 ںیہن ااھٹی ا اور روح یھب رپاشین وہ ریہ وہ یگ 

 وہ رضخ ےن رکسماےت ریمے ےیل ہن یہس نکیل اینپ روح ےک ےیل وت مت اانت  

ے

رک یہ تکس

وہےئ اہک ےسیج اےس نیقی وہ ہک اب ی ارم ااکنر ںیہن رکے اگ اور اس ےن ااکنر ںیہن یک اھت 

ارہ یک اور وخد اتپسہل ےک ادنر الچ ایگ 

 

  سب ای  اہھت ےس اےس آےن اک اش

°°°°°° 

ر ریک وت وشونےک وھبےنکن یک آواز رشوع وہےت یہ روح یھب  
م
زیتی اگڑی رھگ ےک ی اہ

 ےس آ یگل

ن

 ےساس ےک یپاس آےت وہےئ اس ےک یس 

 اجگ ویکں ریہ یھت ہی اس یک تحص ےک ےیل کیھٹ 

ے

وہ ریحان وہا اھتہک وہ ایھب ی

 ںیہن اھت نکیل رھپ یھب ہصغ اےس روح رپ ںیہن ہکلب یلیلٰ رپ آی ا اھت 

 وج اس ےک آےت یہ اینپ افصیئ دےنی یگل ۔ 
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وس اجؤ مت ےن ڈیمنسی یل ےہ نکیل اس ےن ڈویل ںیم ےن اس یک ںیتنم ںیک ہک زیلپ  

 ریمی ای  یھب ی ات ںیہن امین اور اہمترا ااظتنر رکیت ریہ ےہ ۔ 

 اہں ی ارم ںیم بک ےس آپ اک ااظتنر رک ریہ یھت آپ اہکں رہ ےئگ ےھت ۔ 

ردیتس وسےن اک وبل ریہ یھت ںیم ےن اس اتبی ا یھب ہک آپ وک ااھچ اتگل ےہ ریما  ہی ےھجم زی 

ا نکیل ہی ریمی ی ات امن یہ ںیہن ریہ یھت اجگ رک آپ اک 

ن

 ااظتنر رکی

 رپ اس اک ہنم 

ے

 
 اگل ریہ یھت اس یک اکشی

ے

 
۔یلیلٰ وج اینپ اجن اچبےن ےک ےئل اس یک اکشی

  لھک ایگ

ارہ یک وت وہ

 

اس ےک  وکیئ ی ات ںیہن ریما ہچب مہ ایھب رھگ لچ رےہ ںیہ اس ےن وشون وک اش

ارے وک ےتھجمس یہ وفرا اگڑی ںیم ےنھٹیب 

 

 ےک ےئل اےنلھچ اگل وت دروازہ رضخ ےن اس یک دمد اش

 رکےت وہےئ وھکل دی ا ۔

  روح
 
یک رظن اس   ای  اولدیع رظن رضخ یک رطف داھکی اور روح وک ےنلچ ےک ےیل اہک ج

 ےک اہھت رپ ڑپی 

ےن سب یفن ںیم   ی ار م آپ وک وچٹ یگل ےہ ہی یک وہا آپ وک وہ ےب نیچ وہ یئگ یھت ی ارم
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  رس الہےت وہےئ اس ےک ےئل دروازہ وھکال

ر ںیم ان یک اگڑی رضخ ےک رھگ ےس لکن یکچ یھت   اور وھتڑی یہ دی 

  ےس مت آےئ وہ 
 
یک ی ات ےہ رضخ مت اےنت رپاشین ویکں وہ ںیم ونٹ رک ریہ وہں ج

  ےس ےھجم

ے

 ھچک اےھجل اےھجل ےتگل رےہ وہ س  ھچک کیھٹ وت ےہ ۔یلیل ےن اےس دےتھکی ی

 وہےئ وپاھچ 

اہں س  کیھٹ ےہ یلیل سب ںیم ای  ی ات وک وسچ رک وھتڑا رپاشین اھت وہ یلیل ےک رگد 

 ی ازو الیھپےئ اےس ادنر ےل اجےن اگل وت یلیل یھب اس ےک اسھت ادنر دالخ وہیئ 

ریہ ےہ ےھجم وت اتبؤ وہ اتکس ےہ ںیم اہمتری ھچک دمد رک   وکن یس ی ات ںیہمت ےب نیچ رک

دردی ےس وپاھچ
م
   وکسں یلیل ےن ہ

 مت ےن ونٹ یک ےہ یلیلٰ روح اب ےلہپ یک رطح ںیہن ریہ

 اب وہ ی ارم ےک ریغب ںیہن رہ یتکس 

اب وہ ی ارم وک ےبدح اچیتہ ےہ ۔سب ںیم ےس وسچ راہ اھت ہک آج اکم ےک دوران ی ارم وک 

 لک ھچک یھب وہ اتکس ےہ اور ارگ ی ارم وک ھچک وہایگ وت۔۔۔۔؟وچٹ گل یئگ  
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وت روح اک یک وہاگ ۔۔۔۔یک روح اس ےک ریغب یج یپاےئ یگ ۔وہ اینپ ےب ینیچ اےس اتبےت 

 وہےئ تہب رپاشین گل راہ اھت ۔ 

ا ےہ رضخ وہ یھبک روح وک ویں اہنت ںیہن رکے اگ روح اور ی ارم 

ے

اہلل روح ےس تہب ایپر رکی

ے ںیہن اجےت ۔یلیل ٰ ےن رکسما رک اہک وت ای  دو

ن

ن
 
پھن
چ

رسے ےک ےئل ہفحت ںیہ اور ےفحت یھبک 

  وت اس یک ی ات رپ رضخ یھب اکلہ اس رکسما دی ا اھت نکیل اس یک ےب ینیچ متخ ںیہن وہیئ یھت

°°°°° 

ا ےھجم آپ ےک اہھت رپ یک وہا 

ن

 ی ارم اتبںیئ ی

ری وچٹ ےسیک یگل آپ وک

ٹ

 ہی اینت ی 

  وہےئ وہ سب روےن وک ایتر یھتاس ےک اہھت وک دےتھکی

ل 
ی لک
 رکو ےھجم 

ے

ھچک ںیہن وہا ریمی اجن سب وھتڑی یس وچٹ یگل ےہ ۔نکیل مت رکف م

  درد ںیہن وہ راہ اس یک ےب ینیچ دےتھکی وہےئ ی ارم ےن تبحم ےس اس ےک امےھت وک وچام اھت 

ری وچٹ یگل ےہ اور آپ ہہک رےہ ںیہ ہک درد ںیہن وہ راہ انیقی درد  

ٹ

وہ راہ وہاگ آپ  اینت ی 

ا ےھجم یک 

ن

ا زیلپ اتبںیئ ی

ے

وھجٹ وبل رےہ ںیہ ی ارم اہلل وھجٹ وبےنل واولں وک دنسپ ںیہن رکی
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  وہا ےہ آپ وک ےسیک یگل ےہ آپ وک ہی وچٹ وہ رھپ ےس وپےنھچ یگل

اپ   ااھچ وھچڑو اس وک ہی اتبؤ آسئ رکمی

 

وکیسن اھکؤ یگ ۔اسےنم آسئ می یپارل یک ای  ش

   وپاھچ  دےتھکی وہےئ اس ےن 

 آپ ےھجم ںیہن اتبےت ہک آپ ےک اہھت رپ ہی وچٹ ےسیک یگل  

ے

  ی
 
ھچک ںیہن اھکؤں یگ ج

 ۔وہ دضی ادناذ ںیم وبیل

ری ویلفر ی ارم ےن اس یک ی ات وک رظن ادناز رکےت وہےئ اانپ وجاب  بلطم ےک ارٹسای 

 اماگن ۔

ری ںیہن وہیت ۔وےسی یھب  ریمی اجن یھبک اھبکر اچٹیلک یھب اھک ایل رکو ی ار وہ یھب ی 

روا رک یکچ ےہ اب آرکسئمی وت یتنب ےہ ۔ںیہی وھٹیب ںیم ایھب 

ٹ

دواایئں اھک اھک ےک اانپ ہنم ک

 ےل رک آی ا ۔ 

 ی ارم ےلہپ اتبںیئ ہی وھچٹ۔۔۔۔۔۔

د وکیئ وسال ںیہن وہ 

ٹ

ڈ

ٹ

 ی
ی لن
سب روح سج زیچ ےس اہمترا وکیئ بلطم ںیہن ےہ اس ےس ر

 زرا یتخس ےس اتہک اگڑی ےس الکن
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ے دھکی روح ےن ی اد رکوای ا ۔اب ہی وت وشون ےک ےیل یھب

ے

کلن

ن

ن
 الےیئ اگ ۔۔اےس اگڑی ےس 

رئیلک اھت ہک واہں ےس ھچک ںیہن اتبےن واال رھپ یتخس یھب رل راہ اھت اور آسئ رکمی یھب 

ردیتس الھکےئ اگ وت رتہب اھت ہک وہ افدئہ ااھٹ یتیل ۔  زی 

اہکں اہکں اینپ ریحاین یک وک   روح یک مت اس آرٹسنیلی ےتک وک آرکسئمی یھب الھکؤ یگ ی ارم

ر ومڑ رپ اےس اس ےتک وک ےل رک ےکٹھج دیتی 
م
ا ۔روح زدنیگ ےک ہ

ے

اپھچےن یک وکشش رکی

   یھت

ارا ہنم دےھکی اگ ۔اس ےک ےیل رضور الےیئ اگ ورہن  
م
اہں وت اب یک مہ اھکںیئ ےگ اور ہی ہ

رس     ی ارمںیم یھب ںیہن اھکؤں یگ ۔وہ ہنم انبےئ لف رخنے داھکےن ےک ومڈ ںیم یھت

ا واہں ےس الچ ایگ

ے

  الہی

ر ںیم واسپ آی ا وت اس ےک اہھت ںیم وشون ےک ےئل ای  اگل پک اھت وج ہک روح   وھتڑی دی 

 ےن ای  ایھچ امام یک رطح ےلہپ وشون وک یہ دی ا ۔ 

  اس ےن اینپ ویبی ےک اس ےٹیب وک 
 
اور ی ارم یک ریخت ااہتن یک دح اہیں متخ وہیئ یھت ج

  ااصنف رکےت داھکی ۔ آسئ رکمی ےک اسھت لمکم
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ر وہ رک وساچ اھت ہک اس ےس ےلہپ ہک وہ ایس ےتک وک اس اک ہچب انب دے 

ن

اور اب اس ےن ریسی 

ا وہاگ

ن

   اےس اینپ اوالد ےک ےیل وکیئ دقم ااھٹی

کہ روح اب اس یک امام نب یکچ یھت نکیل وہ اس اک ی اپ ںیہن نب اتکس اھت

ن

عی
کن 

  

°°°°°° 

 روح ےبیب آج مت وس ویکں ںیہن ریہ ۔۔۔۔؟

 ےھجم دنین ںیہن آریہ ی ارم

 اور ہی دنین ےسیک آےئ یگ اس ےن دیپسچل ےس وپاھچ

ا  ںیہ اس ےن آڈیئی ا دی 

ے

 وکیئ ایھچ یس ملف دھکی تکس

 زگر  

ے
ے

ے ےلہپ یہ تہب وق

 

ن
 
ن
 
ہ
ا اچ

ن

را آڈیئی ا ےہ اجےننم ویکں ہک اب ںیہمت وس اجی ُ
تہب ی 

این ےیکریغب اانپ ہلصیف انسی ا وت وہ ہنم انب یئگ 

 

 اکچ ےہ ۔ی ارم ےن اس ےک آڈیئی رپ رظنی

ان ںیہ آپ اجمل ےہ وج ذرا ےس اےنپ وہ

ن

 ان

ن

ر لکن آںیئ ےسیک وبرن
م
 ل ےس ی اہ

 اینت ریسلی لکش انب ےک رےتھک ںیہ آپ اک وت ڈلپم اچیبرہ یھب وساتچ وہاگ ہک سک 

ے
ے

ر وق
م
ہ

 ےک ےھتم گل ایگ وہں وسری ےھتمںیہن اگل ۔۔۔۔۔ 
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  وہ اینپ ی ات یک دریگتس رکےت وہےئ وبیل

 سج رپ ی ارم ذرا اس رکسمای ا اھت 

 ومعق لم ایگ۔۔ اور روح وک رھپ ےس اس ےک ڈلپم رپ وچٹ رکےن اک  

ول یج رشوع وہ یئگ رھپ ےس امنشئ ی ا اہلل ےھجم ای  ایپرا اس ہچب دی سج ےک اگل ہپ ااسی یہ 

ا وھ 

ے

 ڈلپم وہ اور وہ دل وھکل وھکل رک رکسمای

  دےنھکی یگل

ن

 ان یک رطح وجنکس ہن وہ وہ دل ےس داع رکےت وہےئ آامسن یک اجی

ا ڑپے اور اہں ایپرے اہلل ی ا اہلل ےھجم ای  ایپرا اس ہچب داتھکی ہک اس ےتک

ن

 وسون وک اوالد ہن انبی

ریمی ویبی تہب وصعمم اور یلھج ےہ اس یک ی ات امےنن یک ی الکل رضورت ںیہن ےہ  

 ںیمہ وکیئ ڈلپم واال ہچب ںیہن اچےیہ 

ان اکیف ےہ وہ ایس ےک ادناز ںیم رشارت ےس داع 

ن

ارے رھگ ںیم ای  یہ ڈلپم واال ان
م
ہ

 امےنگن اگل

 وھگر رک دےنھکی یگل  سج رپ روح اےس

 ے اگ ان وک وت ھچک ہتپ یہ ںیہن ےہ ےھجم ڈلپم واال ہچب 
ن

 

ن

ن

سی

 

ے

ںیہن اہلل یج ان یک ی ات م
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اہک رھپ ہی اس ےس لج لج رکڑس اجےئ ۔ 

ے

 اچےیہ وہ یھب ان ےس زی ادہ وخوصبرت ی

 اس اک ڈلپم اتکمچ رےہ   اور اہں

ے
ے

ر وق
م
ا رےہ اور ہ

ے

 رکسمای

ے
ے

ر وق
م
ا اچےیہ ہ

ن

و  وہی

ے

شن
م ہ

ریما ہچب 

 ہ ایخولں یک داین ںیم اےنپ ےچب ےک وقنش ںیم وھکیئ وہیئ یھت و

 دھکی راہ اھت 

ٹ

م
  ہک ی ارم اس ےک رہچے رپ ایپری یس رکسماہ

 
 ۔ج

اہم نس یھب  

ن

اہں اہں ےبیب چنہپ ںیئگ اہمتری داع اہلل ےک یپاس اور اہلل ےن اہمترا وخاشہ ی

  ایل اب وس اجؤ ی ار

ر اکنےتل 
م
 وہےئ اہک ی ارم ےن اےس ایخولں یک داین ےس ی اہ

 ڑلےت یہ راہ رکںی

ے
ے

ر وق
م
 ۔اف ی ارم وکسن ےس داع یھب ںیہن امےنگن دانی ےھجم سب ہ

 وہ ڈیب رپ ےتٹیل وہےئ ہنم وسبرے وبیل

 رک یہ احلص یک ےہ اب یک ہی ڈلپم 

ن

 امن

ن

 یکچ وہےھجم یھب وت امن

ن

اینت داعںیئ وت امن

 واےل ےبیب یک داع آج رات وپری یھب رکواین ےہ

  رکےت وہےئ ولچ دلجی ےس  

ے

 زگر اکچ ےہ ۔وہ اس ےک اورپ لبمک ھت

ے
ے

وس اجؤ تہب وق

ردیتس السےن یک وکشش رک راہ اھت   اےس زی 
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ا سب ای  

ے

ردیتس وسےن رپ وبجمر وت ںیہن رکی ۔آپ ےس ااھچ وت ریما وشون ےہ مک از مک ےھجم زی 

 رکںی ےگ ریمی   ی ار کیھٹ وہ اجؤں ںیم رھپ دےئھکی اگ آپ ںیتنم

  ںیم یھب وسےت روہں یگ وہ دیکمھ دےنی واےل ادناز ںیم وبیل 

ے

روح اجیتگ ریہ وہ ی

۔ڈارگنل مت سب ای  ی ار کیھٹ وت وہ اجؤ رھپ وج ںیم رکوں اگ اہمترے اسھت وہ مت اسری 

زدنیگ ی اد روھک یگ ۔اس امیبری ںیم انتج گنت مت ےن ےھجم یک ےہ ہن اس س  اک اسحب 

 ںیہمت دانی وہاگ

ام ںیہک ۔نکیل یف  

ن

ااحلل مت وس اجؤ ی ایق ی اںیت لک حبص رکںی ےگ لک اک اسرا دن اہمترے ی

ںیہن اجؤں اگ ںیم اس اک اماھت وچےتم وہےئ تبحم ےس وبال وت روح ےن ای  ی ار رھپ ےس 

 اےس وھگرا ۔ 

وکیئ ااسحن ںیہن رک رےہ آپ ھجم رپ اجیتن وہں ںیم لک آپ ںیہن اجںیئ ےگ آسف 

وت اےسی رےہ ںیہ ےسیج ریمے روےنک رپ رک رےہ وہ   ویکں ہک لک ڈنسے ےہ ۔ہہک

رک رک یکچ یھت 

ے

د ڑلےن اک ارادہ ی ری 

ن

 لبمک کیھٹ رکیت اس ےس م

 رپ رھک رک 

ن

ردیتس اےنپ یس  ہکبج اس ےک ادناز رپ ی ار م یھب رکسماےت وہےئ اس اک رس زی 

  وسےن یک وکشش رکےن اگل
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°°°°°°° 

 رپ رس رےھک رہگی دنین وس ریہ یھتی ارم یک آھکن لھک وت وہ اس ےک ی الکل یپاس اس ےک

ن

   یس 

  اس ےک رہچے رپ ااہتن یک وصعمتیم یھت

 سج رپ ی ارم وک ےب انپہ ایپر آ راہ اھت 

دی ات اک 

ن

  دھکی رک اس ےک دل ںیم وخااشہت اور خ 
 
ی ر

ے

 ق

ے

۔اور اےس اےنپ اس دح ی

 دنمسر اھٹ راہ اھت 

  ےس اےنھٹ یہ 
 
ی ر

ے

دی ات رپ اگلم اتچنیھک ےہ اس ےک ق

ن

 اگل اھت ہک روح ےن اانپ رس ۔وہ اےنپ خ 

  ےس اےنھٹ ہن دی ا
 
ی ر

ے

 ںیم اپھچےت وہےئ اےس اےنپ ق

ن

د اس ےک یس  ری 

ن

 م

   ایسی رحتک وہ یھبک یھب وہش ںیم ںیہن رک یتکس یھت انیقی وہ وس ریہ وہیگ

ی ارم ےن ای  رظن اس ےک رہچے رپ داھکی ۔وہ رہگی دنین ںیم یھت ی ارم ےن اس اک اہھت 

 ےس اٹہی ا وت

ن

  ےس اےتھٹ یپارک روح ےن اانپ اہھت اس ےک رگد الیھپ اےنپ یس 
 
ی ر

ے

 اےس اےنپ ق

   ایل

د لکشم وہ ایگ اھت وہ  ری 

ن

ا م

ن

وہ ی ارم ےک ےیل ای  ااحتمن نب ریہ یھت اب ی ارم ےک ےئل اجی
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  یتچنیھک یھت

ن

ا اھت وہ اےس اانت یہ اینپ اجی

ے

  انیج اس ےس دور رےنہ یک وکشش رکی

ی ازو ااھٹےت وہےئ اس اک رس ہیکت رپ رانھک اچاہ نکیل   اس ےن لکشم ےس روح اک الیھپی ا وہا

  ےس ااتھٹ روح یک آھکن لھک یئگ
 
ی ر

ے

  اس ےس ےلہپ ہک وہ اانپ اکم متخ رک ےک اس ےک ق

اےس وخد رپ ےکھج یپا رک اہجں اس یک اگنںیہ ےنکھج یگل یھت ویہ اس یک رشم و ایح ےلہپ دن یک 

رار اےس روح ےس دور وہےن ںیہن دے ریہ  

ے

رق یھت ۔اس اک اانپ دل ےب اامین رطح ی 

  وہےن اگل اھت 

آوھکنں وک اےنپ وبلں ےس وھچا وت اس ےک رہچے رپ ای    اس ےن رنیم ےس روح یک

 وھپولں یک رطح لھک یھت

ٹ

م
 رشیلیم یس رکسماہ

دی ات رپ ویہ اگلم چنیھک 

ن

ا اےنپ خ 

ے

۔ڈگ امرگنن ریمی اجن ی ار م اس ےک امےھت رپ رہم تبث رکی

  ےس اھٹ
 
ی ر

ے

 ڑھکا وہا   رک اس ےک ق

ا دھکی رک اداس وہ یئگ ۔وہ اجیتن یھت 

ے

  ہک روح اےس اس رطح ےس وخد ےس دور اجی
 
۔ج

  ںیہن آ اتکس نکیل وہ ویں دور الچ اجےئ اگ ہی روح وک ادنازہ ںیہن اھت 
 
ی ر

ے

  ہک وہ اس ےک ق

°°°°°°° 
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ر الکن وت روح اب یھب ڈیب رپ ےب ینیقی ےس یھٹیب اس وک دھکی ریہ یھت
م
  وہ اہن رک ی اہ

  یک وہا روح مت کیھٹ وت وہ وہ ےب نیچ وہا اھت

ںیہن ی ارم ںیم کیھٹ ںیہن وہں آپ ےھجم ویں وھچڑ رک ےلچ ےئگ آپ ھجم ےس دور اج 

 رےہ ںیہ اس یک آںیھکن من وہےن یگل

ںیہن ریما ہچب ںیم اہکں مت ےس دور وہں یہی وتوہں اہمترے یپاس وہ اس ےک یپاس ی الکل 

  آ رک اھٹیب روح اس ےک رگ
 
ی ر

ے

 رپ رس رھک یئگق

ن

 د ی ازو الیھپےئ اس ےک یس 

ںیہن ی ارم ھچک طلغ وہ راہ ےہ ھچک وت وہ راہ ےہ آپ ھجم ےس دور اج رےہ ںیہ آپ ریمے 

ھجم ےس دور   یپاس ںیہن آےت ےلہپ یک رطح ےھجم ایپر ںیہن رکےت اور ارگ یھبک آ یھب اجںیئ

  ےلچ اجےت ںیہ

 ےلچ اگ ںیم آپ ےس دور ںیہن

ے

    رانہ اچیتہی ارم ہی س  ھچک بک ی

 مت لمکم کیھٹ 

ے

  ی
 
دور وت مت ےس ںیم یھب ںیہن رانہ اچاتہ روح نکیل ہی وبجمری ےہ ج

 ۔۔

ے

  ی

ے

 ںیہن وہ اجیت ی

ںیم کیھٹ وہں ی ار م ۔ںیم ی الکل کیھٹ وہ یکچ وہں نکیل آپ ےس دور رہ رک ںیم رھپ 
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 رپ رس رےھک

ن

 اجی ا رکںی وہ اس ےک یس 

ے

اےنپ دل یک   امیبر وہ اجؤں یگ ھجم ےس دور م

 تیفیک ایبن رک ریہ یھت ۔

ںیم مت ےس دور ںیہن اج راہ وہں سب ھچک دن یک ی ات ےہ رھپ س  ھچک ےلہپ اسیج وہ اجےئ 

اہتش 

ن

 ںیم اینپ اجن ےک ےئل ی

ے

  ی

ے

رشی وہ اجو ی

ن

اگ ریح ہی س  ی اںیت وھچڑو دلجی ےس ق

ا وہں

ے

   انبی

ام وک ی اریب ویک یپاریٹ رکںی ےگ اہمترے 

 

ام ےہ ش

ن

اور رھپ وت آج اک اسرا دن اہمترے ی

امومں اور اممین وک یھب الب یل ےگ اورمت اےنپ اھبیئ اوراھبیھب وک وفن رک ےک مت وخد الب ول 

ی ایق اانپ ارٹکپسن وت نب البی ا امہمن ےہ وہ اینپ یلمیف وک ےل رک وخد یہ آاجےئ یگ سب اس ےک 

  اکن  
 
ی ر

ے

ا اس ےک ق

ے

ر ےہ وہ رکسماےت وہےئ اس ےک امےھت ل  رھک  ربخ ےنچنہپ یک دی 

ے

ی

 ےس ااھٹ ۔ 

رشی وہےن اج یکچ یھت

ن

   ہکبج روح یھب اس یک وبجمری وک ےتھجمس وہےئ ق

اہتش انب رک لبیٹ رپ یھب اگل اکچ اھت ۔ 

ن

ر آیئ وت ی ارم ی
م
رشی وہ رک ی اہ

ن

 ق

اہتش چنل یھب

ن

 اکلہ اکلھپ یہ رکںی ےگ ویکں ہک آج اکڈرن ریمی ہی راہ ریمی اجن اک اکلہ اکلھپ اس ی
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د وخد اےنپ اہوھتں ےس انبےئ اگ

ٹ

ڈ

ن

 ی
ی ن
مس
ہ

ل وہاگ ۔وج ہک اس اک 

 

پش
سن

 ےک ےئل ا

ن
 

   ایپری یس افئ

اہک رات وک ٹیپ رھب رک اھکےئ اور رات وک ٹیپ 

ے

وت آج مہ اسرا دن اکلہ اکلہ اھکںیئ ےگ ی

رم ےن ایپر ےس ےتہک وہےئ اس ےک رھب رک اھکےن ےک ےئل یمٹ ہگج یھب وت وہین اچےیہ ی ا

 . ےیل رکیس یچنیھک وت یھب زور زور ےس اہں ںیم رس الہ دی رکیس رپ ھٹیب یئگ

ا اس اک رھب وپر افدئہ 

ن

 رک راہ اھت وت وہ ویکں ی

ٹ

 
اس اک زہشادہ اےس زہشادویں یک رطح رٹی

  ااھٹیت

°°°°° 

  آیئ یھت نکیل اہھت  

ن

ریتھ اورپ یک اجی

ٹ
پ
ںیم زی ادہ اسامن تہب زیتی ےس ڑیسایھں چ

  وہےن یک وہج ےس وہ دروازے رپ یہ رک یئگ

اھکےن ےنیپ یک اایشء وہےن یک وہج ےس وہ اںیہن زنیم رپ ںیہن رھک یتکس یھت سج یک وہج 

 ےس اےس ٹیلف اک دروازہ وھکےنل ںیم اکیف لکشم شیپ آریہ یھت 

ارف ےک ےیل رھپ ےس ےچین اجیت اےس اسےنم ڑیسویھ

 

ں ےس  اس ےس ےلہپ ہک وصعمہم ش

ا رظن آی ا

ے

  درک آی
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 یسک ہن یسک یک رضورت یھت یک مت 

ے
ے

اہلل اک رکش ےہ ہک مت آ ےئگ نیقی امون ےھجم اس وق

راھےت وہےئ رکسما رک ینہک 

ٹ

ریمے ےیل اےس وہڈل رکو ےگ وہ اانپ اسامن اس یک رطح ی 

 یگل

درک وج اےس رظنادناز ےیک آےگ رھبےن یہ اگل اھت اس ےک اس رطح ےس اسامن  

ردیتس   ڑکپآےن رپ اےس روانک ڑپا   زی 

ا اچیتہ یھت مت ےن وشون وک اھبنسےنل 

ن

  رےتہ وہمت وےسی ںیم اہمترا رکشہی ادا رکی

 

اہکں اغی

 ںیم ریمی تہب دمد یک یھت

ا 

ے

ارف روز آسف ےک ےیل ٹیل وہ اجی

 

ا ش

ن

نکیل ںیم دوی ارہ ٹیلف رپ آ ںیہن یکس وہ یک ےہ ی

ارا رھگ یھب اکیف دور ےہ ایس ےئل ںیم 
م
 ےن وساچ ہک ںیم اانپ ٹیلف ولھکا یتیل وہں  ےہ اور ہ

 رپ رگیم یھب تہب وہیئگ  

ٹ

 

 

اور اب مت اجےتن وہ ہک رگ یم یھب وہ ریہ ےہ وت اس اسئ

  اینت زی ادہ رگیم ںیہن ےگل یگ 
 
ی ر

ے

 اہیں دنمسر ےک ق

 انبےت وہےئ  

ے

ردیتس اک دوس یک ایخل ےہ اہمترا کیھٹ ہہک ریہ وہں ہن ںیم وہ اےس زی 

 ہہک ریہ یھت 
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ا اچاتہ وہںہکبج

ن

    درک ےن رصف اہں ںیم رس الہی ا ےسیج اینپ اجن ڑھچوای

 اھت ۔وصعمہم 

ے

رے ےب رموت وہ مت ای  ی ار رھپ وشون اک احل یہ وپھچ ول وت اہمترا دوس

ٹ

ی 

وج بک ےس اینپ ی اوتں ںیم نگم اس ےک یپاس یہ ڑھکی وبےل اج ریہ یھت رھپ رک رک 

   ےنہک یگل

ا اب و

ن

 امیبر یھت ی

ے

ہ یسیک ےہ وہ ڑھکوس ادناز ںیم وبال وت وصعمہم اکہنم نب اہمتری دوس

   ایگ

 امیبر یھت ۔اہمترا  

ے

اءاہلل ےس اب کیھٹ ےہ رکش ےہ ںیہمت ی اد وت ےہ ہک ریمی دوس

 

امش

ا ہچب اس اک 

ن

 اک ےبیب ےہ ےبیب اک بلطم ےتھجمس وہ ی

ے

 یھب کیھٹ ےہ وہ ریمی دوس

ے

دوس

ا ےہ نکیل روح ےک ےیل وشون

ے

ر اس ےس تہب رچی
م
 تہب امہ ےہ ۔  وشہ

  وہ ریمے یپاس راہ درک

ے

  وہ امیبر یھت ی
 
 اس ےیل وہ ہشیمہ اےس اےنپ یپاس ریتھک ےہ ج

 تہب لکشم اھت نکیل مت ےن ریما اسھت دی ا اس ےک ےئل رکشہی وےسی 

ے
ے

ریمے ےئل وہ وق

ان وہ نکیل اس ےک ی اووجد یھب وشون 

ن

پ ان

 

ای

ٹ

رو رغمور سلپ ڑھکوس ی

ٹ

مت ای  تہب اک

  الچ ایگ
 
ی ر

ے

ااہمترے ق

ے

   ای  ی ات اتبؤں وہ اتک آاسین ےس یسک ےک یپاس ںیہن اجی
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مت ےن اس اک تہب ایخل راھک اس ےک ےیل ںیم چس ںیم اہمترے رکشزگار وہں ریمے 

ےئل اےلیک وہ س  احالت تہب لکشم ےھت مت ےن چس ںیم ریمی تہب دمد یک ےہ اس ےک 

  ےئل تہب تہب رکشہی

 وہں نکیل وہ یک ےہ ہک مت ہن اجےن اہکں اجیتن وہ اکیف ٹیل ںیہمت کنیھت وی رک ریہ

  وہ اجےت وہ ونیہمں

 

  ےھت اس   اغی

 

ا سج دوران مت اغی

ن

رظن یہ ںیہن آےت اب دوھکی ی

 رکیت

ٹ

 

 

ادی رپ رضور اونائ

 

ادی یھب وہیئگ ورہن ںیم ںیہمت اینپ ش

 

  دوران ریمی ش

ادی ابمرک وہ اور ںیم ےن زویب وک اھبنسل رک

 

ریما   تہب ی اںیت رکیت وہں وصعمہم ش

 ےک وشون وک اھبنسل رک مت رپ وکیئ ااسحن ںیہن یک اھت 

ے

  بلطم ےہ اہمتری دوس

 اک 

ے

ےھجم اجونروں ےس تہب اگلؤ ےہ اخض رک وھچےٹ اجونروں ےک اسھت ۔اینپ دوس

ایخل رانھک اور زویب ریما بلطم ےہ وشون اک یھب وہ اس اک اسامن اس ےک اہھت ںیم دےتی 

رھ اکچ 

ٹ

   اھت وہےئ اےنپ ٹیلف یک رطف ی 

رو اگل اھت ۔نکیل رھپ یھب  

ٹ

ہکبج وصعمہم وک آج یھب ےلہپ دن یک رطح یہ ااہتن اک ڑھکوس اور اک

اراض وہرک 

ن

  روح ی ارم ےس ی
 
اس ےن وشون وک اھبنسےنل ںیم اس یک تہب دمد یک یھت ج

  یپااتسکن اج یکچ یھت
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س یک اےسی ںیم وشون یک ذہم داری وصعمہم رپ آ یئگ یھت اور رھپ اس احدےث ےک دعب وشون ا

 اداس راتہ اھت اےسی ںیم 

ے
ے

ر وق
م
ا اھت ہ

ے

ی الکل وکیئ ی ات ںیہن اماتن اھت وہ روح وک سم رکی

ا 

ے

  درک ےن تہب اسھت دی ا اھت وہ وشون وک اےنپ اسھت ےل رک الچ اجی

ارف ےک اور 

 

ا ۔اور ہی ی ات وساےئ ش

ے

رشی وہی

ن

ا وت وشول ق

ے

  وہ اےس وک ےل رک آی
 
اور رھپ ج

 اھبنسےنل ںیم درک ےن اس یک دمد یک ےہ ویکہکن ہی ڑلاک یسک وک اتپ ںیہن یھت ہک وشون وک

 ان ےک ےیل ااجنن اھت 

ا اھت وصعمہم ےن یھبک اجےنن یک وکشش ںیہن یک یھت

ے

  وہ وکن اھت یک رکی

د وہ یھبک درک ےک اسھت ی ات یھب ںیہن رکیت نکیل اس یک اکیل آںیھکن اےس  ای 

 

اور ش

ی الکل روح یسیج یتگل یھت ۔سب اس ےئل وہ اس ےس ی ات رک یتیل یھت اس ےن ای  دو ی ار 

 ےس یتلم ںیہ ۔ 

ے

 درک وک اتبی ا یھب اھت ہک اس یک آںیھکن اس یک دوس

  وت وصعمہم یھب رظن ادناز رک دیتینکیل وہ ہشیمہ یک رطح ڑھکوس یس لکش انب داتی 

ارف ےن 

 

 ویکں رواک وہا اھت اےس دروازے رپ ش

ے

یک ہہک راہ اھت اہمترا ہی ڑھکوس دوس

   ادنر دالخ وہےت وہےئ وپاھچ
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ارے ںیم ےن ںیہن رواک وہا اھت اسامن وہڈل رکےن ےک ےیل وکیئ ںیہن الم وت وساچ ایس ےس 

 وھتڑی یس دمد ےل ولں

 ںیہن

ے

 ےہ ےھجمس ںیم رصف اس وک کنیھت وی وبل ریہ یھت اس ےن وشون اور وہ ریما دوس

  وہایگ آج رظن آی ا وت کنیھت وی وبل دی ا سب 

 

اک تہب ایخل راھک اھت اس ےک دعب وہ ںیہک اغی

  اور ھچک ںیہن

ارف دروازہ دنب رکےت وہےئ ادنر دالخ وہا

 

  وہ اسامن وک لبیٹ رپ رھک ریہ یھت وج ہک ش

ےئگ وہ اوھٹافصیئ رکواےن ںیم ریمی دمد رکو اب ےس ںیمہ یہی  مت اہیں آرام ےس ھٹیب

وہین اچےیہ اہمتری رطح دنگیگ ںیم ںیہن رہ یتکس   رںیہ ےگ وت ہی ہگج کیھٹ ےس اصف 

ارہ رک ریہ یھت

 

 ںیم وہ اےس وھگریت وہیئ یتہک اےنھٹ اک اش

ارف تبحم یپاش رظنوں ےس اس یک رطف دےنھکی اگل

 

  ہکبج ش

ارف مسق ےس ارگ اہمت

 

راب وہیئ ہن وت اےنت وجےت امروں یگ ہک اسری ش

ن

 چ

ے

 

ن

ری ئ

  زدنیگ ی اد روھکےگ دبزیمت آدیم ربخدار وج ےھجم ایسی رظنوں ےس داھکی

  آےت وہےئ اس 
 
ی ر

ے

 وت تہب اصف ےہ وہ اس ےک ق

ے

 

ن

ایسی یسک رظن اجےننم ریمی ئ
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 یک رمک ںیم اہھت ڈال اکچ اھت ۔ 

 رکو  

ے

ارف ےھجم تہب اکم ےہ زیلپ ےھجم گنت م

 

وہ اس ےس افہلص اقمئ رکےن یک ش

راب وہ یکچ یھت

ن

 لمکم چ

ے

 

ن

ارف یک ئ

 

  وکشش رک ریہ یھت نکیل اب ش

 ںیہ ڈارگنل ایئ رپاسم ںیم اہمتری وپری وپری  

ے

ر دعب یھب وت رکتکس مہ اکم وھتڑی دی 

پلیہ رکوں اگ وہ اےس ی اوہں ںیم ااھٹےئ ےکہب وہےئ ادناز ںیم وبال وت وصعمہم رظنںی  

را یئگ وبڈل یس

ٹ
پ
  ےب ی اک ڑلیک اہیں آرک ی الکل وھچیئ ومیئ نب اجیت یھت  چ

°°°°° 

 افصیئ رکںی وہ اصف ےہ ںیم ےن لک یہ اےس اصف 

ے

ریمی آیٹن ڈیب ےک ےچین ےس م

رایئ ےس وبیل وت ریمی آیٹن ےن ای  رظن اس یک رطف داھکی 
 
رایئ ھگ

 
  یک اھت اور وہ ھچک ھگ

یگ وہ رکسما رک یتہک ڈیب ےک ےچین ےس   ون میم ی ارم رس ہصغ وہں ےگ ۔ںیم دوی ارہ رک دوں

ر آیئ یھت ںیہنج 
م
افصیئ رکےن یگل نکیل اس ی ار ان ےک اھجڑو ےک اسھت ڈیمنسی یھب ی اہ

  دھکی رک روح یک اسںیسن رےنک یگل

ڈیمم آپ ےن دوایئ ویکں ںیہن اھکیئ ارگ ی ارم رس وک ہتپ لچ ایگ وت وہ تہب ہصغ وہں 
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ا آپ ۔ریمی وک اردو ںیہن

ن

 آیت یھت نکیل روح ےک اسھت رہ رک وہ اکیف اردو ےگ اجیتن ںیہ ی

  ھکیس یکچ یھت

ردیتس   اتبےئ اگ ۔زیلپ ےھجم ہی ی الکل یھب دنسپ ںیہن ےہ نکیل ی ارم زی 

ے

آیٹن زیلپ ان وک م

الھکےت ںیہ وت ھجم ےس ںیہن اھکیئ اجیت ایس ےیل ںیم ےن کنیھپ دی نکیل ںیم اتب ریہ 

ع وایل یکنیھپ یھت

صن 

   ۔اس ےس ےلہپ یک اسری اھکیئ ںیہوہں ںیم ےن رصف 

  ی ارم رمکے ںیم دالخ وہا ۔ریمی اخومیش ےس 
 
اس ےن تنم رکےت ادناز ںیم اہک ج

ی رمکے ےس لکن یئگ

ے

ھت
ی ک

  ی ارم وک د

ر ےن 
م
روح ریمی اجن ہی وجس ویپ اہمترے ےیل اہمترے ڈنیہمس ےس ڈلپم واےل وشہ

ا اس ےک ہنم ےس وخد اےنپ اہوھتں ےس انبی ا ےہ ی ارم ایپر ےس الگس اس یک

ے

 رطف ےل اجی

اگل اکچ اھت ہکبج روح رپاشین یھت ہک ریمی ےک اہھت ںیم ڈیمنسی دےنھکی ےک ی اووجد یھب وہ 

 ی الکل یھب ہصغ ںیہن وہا ۔ 

  س ےن یگل نکیل وجس ےنیپ ےک 
 
پ

وہ وج اس ےک ےصغ ےس وخزفدہ یھت ےب رکف وہرک پ

ا وہا وسحمس وہا اس 

ے

ری

ے

ردیتس   دوران اےس اےنپ ےلگ ںیم ھچک ای ےن ی ارم وک داھکی وہ زی 

  الگس اس ےک وبلں ےس اگلےئ وہےئ اھت 
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روح تہب وکشش ےک ی اووجد یھب الگس وک اٹہ ںیہن یکس اور وجس متخ وہےت یہ ی ار م ےن 

  الگس ای  اسڈیئ رپ راھک

تہب دضی وہ یئگ وہ ریمی اجن نکیل یک ےہ ہن اہمترے ی ارم وک اہمتری رگ رگ یک 

 ے وجس ںیم ڈال رک ںیہمت الیپ ربخ ےہ مت ےن وہ ڈیم 

ن

  ن

ے

 
نسی ڈیب ےک ےچین کنیھپ م

ا ورہن تخس زسا دوں اگ ۔ 

ن

 رکی

ے

 دی آدنئہ ایسی رحتک م

  ہک 
 
ر لکن یئگ اور ج

م
اپ ااھٹےئ رمکے ےس ی اہ

ٹ

ایپر ےس اس ےک اگل انچنیھکاانپ پیل ی

 روح ریپ یتکٹپ رہ یئگ 

°°°°° 

 ی ارم ےک رھگ رپ ےھت

ے
ے

  وہ س  ولگ اس وق

   دوونں وچبں اور رعوہ ےک اسھت نب البی ا امہمن اھتاصرم اےنپ

 یک اھت

ٹ
 

  ہک رضخ اور یلیلٰ وک وخد ی ارم ےن اونای
 
  ج

ارف اور وصعمہم وک روح ےن

 

  اور ش

 زگارےن اک ۔ 

ے
ے

 ہی ااھچ ومعق اھت ای  اسھت وق
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حاال وکیئ یھب ویہی زیچ دےنی ےس عنم یک ایگ اھت نکیل ی ارم اس یک ویفرٹ زیچںی 
فل
روح وک 

ا اچاتہ اھت ۔ 

ن

 اس ےس دور رکےک وہ اےس اداس ںیہن رکی

 اس ےئل ےلہپ یہ اس ےک ڈارٹک ےس وشمرہ رک ایل اھت ۔ 

  اب روح ےلہپ ےس اکیف رتہب وہ یکچ یھت 

کیھٹ وہ اجےن ےک دعب اےس ےل رک ںیہک وھگےنم اور ی ارم ےن ہلصیف یک اھت ہک وہ اس ےک  

  اجےئ اگ

اہک وہ ااھچ وسحمس رکے اور اینپ ئن زدنیگ وک لھک رک ےئج۔ 

ے

 ی

اس اک اسرا دایھن بک ےس رصف روح رپ یہ اھت ۔سج یک وصعمتیم ےن اس لفحم وک 

  اچراچدن اگلےئ وہےئ ےھت

 ڑھچیت وہ یھبک وشون ےس ی ات رکیت وت یھبک یلیلٰ وک امیم ہہک رک  

ارف ےک اسےنم وکیئ ہن وکیئ رشط رھک دیتی

 

  یھبک ش

 اس یک ہی اسری رشارںیت رعوہ اور اصرم ےک اسھت یھب اجری یھت ۔

ان س  ںیم ارگ وکیئ اخومش اور ھچک رپاشین اھت وت وہ رضخاھت وہ ونٹ رک راہ اھت ھچک دن 
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   ےس رضخ ھچک رپاشین رپاشین راتہ ےہ

  ےہ ہک وہ روح وک اانپ اعدی ہن انبےئ  اور ی ارم وک ہی وشمرے یھب داتی

 ہی اجےنن ےک ی اووجد یھب یک روح اس ےک مسج اک ںیہن ہکلب روح اک ہصح ےہ ۔

دو نیت ی ار وت ی ارم اےس ڑھجک یھب اکچ اھت ہک اےنپ اکم ےس بلطم روھک ریمی اور روح 

 ےس اہمترا وکیئ انیل دانی ںیہن ےہ

ن
 

   یک رپلنس الئ

یک لچ راہ اھت آج لک اس ےک یپاس یہی س  ی اںیت وہیت ہن اجےن رضخ ےک دامغ ںیم  

ا 

ے

  رکےن ےک ےئل نج ےس ی ارم وک ااھچ اخاص ہصغ آ اجی

را ںیہن وساتچ  وہ اجاتن اھت ہک رضخ یھبک یھب اس اک ی 

 ےہ اور نپچب ےس اس ےک اسھت ےہ

ے

  وہ اس اک رتہبنی دوس

  ہک وہ اجاتن
 
 یھب اھت ہک وہ اس یک نکیل وہ روح ےک ےیل ہی س  ھچک ویکں وبل راہ اھت ج

   زدنیگ ےہ اس یک اجن ےہ

ا اھکسؤ

ن

ا اھکسؤ داین اک اقمہلب رکی

ن

 انبؤ اےس ڑلی

ے

  وہ ےسیک ہہک اتکس ےہ ہک روح وک اانپ اعدی م

 وہ ویکں اےس داین ےک اسےنم اقمےلب ےک ےیل وھچڑ دے ۔ 
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 آےن دے 

ے

 وہ ویکں وکیئ لکشم اس ی

ر فیلکت ےنہس ا 
م
ر تبیصم اک اسانم رکےن ےک ےیل وہ ہکبج روح ےک اسےنم اس یک ہ

م
س یک ہ

  وخد ڑھکا ےہ

ا ویکں اھکسےئ ۔

ن

  وہ وخد اینپ روح اک احمظف ےہ وت وہ ایس داین ےس ڑلی
 
 ج

ا اجیتن یھت 

ن

 اس یک روح وت سب اےنپ ی ارم ےس ڑلی

 روح ےس ےلہپ ان ولوگں یک زدنیگ یک یھت ۔۔۔۔؟

ا

ن

رایئ وک اٹمی ا لک دورسی ہگج ےس اٹمی   ےہ ۔ آج ای  ہگج ےس ی 

ا ےہ لک دورسے یک اجن ینیل ےہ ۔ 

ٹ

 آج ای  صخش اک الگ اکی

 

ٹ

ٹ

ن

من

ن

ن ت

ٹ

ی
ہی س  وت یھت ان ولوگں یک رونیٹ روح ےس ےلہپ ان یک زدنیگ ںیم وکیئ ارٹن

 ےھت ای  دورسے ےک اسھت ےھت ای  میٹ اک ہصح ےھت 

ے

  ںیہن یک وہ ےنہک وک دوس

ا ای  دورسے وک انھجمس ہی س  وت اوہنں ےن 

ن

نکیل اس رطح لم لج رک انھٹیب ی اںیت رکی

  یھبک یھب ںیہن یک اھت

  ہی س  ھچک وت روح ےک آےن ےک دعب رشوع وہا اھت 
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 روح ےک اہھت یک ینب اچےئ س  وک دنسپ یھت ۔ 

 یک اور رھپ ہی س  ان اک ومعمل نب ایگ

ٹ
 

  اس روز روح ےن اںیہن یلہپ دہعف رھگ اونای

 ںیم دی ا ےک   رضخ یلیل ےس

ن

 اےنپ یس 

ے

ا اھت ہن اجےن وہ اینپ تبحم ےنتک اسولں ی

ے

تبحم رکی

ا رپ  

ے

د یھبک ہتپ یھب ںیہن اتلچ نکیل ااسی ہن وہارھک ای 

 

  یلیلٰ وک ش

 ان ےک بیصن ںیم ای  دورسے اک اسھت اھت وج الم 

دی ات اک ااہظر وصعمہم ےک اسےنم یک ۔اور وصعمہم ےن اس ےک 

ن

ارف ےن اےنپ خ 

 

ش

دی ات اک ارتحام رکےت وہےئ اس یک تبحم وک وبقل یک

ن

  خ 

  ہک وہ اینپ زدنیگ وک اینپ رمیض ےس زگارںی ےگان ولوگں ےن وت یھبک وساچ یھب ںیہن اھت  

رر وہں ےگ ےچب وہں ےگ 
سف
مم
ہ

  ان یک زدنیگ ںیم ان ےک 

 ینتک وخوصبرت زدنیگ یھت ان س  یک 

رم ےک لیھک ںیم ی ارم اور اصرم یک دویتس ںیہک وھک یس یئگ یھت اوررع وہ ےسج 
 
اقونن اور چ

ےس ےلم وہےئ اےس اسل اسل زگر وہ اینپ نہب اتہک یہ ںیہن ہکلب دل ےس اماتن یھب اھت ا

ا

ے

  اجی
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  نکیل روح ےک آ اجےن ےس س  دبل ایگ اس یک دویتس اس ےک رےتش س  واسپ آےئگ

دی ات وک ےنھجمس اگل ۔ 

ن

 وہ اےنپ آس یپاس ےک ولوگں ےک خ 

اور ہی س  ھچک وہا اھت اس یک روح یک وہج ےس ۔وہ روتشں ںیم ےنیج وایل روتشں وک 

   یئگ یھتےنھجمس وایل ڑلیک ایس انیج اھکس

  اور اب رضخ اچاتہ اھت ہک وہ اےس داین ےس اقمہلب رکےن ےک ےیل االیک وھچڑ دے

نکیل ی ارم اانت وخد رغض ںیہن اھت وہ روح ےک ےئل اجن دے یھب اتکس اھت اور یسک یک یھب 

  اجن ےل یھب اتکس اھت

  ہی ڑلیک اس ےک ےنیج یک وہج یھت سج ےک ریغب س ےن ےنیج اک وساچ یھب ںیہن اھت

ا اچاتہ اھت

ن

  اور آپ یہی ی ات وہ رضخ وک یھب اھجمسی

 رضخ وک وہا یک ےہ وہ ویکں ہی اسری ی اںیت رک 

ن

یف ااحلل وت اےس ھجمس ںیہن آ راہ اھت ہک ااچی

ر اس ےک دامغ ںیم یک لچ راہ ےہ

ن

  راہ ےہ آچ

ر وکن یس زیچ یھت وج اےس ڈرٹسب رک ر

ن

یہ یھت اس وہ وخد یھب اکیف ااھجل ااھجل گل راہ اھت آچ

  یک رپاشیین یک وہج ینب وہیئ یھت
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ا اھت آج ےس 

ے

 رکی

ے

 
 اےس روح اک ایخل رےنھک اس ےک یپاس رےنہ یک دہای

ے

وہ رضخ وج لک ی

   داین ےس ڑلےن اک وشمرہ دے راہ ےہ

ر االیک ڑھکا ہن اجےن یک رک راہ اھت س  ادنر ےھت 
م
 یھب وہ ی اہ

ے
ے

  اس وق

ر ےن ای  رظن س  وک داھکی اور رھپ اخ   ی ارم
م
ومیش ےس ریغ وسحمس ادناز ںیم اھٹ رک ی اہ

  لکن آی ا

°°°° 

ر اےلیک یک رک رےہ وہ رضخ۔ ۔۔؟
م
 مت اہیں ی اہ

اروں وک وھگرےن ےک العوہ ھچک 

ے

د ی ای 

 

  ہک مت اہیں آامسن ںیم ش
 
س  ولگ ادنر ںیہ ج

 ںیہن رک رےہ

ا وہا وبال

ے

  وہ اس ےک اکدنےھ ےپ اہھت رھک

ر اکچ اھت

ے

 وہ اس رپ ہصغ اھت نکیل اب اس اک ہصغ ای

ے

  لک ی

ھچک ںیہن سب ادنر اینپ ومج یتسم ںیم ےگل وہےئ ںیہ وت وساچ وھتڑا وممس اوجناےئ رک 

   ولں رضخ ےن رکسما رک اہک
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تہب ایھچ ی ات ےہ ولچ لم رک وممس اوجناےئ رکےت ںیہ اسھت ںیم ھچک ی اںیت یھب وہ 

 اجںیئ یگ 

ا اچےتہ

ن

  وہ مت ھجم ےس رضخ رکسمای ا اھتیک ی ات رکی

  اجاتن اھت ی ارم اس ےک یپاس رضور آےئ اگ

مت اجےتن وہ رضخ ےھجم ھچک یھب اتبےن یک رضورت ںیہن ںیم سب ہی اجانن اچاتہ وہں ہک 

 اہمترے دامغ ںیم یک لچ راہ ےہ اور وہ اسرا وتفر اہمترے دامغ ںیم سک رطح ےس آی ا 

ا اھت وہ ی ات وک ااھجلےن اک اعدی ںیہن  

ے

  اھت دیسیھ اور اصف ی ات رکی

ںیم اجاتن وہں ی ارم نکیل ںیم اینپ ی ات رپ اقمئ وہں ںیم ےن ںیہمت وج اتبی ا اھت وہ اب یھب 

  اتہک وہں

 مت روح وک اانپ اعدی انب رک طلغ رک رےہ وہ 

 زدنیگ اینت آاسن ںیہن ےہ ینتج مت ےتھجمس وہ 

 یچب یک رطح وہیب رکیت ےہ ۔ روح آج لک ی الکل یسک دضی    مت ےن یھبک ونٹ یک ےہ

  اینپ دنسپ یک زیچ ہن ےنلم رپ ےب نیچ وہاجیت ےہ
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ر وہیت ےہ یپاولگں یک رطح وپرے رھگ ںیم وھگیتم ےہ ۔   ںیہمت رھگ آےن ںیم ذرا یس دی 

ی

ے

کلت

ن

ن

ر ںیہن 
م
   اہمترے ریغب ی اہ

ا ںیہن اھکیت

ن

  اہمترے ریغب اھکی

   اہمترے ریغب وسیت ںیہن ےہ

 مت اس ےک اسےنم ںیہن

ے

  ی
 
   آ اجےت اےس نیچ ںیہن اتلمج

 اےلیک ںیہن اج یتکس ویکہکن ڈریت ےہ وہ اس 

ے

مت اجےتن وہ ہک وہ اس رھگ ےس ریمے رھگ ی

  ںیم تمہ یہ ںیہن ےہ

  ےس ںیہن زگریت اجنےن وہ اےس یک 
 
ی ر

ے

ای  ہگج رپ ھچک ولوگں وک دھکی رک وہ ان ےک ق

 ہہک دںی ےگ یک رک دںی ےگ ۔ 

ام یک وکیئ زیچ اس  

ن

 ےک ادنر ںیہن ےہ ۔ تمہ ی

وکسل ےک دعب اکجل اک اموحل اس ےن ںیہن داھکی ڑپاھیئ ںیم اےنت ااھچ وہےن ےک ی اووجد  

  یھب وہ اچر الکںیس ںیہن ڑپھ یکس

رو ےہ ل زی 
ی لک
  مت وغر رکو وہ اہمترے ریغب ھچک ںیہن ںیہ 
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ردل انب ریہ ےہ

ن

  ی ارم اہمتری تبحم اےس اہبدر ںیہن ی 

ردل ڑلیک ےہ وہ وخد ہی تقیقح ےہ ی ا رم ہک وہ ڑل

ن

یک وج دیئب ےک ڈان یک ویبی ےہ ای  ی 

ر ںیہن اج یتکس مت اس اک اہسرا نب ےکچ 
م
 ہک وہ وخد ےس ایلیک ی اہ

ے

ےس ںیہن ڑل یتکس اہیں ی

 وہں ی ا رم

ر ومڑ رپ ںیم مت اس ےک اسھت وہ ےگ وہ اہجں یھب اجےئ یگ 
م
اےس اتگل ےہ ہک زدنیگ ےک ہ

اسھت روہ ےگ وہ اینپ رو ںیم اےس اینپ ی ات اھجمسےن   ےسیج یھب اجےئ یگ مت ہشیمہ اس ےک

  ی ارم ےن اس یک ی ات اکیٹ
 
  یک وکشش رک راہ اھت ج

ر دقم رپ اس ےک اسھت وہں ںیم ہشیمہ اینپ روح ےک اسھت  
م
اہں ہی چس ےہ رضخ ںیم ہ

روہں اگ ارگ وہ ڈریت ےہ وت ںیم اس ےک اسھت وہں ۔ںیم وخد اس ےک ےیل ڑلوں اگ ںیم 

اگ داین اک ہن ہک روح وک اس ڑیھب ںیم اہنت وھچڑ دوں اگ رضخ یک ی ات وک ےھجمس ریغب  اقمہلب رکوں  

  ی ارم ےن اہک

رض رکو ہک ارگ لک ںیہمت ھچک وہایگ وت روح اک یک وہ اگ 

ن

اور ارگ لک مت ہن رےہ وت ۔۔۔۔؟ق

لک مت رپ اٹسی رگا۔ںیم اجاتن وہں وہ تہب وھتڑی یس دقمار یھت نکیل وہ زی ادہ یھب وت وہ 

  اتکس اھت 
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 رپ یھب وت گل یتکس یھت  

ن

ی ارم ای  ہتفہ ےلہپ ںیہمت وگیل وھچ رک زگری وہ وگیل اہمترے یس 

ا

ن

 ی

ان 

ن

ر ان
م
مہ ومت اک لیھک ےتلیھک ںیہ زدنیگ ںیہن ومت ںیمہ اےنپ اسھت ےل رک یتلچ ےہ ہ

اری ومت یھب رقمر ےہ
م
ا ےہ آج ںیہن وت لک ہ

ن

  ےن اس داین ےس اجی

ارف اب اہنت ںیہن ںیہ۔

 

اری یلمیف ےہ ںیمہ وخد ےس ےلہپ ان   ںیم مت ش
م
ارے اسھت ہ

م
ہ

 یک رکف رکین ےہ ۔ 

 ے دعب یج ےل یگ ڈٹ رک داین اک اقمہلب رک ےل یگ ۔ یلیلٰ اک اہبدر ڑلیک ےہ ریم

ا اجیتن ےہ اانپ دافع رک کس یگ 

ن

 وہ یھب ڑلی

ے

  اور وصعمہم وک یھب مہ مک ںیہن ھجمس تکس

  نکیل مت ےن یھبک روح وک داھکی ےہ

ی ارم وہ ڑلیک اہمترے ریغب اسسن ںیہن ےل یتکس اہمترے ریغب انیج وت دور یک ی ات مت ےن 

 اعدی انب ایل ےہ ہک وہ اہمترے العوہ ھچک وسیتچ یہ ںیہن  اےس اانپ اس دح 

ے

   ی

 ںیم ہی ںیہن اتہک ہک مت ےس داین یک ڑیھب ںیم االیک وھچڑ دو 

ا اھکس دو

ن

  نکیل اےس اس داین ےس اقمہلب رکی
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اہلل ہن رکے ہک ںیہمت یھبک یھب ھچک وہ نکیل زدنیگ اک یھبک وکیئ رھبوہس ںیہن ی ار ریمی 

  
 
ا اخومیش ےس واہں ےس لکن ایگ ج

ے

یچب رول اجےئ یگ وہ اس ےک اکدنےھ ےپ اہھت رھک

 ہک ی ارم وک رہگی وسچ ںیم ڈال ایگ اھت 

ےن یھبک وساچ یہ   رضخ یک وکیئ ی ات طلغ ںیہن یھت اس ےک دعب اس یک روح اک یک وہاگ اس

  ںیہن اھت

ا اھت نکیل روح ےک ویفرچ وک ےل رک اس ےک 

ے

وہ اینپ زدنیگ وک اےنپ اہوھتں ںیم ےیل رھپی

  دامغ ںیم یھبک وکیئ ی ات ںیہن آیئ

وہ وج روح ےک ریغب ںیہن رہ اتکس وخد یھب اجاتن ےہ ہک روح یھب اس ےک وہےن ےس ےہ  

ا ےہ وت روح وت ےتیج  

ے

یج رم اجےئ یگ ارگ ی ارم وک ھچک وہا وت روح یھب ارگ لک اےس ھچک وہاجی

  یج ںیہن یپاےئ یگ نکیل وہ اینپ روح وک اےنپ اسھت امر وت ںیہن اتکس اھت

ا وہاگ ورہن اس ےک دعب ہی داین اس یک 

ن

ا اھکسی

ن

رضخ حیحص اتہک اھت اےس اینپ روح وک داین ےس ڑلی

  روح وک امر دے یگ 

ا وہاگ ای  ڈان یک

ن

ردل ںیہن وہ یتکس ہک وخد ےس اقمہلب  اےس روح وک اہبدر انبی

ن

 ویبی اینت ی 
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ا اچےیہ ی ارم ےن وسچ ایل 

ن

ا وخد آی

ن

ا انھکیس وہاگ اےس اانپ دافع رکی

ن

یھب ہن رک یپاےئ روح وک ڑلی

اھت ہک وہ روح وک ااسحس دالی ا ہک وہ اس اک اسیھت ےہ اس اک مہ رفس ےہ نکیل روح ںیم 

د ےل کس اینت تمہ رضور دیپا رکے اگ ہک وہ وخد اےنپ ےئل

ٹ
ن ٹ

   اس

°°°°° 

ر آسف اک اکم رکےن ےک دعب رمکے ںیم آی ا وت روح ڈیب  س  ےک اجےن ےک دعب وہ ھچک دی 

 رپ یھٹیب ایس اک ااظتنر رک ریہ یھت 

ر اگل دی ا آپ ےن آج یک رک رےہ ےھت آسف ںیم اس ےک آےت یہ روح ےن  ۔اف اینت دی 

   وسال وپاھچ

 وسیئ

ے

ے وہےئ  ھچک ںیہن سب ھچک اکم اھت مت ایھب ی

ے

ھن

ٹ

ی ن ت

  
 
ی ر

ے

 ویکں ںیہن وہ اس ےک ق

  وپےنھچ اگل

 ڈیمنسی ںیہن اھکیئ ۔اور ہن یہ ںیم اھکےن اک ارادہ ریتھک 

ے

ویکں ہک ںیم ےن ایھب ی

ال دی ا ہک 

ٹ

ردیتس دےنی یک نکیل ںیم ےن ہی ہہک رک ی وہں یلیل ےن تہب وکشش یک ےھجم زی 

 آپ ےھجم الھکےن واےل ںیہ ۔
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ڈروپک ےہ اانت ڈریت ےہ آپ ےس وفراً ریمی ی ات رپ نیقی رک ایل   سب رھپ یک اھت وہ وت اینت

ر مگ وہ یئگ ںیہ اور آپ وک ںیم اجےن ںیہن 
م
اور اب ریمی ڈیمنسی دور ںیہک رمکے ےک ی اہ

 دوں یگ الےن ےک ےیل وہ اس ےک رگد ی اوہں اک اصحر گنت رکےت وہےئ وبیل ۔ 

ری طلغ ی ات ےہ ارگ مت ںیہن اھکؤں یگ 

ٹ

 وت کیھٹ ےسیک وہیگ اور ارگ مت نکیل ےب یب ہی وت ی 

  کیھٹ ںیہن وہیگ وت مہ اےنپ ڈنکیس ینہ ومن رپ ےسیک ںیلچ ےگ

   ےس ھچک اکنےتل وہےئ اس ےک اسےنم رھک رک وپےنھچ اگل اور وہ وساہیل ادناز 
 

وہ اینپ ج

   ںیم اانپ یپاوپسرٹ دےنھکی یگل

ارخی  14ی ارم مہ ںیہک اج رےہ ںیہ یک اس ےس وت اےلگ ےنیہم یک  

ے

 ےہ مہ اہکں اج ی

ٹ

 
 یک ڈی

ارخی وہ وساہیل ادناز ںیم یپاوپسرٹ ااھٹےئ اس ےس وپےنھچ یگل  14رےہ ںیہ لک ےنیہم یک  

ے

  ی

 یک 

ٹ
 

رڈنیل اج رےہ ںیہ ۔آےنپ ڈنکیس ینہ ومن رپ نکیل اس الفی

ن

اہں ریمی اجن مہ وسی 

 

ے

   ھچک رشںیط ںیہ اس ںیم امیبر ولگ ںیہن اج تکس

ر وک وکیئ امیبری ںیہن وہین اچےیہ اور ارگ اےس ڈارٹک یک روپرسٹ ےک اطمقب یسک یھب 

ن

 اسمق

ر وک یھب دی ا اجےئ اگ بلطم ےک اےلگ ےنیہم یک 

ن

وکیئ امیبری وہیت ےہ وت رھپ ای  یہ اسمق
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د   14 ای 

 

رڈنیل یھب دںی ےگ اور ش

ن

 مت ی الکل کیھٹ ںیہن وہیئ وت وہ ولگ ےھجم وسی 

ے

ارخی ی

ے

ی

 ںیہمت یہی رپ رانہ وہاگ

ریغب ایلیک ےسیکروہیگ ںیہمت ریمے اسھت انلچ وہاگ نکیل دوا ایئں نکیل مت اہیں ریمے 

 وت مت اھکیت ںیہن وہ وت کیھٹ یسیک وہیگ 

ر ںیہک دور ۔۔۔۔۔ 
م
 آج وت دواایئں اہمتری مگ وہیئگ ںیہ ی اہ

رڈنیل تہب وخوصبرت ےہ اور واہں ےک اظنرے یھب تہب وخوصبرت ےہ  

ن

وےسی وسی 

   یہےسیج آسئ ڈنیل ںیم دےھکی ےھتہن ھچک وےسی

رہنہ وعرںیت دںیھکی ےگ ۔روح ےن دصےم ےس خیچ   ارفغتس اہلل ی ارم آپ واہں ادیھ ی 

  رک اہک اھت 

د اظنرے لمکم دےنھکی وک ںیلم ےگ ۔اور اہیں وت وکیئ روک  ای 

 

۔آدیھ ںیہن مگیب اہیں وت ش

راب ےہ ںیم وےسی یھب مت یہ ےل رک ںیہن 

ن

وٹک یھب ںیہن وہیگ اہمتری تعیبط تہب چ

ا یھب ںیہن اچےیہ

ن

ا اچاتہ اھت ۔ںیہمت ایسی وہگجں رپ اجی

ن

  اجی

  رکےت وہےئ وبال وت وہ
 
ی ر

ے

   وفراً یک انپوہں ےس دور وہیئ یھت  وہ روح وک اےنپ ےب دح ق
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د ےک الیت وہں ںیم اھکؤں یگ اور کیھٹ وہ اجؤں یگ رھپ ان دوونں 

ٹ ن

ںیم ڈیمنسی ڈوھی

اسھت ںیلچ ےگ ربخدار وج اےلیک اجےن ےک ی ارے ںیم وساچ وہ یھب اےسی دنگے اموحل 

  ںیم

  ایھب آیت وہں ںیم 

ا اچےتہ ںیہ ںیم وہےن دوں واہں اج رک وعروتں وک دںیھکی ےگ ایس ےئل وت ریمے ریغب

ن

 اجی

ریت اینپ اپھچیئ وہیئ 

ٹ

رای 

ٹ

ر آ رک اویچن اویچن آواز ںیم ی 
م
گ وپری وہ ی اہ

ن

ی

ن

ی ن
پل ی
یگ آپ یک ایسی 

دے یگل ہکبج ی ارم رپوکسن اھت

ٹ ن

  ڈیمنسی ڈوھی

°°°°° 

 ےک رس رپ رےھک اس ےس وسال رک ریہ یھت

ن

رے ےس اس ےک یس 

ن

  وہ دوایئ اھک رک اب م

رڈنیل اور  

ن

رڈنیل دوونں اھبیئ نہب ںیہ یک۔۔۔۔۔؟ اس ےک ےب ےکت وسال ی ارم ہی وسی 

 

آی

ر داھک ریہ ےہ

 

  رپ وہ ھجمس ایگ اھت ہک دوایئ اانپ ای

واہ مگیب دو اگل اگل وکلمں یک رےتش داری یھب اکنل یل ےھجم وت اتگل اھت ہک مت رصف ےتک اور 

ر وہ 
م
اونں ےک اقلعتت انبےن ںیم امہ

ن

 ان
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رڈنیل اک آسپ ںیم یک قلعت ےہ نکیل ہی دوونں  ریخ ےھجم ہی وت ںیہن اتپ ہک وس

 

رڈنیل اور آی

ن

ی 

رغمیب اممکل ںیہ ان دوونں اممکل اک رشم و ایح ےس وکیئ واہطس ںیہن وہ رپوکسن ادناز 

  ںیم وجاب داتی روح وک رس ااھٹ رک دےنھکی رپ وبجمر رک ایگ

 دےیھکی اگ اتپ ںیہن اےنت وھچےٹ وھچےٹ ڑپکے

ے

ےسیک نہپ    ی ارم آپ ان وعروتں وک م

 ےک ادنر یہ رںیہ ےگ 

ٹ

ر یہ ںیہن ںیلکن ےگ وہب
م
ےتیل ںیہ اینپ رظنںی اکھج رک ےئلچ اگ مہ ی اہ

 رپ رےتھک وہےئ ےنہک یگل وت ی ا رم ےک 

ن

وہ ااہتنیئ وصعمتیم ےس رس دوی ارہ اس ےک یس 

 لھک یھت

ٹ

م
  رہچے رپ ےب اایتخر رکسماہ

اگ یک ایخل ےہ اہمترا اس ےن   ویکں ںیہن ےبیب ںیم اینپ آوھکنں رپ یٹپ ی ادنھ ولں

  رشارت ےس اہک وت روح ےن رس ااھٹ رک زور و وشر ےس اہں ںیم رس الہی ا 

 رپ رھک یکچ یھت 

ن

ہی واال آڈیئی ا س  ےس ااھچ ےہ وہ ےتہک وہےئ دوی ارہ رس اس ےک یس 

ارخی روح اک ہی وکرس لمکم وہےن واال اھت اس ےک دعب وہ اےس اےنپ 

ے

۔اےلگ ےنیہم یک ی ارہ ی

ررڈنیل ےک ٹکٹ اس ےن تہب ےلہپ یہ ی  اس

ن

ا اھت وسی 

ے

ر ےل اجےن اک ارادہ رھک
م
ھت یہ ی اہ

  رکوا ےیل ےھت 

اور اب روح ےک کیھٹ وہ اجےن ےک دعب وہ اس ےک اسھت ای  ئن زدنیگ یک رشواعت 
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رکےن واال اھت سج ںیم وہ وہاگ اس یک روح وہیگ اور ای  این رفس رشوع وہاگ اور اس رفس 

ا اھکسےئ اگ اس ےیل   ںیم اس یک روح

ن

ردل ںیہن وہیگ وہ روح وک داین ےس اقمہلب رکی

ن

ی 

ںیہن ہک اےس اینپ زدنیگ اک رھبواس ںیہن اھت ہکلب اس ےیل ہک وہ اچاتہ اھت ےک اس یک روح 

  اہبدر ےنب

°°°°° 

ا ی ارم اور انتکوسںیئ ےگ…؟ 

ن

 اھٹ اجںیئ ی

ا ےہ

ن

 یک آج ےھجم وھبک امری

ر ڈنیل   آپ وت اچےتہ یہ یہی ںیہ ہک ںیم 

ن
 

اہتش ہن رکوں وہ دوایئ ہن اھکؤں اور آپ واہں آی

ن

ی

ارںی

ے

 یک نہب ےک یپاس اج ےک ڑلیکں ی

 ںیہن وہےن دوں یگ

ے

 ۔اکن وھکل رک نس یل آپ ااسی ںیم رمےت دم ی

 ںیم اتب ریہ وہں ںیم آپ ےک اسھت ولچں یگ وت بلطم ولچں یگ 

اہتش انب رک دںی ارگ ںیم ےن وخد

ن

انب رک اھکی ا وت آپ وک ااھچ ںیہن   دلجی ےس اںیھٹ اور ےھجم ی

 ےگل اگ
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  ۔رھپ آپ ھجم رپ ےب اکر ںیم ہصغ وہں ےگ

ر رک  اور وخد ےھجم ھچک اھکےن وک دے ںیہن رےہ وہ لسلسم اےس وھجنھجڑےت وہےئ رقتی 

 ریہ یھت

  ی ارم ےن ای  آھکن وھکیل اور ےلہپ ڑھگی یک رطف داھکی وج حبص ےک اسڑےھ یپاچن ےجب 
 
ج

 اج ریہ یھت

ا وہا ےنہک اگل ےبیب ا

ے

 ںیہن وہا ریمی اجن وس اجؤ وہ ایپر ےس اےنپ یپاس البی

ے
ے

اےتش اک وق

ن

 یھب ی

  روح ےن وفرا یفن ںیم رس الہی ا 
 
 ج

اہک ںیم دوایئ اھک رک کیھٹ وہ وکسں 

ے

اہتش انب رک دںی ی

ن

 ںیہن آپ اںیھٹ اور ےھجم ی

ا ےہ14 ےھجم یسک یھب احل ںیم 

ن

 وہی

ے

ارخی ی

ے

  ی

 اگ آپ وک اےلیک ںیہن اجےن دوں یگ

 

 ںیم آپ ےک اسھت اج ریہ وہں ی اد رئھک

ردیتس ااھٹےت وہےئ ےنہک یگل وت ی ارم رکسماےت   رولیں ےک یپاس ۔روح اےس زی 

ٹ
پ
ان چ

  ےئ اھٹ رک ھٹیب ایگ وہ

ادنازہ اےس   ۔اےس اتپ اھت ہک ہی الپن اکم رضور رکے اگ نکیل اانت زی ادہ اکم رکے اگ ہی
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رزگ ںیہن اھت 
م
 ہ

رزگ ںیہمت اہیں وھچڑ رک ںیہن اجؤں اگ وہ 
م
 وسوچ ںیم ہ

ے

اہتش انب رک داتی وہں اانت م

ن

ںیم ی

ا

ے

ر الکن   رنیم ےس اس اک اگل اپھتپھتی
م
  اھٹ رک ی اہ

  ہک روح ہنم 
 
  انبےئ اس ےک ےھچیپ ےھچیپ آیئ یھتج

°°°°° 

رڈنیل ےک اظنرے ںیہن وھبےل ےھت ہک اب وہ اس یک نہب ےک 

ن
 

 وت اےس آی

ے

ایھب ی

 رکیت ۔ 

ے
 

رداس  اظنرے ی 

اک ہی انہک ہک لف رغمیب اموحل ےہ واہں وہ یسک ایھچ زیچ یک ادیم رھک یہ  اور اورپ ےس ی ارم

 ںیہن یتکس یھت

ارخی وت ہی آ ریہ ےہ 14  ی ارم

ے

اگنپ یھب وت رکین وہیگ آپ ےک اور وشون ی

 

 ںیمہ ےلہپ ش

 ںیہ ےھجم اینپ یھب ھچک زیچںی ینیل ںیہ وہ اس ےک ےھچپ آےت آےت وبیل  ےک ڑپکے یھب ےنیل

ر رک اہک وت روح

ٹ

 م

ن

 ےس آ یگل  وشون وصعمہم ےک یپاس رےہ اگ اس ےن ااچی

ن

  اس ےک یس 

رس اھپڑ دی ا ریما وہ اانپ رس ےپ اہھت رےھک ےھچیپ یٹہ وت ی ارم ےن اےس رمک ےس ڑکپ رک اےنپ 
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  رک ایل
 
ی ر

ے

  ق

 ےس آ یگل یھت

ن

 ااسی رکےن ےس روح دوی ارہ اس ےک یس 

ن

   اس ےک ااچی

ا وہ اہیں ےسیک رےہ اگ ریمے ریغب اس ےک ےلگ 

ن

ی ارم وشون وک یھب اسھت ےل رک ےتلچ ںیہ ی

  تہب الڈ ےس وبیل یھت ںیم ی اںیہ ڈاےل وہ

ارے 
م
ےبیب ںیہمت اس ےتک ےس دور ےل اجےن ےک ےیل وت اینت دور اج رےہ ںیہ مہ وہ ہ

ری ہلصیف ےہ اس ی ارے ںیم اور وکیئ ی ات ںیہن وہیگ

ن

  اسھت ںیہن آراہ اور ہی ریما آچ

اس ےک امےھت وک وچےنم ےک دعب وہ اجراحہن ادناز ںیم اس ےک اگل وک وچےتم وہےئ اس 

ا ادناز   ےس دور

ن

  ہک اےنت دونں ےک دعب ی ار م اک ہی رپای
 
 رک نچک اک راہتس ےل اکچ اھت ج

ٹ

م
ہ

  روح وک رشم آےن رپ وبجمر رک ایگ 

اور ی ارم اجاتناھت ہک اس یک اس اجراحہن اسجرت ےک دعب اب روح اس ی ارے ںیم اور 

 وکیئ ی ات ںیہن رکے یگ

°°°°°° 

اہتش ایتر رک راہ اھت ر 

ن

 اس ےک ےئل ی

ے

  ی
 
ر یھٹیب ٹسل ایتر رک ریہ یھت ہک ی ارم ج

م
وح ی اہ
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  اےس وکن وکن اس اسامن اچےیہ

اےنپ اور ی ارم ےک ڑپکوں ےک اسھت اس ےن اےنپ ےب یب ےک ڑپکے یھب ےنیل ےھت اہں وہ 

اتک رصف رکن اور ی الکل وھچیٹ یس رشٹ اتنہپ اھت ویکہکن وقبل روح ےک اس ےک ےبیب وک 

 رسدی یھب وت گل یتکس یھت ۔

    ہک ایھب رسدویں اک وممس ںیہن آی ا اھت وہ وت اےس وسرٹی یھب انہپیتوہ وت رکش اھت 

اب وہ اےس وصعمہم ےک یپاس وھچڑ رک اجےئ یگ وت اس اک اسامن یھب وت اےس دانی وہاگ اور 

وقبل روح ےک اس ےک اسرے ڑپکے رپاےن اور وھچےٹ وہےکچ ےھت اور اس ےک ےب 

اگنپ یک ادش رضورت یھت

 

   یب وک ش

اہتش ایت

ن

  روح اہھت ںیم رپیپ  روح ی
 
اہتش اگلےت وہےئ اےس اکپر راہ اھت ج

ن

ر ےہ وہ لبیٹ رپ ی

   اھتںیم نچک ںیم دالخ وہیئ

ی ارم ہی ٹسل ےہ ۔ہی اسرا اسامن ی ا وت آپ واسپ آےت وہےئ ےل آےیئ اگ ورہن مہ دوونں  

ے اہھت ںیم امھتیئ
ک

ٹ

سی
ل

  اسھت لچ رک ےل یل ےگ اس ےن ہشیمہ یک رطح 

س  ھچک وہ ےب دح آرام ےس اتہک ےہ ٹسل اےس امھت رک لبیٹ رپ یپاین یک   مت اج رک ےل آؤ ہی

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

119 

 رےنھک اگل وت روح ےب ینیقی ےس اےس دےنھکی یگل

ے

   وبب

  ی ارم آپ ریسسی ںیہ وہ ےبینیقی ےس وبیل 

اا اچےیہ مک از مک  وہےن وایل وکیسن ی ات ےہ  اس ںیم اانت وشڈک

ن

کلی

ن

ن
ر 
م
روح۔۔۔ ںیہمت ی اہ

اگنپ رپ وت اےلیک مت اج 

 

 یتکس وہش

 اب وت مت ریمے ی ارے ںیم یھب س  ھچک اجیتن وہ

ا وہں ںیم یک وہں اور وکن یس زیچ سک ادناز

ے

 ںیم دنسپ رکی

اگنپ رپ اجی ا رکو اور وہ 

 

ر الکن رکو ش
م
اب ںیہمت اہیں دیق رےنہ یک رضورت ںیہن ےہ ی اہ

 وک 

ن
 

یلیلٰ اہکں اجیت ےہ وصعمہم ےک اسھت اھت وہ ویبیٹ یپارل واہں یھب اجی ا رکو اینپ الئ

ر ولکن اس دیق اخےن ےس وہ ایپر ےس اس ےک ےیل رکیس اتچنیھک وہا اےس 
م
اوجناےئ رکو ی اہ

ارہ

 

  رکےن اگل  ےنھٹیب اک اش

وہ وج اینپ ریحایگن اپھچےن یک وکشش رک ریہ یھت ےسیجی ارم ےن ھچک طلغ وبل دی ا اور اب وہ 

د ریحایگن یک  ری 

ن

اس یک ی ات یک دریگتس اچیتہ یھت نکیل ی ارم ےک اےلگ ےلمج وت اےس م

   اھکویئں ںیم دلیکھ ےئگ
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ن

 ہی ریما رھگ ےہ ی ارم وکیئ دیق اخہن ن

ر یھبک اےلیک ںیہن یئگ ای  ی اع یئگ یھت وت مگ وہیئگ یھت اصرم  اورآپ وک ہتپ ےہ ہن ںیم ی ا 
م
ہ

د رک الےئ ےھت ےھجم اور رھپ آپ انتک ہصغ وہےئ ےھت ی اد ںیہن ےہ یک آپ وک وہ 

ٹ ن

 اھبیئ ڈوھی

  ےن اہں ںیم رس الہی ا  اےس ی اد دالےت وہےئ وبیل وت ی ارم

رےہ ںیہ مہ    وہ س  ےلہپ یک ی اںیت یھت روح اب زدنیگ دبل ریہ ےہ ولگ آےگ رھب

اا اچےیہ مت یک 

ن

کلی

ن

ن
ےس ںیمہ یھب ولوگں ےک اسھت اسھت انلچ وہاگ اور ںیہمت یھب رھگ ےس 

  اسری زدنیگ ریمی آس رپ یھٹیب روہیگ

   ی ارم وہاگ وت ہی اکم وہاگ ی ارم وہاگ وت وہ اکم وہاگ

ا روح ریمی اجن ںیہمت ھچک اکم وخد ےس یھب انیل  

ن

اچےیہ ااسی اسری زدنیگ وت ںیہن ےلچ اگ ی

  وہ اب یھب اھجمسےن واےل ادناز ںیم وبل راہ اھت

ا ںیہک یھب اےلیک آپ افرغ وہں ےگ وت مہ اسھت ںیلچ ےگ ںیہن 

ن

ںیہن ی ارم ےھجم ںیہن اجی

  وت ںیم وصعمہم ی ا یلیل ںیم ےس یسک ےک اسھت یلچ اجؤں یگ وہ اس یک ی ات اکٹ رک وبیل

  روح وک ھجمس ںیہن آیئ  ای  ی اتمت ایلیک اجؤ یگ روح ہی ہلصیف اھت ی ا مکح ی ارصف  

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

121 

  اور اب ےس مت اےلیک یہ اجی ا رکو یگ

ر الکن رکو اسری زدنیگ ںیم اہمترے اسھت 
م
وخد ںیم وھتڑی یس تمہ دیپا رکو روح ی اہ

   ںیہن روہں اگ

 ویکں اہکں اج رےہ ںیہ آپ ۔۔۔۔؟

آپ وج اس رطح ےس ہہک رےہ ںیہ آپ اسری زدنیگ ریمے اسھت رںیہ ےگ اور ےھجم 

ر ےہ  یک
م
  ریمے یپاس ریما وشہ

 
  رضورت ےہ ںیہک یھب اےلیک اجےن یک ج

ر ہن راہ وت ارگ لک ےھجم وگیل گل اجیت ےہ ی ا وکیئ دورسے گنیگ اک 
م
اور ارگ لک وک اہمترا وشہ

  یک رکو یگ رم اجؤ یگ ریمے اسھت وہ 

ے

آدیم ریمی ہگج ےک ےیلآ رک ےھجم امر داتی ےہ ی

 ااہتنیئ ےصغ ےس وبال اھت 

ے آوسن دھکی رک ی ارم وک اینپ تخس ی ات اک   نکیل روح

ے

کن
 
ی

ٹ

پ

ا 

 

یک آوھکنں یک یمن اور رھپ ےب احتش

  ااسحس وہا

وہ انب اےس ھچک یھب ےنہک اک ومعق دےی اھبےتگ وہےئ اےنپ   اس ےس ےلہپ ہک وہ ھچک یھب اتہک

 رمکے ںیم دنب وہیگ اور ی ارم وک ہتپ اھت ہک وہ انیقیً اب وہ رو ریہ وہیگ
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°°°° 

 آی ا اھت نکیل دروازہ ادنر ےس الک اھت روح ےبیبوہ اس ےک ےھچیپ

ے

  ےھچیپ یہ رمکے ی

وسری اجن ںیم اجاتن وہں ریمی ی ات طلغ یھت ریما رطہقی طلغ اھت نکیل مت زیلپ ریمی 

 ی ات وک ےنھجمس یک وکشش رکو ںیم حیحص ہہک راہ وہں دروازہ وھکول زیلپ

 دروازہ وھکول اس یک ویکسسں یک ااھچ کیھٹ ےہ ںیم ایسی وکیئ ی ات ںیہن رکوں اگ زیلپ

 انسیئ دے ریہ یھت 

ے

ر ی
م
 آواز ی اہ

 وج ی ارم وک ےب نیچ رک ریہ یھت 

را اور   ےس ی ار م ےس زی ادہ ی 

ے
ے

ام ںیہن ےل ریہ یھت اس وق

ن

نکیل وہ دروازہ وھکےنل اک ی

  وکیئ ںیہن گل راہ اھت

ے یک ی ات رک ایگ ۔وہ ام

ن

ن
 
ن

ن

ھی
پ
چ

یتن یھت زدنیگ ینتک آاسین ےس ہی صخش اس ےس اس یک زدنیگ 

 رک احلص یک اھت ہی ی ات 

ن

 امن

ن

دا ےس امن

ن

اک وکیئ رھبوہس ںیہن ےہ نکیل اس ےن اےس خ

  وہ صخش ےسیک وھبل ایگ

  وہ ےسیک وھبل ایگ ہک ی ارم وت اہلل اک دی ا وہا ہفحت اھت اس ےک ےیل۔
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 اس ےن ویکں ایسی دل داھکےن وایل ی ات

ا اچیتہ یھت 

ن
ن

یسک اک رہچہ ںیہن دانھکی اچیتہ یھت وت وہ رصف آج وہ ارگ یسک یک آواز ںیہن س

 ی ارم اھت آج یلہپ ی ار اس صخش ےن اس اک دل داھکی ا اھت 

°°°°  

ااچیق وک 

ن

ر ریمی اور افش یک آواز نس رک روح ےن دروازہ وھکل دی ا وہ اینپ اور ی ار م یک ی
م
ی اہ

ا اچیتہ یھت 

ن

ر ںیہن رکی
م
 رھگےک المزہم رپ اظہ

نکیل دروازہ وھکیتل یہ اسےنم یہ ی ارم وک ےھٹیب داھکی اس ےک دروازے وھکےتل یہ اھٹ رک 

  آی ا اھت
 
ی ر

ے

  اس ےک ق

ر ےس رو ریہ یھت ی ارم وک اینپ یطلغ اک اس یک آںیھکن وسیج وہیئ یھت انیقی  وہ اکیف دی 

 ااسحس وہ اکچ اھت 

د نج اافلظ ںیم اس ےن روح وک ہی ی ات  ای 

 

ی ارم وک اینپ ی ات یک رہگایئ اک ااسحس وہ اکچ اھت ش

  اھجمسےن یک وکشش یک یھت وہ اافلظ تہب تخس ےھت

ںیہن اھت وج مت ےن  ھجم ےس یطلغ وہ یئگ ریما وہ بلطم  روح ریمی اجن آیئ امی وسری
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   اھجمس

اری ی اںیت وکیئ دورسا ےنس 
م
ی ارم زیلپ روم ےک ادن لچ رک ی ات رکںی ںیم ںیہن اچیتہ ہک ہ

  ےن دروازے ےس ادنر دالخ وہیت افش اور ریمی وک دھکی رک آہتسہ آواز ںیم اہک  روح

   االسلم مکیلع رس آج آپ ےئگ ںیہن اکم رپ ریمی ےن رکسماےت وہےئ وپاھچ

ںیہن آج اور تہب اکم ےہ مت ولگ اجؤ اانپ اکم رکو وہ رسد آواز ںیم اتہک رمکے ںیم دالخ 

  وہا وت روح یھب رمکے ںیم دالخ وہےت دروازہ دنب رک یکچ یھت

ی ارم اک ہی ادناز افش ی ا ریمی ےک ےئل این ںیہن اھت اس ےئل وہ دوونں دایھن دےیہ ریغب نچیک 

  آ یئگ ںیھت 

ن

  یک اجی

°°°° 

ا وت ی ات ویکں ںیہن رک ریہ وہ ھجم ےسروح ںیم

ن

 رک راہ وہں ی

ٹ

پٹ  ن
شن
ک
  اینپ یطلغ ا

ردی  اھٹیب اس ےک دوونں اہھت اھتےم وہےئ اھت ہکبج روح اس ےس 

ن
ن

وہ ڈیب رپ اس ےک ی

ا المےت وہےئ ادرھ ادرھ دھکی ریہ یھت اور اس یک ی اوتں وک لمکم رظن ادناز رک ریہ 

ن

رظن ی

   یھت
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 رک

ے
 

رداس ر زیچ ی 
م
ا اھت نکیل اس یک روح اےس رظن ادناز رکے ہی ی ات اس ی ارم اکیمظ ہ

ے

ی

ر یھت
م
 ےس ی اہ

ے
 

رداس  یک ی 

سب تہب وہ ایگ روح ںیم ںیہمت بک ےس اھجمسےن یک وکشش رک راہ وہں اور مت ریمی 

 ی ات رپ دایھن یہ ںیہن دے ریہ

  اماتن وہں طلغ اافلظ وبل دےی ںیہ نکیل ی ات طلغ ںیہن یھت ریمی

ا اچاتہ   دہ ںیہن ےہ ریما سبںیہمت فیلکت ےنیل اک ارا 

ن

ن زدنیگ یک دوھپ اھچؤں اھجمسی
 
من

ے

ب

  وہں ۔اب وہ یتخس ےس ہہک راہ اھت 

ںیم س  یتھجمس وہں ی ارم ےھجم ھچک اور ںیہن انھجمس اب اجںیئ اہیں ےس ےھجم آپ اک رہچہ 

 یہ ںیہن دانھکی وہ اہھت اس ےک اہوھتں ےس رھچوایت ڈیب رپ ےنٹیل یگل 

ی اجن ںیہن ھجمس یپا ریہ مت تہب لکشم ےہ ہی زدنیگ اور یک اہک مت ھچک ںیہن یتھجمس مت ریم 

را ےنگل اگل وہں ںیم وہ اےس ی ازو  ےن ریما رہچہ ںیہن دانھکی اچیتہ ای  یہ دن ںیم یک اانت ی 

  رکےت وہےئ  
 
ی ر

ے

ےس ڑکپ رک ای  ی ار رھپ ےس ہن رصف اھٹب اکچ اھت ہکلب اےنپ ےبدح ق

   رک اکچ اھتاس ےک رگد ی اوہنں اک اصحر یھب گنت
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رے اینت دنگی ی ات یہک یھب ےسیک آپ ےن ادنازہ  رے ںیہ آپ تہب زی ادہ ی  اہں تہب ی 

یھب ےہ آپ وک یک آج آپ ےن ےھجم ینتک فیلکت اچنہپیئ ےہ ی ارم آپ اسری زدنیگ 

  یھب اس یطلغ یک وکیئ وسری ںیہن وہ یتکس

ے

  اعمیف امےتگن رےہ ی

ا اچےتہ وہےئ یھب ای  ی ار رھپ ےس اس یک

ن

آںیھکن من وہےن یگل اور اس ےک آوسن ی ارم وک   ی

  ےب نیچ رکےن ےگل 

 راہ وہں آیئ ون اس 

ن

اجاتن وہں تہب طلغ ی ات رک دی ےہ ںیم ےن ایس ےئل وت اعمیف امن

  ی ات یک وکیئ وسری ںیہن وہیت نکیل ریمی روح وت اےنپ ی ارم وک اعمف رک یتکس ےہ ہن 

ا وہں مت ےس ہک ںیم آدنئہ ںیہمت

ے

اگنپ ےک ےیل زیلپ ںیم ودعہ رکی

 

 یھبک ںیہن وہکں اگ ش

ا دنب رکو اہمتری آوھکنں ںیم ہی آوسن ںیہن دھکی اتکس ںیم وہ اس یک آوسن اصف رکےت  

ن

روی

 ےس اگل اکچ اھت  وہےئ اس یک من وکلپں

ن

  وک وچم رک اےس اےنپ یس 

 ےس گل رک وہ وھپٹ

ن

 ہکبج روح وک وت ےنکسس اک ےسیج ای  اور اہبہن لم ایگ اس ےک یس 

  وھپٹ رک روےن یگل

اگنپ رپنس یل آپ اوسنوں یک رواین ںیم یمک آیئ وت اس ےن 

 

ںیم ںیہن اجؤں یگ ایلیک ش
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 رپ یہ اھت 

ن

  ہک رس ایھب اس ےک یس 
 
  ایلگن ااھٹ رک اہک ج

وکیئ رضورت ںیہن ےہ مہ ای  اسھت ںیلچ ےگ ی ارم ےن اس یک ایلگن وک وچےتم وہےئ 

ازک اس اہھت اےنپ اہھت ںیم

ن

  ایل اھت  اس اک ی

  اور واہں یھب ںیہن اجؤں یگ اہجں یلیلٰ اور وصعمہم اجیت ںیہ ۔۔۔اس ےن رھپ ےس اہک 

اہں ریمی اجن ںیم ںیہمت یپارل اجےن ےک ےئل یھب یھبک ںیہن وہکں اگ اور وےسی یھب وہ وت 

ہی س  ھچک وخوصبرت دےنھکی ےک ےئل رکیت ںیہ نکیل ریمی روح ےہ یہ وخوصبرت 

ٹ یک وکیئ رضورت ںیہن ےہ ی ارم ےن اس یک ی ات یک دصتقی یک اےس اس ونصمیع انبو

   یھت

ےک یپاس ۔وہ وسں وسں رکیت    یک نہب   اور آپ وک اےلیک یھب ںیہن اجےن دوں اگ آسئ ڈنیل

ا لکشم وہ ایگ

ن

 اپھچی

ٹ

م
 ںیم ہنم اپھچیت وبیل وت ی ارم ےک ےئل اینپ رکسماہ

ن

  اس ےک یس 

آف وکرس ریماہچب ںیم االیک ںیہن اجؤں اگ مہ دوونں اسھت ںیلچ ےگ ارگ االیک ایگ وت واہں 

 اھکاجںیئ یگ  یک وعرںیت ےھجم

ارے اسھت ےلچ اگ وہ وسں وسں رکیت الڈ ےس وبیل وت اس ی ار ی ارم ےن اےس 
م
اور وشونیھب ہ
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  وھگر رک داھکی 

  دیکمھ دےتی وہےئ وبیل  ارگ آپ ےن ےھجم وھگرا وت ںیم رھپ ےس روےن وگلں یگ روح

ر افدئہ ااھٹ ریہ وہ ی ارم ےن ذرا یتخس ےس اہک اھت

ن
 

ااجی

ن

  روح مت ریمی رنیم اک ی

 ےس ہنم اکنیتل وصعمتیم ےس وبیل 

ن

 رےہ ںیہ ۔وہ اس ےک یس 

ٹ
ن

  آپ ےھجم ڈای

 ےس 

ن

 اتکس وہں وہ اےس ای  ی ار رھپ ےس اےنپ یس 

ٹ
ن

ںیہن ریمی اجن ںیم ںیہمت ےسیک ڈای

  اگل ایگ

   ون وک ےل رک ںیلچ ےگ ہن ۔۔۔۔؟اس ےن وصعمتیم ےس وپاھچمہ وش

 وہ وصعمہم ےک یپاس رےہ اگ روح۔

اراض وہ ی ار رایض نکیل اس ےتک وک ںیم مہ دوونں ےک 

ن

اور اس ی ات رپ اچےہ مت ھجم ےس ی

 چیب ںیم ںیہن آےن دوں اگ ۔

 ادناز ںیم وبال 

ٹ

 وہ اب

 رپ دو

ن

  ی ارہ رس رھک یئگاور وہ ےسیج اہرےت وہےئ اخومیش ےس اس ےک یس 
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ر وہ ریہ ےہ ہن آپ ےئگ ویکں ںیہن ۔۔روح ےن وپاھچ    آپ وک اکم ےس دی 

اہتش رکےک ڈیمنسی ںیہن 

ن

 مت آرام ےس ی

ے

  ی
 
اراض یھت روح اور رھپ ج

ن

مت ھجم ےس ی

 وک یھب وکسن ںیہن اتلم ےھجم ریخ اہمتری  
پ
ا۔اسرا دن ای  ب

ے

 ںیم ےسیک اجی

ے

  ی

ے

ےل یتیل ی

اہتش رکووہج ےس تہب ٹیل وہ اکچ وہ

ن

  ں ںیم اھٹ رک دلجی ےس ی

اہتش انبی ا اھت وہ ڈنھٹا وہ اکچ ےہ آؤ ںیہمت ھچک اور انب رک 

ن

حبص وج اینت تبحم ےس اہمترے ےئل ی

ا وہں اےنپ اہوھتں ےس وہ ایپر ےس اس ےک دوونں اہھت وچاتم

ے

وہا وبل اور اےس اےنپ   الھکی

ر آی ا اھت
م
  اسھت ےئل ی اہ

ا تہب  ہی ی ات وت وہ یھب ھجمس اکچ اھت

ن

ہک روح وک آاسن وظفلں ںیم ہی لکشم ی ات اھجمسی

لکشم ےہ ایس ےیل اس ےن وسچ ایل اھت یک روح وک اےنپ رطےقی ےس اھجمسےئ اگ روح وک 

ا اھت 

ن

اہبدر انبےن اور داین ےس ڑلےن یک تمہ دےنی ےک ےیل اس ےس اانپ رطہقی اامعتسل رکی

 رک یھبک اےنپ دصقم ںیم

ٹ
ن

  اکایمب ںیہن وہاتکس اھت اس رپ ہصغ رک ےک اس ےس ڈای

°°°° 

ی ارم ہی اسیک ےہ ۔۔۔۔؟اس ےن ای  وھچوھچےٹ ےس ےبیب ڈرسی وک دےتھکی وہےئ 
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 وپاھچ۔ 

 روح ہی وشون وک ٹف ںیہن وہ اگ ۔۔ی ارم ےن ےبزاری ےس اہک۔ 

 آوہوو ی ارم ںیم وشون یک ی ات ںیہن رکریہ ہی وت ںیم۔۔۔۔وہ ھچک ےتہک ےتہک رکسمایئ یھت 

 وک وہ ی اج وبھج رک اونگر   وشون ےک ےیل ںیہن

ٹ

م
وت رھپ ریمے ےیل ےہ یک ۔اس یک رکسماہ

  رک ایگ

ا ۔

ن

دےت رےہ ےگ ںیم وت  . ی ارم آپ یھب ی ری 

ن

یک مہ اسری زدنیگ وشون ےک یہ ڑپکے چ

  اےنپ ےبیب یک ی ات رک ریہ وہں

 اس ےن رشامےت وہےئ اہک

ارے وہےن واےل ےبیب ےک ےیل دھکی ریہ وہ ۔۔تہب
م
 آوووو ااھچ مت ہی ہ

ٹ
 
 ایپرا ےہ ی

ریما ںیہن ایخل ہک ایھب ںیمہ اس یک رضورت ےہ ۔اس یک ایپری یس اکسمن وک اےنپ دل 

 ںیم اسبےئ وہ تبحم ےس وبال۔

ن اس یک رضورت بک وہ یگ

 ہ
ممت
ہ

ہی تہب وخوصبرت ےہ ۔۔روح ےن   اہں ہتپ ںیہن 

 رسحت ےس اہک۔
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ںیہن رکواےت۔اور ان وت رھپ ےل ول ریمی اجن ۔وج زیچ دل وک ایھچ ےگل اس وک ااظتنر  

ااہلل اس وک ےننہپ واال یھب آ یہ اجےئ اگ ی ارم ےن اس یک یکھج

 

 رظںی دےتھکی وہےئ اہک  . ش

رچ ںیہن وہں ی ارم اور ہی انتک اگنہم یھب وت ےہ اور وےسی یھب مہ دعب اس یک 

ن

ںیم وضفل چ

اگنپ رکے ےگ یہ روح ےن ڈرسی واسپ رےتھک وہےئ اہک۔

 

 ش

ہی وج وشون ےک ےیل وشگنپ یک ےہ وہ یھب وت رقتابیً وضفل   ی ارم اک دل اچاہ ہہک دےہک

 ںیہن رکیت یھت۔ 

ے
 

رادس ان ںیم اتسگیخ ی 

 

ریچ یہ ےہ نکیل ںیہن وہ وشون یک ش

ن

 چ

ا ریما اکم ےہ اہمترا ںیہن اور 

ن

 رکی

ٹ

ٹ

ن

 ن
من
پ
ب

ںیہمت وج زیچ دنسپ وہ مت اےس ےل ایل رکو اس یک 

ارے ےچب ےک ےیل دنسپ یک ےہ 
م
وےسی یھب ہی وہ یلہپ زیچ ےہ وج مت ےن وشون ےک اجبےئ ہ

۔۔ںیم ںیہن اچاتہ ہک اہمتری دنسپ یسک اور ےک ےصح ںیم اجےئاس ےن وہ ڈرسی اےتھٹ 

 وت روح رکسماےت وہےئاس ےک ےھچیپ یکچ آیئ   وہےئ اس ی اور رکوای ا

ہکبج وشون یک وھچیٹ یس ریس اس ےک اہھت ںیم یھت ۔اور وہ اس ےک اسھت آہتسہ آہتسہ 

 لچ راہ اھت 

ل ویسی یہ 
ی لک
ا۔ وہ ای  ولب رشٹ 

ن

ی ارم ہی آپ ےپ تہب ایپرا ےگل اگ زیلپرٹایئ رکںی ی
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ا اھت اےس دےتھکی وہےئ وبیل 

ے

 یسیج ی ارم انہپی

ا  رم ےن وفراً اس یک دنسپ رپ رہم اگل دیاوےک۔۔۔ ی 

 اوےک ںیہن ایھب رٹایئ رکںی ۔وہ ی ادض وہیئ 

د ول ی ارم ےن اہک ری 

ن

ری ںیہن وہ یتکس ۔چ ُ
ا ی ار نہپ ولں اگ۔اہمتری دنسپ ی 

ن

 روح ےل ول ی

ا۔اور اےس وھگرےت وہیئ وبیل ۔اسھت یہ 

ن

ی ارم ںیم آپ وک رٹایئ رکےن اک وبل ریہ وہں ی

ارایگض یکپ اور ی ارم اس یک ہنم یھب وسبر ایل ۔بلطم

ن

 ارگ اس یک ی ات ہن امین وت اس ےس ی

ارایگض اوفرڈ ںیہن رک اتکس اھت 

ن

 ی

کیھٹ ےہ ی ار اج راہ وہں رٹایئ رکےن ہنم دیساھ رکو ۔ایخل رانھک اس اک وہ وشون وک دےتھکی 

اےس نیقی  وہےئ وبال اور رٹالیئ روم یک رطف الچ ایگ۔اور وشون ےن یکلہ آواز ںیم

 دالی ا۔ہک وہ اس ےک اجےن ےک دعب روح اک ایخل رےھک اگ 

  ہکبج روح اکسمرےت وہےئ اور زیچںی دنسپ رکےن یگل

°°°°° 

 ان ںیم وھک یئگ ہک 

ے

وھچےٹ وچبں ےک وھچےٹ وھچےٹ ڑپکے دےتھکی وہےئ وہ اس دح ی
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اگنپ رٹنیس ےک ادنرآیکچ یھت اور ےبدایھ

 

ین ںیم یہ اےس ہتپ یھب ہن الچ ہک وہ وچبں یک ش

 رصموف وہ یکچ یھت ہک اےس ی الکل یھب وہش ہن 

ے

وہ ان زیچوں وک دےنھکی ںیم اس دح ی

  راہ ہک وشون اس ےک یپاس ےہ یھب ی ا ںیہن

وچبں ےک وخوصبرت ڑپکے وجےت اور اامعتسل یک زیچںی اےس ادنرےس تہب وخش رک 

دیپا رک ریہ   ریہ یھت اور یہی اسری زیچںی اس ےک ادنر ای  ی ار رھپ ےس ای  رحمویم

 یھت ۔

  ی ارم وک اس یک امں ےننب یک ربخ یلم یھت وہ 
 
اےس آج یھب وہ دن تہب اےھچ ےس ی اد اھت ج

 دیئب ےس یپااتسکن رصف اس یک اخرط ایگ اھت 

 یک اھت نکیل ان یک ہی وخیش ان ےس دلج 

ٹ

 
ی  رر
ی لی ب
س

اور اس وخیش وک ان دوونں ےن لم رک 

  اہلل وک وظنمر ںیہن 

ے

د ی ای 

 

 اھت ۔   یہ نیھچ یئگ ش

اور اس ےک دعب زدنیگ ااسی ااحتمن ینب ہک اںیہن یسک زیچ اک وہش یہ ہن راہ ۔نکیل وہ ربص 

اونں وک آزامشئ ںیم ڈااتل ےہ 

ن

دہ ن رکےن وایل ڑلیک یھت وہ اجیتن یھت ہک اہلل آےنپ دنسپی 

اونں ںیم ےس ای  یھت

ن

دہ ان  انیقیً وہ اہلل یک دنسپی 
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  اس اک رب اس رپ اور اس اک نیقی اکلم اھت ہک اس یک وخ
 
ایشں اس ےس دور ںیہن رقنعی

  
 
رہمی ان وہےن واال ےہ اےنپ ایخولں ںیم وھکےئ وہ اس س  زیچوں وک وھچ ریہ یھت ج

  ےہ یہ ںیہن
 
ی ر

ے

  اےس ااسحس وہا ہک وشون وت اس ےک ق

ر رطف وشون وک التش رکےن یگل نکیل ہن اجےن وہ سک رطف اج اکچ اھت 
م
وہ ےب ینیچ ےس ہ

ا اتپ ںیہن لم راہ اھت اےس ںیہک ےس یھب

ے

  وشون اک وکیئ ای

وہ وچبں ےک ڑپکوں یک دواکن ےس لکن رک آےگ ےھچیپ دےنھکی یگل ہک ی ارم اجنےن اہکں رہ 

 ںیہن آی ا ںیہک وشون ی ارم ےکاس وت ںیہن الچ ایگ

ے

  ایگ اھت ایھب ی

  ایس وسچ ےک اسھت وہ ای  ی ار رھپ ےس وپری امرٹیک ںیم رظن دوڑآےن یگل

   وشون اےس ںیہک رظن ںیہن آی ا اھتنکیل اب یھب

ر 
م
اب اس ےک یپاس ےچین اجےن ےک وسا اور وکیئ راہتس ںیہن اھت ویکں ےک اہیں اورپ وہ ہ

ہگج دھکی یکچ یھت ایس ےئل اب ای  ی ار ےچین دےنھکی اک ہلصیف رکےت وہےئ وہ ڑیسایھں 

 یسک ےن اس اک ی ازو اھتم ایل

ن

  ااچی
 
رےن یگل ج

ے

   ای

ں اس رطح ےس ےچین اج ریہ وہںیم وت اہیں رپ وہں ی ارم اس یک یک وہایگ ےہ روح ویک 
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  دنسپ یک وہیئ ولبرشٹ ےنہپ اس ےک اسےنم ڑھکا اھت 

  وہ ایگ ےہ ںیہک ںیہن لم راہ ںیم وت اہیں  

 

ی ارم وشون ںیہک الچ ایگ ےہ اتپ ںیہن اہکں اغی

   س  رطف دھکی یکچ وہں نکیل وہ ںیہک رپ ںیہن ےہ

   وہ تہب رپاشین گل ریہ یھتےھجم ھچک ھجمس ںیہن آراہ

 وری روح یہی وہاگ ہک آاجےئ اگ وہ یسک ےک اجونر ےک اسھت لیھک راہ وہاگ مت ںیہی 

ٹ
ن

ڈوی

اگنپ رٹنیس ںیم ولوگں وک اےنپ یپاوتل 

 

ا وہں دیئب ےک اس ش

ے

رپ روک ںیم ےچین دھکی رک آی

 اجونروں ےک اسھت ادنر آےن یک ااجزت یھت 

 اگل ےس ورایٹئ وموجد یھت ایس ےیل روح اےس اور اہیں اجونروں ےک ڑپکوں یک ای  

  ہشیمہ یہی الےن یک دض رکیت یھت

ا اس یک رپاشیین یک وہج یھت 

ن

ہی ہگج ان ےک ےیل ااجنن ںیہن یھت نکیل وشون اک مگ وہ اجی

  ہک ی ارم ےچین اج اکچ اھت
 
  روح ویہ رک رک آےگ ےھچیپ وشون وک دےنھکی یگل ج

°°°° 

  لیم رٹسی رو م یک رطف اےس وشون یک 
 
وہ رپاشیین ےس اسری ہگج چپ  رکیکچ یھت ج
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ریس رظن آیئ وہ زیتی ےس اس یک رطف آیئ یھت نکیل اسےنم یہ وشون وک یسک دورسے 

 صخش ےک وجےت اچےتٹ اور اس یک اہھت ےس ٹکسب اھکےت دھکی رک رپاشین وہ یئگ 

ہصغ آی ا ای  وت وہ وخد ہن اجےن اہکں الچ ایگ اھت ےلہپ وت اےس وشون یک اس رحتک رپ ااھچ اخاص 

  ہک وہ صخش آرام ےس اس ےک   اور اب وہ اہیں یسک ااجنن صخش
 
وک ایپر رک راہ اھت ج

  اھٹیب اس ےک ی ال الہس راہ اھت
 
ی ر

ے

  ق

 ہن اجےن ہی صخش وکن ےہ

ں روح  وکیئ رعیب یہ وہ اگ ںیم اےس اینپ ی ات ےسیک اھجمسؤں یگ ںیم ی ارم وک الب ےک الیت وہ

  ےن وساچ

نکیل ریمے واسپ آےن ےس ےلہپ ارگ ہی صخش ریمے وشون وک ںیہک ےل ایگ وت روح ےن  

ر رک داھکی

ٹ

ری  اگلیئ اور م   اےنپ ےتلچ دقم رپ ی 

وہ ریما ےہ وشون ےھجم اچہپاتن ےہ ےھجم دےتھکی یہ ریمے یپاس آ اجےئ اگ اس ےن وسےتچ 

ا رتہب اھجمس

ن

  وہےئ اس صخش ےک اسےنم اجی

  آےت وہےئ اس یک ریس وک اھتم رک انب اس صخش وک دےھکیاےس ےل رک   اور اس
 
ی ر

ے

ےک ق

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

137 

 اجےن یگل ۔ 

نکیل وشونوت ےسیج آےن وک ایتر یہ ںیہن اھت وہ وت تہب آرام ےس اس ےئن صخش یک تبحم وک 

  ووصل رک راہ اھت 

 رعیب ںیہن آیت یھت اور 

ے

ہی ریما ڈویگ ےہ ۔روح ےن اردو ںیم اہک ویکں ہک ےس ایھب ی

ا رضوری یھجمس ۔ہن

ن

  یہ ی ارم ےن اھکسی

اب روح وک ھجمس ںیہن آی ا اھت ہک اس یک ی ات ہی اسےنم واالصخش ھجمس یپای ا ےہ ی ا ںیہن نکیل 

رض اھبن یکچ یھت

ن

   روح اانپ ق

را 

ٹ

ر رک داھکی اس اک وشون ی 

ٹ

ام درک ےہ ۔۔اےس ےھچیپ ےس آواز انسیئ دی روح ےن م

ن

ریما ی

ھجمس آیکچ یھت ہک وہ صخش اردو اجاتن ےہ اور اس یک اداس گل راہ اھت نکیل ہی ی ات اےس  

  ی ات وک تہب اےھچ رطےقی ےس ھجمس اکچ ےہ

ام ےہ آپ اک ۔وہ رسد ادناز ںیم یتہک وشون وک ٹیسھگ ریہ یھت اور وہ اےس 

ن

اءاہلل ااھچ ی

 

امش

ام اتبےن یک زتمح اس ےن ی الکل وگارا ںیہن یک یھت

ن

  واہں ےس ےل یئگ یھت اانپ ی

  ہک اےس اس  
 
  رطح اےس دور اجےت دھکی رک وہ صخش ذرا اس رکسمای ا اھت ج
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ر رک داھکی وہ صخش اب واہں رپ وموجد ںیہن اھت ہکبج ی ارم وک ےچین وہ 

ٹ

اس ےن ای  رظن م

ارے ےس ی ارم  

 

ویکسریٹ اگرڈ ےس ی ات رکےت وہےئ دھکی ریہ یھت اس ےن اہھت ےک اش

  وک اینپ رطف وتمہج یک

  یئ ہک وشوناےس لم اکچ ےہاور اسھت ںیم اس ےس ریس یھب داھک

  آی ا اھت  ی ار م وکسن اک اسسن ےتیل وہےئ
 
ی ر

ے

  دوی ارہ اس ےک ق

°°°° 

اگنپ لمکم وہ یکچ ےہ اور اب وہ رھگ اجےن اک ہلصیف رک ےکچ ےھت ی ارم ہی تہب ڑگب ایگ ےہ 

 

ش

 ای  ااجنن صخش ےس ایپر ےل راہ اھت اس وک وت وہ رھگ لچ رک کیھٹ رکیت وہ ں

 ےل رک اھک راہ اھت ہی ۔روح ےصغ ےس وشون وک وھگرےت وہےئ ےسیک اس صخش ےس ٹکسب

 اسھت ےل اجےن یگل ۔ 

  ہک ی ارم اجاتن اھت ہک اسرا ہصغ یسک دورسے صخش ےس ٹکسب ےل رک اھکےن ی ا اس 
 
ج

ےس ایپر ےنیل اک ںیہن ہکلب ہی اس ےک ادنر یک نلج یھت وہ اچیتہ یہ ںیہن یھت وشون وک اس 

اٹنمچیٹ وہ ایس ےئل وت وہ اےس وصعمہم ےک یپاس یھب زی ادہ   ےک العوہ یسک اور ےس اینت
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 ںیہن رےنہ دیتی یھت ۔ 

وکن اھت وہ صخش مت ےن اےس اتبی ا ہن ہک ہی اتک اہمترا ےہ۔اور اس اک انب اہمتری ااجزت ےک 

ا ریغ اقونین ےہ  اہمترے ےتک

ن

ا ی ا اےس اینپ رطف وتمہج رکی

ن

ی ا رم   وک اس رطح ےس وھچی

   ےن وپاھچ

اانت یہ اہک ہک ہی ڈویگ ریما ےہ ۔اور رھپ اےس ےل رک آیئگ ۔نکیل ہی اس ےک ںیم ےن سب 

یپاس تہب آرام ےس اھٹیب اھت ۔ےسیک آرام ےس اس ےک اہھت ےس اھک راہ اھت ےھجم ی الکل یھب 

  ااھچ ںیہن اگل ی ا رم۔وہ اےنپ دل یک تیفیک ایبن رکےت وہےئ وبیل وت ی ارم رکسما دی ا

  
 
ا ےہ ریما ج

ے

راےت   سب یہی احل وہی

ٹ

ری 

ٹ

ر زیچ رپ دایھن دیتی وہں ی ارم ی 
م
مت ےھجم وھچڑ رک ہ

وہےئ اس ےک اسھت لچ راہ اھت رکش ےہ ہک روح ےن اس یک ی ات رپ وغر ںیہن یک اھت 

 وہ وشون رپ ہصغ یھت

ے
ے

 ویکہکن اس وق

  انیقی اس یک ی ات نس رک وشون ےک اسھت اسھت اس ےس یھب افخ وہ اجیت

یک ںیتحیصن رشوع وہیکچ یھت ۔وشون اخومیش ےس اس اور اےس اگڑی ںیم اھٹیبےت یہ اس  

 نس راہ اھت 

ٹ
ن

  یک ڈای
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اجن ول یگ اس اچیبرے یک وہیگ یطلغ اس ےس اےس وھتڑی ہن اتپ  سب رک دو ےب یب اب یک

اھت ہک یسک اور ےس ایپر ےنیل رپ مت اانت ہصغ وہ اجؤ یگ نکیل ےھجم ھجمس ںیہن آراہ اس لسن ےک 

   اچیٹ ںیہن وہےتےتک وت زی ادہ ولوگں ےک اسھت

 اور ہن یہ ااجنن ولوگں یک رطف وتمہج وہےت ںیہ وت رھپ وشون اس آدیم ےک یپاس ایگ ےسیک 

ا اچاتہ 

ن

را رک ےل اجی ُ
پ
ر وت ںیہن اھت وہ اتکس ےہ وہ وشون وک مہ ےس چ پ

ن

ی ارم ںیہک وہ وکیئ ڈکن

  وہروح وکای  اور ایخل زگرا

اور ہی ی ات چس یھب وہ یتکس یھت ۔ویکں ہک وکیئ یپالگ یہ اھت وج اینت یگنہم لسن ےک ےتک وک 

   اس رطح ےس وھچڑ داتی

نکمم ےہ اہمتری ی ات یھب ۔وہ اتکس ےہ ہک وہ وکیئ وچریہ وہ نکیل رپاشین وہےن یک 

رضورت ںیہن وشون یک لسن ےک ےتک تہب وہایشر وہےت ںیہ وہ اینت آاسین ےس یسک ےک 

ا اچاتہ اھتاہ

ن

  ھت ںیہن آےت ی ارم ےن اےس ےب رکف رکی

ےتک یک سج لسن ےس وشون اک قلعت اھت وہ ای  تہب وہایشر اور   اور ہی ی ات چس یھب یھت

اہبدر لسن یھت وھچےٹ دق ےک ہی ےتک آرٹسنیلی آریم ںیم یھب اامعتسل وہ رےہ ےھت 
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  یھت ۔۔اس ےیل ان وک ےل رک اس رطح اک ڈر رانھک ای  مسق یک ےب ووقیف

ا 

ٹ

نکیل روح ےک ےیل وہ وکیئ دھجمسار وہایشر اتک ںیہن اھت ہکلب اس ےک ےیل وت وہ اس اک وھچی

   اس وشون اھت وج یسک ی ات وک ںیہن اتھجمس اور اےس اینپ امنکل یک رضورت ےہ

°°°° 

د مت اس ی ات وک ھجمس ںیہن یپا رےہ ہک یف ااحلل اکم تہب  ای 

 

ہی وت تہب ااھچ ےہ ی ارم نکیل ش

 ےہ   زی ادہ

اور مت روح وک اس رطح ےس ےل رک ےلچ اجؤ ےگ وت اکم ںیم تہب اسملئ شیپ آںیئ ےگ 

 

ے

 اور مت اجےتن وہ ہک ہی س  ھچک مہ اےلیک یہ ںیہن رکتکس

 اتب رےہ وہ ۔14

ن

ارخی وت ہی آریہ ےہ اور مت ےھجم ایھب ہی س  ھچک اانت ااچی

ے

 ی

 اینپ ویبی اکم وہےت رںیہ ےگ رضخ ای  رعےص ےس مہ اکم رک رےہ ںیہ ںیم

ے
ے

 وھتڑا وق

 وک دانی اچاتہ وہں وت اس ںیم طلغ یک ےہ 

روح یک تعیبط ایھب وھتڑی رتہب وہیئ ےہ اور ںیم اچاتہ وہں ہک ںیم اس ےک اسھت ای  

 ئن اور ایپری زدنیگ یک رشواعت رکو ں ۔ 
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ارف اھبنسل ول ےگ س  ےھجم 

 

ایس ےیل ںیم ےن ہی س  ھچک رکوای ا اھت ۔اور اکم مت اور ش

  س یک نشنیٹ ںیہن ےہ ی ارم ےن اکیف ےب رکفی ےس اہک نکیل رضخ ےب رکف ںیہن اھت ا

حاال 
فل
ی ارم مت وہ وت مہ ںیہ اہمترے ہن وہےن ےس اہیں ھچک ںیہن وہ اتکس مت اجےتن وہ اور 

الم ےہ

 

ام ش

ن

ارا ی
م
ر ںیم ہ

ن

ر
 س
کن

 تہب اسرے 

ری رطح اسنھپ دے اگ اس   ا ںیمہ تہب ی 

ن

  وہی

 

 اہمترا رظنم ےس اغی

ے
ے

ےئل ریمی اس وق

 امون وت مت ہی الپن لسنیک رک دو

 وت ںیم اےس اھجمسؤں اگ

ے

وہ ریمی وبجمری وک ھجمس اجےئ    ارگ مت روح ےس ی ات ںیہن رک تکس

ارے ےئل لک تہب اسرے اسملئ دیپا رک 
م
ا ہ

ن

 اجی

ن

یگ نکیل اہمترا اس رطح ویں ااچی

   دے اگ

 رضخ ےن اھجمسےن واےل ادناز ںیم اہک اھت 

ا ان ےک ےیل اصقنن دہ اس یک ی ات کیھٹ یھت

ن

  وہی

 

 ی ارم اک اس رطح ےس رظنم ےس اغی

 وہاتکس اھت 

رےگنک  

ٹ

ر ںیم اہھت ڈال اکچ اھت وہ تہب اسرے ی 

ن

ر
 س
کن

ویکہکن ااحلل ی ارم تہب اسرے 
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 وہ اتکس اھت 

ے

 
ای

 

اک ی

ن

ا اس یہک میٹ ےک ےیل رطخی

ن

 ےس اگنپ ےل اکچ اھت اور اےسی ںیم اس اک اجی

  ۔ےسج وہ یھبک یھب وتڑ ںیہن اتکس اھت نکیل وہ روح ےس ودعہ رک اکچ اھت  

ارخی یھت ان وک اجےن ںیم ےس یپاچن دن ی ایق ےھت ۔   9آج  

ے

 ی

ڈیمنسی ےل ریہ یھت ےلھچپ  اور ھچک دن ےس روح یھب انب یسک مسق یک وکیئ یھب یتسم یک

رٹ رکےن ےک ی ارے ںیم وسچ 
م
ھچک دونں ےس وہ سج رطح ےس وخش یھت وہ اےس ہ

  یھب ںیہن اتکس اھت

°°°° 

ر یکچ یھت اور وسےن ےس ےلہپ آج یھب   وہ آج

ے

ر رہگی دنین ںیم ای

 

ر ای
م
یھب دواویئں ےک زہ

رڈنیلی

ن

 اجےن یک تہب اسری ی اںیت یک یھت  اس ےن وسی 

ر رپاشیین رپ نشنیٹ ےس دور  
م
 ےک دعب وہ دوونں اےلیک یہ اجےن واےل ےھت ہ

ے
ے

 24ےنتک وق

سب یہی وسچ روح وک تہب ےٹنھگ ای  اسھت۔واہں رصف روح وہیت اور اس اک ی ارم  

 وخش ےیک وہےئ یھت

ر ڈاال اھت ۔نکیل اب وہ اےس اتب ںیہن یپا راہ اھت ہک 

 

سج ےن اس یک تحص رپ یھب تہب ااھچ ای
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 ی ارم تہب اسرے ڑیکے ومڑے   14وہ  

ے
ے

ارخی اس ےک اسھت ںیہن اج اتکس اس وق

ے

ی

ر یک رظن ںیم اھت 

ن
ن

  امن ڈای

 ےھتوج اس وک وت ںیہن نکیل اس ےک اجےن ےک دعب ا 

ے

  س یک میٹ وک اصقنن اچنہپ تکس

  ہن وت وہ اینپ میٹ رپ یسک مسق اک وکیئ رکس ےل اتکس اھت اور ہن یہ روح یک وہا ودعہ وتڑ اتکس اھت

وہ اینپ یہ وسوچں ںیم مگ بک ےس روح اک وصعمم رہچہ رظنوں ےک اصحر ںیم ےیل 

  اےس اگل یک وہ دنین ںیم ےب نیچ وہ ریہ ےہ اس ےن  
 
اس ےک امےھت ہپ اہھت وہےئ اھت ج

رےتھک وہےئ اےس اےنپ وہےن اک ااسحس دالی ا اھت نکیل روح یک ےب ینیچ مک ںیہن وہیئ ہکلب 

د رھب ریہ یھت ری 

ن

  م

اس یک اسسن رےنک یگل یھت ی ارم ےن اس وک اگانج رتہب اھجمس اجاتن اھت ہک روح دنین یک دوایئ 

ر ےہ وہ آاسین ےس ںیہن اجےگ یگ نکیل ی ارم ےن

 

ر ای
م
 ای  ےکٹھج ںیم اےس ڈیب رپ اھٹب  ےک زہ

 دی ا اھت سج ےس اس یک دنین وٹیٹ یھت ۔ 

ری رطح ےس  ی ارم ےن وفرن یپاین اک الگس ااھٹ رک اس ےک وبلں ےس اگلی ا اھت وہ تہب ی 

ردی  رکےت وہےئ 

ن
ن

پ راہ اھت ی ارم ےن اےس اےنپ ی

ن

رایئ وہیئ یھت اس اک وپرا ووجد اکی
 
ھگ
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 ےس اگلی ا اجاتن اھت ہک یف ااحلل وت ھچک یھب ےنھجمس یک ڈنکنشی ںیم ںیہن ےہ

ن

  اےنپ یس 

  ہی دن زگر ویکں ںیہن رےہ ی ا رم مہ بک اجںیئ ےگ 

 ےھجم ںیہن رانہ اہیں زیلپ ےھجم ےل لچ اےنپ اسھت

اا ےہ ےھجم 

ے

ی

ٹ

ھن

گ

اہجں رصف مہ دوونں وہں وکیئ ڈر وکیئ وخف ںیہن ی ارم اہیں ریما دم 

 ےل ںیلچ لھک اضف ںیم لھک ےک اسسن انیل اچیتہ وہں

 ۔ی ارم ےھجم لھک رک انیج ےہ ےھجم تہب ڈر اتگل ےہ

 ےس یگل آہتسہ آہتسہ وبیتل دوی ارہ دنین یک   ہی دن زگر ویکں

ن

ںیہن رےہ وہ اس ےک یس 

ر ریہ یھت

ے

   وادویں ںیم ای

  ہک اس ےک اافلظ ہن اچےتہ وہےئ یھب ی ارم وک ای  امہ ہلصیف رکےن رپ وبجمر رک رےہ 
 
ج

  ےھت

°°°°° 

 آ یئگ یھت ویکہکن وہ ی ا

ٹ

م
لکل ی ارم یک آھکن لھک وت اس ےک رہچے رپ ای  ایپری یس رکسماہ

 ںیم اپھچےئ وس ریہ یھت 

ن

  یسک ےھنن ےس ےچب یک رطح اس ےک یس 
 
ی ر

ے

  اس ےک ق
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رصف دو دن اور رھپ ہی اسری دوری اں ہک اسری یپادنبی اں متخ وہ اجںیئ یگ اور وہ اینپ 

  روح وک اےنپ ادنر یہ ںیہک اپھچ ےل اگ

 یسک مسق سج دن ےس اس ےن روح وک اےنپ ڈنکیس ینہ ومن ےک ی ارے ںیم اتبی ا اھت وہ انب

آرام ےس اینپ ڈیمنسی ےل ریہ یھت اور اانپ تہب ایخل یھب رھک ریہ   یک وکیئ یتسم ےیک

   یھت

وہ ہی س  رصف اور رصف اس اموحل ےس دور اجےن ےک ےئل رک ریہ ےہ وہ اجاتن اھت ہک 

 وہ اس اموحل ےس گنت آ یکچ ےہ 

ا  ی ار م اک اس ےس دور رانہ 

ن

دہ زیچ رپ یپادنبی اگلی ر دنسپی 
م
ہی س  ھچک روح ےک ےئل   اس یک ہ

 تہب لکشم ےہ ۔ 

 وہ رصف اور 

ے
ے

ا اچیتہ ےہ اس وق

ن

 زگاری

ے
ے

وہ اجاتن اھت ہک وہ رصف اس ےک اسھت وق

 رصف ی ارم اک اسھت اچیتہ ےہ

 ےس ہن رصف اس 

ے
ے

  رانہ اچیتہ ےہ اور ی ارم اےنپ اکم یک وہج ےس اکیف وق
 
ی ر

ے

اس ےک ق

س دور یہ راتہ اھت ہی اسری یپادنبی اں ےس دور اھت ہکلب اس یک امیبری یک وہج ےس یھب وہ ا
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  ڈارٹکز یک اگلیئ وہیئ یھت ڈارٹک اک انہک اھت 

ہک روح وک اس رطح اےس راھک اجےئ ہک اےس یسک یھب زیچ ںیم نٹھگ وسحمس ہن وہ ۔اور 

 وج ڈیمنسی وہ اامعتسل رک ریہ یھت وہ اکیف زی ادہ تخس یھت

اجیت یھت نکیل اس ےک ی اووجد یھب روح وک رپوکسن رےنھک ےک ےیل اےس دنین یک وگیل دی  

ر متخ ہن رک یکس۔ 

 

 وہ اس ےک وخاوبں اک ای

ر مک وہ اکچ اھت ےلہپ یک رطح وہ اسری اسری رات 

 

اہں نکیل اب اس ادنریھی رات اکای

 مک وہ اکچ اھت وہ ربق اک ڈر مک وہ راہ اھت نکیل متخ ںیہن وہا 

ے

ںیہن اجیتگ یھت اس اک ڈر اکیف دح ی

ا اچاتہ اھت ۔ اھت اور ی ارم اس ےک

ن

  ادنر ےس اس ڈر وک متخ رکی

 ےک ےیل اہیں ےس دور ےل اجےن اک وساچ اھت 

ے
ے

 ایس ےیل ی ارم ےن اےس ھچک وق

وہ روح وک ای  این اموحل دانی اچاتہ اھت نکیل اس ےک دونمشں ےک وہےت وہےئ ااسی نکمم 

 ںیہن اھت 

 رپ لمع رکےن ےک ایس ےئل لک رات اس ےن اس ےلسلس الپگنی یک یھت اور آج حبص وہ ایس

 ی ارے ںیم وسچ راہ اھت 
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ل رکس ںیہن ےل اتکس اھت وہ اجاتن اھت ہک اس ےک دنمش 
ی لک
ارف یک زدنیگ رپ 

 

وہ رضخ اور ش

اس یک ریغ وموجدیگ ںیم اس ےک س  ےس وافدار آدیم وک اانپ اکشر انب ںیئ ےگ اور ارگ ان 

یک وکشش یھب رضور رکے    ولوگں ےن ان اک اسھت ہن دی ا وت انیقیً ان وک اصقنن اچنہپےن

 ےگ

نکمم اھت ہک اس یک ریغ احرضی ںیم ی ارم یک ہگج رپ ہضبق رکےن یک وکشش رکے ایس 

ا اچاتہ اھت سج یک الپگنی وہ ےلہپ یہ رک اکچ 

ن

ےیل وہ اینپ میٹ وک وفحمظ رک ےک یہ اہیں ےس اجی

  اھت

رشی وہےن  

ن

  ےس ااھٹ اور ق
 
ی ر

ے

ا ہک ای  رظن روح وک دےنھکی ےک دعب وہ اس ےک ق

ے

الچ ایگ ی

اہتش انب کس 

ن

  واسپ آرک روح ےک ےیل ی

°°°° 

  ہک اس اک ومی الئ لسلسم جب راہ اھت   وہ رہگی
 
 دنین وس راہ اھت ج

  

ن

ا اس ےن ےصغ ےس ای  رظن وفن یک اجی

ے

راب رکی

ن

ح حبص اس یک دنین چ

کصت 

ن

ی

ے

پ

وکن اھت وج ا

 داھکی
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ے

دل وت اچہ راہ اھت ہک وفن رکےن واےل یک رگدن اکٹ ڈاےل۔نکیل اس اک ایپرا دوس

 رگدن ےک ریغب ی الکل یھب ااھچ ںیہن اتگل 

رای ا ۔ای  یک ھجم   رضخ ےک ےچبحبص ےک ھچ ےجب ریمی دنین اک ڑیبہ رغق رک دی ا 

ٹ

ری 

ٹ

۔وہ ی 

و م
صع
م

رنت رھک رک ااظتن    ی 

ے

ر رکیت وک ویبی مک تبیصم یلم ےہ وج رات ےک ی ارہ ےجب ی

ارف آرک دوھےئ اگ اور اورپ ےس حبص حبص ہی رضخ اک ہچب

 

راب رک داتی   ےہ ہک بک ش

ن

دنین چ

 ےہ

رےت وہےئ انب دےھکی وفن ااھٹ اکچ اھت

ٹ

رای 

ٹ

 وصعمم یک دب داع ےگل یگ ےھجت رضخ وہ ی 

 رٹک   دلجی وبول 

ٹ

ا ےہ ےھجم اور رھپ وہ ڑھکوس رلٹہ ی لن ٹ

ن

امئ ںیہن ےہ ریمے یپاس وسی

ٹ

زی ادہ ی

رف ولوگں ےک ونیسں رپ "دا ی ار

ن

م ڈویل اکیمظ"ےھجم الب ےل اگ وکیئ اکم ےہ ںیہن اس وک ق

ا وت ان ےک ہنم رپ زیتاب کنیھپ رک ان اک اکم امتم 

ن

 ںیہن الچی

ٹ

ا ےہ اور ارگ ی لن ٹ

ن

 الچی

ٹ

ی لن ٹ

ا ےہ اور دعب ںیم وہ الںیش مہ اکٹےن اگل ےت ںیہ

ن

   رکی

رنت     رھگ واسپ آےت یہ ویبی ی 
 
 دوھولایت ےہ وسےت ںیہ وت حبصاور رھپ آدیھ رات وک ج

ا ےہ آسف ںیم اجو اس یک افصیئ رکو اہمراج اےنپ اصف 

ے

ڈویل اصج  اک وفن آاجی

راب وہےن اک اسرا ہصغ 

ن

 وہ اینپ دنین چ

ے

رش رپ ںیہن رھک ںیہن تکس

ن

رھتسے ریپ دنگے ق
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  وفن رپ وموجد دورسے آدیم رپ اکنل اکچ اھت

ر دورسی رضخ اخومش ویکں وہ ریمے اھبیئ یک وہا یک  ںیم ےن ھچک زی ادہ وبل دی ا اکیف دی 

ارف ےن وصعمتیم ےس اھت 

 

 ےک دعب ش

ن
ن

  رطف ےس وکیئ آواز ہن یس

ارف آج ےک دعب وفن ااھٹےن ےس ےلہپ مت دوھکی ےگ ہک وفن رپ وکن ےہ اور رھپ اس 

 

ش

 اسحب ےس ی ات رکو ےگ آیئ ریمی ی ات ھجمس ںیم۔ارگ ںیہن ھجمس ںیم آیئ وت ایلگ ی ار

 اہمترے

ٹ

 رپ اور زیتاب اہمترے ہنم رپ رگے اگ  ی لن ٹ

ن

ی ار م یک رسدآواز وگیجن اور   یس 

ارف ےک اہھت اکےنپن ےگل

 

   ش

 رر۔۔۔ریما۔۔بلطم ۔۔۔۔اھبیئ۔۔۔۔۔ آپ۔۔۔۔ی ارم  
 ی ب
ن  ی 
من

ڈویوووولل۔۔۔۔

  ایھب یک آپ ںیہ وفن رپ اس ےن ڑلڑھکایت آواز ںیم ی ات لمکم یک 

ہن اےس ای  دن ںیم اکٹ دوں اگ   ہی وج اہمتری وطےط یک رطح رتپرٹپ زی ان یتلچ ےہ

 یھب اصقنن وہا وت اہمترا وہ احل رکوں اگ 

ٹ
ن

اہمتری وہج ےس ےھجمی ا ریمی میٹ وک ای  رپس

پ اےھٹ یگ ۔۔۔۔وہ ایھب یھب اکیف ےصغ ںیم وبل 

ن

وج وسےتچ وہےئ یھب اہمتری روح اکی

  راہ اھت
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 ربمن ےہ اس رپ رصف میٹ ےک ربمم یہ وفن رک 

ٹ

 
ارف ےن ون ڈویل ہی رپاویئی

 

 ںیہ ش

ے

تکس

ا اچاتہ اھت

ن

  اےس ےب رکف رکی

ےھجم ان س  زیچوں ےس وکیئ انیل دانی ںیہن ںیم ای  ٹسل یھب راہ وہں ان ںیم ےس ھچ 

  ولگ آج ڈرن رپ ہکبج یپاچن الک ولگ آج چنل رپ ھجم ےس ےنلم اچےیہ

ارف

 

ولگ وسچ راہ اھت ہک اےسی وکن ےس الشیپس    ی ارم ےن ےتہک وہےئ وفن رک دی ا ہکبج ش

  ںیہ نج ےک ےئل ی ارم ےن اےس ھچ ےجب ےس وفن رکےک ااھٹی ا ےہ

 اور رھپ دنچ یہ ڈنکیس ںیم ای  ٹسل ےک ومی الئ اونپ وہ یکچ یھت

ر ےک زگنک اک 

ن

ڑ
گ

ن

گی

رے اور یپاوور لف 

ٹ

ہی ایگرہ ولوگں یک ٹسل یھت سج ںیم دیئب ےک ایگرہ ی 

ام اھت

ن

  ی

اہک اس یکاور ہی ولگ یسک ہن یسک رطےقی ےس ی ارم وک اصقنن اچنہپ

ے

ا اچےتہ ےھت ی

ن

ہگج رپ  ی

  اانپ ہضبق رک کس 

  

ے

ا اچےتہ ےھت اور ااسی ی

ن

وہ س  اس یک ہگج ڈان انب اچےتہ ےھت اور دیبئ امایفہی رپ راج رکی

  ڈویل وک اجن ےس امرےت ی ا رھپ ڈویل ان ےس اہھت الم اتیل۔
 
 یہ نکمم اھت ج
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راھ ےکچ

ٹ

  دویتس اک اہھت ی 

ن

ےھت نکیل اےس ویحاونں ےس ڈویل   وہ ولگ اکیف ی ار ی ارم یک اجی

ا اھت 

ے

 رصف دینمش رانھک دنسپ رکی

 ےھت وت اس اک بلطم اھتاینپ میٹ وک 

ے

وہ ولگ وت ی ارم ےک الخف اچاہ رک یھب ھچک ںیہن رک تکس

وفحمظ رےنھک ےک ےئل وہ ان ولوگں ےس اہھت الم راہ اھت بلطم ہک وہ اینپ رطف ےس ان یک 

ارف وک ہی

 

راھ راہ اھت ش

ٹ

ا رطف اہھت ی 

ن

 ی ات ایھچ وت ںیہن یگل نکیل ی ارم اک آرڈر اھت وپرا وت رکی

  یہ اھت 

°°°° 

رے دن آےئگ ںیہ ہک اب مہ ان ویحاونں ےس اہھت المںیئ ےگ   بلطم ےک اےنت ی 

ی اا ولوگں 

ٹ

ھن

گ

 روح ےس ےب ااہتن تبحم رکےت وہ نکیل اس ےک ےیل مت ان 

ے

اجاتن وہ ی ارتم

  مسج اک ددنھا رکےت ںیہ ۔ےک اسھت اہھت الم ول ےگ وج وصعمم ویچبں ےک

ر وک 
م
وج وصعمم وچبں ےک مسج ںیم ڈرزگ اور ہشن وار رشاب اور ہتپ ںیہن وکن وکن ےس زہ

   رھب رےہ ںیہ

 اہکں یئگ سج یک اخرط مت ےن ہی 

ے

 

ن

ائ

ن

روح ےک ےئل اہمتری تبحم اینپ ہگج نکیل وہ ان
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  اکم رشوع یک اھت

ارف وسچ اتکس اھت ہہک ھچک ںیہن اتکس اھت ویکہکن اہیں اسےنم وکیئ اور ںیہن ہکلب ڈویل اھت 

 

  ش

 رصف اور رصف اینپ ویبی یک رپواہ یھت۔ 

ے
ے

 ےسج اس وق

ی اا ولوگں وک 

ٹ

ھن

گ

اور اینپ ویبی وک ای  رپوکسن اور تبحم رھبا اموحل دےنی ےک ےیل وہ اےسی 

 رک ےک ۔ہی دویتس  

ٹ

 

 

راھی ا اجراہ اھت وت انیقی ان ڈرن اور چنل رپ اونائ

ٹ

اک اہھت ی ارم یک رطف ےس ی 

ا اھت

ن

  س  ےن یہ وخش دیل ےس وبقل رکی

ارف نئمطم ںیہن اھت ہی س  ھچک رکےت وہےئ اس اک دل ےب نیچ اھت ۔ 

 

 نکیل ش

و ہم یک ہی اعدت تہب  ّ
عص
م

اور اانپ اسرا ہصغ حبص ےس وصعمہم رپ یھب دو ی ار اکنل اکچ اھت ۔

ارف

 

  ش
 
ر ی ات   ایھچ یھت ہک ج

م
ا وت وہ ھچک یھب ںیہن وبیتل یھت ہکلب اس یک ہ

ے

ےصغ ںیم وہی

 رک اجیت

ے
 

رداس   وک سنہ رک ی 

  وصعمہم یک ی اری آ اجیت اور وہ اےنپ دبےل نگ رک 

ے

ا ی

ے

  اس اک ہصغ متخ وہ اجی
 
اور رھپ ج

 یھب ااسی یہ وہ راہ اھت

ے
ے

  وپرے رکیت اور اس وق

ارف ےصغ ےس احبل وہےت اچر ےس یپاچن ی ار رضخ وک وفن رک اکچ اھت 

 

  ش
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ی اا

ٹ

ھن

گ

ولوگں ےس   رضخ وک یھب ہی ی ات ی الکل ایھچ ںیہن یگل یھت ہک روح ےک ےیل وہ اےسی 

اہھت المےن وک ایتر اھت ۔۔ اہں وہ روح یہ یھت سج ےن ی ارم ےک ادنر ےس ای  ایپرے 

ان وک اگجی ا اھت 

ن

 ےس ان

ا اج راہ اھت

ے

 متخ وہیت اج ریہ یھت وہ یبلطم وہی

ے

 

ن

ائ

ن

  نکیل اس یک وہج ےس یہ ی ارم ےک ادنر ان

°°°°° 

ارف وک وفن رکےن ےک دعب وہ ےب رکف وہ اکچ اھت ویکہکن اج

 

 ش

ے
ے

ارف اانپ اکم وق

 

اتن اھت ہک ش

اہتش انب رک رمکے ںیم الی ا وت روح اھب یھب وس ریہ یھت

ن

اےل اگ روح اک ی

ٹ

پ

ن

  رپ ن

 حبص ےک اسڑےھ است جب 

ے
ے

  آی ا اور اس وک اگجےن اگل اس وق
 
ی ر

ے

وہ ایپر ےس اس ےک ق

ا 

 

ا اھت نج ےس وہ ےب احتش

ن

رےہ ےھت ۔آج دورہپ اک چنل اس ےن ان ولوگں ےک اسھت رکی

ا اھت اور رھپ آج اک ڈرن ان ولوگں ےک اسھت ںیہنج دےتھکی یہ وہ اس داین ےس متخ رفنت  

ے

رکی

ا اھت 

ے

  رک دےنی اک ارادہ رھک

 ےک ےئل یہ یہس نکیل ی ارم وک ان ولوگں وک 

ے
ے

نکیل ہی اس یک وبجمری یھت ہک ھچک وق

ا اھت 

ن

 رکی

ے
 

رداس   ی 

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

155 

ر ےس اگج راہ اھت نکیل روح یک دنین ںیہن وٹٹ ر   ےب اسہتخ یہ وہ اےس اکیف دی 
 
یہ یھت ج

ی ارم یک رظن اس یک آوھکنں یک وکلپں ےس وہےت وہےئ اس ےک رسخ وبلں رپ آ رہھٹی 

  ےک وبلں وک دےنھکی اگل  ۔وہ ےب وخد اس اس

آج تہب رعےص ےک دعب اس اک دل اغبوت رکےن اگل دل وک تہب اھجمسےن ےک دعب یھب 

  یک وخاشہ رک راہ اھت وہ ےنھجمس وک ایتر ہن اھت آج وہ اس ےک وبلں وک وھچےن

ا اچاتہ اھت نکیل آج اس اک دل ی ایغ وہےن اگل اھت آج وہ اس ےک یسک 

ن

ی ارم ااسی ی الکل ںیہن رکی

  اہبےن رپ اکن ںیہن درھراہ اھت

د  ای 

 

 ایگ وت ش

ٹ

م
اس ےک ےلگ ںیم اکےٹن ےنھبچ ےگل ےھت ےسیج آج ارگ وہ اہیں ےس ےھچیپ ہ

ر 

ٹ

یتھ یلچ اجریہ یھت وہ اےنپ آپ وک ےب سب اس ایپس ےس رم یہ اجےئ اگ یگنشت یھت وج ی 

  وسحمس رکےن اگل 

اور ہن اچےتہ وہےئ یھب اس ےک رہچے وک اےنپ دوونں اہوھتں ےس اھتم رک اس ےک وبلں 

  وک اےنپ وبلں یک درتسس ںیم ےیل وسحمس رکےن اگل

 ےب دح رنم اور ایپر رھبا سمل اھت ںیہک وہ اس ےک وھچےن ےس وٹٹ اجےئ ۔ 
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 اینپ اسوسنں یک وخوبش وک اس یک اسوسنں ںیم اسب راہ اھت اور رھپ ہن اچےتہ وہ تہب رنیم ےس

 یہ ںیہن یھت اور 

ن ٹ

د اب یھبک یھب ٹم ای 

 

وہےئ یھب وہ اس ےس دور وہا ویکں ہک ہی یگنشت وت ش

ہن یہ ہی ایپس یھبک متخ وہ یتکس یھت ۔نکیل وہ اےنپ ی ایغ یک دل یک دض یک اخرط اینپ روح وک 

   ن ںیم ںیہن ڈال اتکس اھت اس ےئل تہب رنیم ےس اس ےس اگل وہایسک مسق ےک ااحتم

اس ےک دور وہےت یہ روح ےن اینپ آںیھکن وھکل دںی وہ اجاتن اھت ہک وہ اجگ یکچ ےہ 

اس یک اسںیسن زیت وہےن یگل رہچے رپ ای  ایپری یس اکسمن یھت ی ارم ےب وخد اس اس اک 

  ہک اےس وخد وک دےتھکی  
 
یپارکروح ےن وفر اےنپ اہھت اینپ آوھکنں رپ رھک رہچہ دھکی راہ اھت ج

 وک رہگا رک یکچ یھت 

ٹ

م
 ےئل اور اس یک ہی رحتک ی ارم ےک رہچے رپ رکسماہ

ان ےک اسھت اس یک 

ن

ا ےہ یسک امیبر ان

ے

ی ارم آپ ی الکل یھب اےھچ ںیہن ںیہ ااسی وکن رکی

د رہگے وہ ری 

ن

   ےئیھٹیم یس رسوگیش اس ےک اکونں ںیم وگیجن وت ی ارم ےک دلپم رپ م

 ںیہن وہےن واال تہب 

ے

 
ای

 

ےبیب اانپ دل وبضمط رک ول ویکں ہک اب ںیم ی الکل یھب ااھچ ی

ام یھب 

ن

رڈنیل اجےت یہ مت ےس نگ نگ ےک دبےل ہن ےئل وت ریما ی

ن

اتس ایل ےہ مت ےن ےھجم وسی 

   ںیہن ی اد رانھک  ی ارم اکیمظ

د وخد وک امیبر ےنہک یک یھب رضورت ںیہن ےہ ی الکل کیھٹ وہ ری 

ن

 مت اور اب ںیم اور اب م
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ںیہمت اہجں ےل رک اجؤں اگ واہں مت ی الکل کیھٹ وہ اجؤ یگ اس ےن رنیم ےس اس اک اماھت 

  وچےتم وہےئ اس اک ی ازو ڑکپ رک اھٹب دی ا 

اہتش رکےت ںیہ ۔

ن

رشی وہ رک آؤ رھپ مہ دوونں لم رک ی

ن

 ولچ دلجی ےس ق

اا ےہ آج اک اسرا  

ن

کلی

ن

ن
دن رصموف رےہ اگ اور اور رھپ ےھجم ای  تہب یہ امہ اکم ےک ےئل 

ر وہ اجےئ ۔ایتر وہ اجؤ ںیہمت اجےت وہےئ یلیلٰ ےک  وہاتکس ےہ رات وک یھب آےن ںیم دی 

رھگ وھچڑ دوں اگ ۔آج تہب دونں ےک دعب اس ےن اےس یلیلٰ یک رطف ےل اجےن یک 

 ی ات یک یھت روح وت وخیش ےس وھپےل ہن امسیئ 

ںیئ ےگ آپ ےنتک اےھچ ںیہ اور آپ اک یچس ی ارم آپ چس ںیم ےھجم یلیل ےک یپاس وھچڑ رک اج

ہی ڈلپم آپ ےس یھب زی ادہ ااھچ ےہ ںیم ایھب ایتر وہ ےک آیت وہں وہ اس ےک اگل ےتچنیھک 

رشی وہ ےن اھبگ یئگ یھت 

ن

 وہےئ اور ق

ا   ہک ی ارم اس یک ڈیپس دھکی رک رصف رکسما دی 
 
  ج

°°°°° 

ارف آف ومڈ ےک اسھت اغیپم ےل

 

آی ا وت ی ار م ےن   ڈویل رس آپ یک امہمن آےئگ ںیہ ش
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  اس اک ااجنن اس ہجہل دشت ےس وسحمس یک

ارف یھب حبص ےس اس 

 

حبص ےس رضخ یھب ای  ی ار یھب اس ےک آسف ںیم ںیہن آی ا اھت اور ش

ام ےک اجبےئ رس ہہک رک اکپر راہ اھت 

ن

  ےس ی

  اھت  اور وج آرڈر دی ا اھت ںیم ےن وہ آی ا ی ا ںیہن اس ےک اس ادناز رپ ی ارم ےن اکیف روڈیل وپاھچ

ا ےہ ۔ریما ںیہن ایخل ہک مہ ولگ 

ن

اہں وہ یھب آایگ ےہ نکیل رصف یپاچن ولوگں اک یہ اھکی

اری ایسی وکیئ وخاشہ یھب ںیہن ےہ آپ اےنپ  
م
ا اھک رےہ ںیہ ریخ ہ

ن

یھب وںیہ رپ اھکی

  امہمونں وک وخد یہ ڈنیہل رکںی

ر رک راہ اھت سج اک ی ارم ونسٹ ےیل 
م
ارایگض اظہ

ن

رے ںیم رےتہ وہےئ اینپ ی

 

وہ زیمت ےک دای

 یک ایگ اھت

ٹ
 

  ریغب اس رمکے یک رطف آ ایگ اہجں چنل رپ یپاچن ولوگں وک اونای

اس ےن ای  رظن رضخ یک رطف داھکی اھت وج اےس دےتھکی یہ ہنم ریھپ ایگ بلطم ےک اس 

   افخ اھت ےک اس دقم رپ وہ یھب اس ےس تخس 

°°°°° 

اری رطف 
م
 اھجمس ہک مت ےن ہ

 
مہ اہمترے رکشزگار ںیہ ڈویل وج مت ےن ںیمہ اس اقب
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راھی ا ےہ

ٹ

  دویتس اک اہھت ی 

ر دقم رپ اہمترے اسھت 
م
اہمترے اس دقم ےس ںیمہ چس ںیم تہب وخیش وہیئ ےہ مہ ہ

  رکںی ےگ ںیہ مت وج وہک ےگ مہ وہ 

ام یہ اکیف ےہ س  یک یٹھچ رک دے اگ وہ سب مت ںیمہ اےنپ گنیگ اک ہصح انب ول اہمت

ن

را ی

  ڈویل ےن اںیہن اھکےن یک رطف وتمہج یک
 
   ولگ اکیف رپ وجش ےھت ج

د ےہ رگم مت ویکں ںیہن اھک رےہ ان ںیم ےس ای  ےن 

ن

ا تہب ذلی 

ن

تہب رکشہی ڈویل اھکی

   وپاھچ

ا وہں آج وہ ولگ ھجم ےس

ے

ا اینپ میٹ ےک ربممز ےک اسھت اھکی

ن

 ذرا افخ ںیہ ںیم دورہپ اک اھکی

وت ہن وت وخد ھچک اھکںیئ ےگ اور ہن یہ ےھجم ھچک الھکںیئ ےگ اس ےن اعم ےس ےجہل ںیم وجاب 

  دی ا

  ہک ی ارم اب اںیہن اھکےن یک رطف وتمہج دھکی رک اےنپ گیب ےس ھچک اسامن اکنل 
 
ج

  راہ اھت

 اھک

ن

ا اھکےت اھکےت ااچی

ن

یسن اس ےک اہھت ںیم ڈیلب ےک ٹکیپ دھکی ای  آدیم وک اھکی
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   رشوع وہیئگ

مت ہی ڈیلبز ویکں اکنل رےہ وہ ڈویل ںیمہ اس ےس تہب ڈر اتگل ےہ اہمترے اکم رکےن 

اک ےہ

ن

  اک رطہقی تہب رطخی

اور تہب فیلکت دا یھب ۔ای  آدیم ےن اہجں دعب وھچڑی اس یک ی ات وک دورسے آدیم 

  ےن لمکم یک 

د وک ان کیپ رکےت  

ٹ

 ی ڈ
ی لن
وہےئ اسےنم رھک رک ےھجم ان یک رضورت ڑپے یگ وہ ای  

  دورسے وک رکےن اگل

ا دھکی رک یہ 

ے

 ںیہ اینپ ومت وک دور ےس آی

ے

رضورت یسیک رضورت مہ وت اہمترے دوس

را رک امےھت ےس ہنیسپ اصف رکےت وہےئ وبال
 
  ای  آدیم ھگ

 ںیہ ۔ 

ے

 ریمے رصف دو یہ دوس

ے

 ںیہن وہ تکس

ے

 مت ےسیج دردنے یھبک ریمے دوس

ارف اامیدنار اور اجن

 

اثنر رکےن واےل ان دوونں ےک وہےت وہےئ ےھجم مت ےسیج   رضخ ش

 انبےن یک رضورت یھبک شیپ ںیہن آےئ یگ 

ے

  یہ ویحاونں وک دوس

ا اھکےت روہ ارگ مت ولوگں ےک اہھت اھکےن ےس رےک وت 

ن

مت ولگ رک ویکں ےئگ اھکی
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  ریمے اہھت ےس ںیلچ ےگ اور نیقی امون ہی ومت تہب فیلکت دا ےہ

 رک راھک ےہ ںیم ےن یف ااحلل مت یپاچن ا

ٹ
 

ور رات ےک ڈرنرپ ںیم ےن ی ایق ھچ وک یھب اونای

ا وہں ی ا ان ےھچ ولوگں ےس اور رھپ ان 

ے

تہب وساچ ںیم مت ولوگں ےس زی ادہ رفنت رکی

رتص

ن

   ےس امروں اگ  ولوگں اک رپال ذرا اھبری اھت اس ےئل وساچ اںیہن ذرا ق

رارک 
 
ارہ یک وت وہ یپاوچنں ھگ

 

  ڈویل یک اس ےن اھکےن یک رطف اش
 
ا اھکےن ےگل ج

ن

اھکی

 آواز ای  ی ار رھپ ےس وگیجن

ا وہں ےھجم وکسن اتلم 

ے

ر ےہ ریمی اعدت ےہ ںیم اےنپ اکشر وک ڑتیپا ڑتیپا رک امری
م
اھکےن ںیم زہ

 ےہ ۔

اس ےک ےتہک یہ ان ولوگں ےن اھکےن ےس اہھت چنیھک ےیل اور وےسی یہ ڈویل اک اہھت الچ 

   دڑھ ےس اگل وہ یکچ یھت وہ ےنخیچ اگل الچےن اگلاھت اسےنم ےھٹیب آدیم یک ایلگن اس ےک

ںیم ےن اہک ہن ارگ مت ولوگں ےک اہھت اھکےن ےس رےک وت مت ولوگں یک ومت زی ادہ فیلکت 

  دہ وہ یگ

ارہ یک وت وہ یٹک ایلگن ےک اسھت 

 

اس ےن اس آدیم یک رپوا ےیک ریغب ی ایق اچروں یک رطف اش
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ا اھکےن اگل 

ن

  یہ رکیس رپ ھٹیب رک اھکی

ر رطف ےس آےن یھت اس رطف ےس ہن یہس وت اس رطف ےس
م
   ومت وت ہ

ا اھک ےک رم 

ن

ر واال اھکی
م
اور ڈویل ےک ڈیلبےس ڑتپ ڑتپ ےکرمےن ےس رتہب اھت ہک وہ ہی زہ

  ےتاج

ا اھکےت دھکی راہ اھت ای  وت وںیہ زنیم رپ 

ن

ی ارم رپ وکسن اس رکیس رپ اھٹیب ان اچروں وک اھکی

ر داھک دی ا اھت 

 

ر ےن اس رپ زی ادہ ای
م
د زہ ای 

 

  ےب وہش وہ اکچ اھت ش

ا ےک ریمے 

ن

ر ےس مت ولگ تہب رپوکسن دنین وس اجو ےگ اور رکش رکی
م
ےب رکف روہ اس زہ

   اہوھتں ںیہن امرے ےئگ

ر لکن ایگ   وہ اےنپ
م
ا وہا واہں ےس اھٹ رک ی اہ

ے

دزوک واسپ گیب ںیم رھک

ٹ

ڈ

ٹ

 ی
ی لن

  

رھ ایگ

ٹ

ارف ےس اتہک وہا آےگ ی 

 

  دو ےٹنھگ ےک دعب الش اکھٹےن اگل دانی وہ ش

ارہ 

 

ارف وک آےن اک اش

 

ا آرڈررکدو تہب وھبک یگل ےہ ۔رضخ رکسما رک اتہک وہا ش

ن

ارکم اھکی

ا ی ارم ےک ےھچیپ یہ اس ےک نبیک یک رطف اھباگ اھت

ے

  رکی

°°°°° 
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ارف اور رضخ   رمکے

 

ا وہا اھت ۔ش

ٹ

وخن ےس رھبا وہا اھت ۔یسک یک ایلگن وت یسک اک یپاؤں اکی

ا اچےتہ ےھت ۔ہکلب

ن

 رںیہ دوونں یہ اہیں ںیہن آی

ے

 وہ دوونں وت اس رمکے ںیم دقم ی

  رانھک اچےتہ ےھت نکیل ی ارم ےک آرڈر ےک آےگ ان دوونں یک اہکں یتلچ یھت

ارف حبص وفن رپ وہےن وایل 

 

ارایگض یک زسا اکٹ راہ اھت وت ش

ن

رضخ اینپ وضفل ںیم اس ےس ی

  وگتفگ یک زسا اکٹ راہ اھت

 ےک ےئل ی ار ی ار اانپ وخن ےس رھبا وہا اور ی ارم اب اجن وبھج رک ان دوونں ےس دبہل ےنیل

ارف ےک روامل ےس اصف رک راہ اھت ۔ 

 

 اہھت ش

ا ویکہکن اےس دنگیگ ی الکل دنسپ ںیہن یھت ۔ان 

ے

رش ےپ وپاچ وگلای

ن

اور ی اری ار رضخ ےس ق

 اھکےن اک ای  وناہل یھب ںیہن اھکی ا اھت ۔ویکہکن ی ارم اک ومڈ 

ے

ولوگں ےن حبص ےس ایھب ی

 ےک دعب کیھٹ  

ے
ے

  ںیہن وہا اھتاس وق

  ےس ےل رک 

ے

  اس ےن ی ارم وک رس ہہک رک البی ا اھت اور ی
 
 وک رو راہ اھت ج

ے
ے

ارف وت اس وق

 

ش

 وک 

ے
ے

 اس وق

ے

ارف رس اہیں  اب ی

 

ر ےک دعب اتہک ش ر وھتڑی دی 
م
اتھچپ راہ اھت ویکہکن ی ارم ہ

  رک ریما اہھت اصف رکںی ےگ
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 رکےت وہےئ  وہ ار ی ار وخن ےس رھبا وہا اہھت اصف رکےت اور اس لمع وک  

ے
 

رداس ی 

اں آ ریہ یھت نکیل ڈویل ےک اسےنم ایسی   

ٹ

راب وہےکچ ےھت اےس ال

ن

 چ

ے

ارف یک احل

 

ش

 وکیئ یھب رحتک آالوڈ ںیہ یھت

ہکبج رضخسج ےن ہلصیف یک اھت ہک آج ی ارم ان ولوگں ےک اسھت چنل رکے ی ا ہن رکے 

ا ںیہن اھکےئ ےگ ویکہکن وہ طلغ ولوگں ےس

ن

ھت الم راہ ےہ اہ  نکیل مہ اس ےک اسھت اھکی

  نکیل وہ اہکں اجاتن اھت ہک اینپ اس یطلغ یک وہج ےس اےس اسرا دن وھباک ایپاس رانہ وہاگ

رش اصف رکےک اس یک 

ن

را ق

ٹ

اور اب وھبک ےس ےب احل وہےت وہےئ وخن ےس ی 

 وھبک یھب ےبومت رم یکچ یھت ۔ 

ا اھت 

ے

ارف رکی

 

  آج ی ارم ےن یلہپ ی ار اس ےس وہ اکم رکوای ا اھت وج ش

ارف وت

 

ارف ےک ےصح اک اکم رکےن واال ش

 

 حبص اس اک اکم نس رک وخش وہ ایگ اھت ہک آج وہ ش

ارف 

 

ارف ےک ےیل رقمر یک اھت اس ےک ی ارے ںیم ش

 

ےہ نکیل وج اکم ی ارم ےن ش

  اچیبرے ےن یھبک وساچ یھب ںیہن اھت

ا اور اس 

ے

ارے رپ وہ ٹکیپ ےس ای  این روامل اکنل رک اس ےک یپاس آی

 

ی ارم ےک ای  اش
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ا ےک اہ

ے

  ھت وک اصف رکےن یک وکشش رکی

ی ارم واعق یہ تہب افصیئ دنسپ اھت وہ یسک اصقیئ یک رطح آرام ےس رکیس رپ اھٹیب ان ولوگں 

یک گنٹک رک راہ اھت نکیل اجمل اھت وج اس ےک ڑپکوں رپ وخن یک ای  وبدن رگی وہ ی ا اس ےک 

 رہچے اور دبن ی ا یسک اور ےصح رپ وکیئ داغ آی ا وہ

ارف اصف رک راہ اھت اہں اس اک اہھت

 

ا اھت ےسج ش

ے

   ی ار ی ار دنگا وہ اجی

 ےک زگر اجےن اک ااظتنر رک رےہ ےھت

ے
ے

ارف اور رضخ دوونں یہ سب اس وق

 

  ش

ارخی ںیم رمق وہیکچ یھت ہک آدنئہ وہ دوونں ڈویل ےک اوصولں رپ یھبک 

ے

ہی ی ات وت آج ی

  ایلگن ںیہن ااھٹںیئ ےگ

ا وہ  اانپ اکم متخ رکےک ی ارم

ے

ر لکن ایگ ڑپکے رھجای
م
  ا واہں ےس اھٹ رک ی اہ

ر آےئ ےھت
م
 ںیم ی اہ

ے

  اور رھپ اس ےک ےھچیپ یہ وہ دوونں اینپ ایھجل وہیئ احل

ا ۔رضخ ےناس ےس وپاھچ اھت

ن

  ی ارم مت ےن ںیمہ اعمف رک دی ا ی

ہی اسری ی اںیت دعب ںیم یھب وہیتکس ںیہ ےلہپ ان الش ےک اسرے رپزے اس 

 اچنہپ دو

ے

 ےبووقف ارٹکپسن ی
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  ی  اور آرڈر دی ا اور اےنپ روم یک رطف اجےن اگل اس ےن ا

°°°°° 

ا  ارف وک اسھت ےل آی 

 

ا وخد یھب اس ےک ےھچیپ ےھچیپ ش

ے

 اس ےک آرڈر اچنہپی

ے

رضخ اینپ میٹ ی

  اھت

ا

ن

اراض ںیہن وہی

ن

  ی ارم مہ ےن اسرا اکم ےن اتب دی ا اب وت اتبؤ مت مہ ےس ی

راب ہن رکو یف ااحلل اجؤ اہیں ےس

ن

ارف ریما دامغ چ

 

 زگر ایگ ےہ ےھجم رضخ ش

ے
ے

 تہب وق

ر وہ ریہ ےہ روح ااظتنر رک ریہ وہ یگ۔اور اجؤ مت ولگ یھب  یھب اب انلچ اچےیہ دی 

 وسحمس 

ے

م
  ںیم وہ مت دوونں ےھجم وت دھکی رک یہ رکاہ

ن

ڑپکے دبل ول ےسیک بیجع ےس لخ

ارےت وہےئ وبال  وہ ریہ ےہ

ے

  وہ اانپ وکٹ رکیس ےس ای

دہ مہ ےس وکیئ یطلغ ںیہن 

ن

 

 

ی ارم اھبیئ زیلپ ںیمہ اعمف رک دےئجی مہ ےس یطلغ وہیئگ آئ

ارف وج بک ےس ےہ ان یک ی اںیت نس راہ اھت ی ار م وک ویں رظن ادناز رکےت دھکی وہ 

 

وہیگ ش

  اس ےک ریپوں ںیم کھج ایگ

ارف رضخ یک انچب ےہ اوھٹ زنیم ےس مت اجےتن وہ ےھجم ہی رحںیتک دنسپ ںیہن

 

ںیہ ی ارم   ش
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   ےن ذرا تخس ےجہل ںیم اہک

ر ےہ زیلپ 
م
 ےس ی اہ

ے
 

رداس اری ی 
م
اراض وہ اور ہی ی ات ہ

ن

دنسپ وہ ی ا ہن وہ ی ارم سب مت مہ ےس ی

ن اعمف رک دو مہ ےس یطلغ وہیئگ رضخ یھن اس ےک ریپڑکپاکچ اھت
 
ہن
مم
ہ

 

اراض یھب ںیہن وہےن دےتی ی ارم    ی ار ہلئسم یک ےہ مت دوونں ےب ریغوتں

ن

وکسن ےس ی

اہر رک اہک وت وہ دوونں رسماےت وہےئ ہن رصف اھٹ ڑھکے وہےئ ہکلب اس ےس کپچ   ےن

  یھب ےکچ ےھت

 رک دی ریمی ای  ی ار اانپ ہیلخ وت دھکی ےتیل ۔وہ ان دوونں وک ےتھجمس وہےئ 

ے

ونیمکیک احل

ارف دوونں اک قہقہ دنلب وہا

 

  وبال وترضخاور ش

ا ی ارم۔مہ چس

ن

اراض ںیہن وہی

ن

ںیم ویبوقف ںیہ۔مہ ےن مت ےس   سب مت آدنئہ مہ ےس ی

ر اہمترا الپن یک ےہ سب اےنپ یپاس یہ ادنازہ اگلےت رےہرضخ  

ن

ای  ی ار ںیہن وپاھچ ہک آچ

  ےن رساکھج رکینپ یطلغ وک وبقل یک

اہں مت ولگ چس ںیم تہب ویبوقف وہ ہشیمہ اےٹل دیسےھ اکم رکےت رےتہ وہ ریخ ان س  

  
 
ی ر

ے

ای اوتں وک وھچڑ نکیل آدنئہ اےسی ریمے ق

ن

 آی

ے

   م
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  رصف ریمی ویبی یہ ایھچ یتگل ےہ ۔ 
 
ی ر

ے

 ےھجم ریمے اےنت ق

ارہ یک 

 

  مت ےسیج دنگے اور دبوبدار ولگ ںیہن ی ارم ےن ان یک اخوتلں یک رطف اش

ازک وھتڑی ںیہ وج ںیہمت اےھچ ےگل

ن

  اہں ی الکل مہ وکیئ سفن ی

 رک ےک رھگ اجےن یک ایت

ے

ارف اج رک اہن ےل ںیم یھب اانپ ہیلح درس

 

ا وہں لچ ش

ے

ری رکی

 اب وہ دوونں رپوکسن ےھت

°°°° 

 ان ےک دامغ ںیم سب یہی ای  وسچ یھت ہک ی ارم ےک اجےن ےک دعب ہی زگنک ان 

ے

لک ی

یک میٹ ےک ےیل تہب لکشم شیپ رکںی ےگ نکمم اھت ہک وہ اس یک ریغ وموجدیگ ںیم ان رپ 

 ہلمح رکےت 

ا وت یسک وہ ولگ رصف اور رصف ی ارم یک میٹ اک ہصح اننب اچےتہ ےھت ا

ے

ور ی ارم ااسی ںیہن رکی

  ہن یسک رطےقی ےس اےس اصقنن اچنہپےن یک وکشش رکےت

وت ےلہپ یھب تہب ی ار ی ارم وک اصقنن اچنہپےن یک وکشش رک ےکچ ےھت نکیل ی ارم ےن یھبک 

  یھب ان ولوگں وک ان ےک وصنمےب ںیم اکایمب ںیہن وہےن دی ا
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 رکےک دیئب اک ڈان انب نکیل اےسی ان س  یک وخاشہ ای  یہ یھت ی ارم یک ہگج رپ ہضبق

 اچنہپ

ے

  داتی اھت وھچےٹ ومےٹ ریکوں وکمڑوں وک ی ارم تہب آاسین ےس منہج ی

د وہ دسرھ اجںیئ نکیل دسرھےن ےک   وہ وت س   ای 

 

ان س  وک ومعق دے راہ اھت ہک ش

اجبےئ وہ س  ولگ اانپ اانپ ای  گنیگ ایتر رک ےکچ ےھت اور دیئب ےک تہب اسرے  

العوقں ںیم وہ اینپ دتشہ الیھپ ےکچ ےھت ۔اور ان ںیم ےس تہب اسرے ےب ریغت 

نب ےکچ ےھت ی ارم یک رظن اےسی یھب ےھت وج اور وعروتر ویچبں یک زعت ےک ےیل رطخہ  

ا اچاتہ اھت

ن

حاال وہ اقونن یک رظنوں ںیم ںیہن آی
فل
 ےس ان ولوگں رپ یھت سب 

ے
ے

  تہب وق

ا ڑپا 

ن

 نکیل اےنپ ولوگ یک یٹفیس ےک ےیل اےس ہی دقم ااھٹی

رھ رک ای  ےھت

ٹ

  وہ س  ای  ےس ی 

 رک اتکس اھت اور ہن یہ روح ےس ےئک وہےئ ودع

ے
 

رداس ے  ی ارم اینپ میٹ ےک الخف ھچک ی 

اہن انبی ا اھت

 
ن

  وک وتڑ اتکس اھت آج ںیہن وت لک ان س  ےن ی ارم ےک رہق اک ن

الم وہ ےکچ ےھت ایس ےئل 

 

ویکں ہک اےنپ اکومں یک وہج ےس وہ ی ارم یک ٹیب ٹسل ںیم ش

ی ارم ےن اہیں ےس اجےن ےس ےلہپ ان س  وک اکھٹےن اگلےن اک ہلصیف یک اھت ہک اس ےک 
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ا ڑپے اجےن ےک دعب اس یک میٹ وک یسک  

ن

  مسق اک وکیئ اصقنن ہن ااھٹی

 وہ اجاتن اھت ہک اب س  ےھچیپ رضخ اھبنسل ےل اگ ۔

 اس ےک اسھت وموجد وہاگ اب وہ روح

ے
ے

ر وق
م
ارف ہ

 

  اور اس یک دمد رکےن ےک ےیل ش

  ےک اسھت ےب رکف وہ رک ںیہک یھب اج اتکس اھت اب اےس یسک مسق یک وکیئ رپاشیین ںیہن یھت

°°°°° 

  آی ا اھتوہ رپوکسن اس وہ رک

ن

   رھگ یک اجی

ام وک یہ وفن رکےک اتب یکچ یھت ہک وہ روح ےک اسھت ی ازار یئگ یھت دوونں ےن 

 

یلیل اےس ش

اگنپ یک ےہ اور اس ےک دعب وہ اےس رھگ وھچڑ رک اےنپ رھگ اج یکچ ےہ

 

  وخب اسری ش

رٹکی اےنپ رھگ ںیم آی ا اھت نکیل رھگ ےک دروازے رپ دقم رےتھک یہ ا

 

س ایس ےئل ی ارم ڈای

  اک وفن جب ااھٹ

ام اگمگج راہ اھت 

ن

  اسےنم ویبوقف وپسیل واےل اکی

حاال یسک ےس ی ات رکےن اک ومڈ ںیہن وہ راہ اس 
فل
دلجی وبول اصرم ںیم تہب اکھت وہا وہں 

  ےن ےبزاری ےس اہک 
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اہں ی الکل ان ویحاونں ےک مسج ےک ڑکٹے رکےت وہےئ اہوھتں ںیم درد وہ ایگ وہاگ وہک  

 وت ںیم آرک دی ا دوں اس ےن رھبوپر زنط یک۔

رٹنم ےل رےہ وہ یک وج یسک ئن ونرکی یک 

 

ویکں وپسیل واےل یک ونرکی ےس راٹیی

  رضورت شیپ آیئگ ےہ

وت ںیہمت اس ونرکی ےک ےیل رھک   ریخ یف ااحلل اس یک رضورت ںیہن ےہ ارگ ومڈ نب ایگ

  ولں اگ اس اک ادناز اصف ذماق اڑاےن واال اھت 

  !یک اگبڑا اھت ان ولوگں ےن اہمترا۔۔۔۔۔

 ےس ان ولوگں وک التش رک رےہ ےھت ۔۔؟اصرم وک 

ے
ے

ںیہمت ادنازہ یھب ےہ مہ ےنتک وق

  ہصغ آےن اگل

ااکرہ ےہ وت اس ےن ریما یک وصقر ۔

ن

 ۔۔؟ ارگ مت ولوگں یک التش ی

 ریمے اہھت آےئ امرے ےئگ ۔۔ 

اور وےسی یھب ںیم ےن انس ےہ ہک اقونن ےک اہھت تہب ےبمل وہےت ںیہ مت اےنپ ےبمل 

ا ان وک 

ن

 اہوھتں یک دمد ےس اچبےتیل ی
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ن ااسحس یھب ےہ مت ےن ای  دن ںیم ایگرہ ولوگں اک لتق یک ےہ اور وہ یھب 
 
من

ے

ب

ی ارم 

ان ںیہن ہکلب اجےن اچہپےن رجم

ن

م اور اقونن یک رظن ںیم دردنے ےھت وہ وکیئ اعم ان

  ولگ ی ارم اب وت لھبنس اجؤ

اب وت وھچڑ دو ہی اسری زیچںی ویکں وخد وک اس ددنل ںیم اسنھپرےہ وہ ویکں ںیہن وھچڑ 

دےتی ہی اسرے اکم ۔۔وھچڑ دو س  ھچک ی ار م اینپ زدنیگ ںیم آرک رھبو وخد وک دوھکی 

  روح وک دوھکی ای  ئن زدنیگ رشوع رکو

رشی ومڈ ےک اسھت رھگ آی ا اھت ڑیبہ اص

ن

ان وہ اےنت ق

ن

 ان

ن

رم ی ار مت وت اےھچ اخےص وبرن

رغق رکدی ا ومڈاک ولچ ےھجم تیسن وہیگ آج ےک دعب رھگ آےت وہےئ یھبک اہمترا وفن ںیہن  

  ااھٹ واگن

دےن ںیم مت 

ٹ ن

ریخ ںیم ےن ای  افلئ ایتر یک ےہ اس ےک اطمقب ان س  ولوگں وک ڈوھی

 اوسفس ہک مت اںیہن اچب ںیہن کس اہمتری اہبدری ےک ےصق رضور اکایمب رےہ وہ نکیل

ںیلچ ےگ اجاتن وہں ہک مت ےن اہیں ھچک ںیہن یک نکیل ںیم ےن وساچ ہک ہی سیک ںیم 

ام رک دوں

ن

  اہمتری آرسیف ےک ی

 وفن 

ٹ
 

ای

ن

 اھکؤ ڈگی

ے

وہ اتکس ےہ ںیہمت اس ی ار رپومنش لم اجےئ ۔ولچ اب ریما دامغ م
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 ہن ادناز ںیم وبال رےتھک وہےئ دواتس

نکیل اصرم آےگ ےس انب ھچک وبےل وفن ےک ادنر ےس آیت وٹں وٹں یک آواز نس راہ اھت ہی 

ر اھت نکیل وہ رھپ 
م
ا اس ےک سب ےس ی اہ

ن

آج ی ا لک یک ی ات ںیہن یھت ی ارم وک ھچک یھب اھجمسی

اوہں اک رہتس وھچ 

ن

د وہ اس یک ی ات وک ھجمس رک ہی گ ای 

 

ا اھت ہک ش

ے

ڑ یھب وکشش ںیہن وھچڑی

 دے

 ےھت وت رھپ الھب یک 

ے

نج ولوگں وک ی ارم ےن اجن ےس امرا اھت وہ ی ار! اک ھچک ںیہن اگبڑ تکس

دینمش یھت ی ار م یک ان ولوگں ےک اسھت اصرم وک زی ادہ اوسفس اس ی ات اک اھت ہک وہ ےلھچپ 

ھچک رعےص ےس ایس سیک رپ اکم رک راہ اھت اور دلج یہ وہ ان ولوگں وک رگاتفر یھب رکےن 

اال اھت نکیل اس ےس ےلہپ یہ ی ارم ےن اںیہن اجن ےس امر رک راےتس ےس اٹہ دی ا اور اصرم و

ری اد وہ یئگ ری رطح ےس ی    یک اسری یک اسری تنحم ی 

°°°° 

  رھگ ںیم دالخ وہےت یہ اےس اینپ اجن اک رہچہ دانھکی اھت

نچیک ںیم   اےنپ مکح ےک الخف اےس  وہ آہتسہ آہتسہ ادنر آی ا نکیل اسےنم ای  ی ار رھپ ےس
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 ڑپ ےئگ ۔ااسی وت نکمم یہ ںیہن اھت ہک روح اس یک وکیئ 
 
ااین رپ ب

 

 ش
اکم رکےت دھکی اس یک یپن

 ی ات امن یتیل ۔ 

ا وت ی ارم اےس قبس رضور اتھکیس نکیل اہیں وت وہ یھت ےسیج اتپ اھت 

ے

ارگ اس یک ہگج وکیئ اور وہی

ر یطلغ یک زسا اعمیف ےہ
م
 ہک اس یک ہ

 ںیم و

ے

ر ی ارم اکیمظ یک دعال
م
اہ یھت۔ےلہپ وت ی ارم اس یک ہ

ن

ااگہر وہ ےک یھب ےب گ

ن

ہ گ

یطلغ یک زسا اےنپ ادناز ںیم داتی نکیل اب ااسی ںیہن اھت ایس ےیل وت وہ ڑگب یئگ یھت ہکلب تہب 

 ڑگب یئگ یھت 

ا اجاتن اھت ۔ 

ن

 نکیل وہ اینپ روح وک ڈنیہل رکی

 آایگ اھت ہک وہ اےس دساھرے اور اب دلج یہ وہ اےس 

ے
ے

 دساھرےن واال اھتاور اب وق

اا اس ےک رس رپ وسار وہا 

ے

 ی
 ھن
ب

 وہ ےصغ ےس ل  

  ںیم ےن ںیہمت اکم رکےن ےس انم یک ےہ وت مت ویکں 
 
ہی س  یک ےہ روح۔۔۔۔؟ ج

 ی از ںیہن آ اجیت وہ تخس ےجہل ںیم وبال

نکیل ی ارم آپ ےن یہ وت حبص وبال اھت ہک اب ںیم کیھٹ وہں ۔اور ارگ ںیم کیھٹ وہں وت 
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ا ۔وہ وصعمایمت ےس یتہک اس ےک اافلظ اےس واسپ رک ریہ   ںیم ھچک یھب 

ن

رکیتکس وہں ی

 یھت

اہں اہک اھت ںیم ےن ہک مت کیھٹ وہنکیل ہی ںیہن اہک اھت ہک نچیک ںیم چنہپ اجو ۔ایھب اینت 

 یھب کیھٹ ںیہن وہ مت وہ اھجمسےن اگل 

ا ےہ اانِت ُاانت ںیہن اور ںیم کیھٹ وہں وت

ے

فف ی ارم کیھٹ وت کیھٹ وہی
فف
ف
ا ایس ےیل وت آ

ن

 وہں ی

ںیم ےن آپ ےک ےیل ہی انبی ا ےہ وہ یھب تہب ایپر ےس وہ رکسما رک یتہک اےس الڈ ےس 

 رکیس یک رطف ےنچنھک یگل

ری این رک   ھٹیب رپ  رکیس  وہےئ  ےتٙ  ی ارم اےس وھگر  یتخس  رپ   رہچے  اگل   اکنےنل  ںیم ٹیلپ  اینپ  ی 

 اھت   ںیہن  کیھٹ ومڈ  اک اس  بلطم  یھت

ام اھک رےپ 

ن

راےئی ا ی 

ن

ا اب ںیہن رکوں یگ ھچک یھب ودعہ سب آپ اےنت دن ےس اھکی

ن

ااھچ ی

ےگ ویہ رکوں  ےھت وت ںیم ےن آپ ےک ےیل ہی انبےن اک وساچ اب ےس ودعہ وج آپ ںیہک  

 یگ

 وہ ی ارم یک ٹیلپ ےس وخد یھب اھکےت وہےئ ایپر ےس وبیل
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 اھکےن ےک دعب ی ارم ےن اخومیش ےس ٹیلپ ےھچیپ رک ےل اےس داھکی 

   اچےئ انبو۔۔۔ی ارم ےن اہک وت وہ اےس ریحایگن ےس دےنھکی یگل

د اس ےن طلغ انس ےہ  ای 

 

 یج۔۔۔! اےس اگل ش

ری این اھکرک  ہنم اک ذاہقئ دبل یہ دی ا ےہ وت ای  پک اچےئ یھب وہ یج یک اجو اچےئ انبو ارگ ی 

ر اب مت کیھٹ وہ یکچ وہوہ اےس دےتھکی وہےئ وبال 

ن

 یہ اجےئ آچ

 ایھب انبیت وہں۔اس اک ادناز روح وک رپوکسن رک ایگ وہ اس ےس افخ 
 ِ
اہں ویکں ںیہن ِم

 ںیہن اھت 

  ۔روح ےنوفراً اس ےک ےیل اچےئ انبیئ یھت وج ی ارم ےن رپوکسن وہ رک یپ

ا ںیم زرا آسف روم ںیم وہں وہ رنیم ےس اس اک اگل اپھتپھت 

ن

رنت دوھ رک رمکے ںیم آاجی ی 

 رک الچ ایگ ۔ 

 رک راہ اھت اس اک بلطم اھت ہک س  

ٹ

 
اریلم رٹی

ن

روح وک نیقی ںیہن آراہ اھت ی ارم اےس اانت ی

ارلم وہ راہ ےہ ےلہپ اسیج وہ تہب وخش یھت

ن

 ھچک کیھٹ وہ راہ ےہ س  ھچک ی

°°°°° 
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ر دعب رمکے ںیم آیئ وت ی ارم اانپ اکم متخ رل ےک روم ںیم آ اکچ اھت اس ےن رکسما رک   وہ اکیف دی 

  ڑھکا اھت 
 
ی ر

ے

 اےس داھکی وہ نب ےک ق

روح ےن وغر یک وت اےس اتپ الچ ہک وہ اس یک ڈیمنسی نب ںیم کنیھپ راہ ےہ۔آج یک رات 

ری یھت ان ڈیمنسی یک اس ےک دعب وہ آزاد یھت نکیل ی ارم اےس

ن

ےلہپ ویکں کنیھپ راہ  آچ

 اھت

وساچ ہک مت اب کیھٹ وہ یئگ وہ وت ان ڈیمنسی یک یھب ںیہمت وکیئ رضورت ںیہن یک ایخل 

 ےہ وہ رنیم ےس اتہک اس ےک یپاس آی ا وت روح ےن اہں ںی رس الہی ا ۔ 

رایئ یھت 
 
  ی ارم ےن کھج رک اےس اینپ ی اوہں ںیم ااھٹی ا۔وہ ھگ

 
 ج

 رسوگیش یک   ی ارم ۔۔۔۔ اس ےک وبلں ےن ےب آواز 

ر وک 
م
رض ادا رکو ۔اےنپ ووجد ےس اےنپ وشہ

ن

ا وت اانپ ویبی وہےن اک ق

ن

 ۔۔۔ مت کیھٹ وہ ی

 

ش

 

س
س

ازک 

ن

ا رک اس ےک ی

ٹ

اہک اےس اتپ لچ کس ہک مت ینتک کیھٹ وہ ۔وہ اےسڈیب رپ ل 

ے

وکسن دو ۔ی

 ووجد وک اینپ ی اوہں ںیم ےل اکچ اھت 

ن وھک ایگ اھت ۔اس ےک رہچے اےنپ ی ارم وک وکسن دو روح۔ وہ ےب وکسن ےہ۔ اد اک وکس
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 ےک ای  ای  شقن وک وچےتم وہ اس ےک اکن ےک یپاس رسوگیش رکےن اگل۔ 

 رانھک۔تبحم ےک اس 

ے

مت ےن ےھجم تہب اتسی ا ےہ روح ۔اب ھجم ےس رنیم یک ادیم م

ا رک دنمسر مت ےن یک ےہ وت اب اس دنمسر ںیم ںیہمت ریمے 

ٹ

دری ا وہ ااظتنر یک وسیل رپ ٹل

  وہ اگ۔اسھت ڈوانب یھب

اس یک رمک ےک رگد ی ازو احلئ رکےت وہ اس ےک وبلں وک وپری دشت ےس دیق رک ایگ۔وہ 

ا 

ے

رای

ے

انب ذماتمح ےیک اس یک ی اوہں ںیم آ یٹمس اس یک دویایگن وک اینپ رگ رگ ںیم ای

 وسحمس رک ریہ اھت۔ 

 

ن

ی وہ وپری رطح اس یک تبحم ںیم رےنگن یگل یھت۔اس ےک یس 

ے

پھگلت
ب

اس یک دشوتں ںیم 

ا اانپ ںیم

ے ٹ

 

 ہنم اپھچےئ وہ اس ےک ونجن ںیم اسسن ےنیل یگل ۔اور ی ارم اےس وخد ںیم یس

 قشع اس رپ اتٹل الچ ایگ۔ 

وہ قشعِ ی ارم یھت۔ی ارم اک قشع اس اک ونجن اس یک دویایگن اس یک تبحم ۔اس یک روح 

ِ قشع   ۔وہ روِح ی ارم یھت۔اور ی ارم رسایپا

°°°°° 
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 دنب ےیک یٹیل وہیئ یھت  وہ اس یک ی اوہں ںیم یتٹمس آںیھکن

  ہک ی ارم اب یھب اےس اینپ ی اوہں ںیم رھبےاینپ تبحم یک اھچپ وھچڑے اج راہ 
 
ج

ام ںیہن ےل ریہ یھت ۔ 

ن

 اھت ۔اس یک دویائگن متخ وہےن اک ی

 یھب روح وک وسےن ںیہن دی ا اھت 
پ
 اسری رات اس ےن ای  ب

 یھب وہ اےس اینپ 

ے
ے

 زگر اکچ اھت ۔اور اس وق

ے
ے

اب وت حبص یک اذان وہےئ یھب اکیف وق

  ی اوہں ںیم ےئل اینپ تبحم اٹل راہ اھت 

اےنت دن یک دوری اک دبہل ی ارم ےن اس ادناز ںیم ےل ہک روح ےن یھبک وساچ یھب ںیہن 

اال ےہ نکیل ہن اھت ۔وہ وت ہی وسچ ریہ یھت ہک ی ارم ایھب یھب اےس ڈیمنسی ںیہ الھکےن و

ر دوری وک 
م
اجےن ی ارم ےک دامغ ںیم رات وکن ےس وسچ امسیئ ہک وہ اس ےس اایتخر یک ہ

 الب رک اےس وخد ںیم ےنٹیمس اگل

ر ادناز دشت اایتخر ےئک وہےئ اھت 
م
 ۔اس اکہ

 وہ  

 

راتمح اک ومعق دی 

ن

۔اس ےن روح وک اےنپ رپاےن ادناز ںیم یہ وھچا اھت ۔انب اےس م

 ںیم دیق رک ایگ اھت ۔ اےس وپری رطح وخد 
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اےنت ونیہمں ےس اس یک دوری یک وہج ےس روح یھب اےس سم رک ریہ یھت ایس ےیل وت 

اس ےک ی اںیہ الیھپےت یہ وہ اس یک تبحم ےک اسےنم اہر یئگ یھت اس ےک اکپرےت یہ وہ 

 یسک وٹیٹ وہیئ ڈایل یک رطح اس یک ی اوہں ںیم آیٹمس یھت ۔ 

ا اچیتہ

ن

ا ی ارم اچےیہ اھتوہ وخد یھب وت اس ےک یپاس آی

ن

   یھت ۔اےس یھب وت اس اک رپای

 وج آج ہن اجےن ےنتک ونیہمں ےک دعب الم اھت اور اب اس ےس اانپ قح ووصل رک راہ اھت ۔ 

 ںیم اس ےک ولہپ ںیم اخومیش ےس یٹیل اس ےک وبلں اک سمل 

ے

روح وٹیٹ رھکبی احل

 اےنپ رہچے رپ وسحمس رک ریہ یھت ۔ 

  وہےئ اس ےک وہش اکھٹےن اگلےن اگل اور وہ رھپ ےس دموہش وہےت  

 ی ارم ےھجم دنین آریہ ےہ ۔۔۔۔روح ےن اس ےک اہھت اھتےتم وہےئ اتبی ا ۔

ادناز ںیم الب یک وصعمتیم یھت ی ارم ےن ای  رظن اس ےک نیسح رہچے وک داھکی اےسی  

ی ںیکلپ اگولں رپ 

ن

ھت
گ

 یھب 

ے
ے

وموعقں رپ وہ اس ےس رظن الم رک ی ات ںیہن رکیت یھت اس وق

ر یھت اگل رسیخ کلھچ رےہ ےھت اس ےک ووجد اک ای  ای  ہصح ی ارم یک دویایگن   دجسہ

ن

ری 

  یک دااتسن انس راہ اھت
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و ن اہمتری دنین 
 م
ت

ن

من ہ

ےبیب ںیہمت دنین تہب آیت ےہ اینپ اس دنین رپ اقوب رکو ںیم اانپ ڈنکیس 

ری اد ںیہن رک اتکس ۔اس ی ار ارگ مت ےھجم واہں وسیت وہیئ ا وت    یک وہج ےس ی 

ن

ری رطح یلم ی تہب ی 

  ےس شیپ آؤں اگ اہمترے اسھت

 رکو ۔ 

ے

 اور یف ااحلل ےھجم ڈرٹسب م

ا ےہ وہ یک ےہ 

ن

ا ےہ اور اےس دیساھ یھب رکی

ن

یف ااحلل ےھجم ریمی ویبی وک تہب اسرا ایپر رکی

 رھک اکچ اھت 

ٹ
ن

ہن ےلھچپ نیت ےنیہم ںیم وہ رگب یئگ ےہ ۔وہ ےتہک وہےئ اس یک رگدن رپ وہی

  یک شپت ںیم یتلج روح ےن ای  ی ار رھپ ےس ااجتحج یکاس یک رگم اسوسنں 

ل یھب وھجٹ ںیہن وبل ریہ یھت اےس چس 
ی لک
ی ارم ےھجم تہب تخس دنین آ ریہ ےہ ۔۔وہ 

 وک یھب وسےن ںیہن دی ا اھت اور 
پ
ںیم تہب دنین آیئ یھت ی ا رم ےن اسری رات اےس ای  ب

را احل وہ راہ اھت نکیل ی ارم وک وت    رصف اور رصف اینپ یگنشت اب دنین ےس اس اک ی 

ے
ے

اس وق

ریتھ یلچ اج ریہ یھت

ٹ

د ی  ری 

ن

 مک وہےن یک اجبےئم

ے

  اٹمین یھت وج لک رات ےس اب ی

د متخ  ای 

 

ام ںیہن یتیل یھت ۔اور ہن یہ ش

ن

وہ اےس یپا رک یھب ایپاس اھت اس یک بلط متخ وہےن اک ی

رس یھب وہین یھت ۔نکیل روح یک اس یک دنین ےس رھبی رسخ آںیھکن دھکی اےس اس رپ  

ے

ی

  آ راہ اھت نکیل وہ یف ااحلل اےس ےنشخب ےک ومڈ ںیم یھب ںیہن اھت
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دس ےجب ےھجم آسف ںیم ای  رضوری اکم ےہ ۔ںیم اکم رپ اجؤں اگ وت ریمے واسپ آےن 

 مت اینپ دنین وپری رک انیل اور اہں اب ھجم ےس ےنچب ےک ےیل وکیئ اور اہبہن انبول ہی دنین اک 

ے

ی

ا وہ اکچ

ن

 ںیہن اکم رکے اگ ۔   اہبہن اب رپای

ے

ر ی  ےہ ۔اب ہی زی ادہ دی 

 رکو یگ وت اےس وارن رکےت وہےئ 

ے

 
ا ورہن رھپ مت اکشی

ن

 رکی

ے

اور اب ےھجم ڈرٹسب م

  اس ےک وبلں رپ اکھج اھت اس ی ار روح ھچک یھب ںیہن وبل یپایئ یھت

 اجیتن یھت ہک وبانل وضفل ےہ وہ اینپ رک ےک یہ دم ےل اگ ۔ 

  ےس وسحمس رک ےک وہ وخد   اور چس ہی یھب اھت ہک اےنت
 
ی ر

ے

 ےک دعب ی ارم وک اےنت ق

ے
ے

وق

ا اچیتہ یھت ی ارم اک ونجن اس یک دویایگن اس اک دشت ےس رھبا 

ن

یھب اس ےس دور ںیہن اجی

  سمل وج رصف اور رصف اس ےک ےئل اھت 

وہ رصف اور رصف ایس اک وت اھت رصف اس ےس تبحم رکےن واال رصف ایس وک اچےنہ 

 اک ی ارم  واےل رصف اور رصف روح

وہ ےسیک اےس امویس رکیت ےسیک اس ےس دور اجیت وہ وت وخد اس یک انپوہں ںیم آےن ےک 

  ےئل لچم ریہ یھت 
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ی اسرا 

ے

ی گت
 ھ
ب

راتس الچ اج راہ اھت ۔روح اس یک تبحم یک ی ارش ںیم  ِ رکم انب اس رپ ی  ر اور ی ارم ای 

رومش ےیک وہےئ یھت

ن

  اہجں ق

 دل اور دامغ یک امتم ڈورویں رپ رص

ے
ے

ف اور رصف ی ارم اک ہضبق اھت وہ ہن وت اےس اس وق

ا اچاتہ اھت

ن

  اےنپ العوہ ھچک وسےنچ دانی اچاتہ اھت اور ہن یہ وخد اس ےس دور اجی

 الچ راہ اھت اےنپ ےلھچپ  

ے

امہ   3اےس اینپ ی اوہں ںیم ےل ہی وہ اس یک اسوسنں رپ اینپ وکحم

رارویں وک وکسن دے راہ

ے

اھت وہ ڈر وجنیت امہ ےلہپ روح وک   یک ےب ینیچ وک اٹم راہ اھت اینپ ےب ق

  رک ےک
 
ی ر

ے

اانپ وہ ڈر اٹم   وھک اجےن اک اس ےک دل ںیم اسب اھت آج ی ارم اےس آےنپ ےب دح ق

  انیل اچاتہ اھت

د یہ روح ےس  ای 

 

ےلھچپ نیت ےنیہم سج ذعاب ںیم اس ےن اکےٹ ےھت ۔اس ےک دعب وہ ش

ا اور انتج روح ےن اےس اتسی ا اھت اس ےک ےیل ہی ا

ے

 ینت یس زسا وت یتنب یھت دور اجی

°°°° 

اہتش انبےن یگل وت ی ارم 

ن

ی ارم ےک عنم رکےن ےک ی اووجد یھب وہ دض رکےک اس ےک ےئل ی

 ےن یھب اےس عنم ںیہن یک ۔ 

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

184 

اس ےن ہلصیف رک ایل اھت ہک اب وہ روح رپ یسک مسق یک وکیئ یپادنبی ںیہن اگلےئ اگ اور وہ 

ا اچیتہ ےہ ویسی یہ زدنیگ زگارے یگ

ن

 یسیج زدنیگ زگاری

 رک یکچ یھت وہ ای  وت امیبری اور اورپ  اب اس رپ وکیئ یپادنبی 

ے
 

رداس ںیہن وہیگ تہب ی 

 اس یک رمیض رپ وھچڑ دانی اچاتہ اھت اب ی ارم اینپ روح وک لمکم  ےس ےب وضفل یک یپادنبی اں

 ۔

اس ےن روح وک وبل دی ا اھت یک وہ وج اچیتہ ےہ اسیج اچیتہ ےہ واسی یہ رکے واہں ےس عنم 

  ںیہن رکے اگ

ا  ےلہپ وت روح وک اس یک ی ات رپ ی الکل نیقی ںیہن آی 

اہتش انبےن یک ااجزت دی وت اس یک وخیش یک وکیئ ااہتن ہن ریہ 

ن

  اس ےن روح وک ی
 
 نکیل ج

 ےک دعب وسحمس وہا اھت ہک وہ کیھٹ وہ یکچ ےہ اب س  ھچک 

ے
ے

اےس وک یھب تہب وق

ارلم وہ اکچ ےہ

ن

 ی

ا 

ٹ

اہتش انبےن ںیم نگم وہیئگ آی

ن

 روح اس ےک ےئل ی

ے

  ی

ے

ا ی

ے

رشی وہی

ن

 ی ارم ق

ے

  ی
 
ج

م ےک ےئل تہب تبحم ےس رپااھٹ انبی ا اھت اور اب وہ اس ےک ےئل وگدنھ رک اس ےن ی ار
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 ایتر رک ریہ یھت 

ٹ

ملن ٹ
 
ب

 ا

 رھکنا رھکنا اس ی ارم نچک ںیم آی ا اور اےس ےھچیپ ےس اینپ ی اوہں ںیم دیق رک ایل

ن

  ہک ااچی

راب وہ اجےئ اگ 

ن

اہتش انب ریہ وہں ۔۔۔چ

ن

 ی ارم یک رک رےہ ںیہ ۔۔۔۔۔ںیم ی

د اس یک ےب ی ایک وک   اس یک لک رات یک اسجروتں ری 

ن

ےس وہ یلبمس یہ اہکں یھت ہک اب م

 یتہس

 اس یک رگدن رپ رھک    اےنپ  ۔نکیل ی ارم ےن ےسیج اس یک ی ات ینس یہ ںیہن یھت وہ

ٹ
ن

وہی

ررک اس ےس افہلص اقمئ رکےن یک وکشش یک نکیل ی ا رم یک رگتف  رک اکچ اھت روح ےن

ٹ

م

  تخس وہےن یک وہج ےس وہ لہ یھب ہن یکس

ا اور رصف اہن رک ی ار م ہی یک

ن

۔۔۔؟ آپ یک رک رےہ ںیہ آپ وت ایتر وہےن ےئگ ےھت ی

ا ےہ 

ن

 آےئگ اجںیئ دلجی ےس ایتر وہں آپ وک اکم رپ اجی

 ںیہن 

ے
ے

 ےس مہ اہیں ےس لکن رےہ ںیہ رھپ اکم رکےن اک ی الکل وق

ٹ
 

رھپ لک حبص یک الفی

ریتھ وہ

ٹ

ا رک آاجںیئ اس یک ی 

ٹ

پ

ن

یئ ےب ی اویکں رےہ اگ ےنتج یھب رضوری اکم ےہ آپ ےن ن

را رک روح ےن اےس ی اد دالی ا ہک وہ یسک رضوری اکم یک اخرط اہیں ےس اجےن واال 
 
ےس ھگ
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ر یہ ںیہن وہ راہ اھت

 

  اھت ۔نکیل ی ارم رپ وت اس یک یسک ی ات اک وکیئ ای

وہ وتےسیج اس یک یسک ی ات وک نس یہ ںیہن راہ اھت سب اےنپ یہ اکم ںیم نگم اھت اور اس یک 

 روتں رپ روح یک اسںیسن زیت وہےن ںیگلرھبیت وہیئ اسج

 ۔روح اک دوہٹپ اس یک رمک ےس وھکل رک اس ےس دور رک اکچ اھت اس ےس ےلہپ ہک وہ اس رخ 

ا اےنپ 

ے

ا اس اک وفن جب ےن اگل ےسیج وہ رظنادناز رکی

ے

د وکیئ اتسگیخ رکی ری 

ن

  ومڑ رک م

ن

اینپ اجی

 اکم ںیم نگم اھت 

را یئگ یھت را
 
ت یک اسجروتں وک ی اد رکےت وہےئ وکیئ اہبہن روح وت اس ےک اکہبےن رپ ھگ

 وسےنچ یگل ہک ی ارم اک وفن رھپ ےس ےنجب اگل 

 آور رھپ لسلسم ےتجب وہےئ ی ارم ےک اکم ںیم لیلخ دیپا رک ایگ اس ےن ےصغ ےس وفن اکنال 

 روح ےن وکسن اک اسسن ایل ۔ہکبج ی ارم اک ومڈ رگباکچ اھت ۔ 

ارف وکیئ رم ایگ ےہ یک وج مت ےس

 

 ربص ںیہن وہ راہ وہ ےصغ ےس وفن اکن ےس یک وہا ش

 اگلےئ وبال 

ارف اس اک ہصغ دھکی 

 

ںیہن ی ارم مت ےن یہ وت اہک اھت ہک اکم وہےت یہ اافنرم رکو ش
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 وصعمایمت ےس وبال

ام یک 

ن

اافنرم رکےن ےک ےیل اہک اھت ڈرٹسب رکےن ےک ےیل ںیہن ےبووقف آدیم لقع ی

  ہک وہ اانپ ہصغ ےسیک رٹنکول رکےوکیئ زیچ ںیہن ےہ مت ی ارم وک ھجمس ںیہن آی ا 

 رکےت 

 

پ

ارف ےن افصیئ پ

 

ا۔۔ ش

ن

ا ےہ ی

ے

ا ڑپی

ن

ی ارم اافنرم رکےتپن وہےئ ڈرٹسب وت رکی

 وہےئ اہک۔

ا اور وفن رےتھک وہےئ 

ن

 رکی

ے

رب م

ٹ

پ

ے

راب رکو وفن دنب رکو اور اب ڈس

ن

 چ

ے

دامغ م

ا اتھجمس وت  

ن

ارف اس یک ی ات وک ھجمس ایگ اھت ارگ ی

 

ا وارن رک راہ اھت اور ش

ے

 آج اجن ےس اجی

  یھت

 

 وفن دنب رک ےک وہ نچیک ںیم آی ا وت روح اغی

 یھت۔

ٹ

اہتش لبیٹ رپ راھک اھت اسھت ای  وھچیٹ یس جپ

ن

 ی

 وک 

ٹ

ا ےہ اس جپ

ن

اہتش رکںی اور اکم رپ اجںیئ ےھجم آرام رکی

ن

دا اک واہطس ےہ ی ارم اب ی

ن

خ

 ڑپےتھ یہ ی ارم اک قہقہ دنلب وہا۔

 ررا یئگ ایھب
ھب

پگ ی
ک

 وت ہی رشواعت ےہ اب ںیہمت ہتپ ےلچ اگ ی ارم ےبیب مت وت تہب دلجی 

  اکیمظ ےس اگپ ےل رک دنینںی ےسیک اڑیت ںیہ 
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اےتش وک دےتھکی وہےئ رکیس ٹیسھگ رک اھٹیب اور 

ن

وہ دیشکل ےس رکسماےت وہےئ زیم رپ رےھک ی

اہتش رکےن اگل

ن

  وکسن ےس ی

 س  ھچک کیھٹ لچ راہ اھت وہ تہب رپوکسن اھت روح وک اینپ تبحم ںیم 

ے

لک ےس اب ی

 رےنگن ےک دعب آپ اس ےس وکسن الم اھت ۔ 

 ےس وہ ولگ وسزٹئڈنیل ےک ےئل رواہن وہےن واےل ےھت وہ اجاتن اھت ہک 

ٹ
 

لک یک الفی

  روح اسری ایتری لمکم رک یکچ ےہ

  واہں اج رک اہمترا یک احل وہاگڈارگنل مت وت اہیں ھجم ےس اھبےنگ یگل وہ  

ے
ے

آےن واےل وق

  داھکی اھت ۔ 

ن

 اک وسچ رک اس ےن ای  رظن اےنپ رمکے ےک دنب دروازے یک اجی

ا اہتش رکےن ےک دعب وہ رمکے ںیم آی ا وت روح وک رہگی دنین وسےت یپای 

ن

  ی

وہ رکسماےت وہےئ وارڈوب آپ یک رطف آی ا اور اےنپ ڑپکے اکنل رک ایتر وہےن الچ 

 ایگ ۔ 

ا اھت لک رات یک وہ اےس ااھچ 

ے

ل وکیئ ارادہ ںیہن رھک
ی لک
یف ااحلل وت روح وک گنت رکےن اک 

 اخہص گنت رک اکچ اھت ۔ 
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ااین رپ وبہس داتی 

 

 ش
و ن وٹر رپ دانی اچاتہ اھت تبحم ےس اس یک یپن

 م
ت

ن

من ہ

اب االگ ڈوز وہ اےس اےنپ 

ےٹ اسرے اکم متخ رمکے اک دروازہ دنب رک ےک وہ اانپ اکم اٹمنےن الچ ایگ آج وھچےٹ وم

ام رک دانی اچاتہ 

ن

 وہ رصف اور رصف روح ےک ی

ے
ے

رکےن ےھت ویکہکن اس ےس االگ امتم وق

  اھت

°°°° 

 اےس اانپ رس وھگ اتم وہا وسحمس وہا اےس 

ن

  ااچی
 
رھ ریہ یھت ج

ٹ
پ
وہ زیتی ےس ڑیسایھں چ

م اگل وہ ان ڑیسویھں ےس ےچین رگ اجےئ یگ نکیل اس ےس ےلہپ یہ یسک ےن اس اک ی ازو اھت

   رک اےس رگےن ےس اچب ایل

  داھکی اھت اہجں درک یک تخس رگتف یھت ۔

ن

 اس ےن ای  رظن اےنپ ی ازو یک اجی

  اس ےک ی ازو ےک اہسرے وہ دیسیھ وہیئ وت اب یھب اانپ رس وھگاتم وہا یہ وسحمس یک 

  اف ہی یک وہ ایگ اھت آج ےس ےلہپ وت وصعمہم ےن یھبک ااسی وسحمس ںیہن یک اھت

ارف کیھٹ

 

ا اچےیہ اس ےن اانپ وھگاتم وہا رس اھتم رک ش

ن

 یہ اتہک ےہ ےھجم ااٹل دیساھ ںیہن اھکی

  وساچ
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ا 

ن

 کیھٹ ںیہن گل ریہ ریمے ایخل ںیم ںیہمت ڈارٹک ےک یپاس اجی

ے

ن ن ٹ
ط
ےھجم اہمتری 

ا اھت اور ہن  

ے

راب یگل یھت وہ یسک یک رپواہ ںیہن یک رکی

ن

اچےہوصعمہم یک تعیبط تہب زی ادہ چ

  اسھت انلگ انلم دنسپ اھت   یہ اےس ولوگں ےک

ا اھت اہیں ٹیلف ےک ولگ وت اےس ڑھکوس ہہک رک اکپرےت 

ے

وہ تہب مک ولوگں ےس ی ات رکی

  ےھت اور اس یک ھٹیپ ےھچیپ اکیف ی اںیت یھب رکےت ےھت نکیل اےس یسک زیچ یک رپواہ ںیہن یھت

 واہینپ داین ںیم نگم اےنپ اکم ےس اکم رےنھک واولں ںیم ےس ای  اھت 

 یھب وہ نکیل وصعم

ے
ے

د اس وق ای 

 

ہم ےن وشون ےک اسھت اس اک اکیف اگلؤ وسحمس یک اھت اور ش

 داھک راہ اھت ورہن اہیں اس یک الب ےس وکیئ ےئج ی ا 

ے

 

ن

ائ

ن

وشون ےک ےئل یہ وھتڑی تہب ان

   رمے

 ںیہن ںیم کیھٹ وہں اتگل ےہ ھچک ااٹل دیساھ اھک ایل 

ریمی دمد یک وصعمہم ہہک رک آےگ   سب ایس یک وہج ےس ااسی وہ راہ ےہ کنیھت وی مت ےن

 رھبےن یہ یگل ہک اس اک رس ای  ی ار رھپ ےس وھگم ایگ

رے رطےقی ےس رگےن وایل   اےس اھتم ایل اھت ورہن اس ی ار وہ تہب ی 

ے
ے

روق درک ےنی 
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 یھت

راب گل ریہ ےہ ںیم ںیہن 

ن

ا وہں اہمتری تعیبط تہب چ

ے

 وھچڑ آی

ے

آؤ ںیم ںیہمت ادنر ی

ا ےہ اینت اویچن اچاتہ ہک اہیں رگ مت اینپ ڈہ

ے

ر وہی

ن

ی اں وتڑ ولاتپ ںیہن ڑلویکں وک یک رکی 

 وھچڑےن ےک ےئل 

ے

ا وہا اس اک ی ازو اھتم رک اےس اس ےک ٹیلف ی

ے

رای

ٹ

ری  ڈنیسل ےنہپ اک وہ ی 

 آی ا اھت 

ے

  ادنر ی

کنیھت وی وس چم درک مت ےن ریمی تہب دمد یک ےہ وہ اس اک ی ازو اھت ںیم اےس وصےف رپ 

  وصعمہم وبیلاھٹب رک اٹلپ یہ اھت ہک 

ںیم ےن اہمتری وکیئ دمد ںیہن یک وصعمہم اور ہی وکیئ ااسحن ںیہن ےہ مت رپ مت رگیت وت 

ےھجم ی الکل یھب ااھچ ںیہن اتگل اور ںیم واہں ڑھکا اھت وت ےھجم اگل ہک مت ےھجم اہمتری دمد رکین 

ا ۔نکیل مت اینت

ے

  یھب دمد رکی

ے

ا وت انیقی ی

ے

 دلج ی ازی ںیم اچےیہ اہمتری ہگج ارگ وکیئ اور وہی

ر اکم ویکں رکیت وہ ںیہمت اانپ ایخل رانھک اچےیہ وہ وارٹ وکرل ےس یپاین اک الگس رھب رک اس 
م
ہ

  ےک اسےنم رےتھک وہےئ ےنہک اگل

رایب اک اتب داتی وہں اس ےک 

ن

ر وک وفن رکےک اہمتری تعیبط یک چ
م
اانپ وفن دو اہمترے وشہ

دردی ںیہن یھت
م
ہ ااجنن اس صخش ااجنن نب رک یہ رانہ اچاتہ و  ادناز ںیم یسک مسق یک وکیئ ہ
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  اھت

 ںیہن اس یک رضورت ںیہن ےہ ںیم وخد اےس ایھب وفن رکےک اتب دوں یگ ۔ 

مت وھٹیب ہن ںیم اہمترے ےئل اجےئ انب رک الیت وہں آج مت یلہپ ی ار ریمے رھگ آےئ وہ 

  وصعمہم ےن امہمن ونازی یک اخرط اہک 

 دوھکی ڑلیک دیسےھ رطےقی

ے

ےس لچ ںیہن یتکس اور ںیہمت ریمی اخرط داری    اینپ احل

ر وک اافنرم رک دانی وہ اھٹ رک اجےت وہےئ ےنہک اگل
م
  رکین ےہ ۔ریخ ںیم اتلچ وہں مت اےنپ وشہ

ا اگل یہ رےہ اگ اےلگ سیب 

ن

ا اجی

ن

اہں کیھٹ ےہ اجؤ ںیم یھب ںیہن رووکں یگ ویکہکن اب وت آی

  دن ےک ےیل وشون ریمے یپاس آ راہ ےہ

اونں ےس ہن یہس نکیل اجونروں ےس اکیف یتنب ےہ اہمتری وصعمہم ےن رکسماےت 

ن

ان

   وہےئ اتبی ا

  ویکں اہمتری یلیہس اہک ےہ وج اس اک ڈوگ مت اہیں ال ریہ وہ

رر ڈنیل

ن
 

ر ےک اسھت وسی
م
 وشون ریمے   وہ اےنپ وشہ

ے

  ی

ے

اج ریہ ےہسیب دن ےک ےیل ی

 وہ

ے

  اچوہ اس ےس ےنلم آ تکس
 
 اہمترے اسھت وہ وےسی یھب تہب یپاس یہ رےہ اگ مت ج
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 اچیٹ ےہ وصعمہم ےن وخش دیل ےس اہک ۔ 

ا اس ےک رھگ ےس لکن ایگ

ے

  ہک وہ رصف اہں ںیم رس الہی
 
  ج

°°°°° 

  وصعمہم وشون اک تہب ایخل رانھک ںیم وفن رکیت روہں یگ

   وہ وشون وک وصعمہم ےک وحاےل رکےت وہےئ ای  ی ار رھپ ےس دہای ات دےنی یگل

 ںیم اس اک تہب ایخل روھکں یگ اس ےس ےتلم وہےئ وصعمہم ےن ای  ی ار مت ےب رکف روہ

  رھپ ےس نیقی دالی ا

اوالد وک یھب رتصخ رکےت وہےئ اانت ںیہن وساتچ مت انتج مت وشون   وکیئ اینپ  سب رک دو روح

  وک وصعمہم ےک وحاےل رکےن رپ وسچ ریہ وہوہ ےلہپ یھب اس اک ایخل ریتھک آیئ ےہ

دی ایت نیس دھکی رک ی ارم دوھکی ےسیک وھگرراہ ےہ  اب ولچ اہمترا ہی

ن

   خ 

ر 
م
  دالی ا وج ارئیوپرٹ ےک ی اہ

ن

یلیلٰ ےن ایس یکٹچ اکےتٹ وہےئ اس اک دایھن ی ارم یک اجی

  ڑھکے لسلسم اےس وھگر راہ اھت

ارف اک ایخل رانھک اصرم یک رظن ای  ی ار رھپ ےس 

 

ا اور ش

ن

وکیئ یھب ہلئسم وہ وت ےھجم وفن رکی
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   اتبی ااس رپےہ ی ارم ےن

رہ وہا

ن

ارف دبم

 

را ےہ یک اگبڑا ےہ ںیم ےن اس اک ش رر ریمے ےھچیپ ویکں ی 

ٹ

پی کب
شن

ن

ن

  ہی ا

رر یک رظن ےس دور 

ٹ

پی کب
شن

ن

ن

ریھ اگل اتیل مک از مک اس ا

ٹ

روٹ یک ری 

ن

ا وت ق

ے

اکش ںیم یپااتسکن ںیم وہی

وت راتہ ۔اصرم یک ای  ی ار رھپ ےس اس رپ رظن یھت بلطم وہ رھپ ےس اےس یسک ہن یسک رکچ 

ا اچاتہ اھت لیج ںیم ںیم  

ن

ا اھت ی ارم   اسنھپ رک لیج یک وہا اھکی

ے

وہ اس رطح اےنپ اہھت اصف رکی

  ےک اسرے دبےل ایس رپ وت اکناتل اھت وہ

ارہ رکےت 

 

ا وہ روح وک ادنر ےنلچ اک اش

ے

ا ھچک ںیہن وہی

ن

 رکی

ے

ریخ مت یسک مسق یک وکیئ ویبوقیف م

  وہےئ اےس اےنپ ےلگ ےس اگل رک تمہ دے رک وبال

ر

ن
 

ا ۔یلمیف ےک ی ارے ںیم ون رپمکوامی

ن

اس یک تعیبط   وصعمہم وک ڈارٹک ےک یپاس ےل رک اجی

راب ےہ ی ارم ےن اس اک دایھن وصعمہم یک رطف اگلی ا 

ن

  وت اس ےن اہں ںیم رس الہی ا  چ

ارف ےن اہک 

 

  اہں اہیں ےس دیساھ اےس اتپسہل یہ ےل رک اجؤں اگ ش

ا روح اک اہھت اھتےم ای  ےئن رفس رپ لکن اکچ اھت

ے

  ہک ی ارم رس الہی
 
  ج

°°°° 
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  اھت ۔ 

ن

ر یک اجی
م
 وہ بک ےس اس اک رہچہ دھکی راہ اھت ہکبج روح اک اسرا دایھن ڑھکیک ےس ی اہ

 ٹلیب ی ادنیھ۔ی ارم ےن ےلہپ  

ٹ

   روح یک اور رھپ اینپ س 

اہجز اڑان رھبےن ےک ےیل ایتر اھت ی ارم ےن روح اک اہھت وبضمیط ےس اےنپ اہھت ںیم اھتم 

 ایل اجاتن اھت ہک اےس ڈر ےگل اگ ۔ 

رے ادناز رپروح ےن

ٹ

  ےک اس ےک ظفحت ی 
 
رکسماےت وہےئ اس ےک اہھت رپ اینپ  ج

  رگتف وبضمط یک

 ایپر ےس وپاھچ ڈر گل راہ ےہ ی ارم ےن 

ا اںیم رس الہی 

ن

 وت روح ےن ی

  ےھجم ڈر ںیہن اتگل اس ےک ادناز ںیم ای  

ے

ا ی ارم ی

ن

  ریمے اسھت وہےت ںیہ ی
 
آپ ج

  امن اھت وج اس رپ اتچج اھت 

ایھچ ی ات ےہ ریمے وہےت وہےئ ںیہمت ڈر انگل یھب ںیہن اچےیہ ی ارم ےک رہچے رپ 

 لھک یھت

ٹ

م
 رکسماہ

ردی  رکایل 

ن
ن

د ی ری 

ن

 ۔اہجز ےک اڑےت یہ اس ےن روح وک اےنپ م
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ہکبج روح یھب اس ےک اہوھتں وک وبضمیط ےس اھتےم وہےئ اس ےک دنکےھ رپ اانپ رس 

 رھک رک آںیھکن دنب رک یکچ یھت 

ا اس ےک 

ن

۔ویکہکن ہی ہحمل اےس چس چم ںیم وخزفدہ رک داتی اھت نکیل ی ار م اک اس ےک اسھت وہی

   اھت ڈر وک ںیہک اپھچ اتیل 

ے وسال وک 

ے

لن
 
ح
م

رڈنیل یک نہب یک تہب وخوصبرت ےہ روح ےن اےنپ دل ںیم 

ن

 

ی ارم ہی آئ

  وبلں رپ الی ا

رڈنیل یک نہب انب دی ا ےہ اہں ہی تہب وخوصبرت ہگج ےہ

ن

 

  مت ےن وت اےس اکپ یہ آئ

  ی ارم ےن رکسماےت وہےئ اس یک ی ات اک وجاب دی ا اھت

رڈنیل ےس یھب زی ادہ وخوصبرت روح  

ن

 

 

   ےن ااسکیڈٹئ وہ رک وپاھچآئ

و ں ںیم ےس ای  
ہگ
چ 

اہں ااسی اہک اج اتکس ےہ وسزٹئرڈنیل داین ےک س  ےس وخوصبرت 

   ےہ

ر ڈنیل وت تہب دور اھتنکیل واہں ےک ی ارے ںیم وت آپ تہب   اس اک رفس انتک ابمل ےہ

ن

 

آئ

ح ااےتن ےھت یک اس کلم ےک ی ارے ںیم یھب آپ س  ھچک اجےتن ںیہ روح ےنھچک 
پھ
چ
ک
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ر      ےک دعب دوی ارہ وسال وپاھچدی 

دو ی ار یہ   ذی ادہ ھچک وت ںیہن اہں ھچک ھچک زیچںی اجاتن وہں ںیم ویکہکن اافتق ےس ںیم رصف

 اجیپای ا وہں۔ 

ے

 اس ی

اس کلم یک دیپاوار    س  ےس ےلہپ وت ںیم ںیہمت ہی اتبؤں اگ ہک اہمتری ویفرٹ اچٹیلک

اور اور یہی انبیئ اجیت ںیہ ںیہمت ےہ داین یک س  ےس زی ادہ اچٹیلک یہی رپ یپایئ اجیت ںیہ  

ن اہیں آاسین ےس رسیم 
 
من

ے

ب

ر اچٹیلک 
م
اور ھچک اہیں ےلم ہن ےلم نکیل اہمتری ویفرٹ ہ

وہ یگ ۔اور اہیں رپ تہب وخوصبرت ولگ ںیہن یپاےئ اجےت ںیہ نکیل ہی ہگج اینپ اثمل 

 وخد ےہ ۔

و ں
ہگ
چ 

ا ےہ ان ںیم ای  ہگج ہی کلم یھب  داین ںیم ھچک 

ے

 اہک اجی

ے ن

 
    ےہوک ج

ر ےہ اس یک وہج ےس اہیں یک وگرٹنمن یھب ےہ رای    اہیں رکامئ ہن وہےن ےک ی 

 ہک رہش ےک اہپڑ راےتس اور دورسی  

ے

ل ںیہن دنسپ اہیں ی
ی لک
اہیں ےک ولوگں وک دنگیگ 

ا ےہ ان ےک اسحب ےس س  ےس زی ادہ ولپنش دنگیگ 

ے

ر ہگج وک تہب اصف رھتسا راھک اجی
م
ہ

ا ےہ

ے

 اہیں ی الکل یھب آواز ںیہن یک اجیت اور آواز یک وہج ےس دیپا وہی

ے
ے

  رات ےک وق
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 آ یتکس ےہ اور ہن یہ اج یتکس ےہ

ٹ
 

 ہن وت وکیئ افی

ے
ے

  یہی وہج ےہ ہک اہیں رات ےک وق

 اہیں ولوگں ےک یپاوتل اجونروں وک یھب ہنم رپ امکس اگل دےی اجےت ںیہ 

ے
ے

رات ےک وق

اہک وہ آواز دیپا ہن رکے ۔ 

ے

 ی

ا آواز دیپا 

ن

رک ےک انلچ ہی س  ان ےک اوصولں ےک الخف ںیہ ۔نج   اویچن آواز ںیم الچی

ا ےہ۔اور ارگ ان ےک اوصولں رپ ہن الچ اجےئ وت لیج یھب وہیتکس ےہ

ے

رامہن وہی
 
   رپ تخس چ

 ی ارم ےن رکسماےت وہےئ اتبی ا وت وہ اےس وھگر رک دےنھکی یگل

 اوصل ہی یک ی ات وہیئ بلطم وبل اچل یہ دنب ےہ وت دنبا اور یک رکے روح وک ان اک ہی

  اکیف بیجع اگل اھت

 ںیہ ہن ےبیب ےسیج ہک ای  

ے

 اور یھب وت تہب اسرے اکم ےیک اج تکس

ے
ے

رات ےک وق

  ےک اس یک ویں ےب ی اک 
 
دورسے ےس ایپر ی ارم رشاریت ادناز ںیم اتہک آھکن دی ا ایگ ج

 رسخ وہ یئگ

ے

  ےلھک اعم وگتفگ رپ روح ےک اکن یک ول ی

ان ںیہ آپ ہگج

ن

 اک وت وہش رک یل وہ اانپ رہچہ اکھجےئ اےس یھٹ  ی ارم ےنتک ےب رشم ان

 ہن یپایئ 

ے

 ی

ٹ
ن

  ےس ڈای
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 اینپ ویبی ےس ی ات رکےت وہےئ یہک اک وہش ویکں رکوں ۔ 

اور اس ںیم ےب رشیم وایل وکیسن ی ات ےہ وہ ولگ یھب یہی س  ھچک رکےت وہں ےگ 

 اور یک یک اجاتکس ےہ اخومیش ےس ی ارم ےن رشارت ےس اہک

ے
ے

  ۔ورہن رات ےک وق

  اتبی ا   وسی ا یھب وت اج اتکس ےہ روح ےن ہنم وسبر رک

اہں ی ار ھچک ولگ وہےت ںیہ ےب ووقف وج وس اجےت وہں ےگ نکیل سج ےک یپاس اینت 

نیسح ویبی وہ اےس الھب وسےن یک یک رضورت ےہ ریخ ولوگں اک وت ےھجم ںیہن ہتپ نکیل 

  ںیم ںیہن وس اتکس

ا ےہ 

ے

ا وہی

ن

 وہ یھب تہب اسرا ایس ےیل ںیم وس رک اےسی اچسن ےھجم وت ریمی ویبی ےس ایپر رکی

  سم ںیہن رک اتکس 

راب ےہ ی ارم ےھجم ی ات یہ ںیہن رکین آپ ےس رپے ںیٹہ وسےن دے 

ن

آپ تہب چ

  ےھجم وہ اس ےس وھتڑا افہلص اقمئ رکےت وہےئ ےنہک یگل وت ی ارم سنہ دی ا 

راب وہں ںیم نکیل اجمل ےہ وج مت ےھجم وھتڑا اس ایپر رک 

ن

ےک کیھٹ رک دو ریخ  اہں تہب چ

ا ےہ وس ول نکیل ربخدار وج مت ےن واہں اج رک وسےن یک ذرا یس یھب وکشش یک 

ن

وس اجؤ انتج وسی
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ری رطح شیپ آؤں اگ    ںیم اتب راہ وہں تہب ی 

 

ے

و ن وک ذرا اس یھب اگھبرےن یک وکشش یک اےنپ اس وسےن یک ل
 م
ت

ن

من ہ

ارگ مت ےن ریمے 

   ےس

 ےہ روح وک دصہم وہا

ے

   یک اہک آپ ےن ےھجم وسےن یک ل

  دوھکی وسیت یہ وت ریتہ وہ اجمل ےہ وج یھبک اجگ رک ریمے 
 
اور ںیہن وت یک ۔۔ج

دی ات اک ارتحام یک وہ اب وہ اےس گنت رکےن اگل

ن

 خ 

ھجم رپ ازلام اگل رےہ ںیہ ںیم اانت یھب ںیہن وسیت اور بک ںیم ےن آپ ےک  ی ارم آپ  

دی ات اک ارتحام ںیہن یک

ن

   خ 

دی ات اک ارتحام یک ہکلب ںیم ےن ہشیمہ آپ ےک اسھت واف اھبنیئ ےہ 

ن

ہن رصف آپ ےک خ 

اال 

ٹ

  ۔یھبک آپ یک ی ات یک یفن ںیہن یک یھبک آپ اک وکیئ مکح ںیہن ی

رربم

ن

ویبی ہی س  ھچک مت ریمے ےئل ںیہن دبےل ہکلب اہلل   دارسب سب ریمی ارٹسکیا ق

 ےک ےئل رکیت وہ

ے ن

 
 ےک مکح یک یپادنبی ےکےئل اور ج

الم ہن وہ وت مت وت ےھجم ہنم یھب ہن اگلؤ ہن 

 

ارگ ہی س  ھچک اہلل ےک رطف ےس مکح ںیم ش

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

201 

  اجےن ویکں وہ وضفل ںیم یہ اےس ی اوتں ںیم اگلےن اگل اھت

  ےئیل رکیت وہں ویکہکن ںیم آپ ےس ایپر رکیت وہں  یج ںیہن ہی س  ھچک ںیم اس 

 یک وخاشہ ےہ اور 

ے ن

 
وھچڑو ایپر وک ۔ہی س  ھچک مت اس ےئل رکیت وہ ویکہکن ںیہمت ج

 رکے سب ایس 

ے

دم

ن

ر یک خ
م
  وہ اےنپ وشہ

 
  یہ یپا یتکس ےہ ج

ے

 ی

ے ن

 
وعرت داین ںیم ج

  ےک   ےئل رکیت وہ مت ہی س  ھچک ی ارم ےن اس یک آوھکنں ںیم آںیھکن ڈال رک
 
اہک ج

  رشاریت ادناز اب یھب اقمئ اھت نکیل روح اک ل  وہجہل دبل ایگ

ا ےہ ی ا رم نکیل ںیم ہی س  ھچک آپ ےک ےئل رکیت وہں ۔ںیم 

ے

 اک الچل وت س  وک وہی

ے ن

 
ج

 یھکل ےہ وت ےھجم واہں اےلیک 

ے ن

 
روز اہلل ےس داع رکیت وہں ہک ارگ ریمے بیصن ںیم ج

  ہن ںیجیھب ںیم آپ وک اےنپ اسھت ےل رک اجؤں یگ

اوہں یک  

ن

 ےک القئ ںیہن ےہ ںیم گ

ے ن

 
ااگہر دنبہ ج

ن

کاا وہا وہں ھجم اسیج گ

ٹ

 ھن
ب

داین ںیم 

ام ھکل دی ا ایگ وہں سب ایس رپ 

ن

 اکھتؤ ںیم داین ںیم اہمترے ی

ے

روح ریمے ےئل وخد وک م

 ےس اگلےت وہےئ آںیھکن ومدن یل

ٹ

  وخش وہ اجؤ ۔ی ارم ےن آہتسہ ےس اانپ رس س 

 امک 

ے ن

 
ر ےک ےیل ج

م
ی ارم آپ وک ہتپ ےہ ای  ایھچ ویبی اےنپ اےھچ اامعل ےس اےنپ وشہ
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  ۔سب اس یپاک ذات وک ای  ادا دنسپ آاجےئ  یتکس ےہ

ںیلچ ےگ

ٹ

ا وت مہ ائھک

ن

  ارگ اےس ریمی وکیئ ادا دنسپ آ یئگ ی

ر ےہ ےھجم وںیہ رپ رانہ ےہ  
م
اور ارگ ںیہن وت ںیم اےنپ اہلل ےس ہہک دوں یگ ہک اہجں ریما وشہ

رے الڈ ےس وبیل

ٹ

 رپ رس رھک ےت وہےئ ی 

ن

  وہ اس ےک یس 

راب ںیہن

ن

 ںیم اجےن ےک اچسن آپ ےک یھب ںیہ سب   اور آپ یھب زی ادہ چ

ے ن

 
ےہ ج

یھبک یھبک اہلل وک وخش رکےن رپ یھب وغر رک ایل رکںی ۔اےس امنز یک رطف اگلےن یک 

ا اھت ۔ 

ے

 وکشش وت وہ تہب رک یکچ یھت ۔اور یھبک اھبکر وہ اس ےک اسھت امنز ڑپھ یھب ایل رکی

  رکےن یک وکشش 
 
ی ر

ے

  رکیت یھت نکیل اب وہ ایسی ی اوتں ےس اےس اہلل ےک ق

ا   دھکی رک رکسمای 

ن

  وہ اینپ یہ دنھ ںیم وبل ریہ یھت ہکبج ی ارم آےگ ےھچیپ یک اجی

وےسی ریما دل وت ںیہن رک راہ ںیہمت ی اد دالےن اک نکیل ںیم رھپ یھب ںیہمت ی اد ال داتی وہں ہک 

 مہ ای  کلبپ نیلپ ںیم ںیہ ۔وج ولوگں ےس رھبا وہا ےہ ۔اور اکیف ولگ 

ے
ے

اس وق

اری رطف
م
   وتمہج یھب ںیہ  ہ

ارے ی ارے ںیم یک وساتچ ےہ اہں 
م
ا ہک وکیئ ںیمہ داتھکی ےہ ی ا ہ

ے

رق ںیہن ڑپی

ن

ےھجم وت وکیئ ق
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د ااھچ ہن ےگل ای 

 

  نکیل ںیہمت ش

ر رھبا ےک آےگ 
م
وہ آہتسہ ےس اس ےک اکن ںیم وبال وت روح ےن آںیھکن وھکےتل وہےئ ہ

  داھکی

ن

  ےھچیپ یک اجی

ری مع 

ٹ

 اک لپک اھٹیب اھت وج اںیہن دھکی رک رکسما راہ اھت ہکبج اسےنم یپار دورسی رطف ای  ی 

   روح رشدنمہ وہیئگ

ادی وہیئ ےہ آیٹن ےن رکسماےت وہےئ اہک

 

  اتگل ےہ ئن ئن ش

دنی لپک اھت

ٹ ن

د وہ وکیئ ای ای 

 

  ش

ا

ے

رق ںیہن ڑپی

ن

ادی ئن وہی ا رپاین ق

 

ادی اکیف   ش

 

اری ش
م
سب تبحم اقمئ وہین اچےیہ وےسی ہ

ےن وجاب دےتی وہےئ ای  ایپر رھبی اگنہ یپاس یھٹیب روح وک رپ رپاین وہیکچ ےہ ی ار م 

  ڈایل یھت

ادی وک  

 

اری ش
م
اری    30ی الکل کیھٹ ہہک رےہ وہ مت ہ

م
 30اسل وہ ےکچ ںیہ اور ہ

و ن رپ چیھب رےہ ںیہ
 م
ت

ن

من ہ

ارے ےچب ںیمہ دوی ارہ 
م
  اونیررسی رپ ہ

 رےہ یگ ویک 

ے

اری تبحم یھب آج یھب اقمئ ےہ اور رمےت دم ی
م
ں ڈارگنل کیھٹ اہاہاہ ہ
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ا ںیم اوہنں ےن رکسماےت وہےئ اینپ مگیب یک راضدنمی اچیہ 

ن

 ہہک راہ وہں ی

سج رپ وہ یھب رکسماےت وہےئ اہں ںیم رس الہےن یگل ی ارم ےک اسھت اسھت روح ےک  

 لیھپ یئگ یھت

ٹ

م
  رہچے رپ یھب رکسماہ

 ی ارم یک ایخل ےہ ےبیب سیت اسل ےک دعب ویکں ہن مہ یھب ںیلچ رھپ ےس ینہ ومن رپ 

  ےن رشارت ےس رسوگیش یک 

راھےت وہےئ  

ٹ

اہں رسیتے ینہ ومن رپ سیت اسل ےک دعب ںیلچ ےگ روح ےن افہلص ی 

   اہک

ارا 
م
د وہ ہ ای 

 

امئ ےک دعب رکےن واال وہں نکمم ےہ ش

ٹ

رسیتے ۔۔رسیتا وت ںیم ھچک ی

و ن وٹر وہ
 م
ت

ن

من ہ

   اچپوساں 

و ن انمںیئ ےگ آپ روح ےن ریحت ےس آںیھکن الیھپےت وہےئ  
 م
ت

ن

من ہ

ی ار م ینتک ی ار 

   وپاھچ

 ینتج ی ار اہمترے اسھت رفس رپ اجؤں اگ اینت ی ار وپری داین وھگامؤں اگ ںیہمت داین اک ای  

ای  وکہن داھکؤں اگ ہی وت ھچک ںیہن ےبیب ایھب تہب اڑاےن رھبین ںیہ ایھب مہ ےن تہب 
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ا ےہ

ن

  ابمل رفس ےط رکی

ا۔۔

ن

ر مہ مہ رفس ںیہ مہ دقم وت انلچ ڑپے اگ ی

ن

 آچ

 

ٹ

رپ رس رےتھک وہےئ   ی ارم ہک ادناز رپ روح ےن رکسماےت وہےئ ای  ی ار رھپ ےس س 

 آںیھکن دنب رک یل ۔ 

ا اور ہن اجےن ینتک  

ے

دار رکی ر اس اک وصعمم رہچہ اےنپ رظنوں ےک اصحر ںیم ےیل اس اک دی  دی 

   راہ

وہ وکیئ تہب وخوصبرت ڑلیک ی ا رپویں اس نسح رےنھک واےل ڑلیک ںیہن یھت وہ اعم ےس 

 وقنش وایل ای  اعم یس ڑلیک یھت

ازک 

ن

 نکیل ی ارم الہمظ ےک ےئل وہ رپوہں ےس ےس زی ادہ نیسح زہشادویں ےس زی ادہ ی

رنی یتسہ اس ےک ےئل اس ےک ےنیج یھت وہ ا

ے

س یک روح یھت اس ےک ےئل س  ےس امہ ی

 وہ اس یک رظنںی اےنپ رہچے رپ وسحمس رکیت ریہ رھپ آںیھکن وھکل 

ے

ر ی یک وہج ینتک دی 

  رک اےس دےتھکی وہےئ وبیل

یک ہلئسم ےہ رٹسم ویکں وسےن ںیہن دے رےہ ےھجم ویکں آںیھکن اھپڑ اھپڑ رک وھگرے 
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  اج رےہ ںیہ

ری زسم ںیم اینپ ویبی وک دھکی راہ وہں آپ وک وکیئ فیلکت ںیہن وہین اچےیہ ںیم اینپ وس

ڈارگنل وک دوھکیں ی ا اےس اینپ آوھکنں ںیم اسب ولں ھجم ےس وسال رکےن اک وکیئ قح 

ا وکیئ اےسی یہ تبحم یپاش اگنوہں ےس دےتھکی وہےئ وبال وت روح ےن یفن ںیم رس 

ے

ںیہن رھک

 رپ راھک اور اانپ دوہٹپ اےنپ رہچے رپ الیھپی ا سج   الہےت وہےئ آہتسہ ےس

ٹ

رس واسپ س 

  ےس اےلگ یہ ےحمل ی ارم اٹہ اکچ اھت

ا ےہ وت اےسی یہ وس ربخدار وج ریمی ویبی ےک رہچے وک ھجم ےس اپھچی ا وہ مکح دےتی 

ن

ارگ وسی

ا وہا ای  ی ار رھپ ےس ا

ے

کس وہےئ وبال وتروح ہنم وسبر رک آںیھکن دنب رک یئگ ی ارم رکسمای

  رہچے ےک وقنش ںیم وھک اس ایگ

°°°°° 

ارف اور یک یک رکو ےگ داین ےک اونےھک ی اپ ںیہن ےننب اج رےہ وہ مت

 

  اب سب رکدو ش

وپری اکولین ںیم رشدنمہ رک ےک رھک دی ا یک وسچ رےہ وہں ےگ س  ہک ہی دنبہ ی اپ 

  ےننب یک وخیش ںیم یپالگ وہا اج راہ ےہ
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ا طلغ ںیہن  

ن

ر رھگ ںیم وخیش اک ااہظر رکی
م
 وک رس رپ ااھٹ ایل ےہ مت ےن ہ

ن

ےہ نکیل وپری ڈلبن

 یتنب ےہ ۔۔۔؟ 

ے

 اھٹمیئ وجھباےن یک یک ی

 وہں وکیئ رفنکم ینز 

ٹ

ن ٹ

ن

د وہ اتکس ےہ ہک ںیم رپی گن ای 

 

ایھب وت ںیمہ رصف اتپ الچ ےہ ہک ش

  ںیہن آیئ ےہ روپرسٹ لک ںیلم یگ 

ارف  

 

 وصعمہم اےس اھجمس اھجمس رک کھت یکچ یھت نکیل ش

ٹ

ٹ

ن

ن

ن

وک ےسیج اکپ نیقی اھت ہک وہ رپی گن

   ےہ

ا

ے

  اور ڈارٹک ےن یب وت یہی اہک اھت ۔وت رھپ وہ وخیش ویکں ہن انمی

ا دنسپ رکیت یھت اےس  

ن

 رپ رکی

ے
ے

ر زیچ وک وق
م
نکیل وصعمہم ای  تہب رپلکیٹکی ڑلیک یھت وہ ہ

 ااظتنر رک ےل

ے
ے

  ھجمس ںیہن آ راہ اھت ہک وہ اےس ےسیک اھجمسےئ ہک وھتڑا وق

 

ے

انمےئ ی ا ھچک یھب رکے اےس وکیئ    روپرسٹ لم اجںیئ یگ وت دعب ںیم وخایشںلک ی

ا اےس 

ن

ا اور رھپ دعب ںیم اداس وہ اجی

ن

 ےس ےلہپ وخیش انمی

ے
ے

ارتعاض ںیہن اھت نکیل یہی وق

ارف ےک  

 

ارف ےس لھک رک ااہظر وت ںیہن رکیت یھت نکیل ش

 

ی الکل ااھچ ںیہن اتگل اھت وہ ش

  نب آیت یھت رہچے یک ادایس اس یک اجن رپ  
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نکیل اس دنبے ےن اہکں اس یک ی ات وک انھجمس اھت وہ وت سب اینپ یہ وخیش ںیم یپالگ وہا 

 ےہ

ٹ

ٹ

ن

ن

ن

  اجراہ اھت وےسی وصعمہم وک یھب یہی گل راہ اھت ہک وہ رپی گن

 رک ریہ یھت

ے

ادی ےک دعب ےس ےل رک اب ی

 

  اور اس وخربخشی اک ااظتنر وت وہ ش

ارف اک یھب اےس اتپ اھت ہک وہ یھب

 

 اک ش

ے

 اس ربخ وک نس رک تہب وخش وہاگ نکیل وہ لک ی

ا اچیتہ یھت 

ن

  ااظتنر رکی

  مت اھٹمیئ دےنی ےئگ ےھت وت یک واہں رپ اھت 
 
ن درک یک وکیئ ربخ ےہ یک ایھب ج

مہ

ے

ب

ااھچ 

 اج اکچ ےہ نکیل اس اک دروازہ دنب ےہ 

ے

وشون حبص ےس یپاچن ی ار اس ےک دروازے ی

ے وہےئ وپ

ے

ھن

ٹ

ی ن ت

ارف ےن اہں ںیم رس الہی اوصعمہم اس ےک یپاس 

 

  ےنھچ یگل وت ش

ر ےلہپ واچ نیم ےن ےھجم اتبی ا ہک  اافتق ےس وہ یھب وسزٹئرڈنیل ایگ ےہ ایھب وھتڑی دی 

 ےک روزل رپیپ رپ اس ےن اینپ ولنشیک اتبیئ ےہ ۔ 

ن

 ڈلبن

 وریغہ اک ربمن یھب دے رک ایگ ےہ ہک ارگ وکیئ ارمییسنج وہ وت اےس اتب دی ا اجےئ 

ٹ

اور وہب

 ےہ اس ی ار وشون وک ںیہمت اےلیک یہ اھبنسانل وہاگ ویکہکن وہ ڑھکوس وت اجاکچ ےہ اور ہتپ ۔اتگل

 ںیہن بک ولےٹ اگ
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ارف اےس اتب رک اےنپ ومی الئ ںیم رصموف وہایگ

 

   ش

ا ھچک بیجع اگل اھت ایھب لک یہ وت اس ےن اتبی ا اھت ہک 

ن

ہکبج وصعمہم وک اس اک وسرٹئزڈنیل اجی

ی ارم اورروح وسرٹئز ڈنیل اج رےہ ںیہ وت وہ یک ۔۔۔اس ےک دامغ ںیم بیجع ےس ی ات 

  آیئ یھت نکیل اےلگ یہ ےحمل وہ ایخل کٹھج یئگ

وہں ۔اور وسزٹئر ڈنیل ریمے ی ای ا اک یک وہایگ ےہ ےھجم درک وک وت ںیم ھچ ےنیہم ےس اجیتن  

 اگلیت 

ے

پ
پ

ر روح ےک العوہ اور وکیئ ںیہن اج اتکس وہ اےنپ رس رپ ج

ے

وھتڑی ےہ اہجں ی ارم اق

ام 

ن

ارف اب ڈارٹک وک وفن رک راہ اھت ہی تقیقح یھت ہک ربص ی

 

نچک ںیم اج یکچ یھت ۔ہکبج ش

  
 
  ج

ے

ارف ےک ادنر ںیہن یپایئ اجیت یھت اور وہ یھب ی

 

 آےن وایل وکیئ یک وکیئ زیچ ش

   وخربخشی وہ

°°°°° 

ا 

ن

و ا اجی
 ی ل
خ
ی ک
ل

 چنہپ ےکچ ےھت اور اب اںیہن اہیں ےس 

ے

وہ دوون وسزٹئر ڈنیل ےک ارئیوپرٹ ی

 

ٹ

اھت ۔وج وسزٹئرڈنیل اک س  ےس وخوصبرت رہش اھت رضخ ےلہپ یہ ان ولوگں یک واہں وہب

 گنکب رکوا اکچ اھت 
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ر رطف ےس اہپڑ یہ اہپڑ اوےچن اوےچن اہپڑ اور اہپڑوں ےک 
م
ہی ہگج ےب تہب نیسح یھت ہ

ے وہےئ راےتس روح ےک ےیل ہی اظنرہ ااہتنیئ وخوصبرت اھت۔ 

ے

کلن

ن

ن
 چیب ےس 

رف ےس وت ںیہک زبسے ےس ڈےکھوہےئ ےھت ۔اہپڑوں ےک ےھچیپ اور  ںیہک اہپر ی 

 رظن اجیت ےہ واہں رصف اہپڑ یہ رظن آ رےہ ےھت ۔ 

ے

 اہپڑی اں اہجں اہجں ی

ےھت ارگ ںیہن وت ںیہک ںیہک ڑسک رپ وکیئ اگڑی رظن آاجیت ورہن ولگ دیپل لچ رےہ  

اسولکیئں رپ وممس ےک احلظ ےس یھب اکیف رسدی یھت مک ازمک دیئب ےسیج رگم کلم ےس لکن 

 وہا اھت 

ے

 
ای

 

ا روح ےک ےئل تہب ااھچ ی

ن

 آی

ے

 ۔   رک اہیں ی

ی ارم اہیں رپ اگڑی اں مک اور ولگ اسلکیئ زی ادہ الچ رےہ ںیہ روح ےس راہ ہن ایگ وت وپےنھچ 

   یگل

ر دیپل ےتلچ   اہں ےبیب ںیم اتبی ا اھت 

ے

ا ولپنش ےہ یہی وہج ےہ ہک اہیں ےک ولگ زی ادہ ی

ن

ی

اہک دنگیگ ہن ےلیھپ اور ان اک اموحل اصف رھتسا 

ے

ںیہ ںیہن وت اسولکیئں اک اامعتسل رکےت ںیہ ی

   رےہ اور اس ےس تحص یھب تہب ایھچ ریتہ ےہ ی ارم ےن لیصفت ےس اتبی ا

ر ےھت وہ ہگج رپ وپری رطح دی 

ن

 ںیم وہ راہشئ یپ

ٹ

اور   ےس اہپڑوں ےک وچیپ چیب یھت  سج وہب
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ر رطف ےس وخوصبریت دھکی رکروح تہب وخش یھت
م
  ہ

ر 
م
رڈنیل یھب وخوصبرت اھت نکیل واہں ہ

ن

 

اس ےن یھبک اینت نیسح ہگج ںیہن دیھکی یھت ائ

رف یھت رف یہ ی    رطف رصف ی 

 ںیم آ یئگ یھت اینت وخوصبرت ہگج دھکی رک روح ےک 

ے ن

 
رپ اہیں وت ےسیج وہ چس چم ںیم ج

 یک اکھتوٹ یھب آڑن وھچوہ یکچ یھت اس اک دل اچہ راہ اھت ہک وہ اس ہگج ےک ےپھچ ےپھچ رفس

 وک اینپ آوھکنں ےس دےھکی

ر ی ات وک اتھجمس اھت یھبت وت وہ لک یہ اس ےل رک وھگےنم
م
ے واال   اور ی ار م اس ےک دل یک ہ

ن

کلن

ن

ن

  اھت نکیل اس ےس ےلہپ آرام رضوری اھت

°°°°° 

 

ری یس ڑھکیکاصف رھتسااموحل اور 

ٹ

را اس رمکا رمکے ںیم وموجد ی 

ٹ

سج ںیم دور دور ےک  ی 

  اسرے اہپڑ رظن آ رےہ ےھت

ادی دشا لپک اک 

 

اس رمکے وک اس رطح ےس اجسی ا یک ایگ اھت ہک ےسیج وہ وکیئ ےئن ونےلی ش
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  رمکہ وہ

  رمکے ںیم دقم رےتھک یہ روح وک یسنہ آیئگ

 وھچڑ رک وخد و

ے

 یک اٹسف وررک اےس اہیں ی

ٹ

 وہب

ٹ

اسپ اج یکچ یھت اور ی ارم وہب

  گنکیچ ےک ےیل ایگ وہا اھت

رشی وہ یکچ یھت

ن

ا اھت ہکبج روح وت ہنم اہھت دوھ رک ق

ن

ر ںیم واسپ آی   اتپ ںیہن اس ےن ینتک دی 

اور اب ڑھکیک وھکل ےک اسےنم اس وخوصبرت دل ومہ ےنیل واےل اظنرے وک آھکن رھب 

 رک دھکی ریہ یھت 

 و وخوصبرت

ن

ن

 س
جن

رف ےس ڈیکھ   اوےچن اوےچن  اہپڑ ھچک زبس ےھت وت ھچک یک وچایٹں ی 

وہیئ یھت۔آامسن ےک ی ادل یھب اہپرڑپوں ےس ےچین گل رےہ ےھت اےنت اوےچن اہپڑ اس 

 ےن زدنیگ ںیم یلہپ ی ار دںیھکی ےھت 

 وہ ای  وخوصبرت یس اکسمن ےک اسھت اس اظنرے وک دھکی ریہ یھت

  دور یہ ےس اےس ای  ااہتنیئ نیسح ڑلیک اس وہلئ
 
   یک رطف آیت رظن آیئ ج

 وہ ینتج وخوصبرت یھت اینت یہ آزاد ایخل یھت
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اںیگن 

ٹ

رہنہ دنکےھ اور ی رزگ ںیہن یتگل یھت نکیل اس ےک ی 
م
لکش ےس وکیئ وگری میم وت ہ

   دھکی رک روح وک اس رپ اانت ہصغ آی ا ہک وہ ڑھکیک دنب رک ےک ڈیب ےک یپاس یلچ یئگ

  ویں یگنن وھگم یتیل ںیہ اففی ا اہلل یکاںیہن ذرا رشم ںیہن آیت ےسیک  

 وک داین اہجن ںیم اظنرہ انب رک شیپ رکیت ںیہ ہی رغمیب وعرںیت وتہب 

ے
ن

ر یک اامی
م
ےسیک اےنپ وشہ

  دےنھکی یگل

ن

   وتہب وہ اےنپ اکونں وک اہھت اگلیت ڈیب رپ ےھٹیب ےھٹیب یہ آےنیئ یک اجی

ازک رسایپا اسےنم آےنیئ ںیم ےب دح نیسح گل راہ اھت

ن

  اس اک ی

  ی ارم یک تبحم اےسدن دعب دن ےب دح نیسح انبیت اج ریہ یھت 

 دحمود وہ اجےئ اس وک اانپ ووجد نیسح 

ے

ان ی

ن

ارگ وعرت یک تبحم یسک ای  اخص ان

رنی ےنگل اتگل ےہ 

ے

  ی

  اےس افہمط یب یک یہک وہیئ ی ات ی اد آیئ

ام رک ےک وہ ینتک نئمطم یھت ۔رصف چس یہ وت یتہک ںیھت

ن

 وہ اےنپ آپ وک ای  صخش ےک ی

  ای  صخش یک وہ رک ےنتک وکسن ںیم یھت وہ

  اور ہی رغمیب وعرںیت ےسیک اےنپ آپ وک ہگج ہگج رویتل ںیہ
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ن ںیہ
 
ن

ے

ھی

ٹ

ی ن ت

   ای  یچس تبحم یک التش ںیم ہن اجےن ینتک ںیتبحم رک 

  ںیمہ یسک ریغ رحمم ےس ی ات
م
ارا ذمہ

م
 رکےن یک ااجزت ںیہن داتی ویکں ہک  اور ہ

ے

ی

  یچس ںیتبحم ہگج ہگج ںیہن یک اجیت یچس تبحم ای  یہ ی ار وہیت ےہ وج اکنح ےس ڑجیت ےہ

ا ےہ اکنح ےک دعب تبحم وہ یہ اجیت ےہ 

ے
ن

 
اور اکنح وہ وادح رہتش ےہ وج وتبحمں ےس ن

  رصف دو وظفلں ےس ڑجا قلعت تبحم رکےن رپ وبجمر رک یہ داتی ےہ

  ںیم ایس قلعت وک وتبحمں ےس وجڑا ایگ ےہاور  
م
ارے ذمہ

م
  ہ

 

ے

  ولگ یھبک رحمم یک تبحم وک ںیہن ھجمس تکس
م
  اور ہی ریغ ذمہ

ادی یک وکیئ اتیمہ ںیہن وہیت ۔ 

 

 ان ےئلیک اکنح ی ا ش

ری اد رکےن وک آزاد ایخیل ےتہک ںیہ ۔اور ای  یہ  ےسیک ےب ووقف ولگ ںیہ ہی اانپ آپ ی 

  وافداری ےس اکنح رکےن وک ویبوقیفصخش ےک اسھت اسری زدنیگ  

  رھپ وہ ان ولوگں یک وسچ رپ یتسنہ ڈیب رپ ٹیل یئگ

 ںیہ

ے

 ہی ےبووقف ولگ الب تبحم وک ےسیک ھجمس تکس

ا اھت اور وہ اےس گنت رکےن اک ارادہ ریتھک یھت ایس ےیل رتسب 

ن

ر ںیم ی ارم وک آاجی وھتڑی یہ دی 
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ش رک وسےن اک ڈراہم رکےن یگل ۔ 

ھ
گ

 ںیم 

رہ اھت ویکہکن  

ن

  وج یھب اھت ی ارم وک اتسےن اک اانپ یہ م

°°°° 

  آےن اگل وت اس ےس اکپ نیقی اھت 

ن

  وہ واسپ روم یک اجی
 
 گنکیچ رکےن ےک دعب ج

ٹ

وہب

 ہک روح اےس گنت رکےن ےک ےئل وکیئ ہن وکیئ الپگنن رضور رک یکچ وہیگ

ا اچاتہ اھت

ن

  اس ےس ےلہپ ہک وہ وس یت وہ رمکے ںیم چنہپ اجی

ااحلل اس اک ااقتنم ےنیل اک ارادہ اھت اےنت دونں ےس وہ وج اےس دن رات اتس ریہ ویکہکن یف  

  یھت وہ لمکم ااقتنم ےک اسھت وخد وک ااصنف دال راہ اھت

  انتج اس ےن اےس اتسی ا اھت ایس اسحب ےس وہ یھب اےس گنت رک راہ اھت

یھت نکیل اس یک وھبیل اھبیل یس وصعمم یس روح آج لک اےس تہب گنت رک ریہ  

اطیشینں ںیم اطیشونں یک ڈیلر ےنب وہ اےس گنت رکےن اک وکیئ یھب ومعق اہھت ےس  

  اجےن ںیہن دیتی 

 اور 

ے

ا م

ن

 وررک ےک اسھت ادنر ےنجیھب ےس ےلہپی ارم ےن یتخس ےس اہک اھت وسی

ٹ

اےس وہب

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

216 

 اجےن ےس ےلہپ اس ےن ی ارم ےک اکن ںیم رسوگیش یک یھت 

 آپ واسپ آںیئ ےگ روح وک وخاوبں  

ے

  ی
 
  یک داین ںیم یپاںیئ ےگج

ا   رات وک ریمے وخاوبں ںیم آ اجےیئ اگ لم ےک ڈلو ںیلیھک ےگ نکیل ربخدار وج ےھجم اگجی 

 سج رپ ی ارم ےن اےس یتخس ےس وھگرا اھت اور وہ الھکلھکیت وہیئ ادنر یلچ یئگ

 وہ وسےئ ہن

ے

اہک اس ےک ےنچنہپ ی

ے

ا اچاتہ اھت ی

ن

  اور اب ی ارم دلجی روم ںیم اجی

ا اس ےس 

ے

 اسےنم ےس وکیئ آی

ن

  ااچی
 
رھ راہ اھت ج

ٹ

وہ زیتی ےس اےنپ رمکے یک رطف ی 

  زور ےس رکٹای ا

 وہ روح ےک العوہ یسک ےک یھب ہنم ںیہن انگل 

ے
ے

یطلغ اسےنم واےل یک یھت نکیل اس وق

  اچاتہ اھت

  رظن اس یک آوھکنں یک رطف ڑپی 
 
رےنھ اگل ج

ٹ

  وسری وہ ای  یظفل وجاب داتی آےگ ی 

  ین اچہپین آںیھکن وہ کٹھک اس ایگاس دقر اج 

  رھب ایگ اھت نکیل ی ارم ےک دقم ویہ  

ن

  ہک وہ رصف اہھت ےس وجاب داتی آےگ یک اجی
 
ج

 رک ےئگ
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  اس یک آںیھکن روح ےس ینتک زی ادہ یتلم ےہ

  ی ارم ےن وسےتچ وہےئ اانپ وفن اکنال 

 یک

 

ح

من س

  اور رضخ ےک ومی الئ رپ ای  

ر ںیم آ ایگ اھت    سج اک وجاب وھتڑی یہ دی 

  الچ ایگ

ن

   ںیم ڈاےتل وہےئ اےنپ رمکے یک اجی
 

  ی ارم ومی الئ دوی ارہ اینپ ج

اب اس ےک دقومں ںیم یسک مسق یک وکیئ زیتی ںیہن یھت اس ےک دامغ ںیم تہب اسری 

  وسںیچ لچ ریہ یھت 

ام ںیہن دانی اچاتہ اھت وہ ان آوھکنں وک اےنپ نکیل وہ اینپ یسک یھب  

ن

وسچ وک یسک مسق اک وکیئ ی

رھ ایگ

ٹ

  ی 

ن

اا وہا اےنپ رمکے یک اجی

ے

کی

ٹ

ھی
 
چ

  ذنہ ےس 

°°°°°° 

رمکے ںیم دقم رےنھک ےس ےلہپ اس ےن اےنپ آپ وک رپوکسن یک اھت وہ اینپ یسک یھب وسچ 

 ںیہن اجےن دانی اچاتہ اھت

ے

ر روح ی

 

  اک ای

ل رک ادنر دقم راھک وت اسےنم یہ وہ ڈیب رپ لبمک ںیم یسھگ وسےن یک رمکے اک دروازہ وھک
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 ی اامکل اگنٹکی رکریہ یھت

اا اینپ ڑھگی اور ومی الئ ڈرگنسی لبیٹ رپ رھک رک 

ے

کی

ن

ھی
پ
ب

ار رک وصےف رپ 

ے

ی ارم اانپ ٹکیج ای

ارےن اگل۔ 

ے

 رشٹ ای

ح اا وبضم

ن

کت

 

س
ش رک اس رپ اانپ 

ھ
گ

ط رک اور اب وہ رکسماےت وہےئ روح ےک اسھت لبمک ںیم 

 اکچ اھت 

د آںیھکن ےچیم وسےن یک اگنٹکی رک ریہ یھت وی ں اےس  ری 

ن

وج اس ےک آےن اک ادنازہ اگل رک م

ردی  وسحمس رکےک دوونں آںیھکن وھکےل اےس وھگرےن یگل

ن
ن

 آےنپ ےب دح ی

  ہک وہ اس یک وھگری وک یسک یھب مسق یک اتیمہ دےی ریغب اےس وپری رطح ےس دیق رک 
 
ج

  اکچ اھت

ر ہن وہا ہکلب وہ وت اس یک وھگریت وہیئ آوھکنں وک وبلں   روح ےک لسلسم

 

وھگرےن رپ وکیئ ای

  ےس وھچےت وہےئ اس یک رگدن رپ اکھج اھت 

 ےھجم تہب تخس دنین آیئ ےہ وسےن دںی ےھجم ورہن ۔۔۔۔۔۔۔   ی ارم

روہ ورہن ریمی ورہن اہمتری ورہن ےس زی ادہ   ورہن یک ایسی یک یسیت آرام ےس ڑپی
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اک وہیئگ وہ ا

ن

  س یک دیکمھ یک رپواہ ےیک ریغب وبالرطخی

اراض وہ اجوں یگ تہب تخس وایل اس یک دشت ےس رھبوپر سمل  

ن

ی ارم ںیم آپ ےس ی

اےنپ اگل ےک دعب رگدن رپ وسحمس رکےت وہےئ وہ اےس دور رکےن یک وکشش رکےت 

  وہےئ وبیل

اک ےس یھکم اور آےت وہےئ اس ےک وبلں رپ 

ن

ا ےہ اور ی

ے

ا آی

ن

اراض ےھجم انمی

ن

 ای  وہ اجؤ ی

ا ای  ی ار رھپ ےس اس ےک دوونں وگولں وک دشت ےس وچم رک اس اک 

ے

یھنن یس اتسگیخ رکی

ار رک کنیھپ اکچ اھت

ے

 دوہٹپ ای

راتمح رکےت وہےئ اس یک ھٹیپ رپ یکٹچ اکیٹ

ن

ری وہیت روح ےن یکلہ یس م
م
  رشم ےس دوہ

 ی ارم ےن رظن ااھٹ رک اےس داھکی

  ہی یک دبزیمتی یھت وہ یتخس ےس رک ےنہک اگل

روح ےن   ہی دبزیمتی ںیہن آپ وک دبزیمتی ےس روےنک یک ای  ینن یس وکشش یک یھت

  وفرا اہک

ا یتخس ےس اس 

ے

اھبڑ ںیم یئگ اہمتری وکشش اس ےک دوونں اہوھتں وک اھتم رک ےیکت ےس اگلی
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  یک آوھکنں ںیم آںیھکن ڈال رک وبال

اور اس ی ار وہ اس ےک وبلں رپ اکھج اےنپ دشت ےس رھبوپر سمل ےک اسھت اس یک 

  اسںیسن گنت رک ایگ

ازک وبلں وک وچےتم وہ اےس لکشم ںیم ڈال ایگ 

ن

 اس ےک ی

 رپ اتھچپیئ یھت وہ ا

ے
ن

راخ

ن

 ینپ م

ارگ مت ںیہن اچیتہ ہک ںیم مت ےس اسسن ےنیل یک ااجزت یھب نیھچ ولں وت آرام ےس ڑپی 

ر وکشش اک ںیم وہ احل رکوں اگ ہک اسری زدنیگ   روہ انب یسک
م
وکشش ےک ورہن اہمتری ہ

  ی اد روھک یگ 

  اس ےک وبلں وک آزادی ےتشخب وہےئ وہ اےس وارن رکےت وہےئ وبال

 وہیئ یھت ویکہکن اس ےک دعب روح وپری رطح اور  

ے

 
ای

 

اس یک دیکمھ اکیف اکرآدم ی

  ذماتمح وھچڑ یکچ یھت 

  ہک ی ارم اینپ یھبک ہن متخ وہےن وایل یگنشت وک اٹم راہ اھت
 
  ج

°°°° 
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ارف رووپرسٹ وپزوٹی ںیہ وصعمہم امں ےننب وایل ےہ

 

۔اور مت یپایپا   تہب تہب ابمرک وہ ش

 وخربخشی انسیئ یھت لک ےس یہ وہ اس یک ےب ینیچ رپ ےب ڈارٹک ےن رکسماےت وہےئ اےس

  دح رپاشین یھت 

  ویکہکن لک ےس یہ اس ےن اےس وفن رکےک اانت گنت رک راھک اھت ہک دح ںیہن

ارف وک داھکی اھت ویہ 

 

اور اب اس وخربخشی ےک دعب اہجں وصعمہم ےن رکسما رک ش

ارف

 

 ےس    ش

ن

  اگل اکچ اھت ڈارٹک یک رپواہ ےئک ریغب اےس چنیھک رک یس 

 وصعمہم اےس وھگر رک رہ یئگ ہکبج ڈارٹک رکسما دی

ولچ رھگ ےتلچ ںیہ اب ےس ںیم وخد اہمترا ایخل روھکں اگ اہمترے اھکےن ےنیپ اک ےنلچ 

ا ہی 

ے

ر زیچ اک ایخل ںیم وخد روھکں اگ ںیہمت وت وےسی یھب یسک زیچ اک وہش ںیہن وہی
م
رھپےن اک ہ

ی وہےن وایل یٹیب داین ںیم آےن ےس ےلہپ یہ ھجم ےس ہن وہ ہک اہمتری ےب دایھین ےس ریم

اراض وہ اجےئ 

ن

  ی

ے وہےئ ںیم ےنہک اگل وت 

ے

کلن

ن

ن
ارف رمکے ےس 

 

ںیم وت ایھب ےس اس اک ایخل روھکں اگ ش

 وصعمہم وک ےسیج اکٹھج اگل 
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   یک بلطم ےہ وہےن وایل یٹیب وہ اٹیب یھب وہ اتکس ےہ

اء اہلل اعتیل اٹیب یہ وہاگ ےھجم ےلہپ

 

ھااری یٹیب ےک ےیل مہ نیت اچر اسل اور ان ش

م

ے

ب

 اٹیب اچےیہ 

 ںیہ 

ے

  دعب یھب وسچ تکس

ا  ارف ےن ہنم انبی 

 

وصعمہم آہتسئ آہتسئ یتلچ اس ےک اسھت ہہک ریہ یھت سج رپ ےلہپ وت ش

  رھپ رکسما دی ا 

اہں ی ای ا ولچ اٹیب یہ یہس ےہ وج یھب وہ سب دلجی ےس آ اجےئ اس ےک دنکےھ ہپ اہھت 

ارف  

 

  ےن رکسما رک اہک رےتھک وہےئ ش

ار ف ا یھب وت وپرے اسڈےھآھٹ ےنیہم رہ ےئگ ںیہ وصعمہم اس ےک 

 

دلجی ےسیک آےئ اگ ش

 اسھت یتلچ اموییس ےس وبیل

وکیئ ی ات ںیہن مہ اسڈےھ آھٹ ےنیہم اس اک ااظتنر رکںی ےگ اور ںیہمت یھب اینپ ریک رکین 

اہک مہ اےس اتب یپاںیئ ہک مہ اس ےک آےن ےس ےلہپ یہ ان

ے

اک انتک ایخل رےتھک رےہ    وہیگ ی

   ںیہ

و رس ںیم اانپ ایخل روھکں یگ رصف ںیہمت یہ ایپر ںیہن ےہ اےنپ وہےن واےل ےچب 
فک
ا
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ا    ےس وصعمہم ےن وفراً وجاب دی 

 

 

ح

من س

   ےس وفن اکنل رک زیتی ےس 
 

ری ڈگ وہ اس ےک ےئل اگڑی اک دروازہ وھکاتل ج وی 

پ رکےن اگل

 

ای

ٹ

  ی

   رپ رصموف دھکی رک وصعمہم ےن وپاھچاب مت یک رکےن گل ےئگ وہ اےس وفن 

 رک راہ وہں اب 

ٹ
 

ارے ھچک ںیہن سب رضخ اور یلیل وک رات اےنپ رھگ رپ ڈرن ےک ےیل اونای

ا وہں

ے

ا ی ارم وک یھب وفن رکی

ن

  اینپ وخیش اونپں ےک اسھت یہ انمؤں اگی

 رکےن ےک دعب وہ ی ارم وک وفن رکےن اگل ہکبج وصعمہم رکسماےت وہےئ اس 

 

ح

من س

رضخوک 

  دنکےھ رپ رس رھک یکچ یھتےک  

  ہی ان یک زدنیگ ںیم آےن وایل یلہپ وخیش یھت ےسج ےل رک وہ دوونں ےب دح وخش ےھت

ا ےہ

ے

   داین ںیم اوالد اک ااسحس یہ داین اک س  ےس وخوصبرت ااسحس وہی

°°°°° 

ا انتک وسںیئ ےگ وہ اس اک دنکاھ یتلہ ےب زاری ےس وبیل 

ن

 ی ارم اھٹ اجںیئ ی

ا رشارت ےس وبال وتروح ےن رشدنمہ 

ے

ی وسےن دو روح ی ار کھت ایگ وہں ںیم وہ آھکن دی ا
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 اگلیئ   وہےت الہپ

ٹ

 
پ

 رس اکھجی ا اور رھپ اس ےک دنکےھ رپ ج

   تہب دب زیمت ںیہ آپ ھجم ی ات یہ ںیہن رکین آپ ےس

  ےس اھٹ رک اجےن یگل وت ی ارم ےن اس اک ی ازو ڑکپ رک اےس وخد رپ رگاےت 
 
ی ر

ے

وہ اس ےک ق

  وہےئ اےس اےنپ ی ازوؤں ںیم دیق رک ایل

اب وکن یس دبزیمتی رک دی ںیم ےن زی ادہ ایپر یھب ںیہن رکےن دی ا مت ےن اور اب یھب 

وہ اس یک وھتڑی وک ڑکپےت وہےئ اس ےک وبلں رپ یھٹیم یس   ںیہن رکےن دے ریہ 

  اسجرت رکےن یہ واال اھت ہک روح ےن اس ےک وبلں رپ اہھت رھک دی ا 

 سب تہب وہا ی ارم ۔۔۔۔۔

ر ےل رک اہیں رپ دیق وہےن ےک ےیل ںیہن آیئ وہں ںیم 
م
  اںیھٹ اور ںیلچ ےھجم ی اہ

ر رطف ےس دانھکی ےہ زیلپ
م
ا ےھجم آسئ ڈنیل یک نہب وک ہ

ن

   ںیلچ ی

  وہ تنم رکےت ادناز ںیم وبیل 

ر 
م
روح ریما ہچب رات ےک دس جب رےہ ںیہ اور اہیں ےک ھچک اوصل ںیہ مہ رات وک ی اہ

 

ے

  ںیہن اج تکس
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ے

اور ارگ اجںیئ ےگ یھب وت اہکں ہی العہق رہش ےس وھتڑے افےلص رپ ےہ اور دور دور ی

ری اہپڑی وساےئ لگنج ےک اور ھچک ںیہن ںیہ وساےئ اہیں ےس وھتڑے  

ٹ

افےلص رپ ای  ی 

   ےہ

رزگ دنسپ ںیہن آےئ اگ
م
  نکیل واہں رپ یھب ای  بلک ےہ اہجں اک اموحل ںیہمت ہ

ریغ ذمیبہ اموحل ےہ ںیہمت دنسپ آےن ےک وکیئ اچزسن یہ ںیہن ںیہ واہں رپ رشاب 

 وجا س  ھچک اتلچ ےہ

ٹ

 
  رگسی

ا دنسپ رکو یگ

ن

  ریما ںیہن ایخل ہک مت واہں اجی

  اتبی ا وت روح ےن ہنم انبایل ی ارم ےن لیصفت ےس

  ےس یہ وھگم رک واسپ آاجںیئ ےگ زیلپ ےلچ ہن روح
 
ی ر

ے

  ق
 
ی ر

ے

وصعمم یس لکش    اہیں ق

ا یہ ڑپا 

ن

  انب رک وبیل وت ی ار م وکانمی

کیھٹ ےہ ولچ ےھجم وکیئ ارتعاض ںیہن نکیل ای  ی ات اکن وھکل رک نس ول اہیں وجوتں 

 ےس ےلکن اور حبص لیج   یک آواز دیپا رکےن یک یھب ااجزت ںیہن ےہ ہی

ٹ

ہن وہ ہک ایھب وہب

  ےس ےلم

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

226 

وہ وصعمتیم ےس آںیھکن   ی ارم ںیم یھبک لیج ںیہن یئگ۔ےگل اہھت وہ یھب دھکی یل ےگ 

  اٹپٹپیت وہیئ وبیل

 لھک یھت

ٹ

م
   ی ارم ےک رہچے رپ ےب اایتخر رکسماہ

  ےس  
 
ی ر

ے

  ہک روح دلجی ےس اس ےک ڈلپم رپ وبہس دیتی رھپیت ےس اس ےک ق
 
ج

  یہ اچیتہ یھت ہک ی ارم ےن اےس ڑکپ ایلاانھٹ

  اور رھپ اجراحہن ادناز ںیم اس ےک وبلں رپ ےتکھج وہےئ دشت ےس رھبوپر وبہس ایل

 ےک اسھت وبال

ٹ

م
ا رھبوپر رکسماہ

ے

ی ا ےہ ایپر وہ رشارت ےس آھکن دی ا

ے

  اےسی یک اجی

راھ

ٹ

ر یک رطف دقم ی 
م
 ےن یگلےھجم ںیہن انھکیس آپ اک اجراحہن ایپر وہ ہنم انبیت ی اہ

ا رشارت ےس وبال

ے

ا ےہ ی ارم اس ےک ےھچیپ اجی

ن

   نکیل ےھجم اھکیسی

  ارے اہک ہن ںیہن انھکیس وہ اےس وھگر رک وبیل 

ی ویبی وک وہ اس ےک ےھچیپ ےھچیپ اتلچ اانپ رمکہ 

م
ک

ن

ی

ا ےہ اینپ 

ن

رپ ںیم ےن یھب وت اہک ہک ےھجم اھکسی

  الک رکےت وہےئ وبال

  اج یکچ یھت ۔ زیت دقم ااھٹیت ڑیسویھں یک اج  وت روح

ن

 ی

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

227 

  
 
رےن اگل ج

ے

ر اجےن یک وہ یفن ںیم رس الہ ڑیسایھں ای
م
اف ینتک دلجی ےہ اس ڑلیک وک ی اہ

ری ڑیسیھ رپ ھچک ریحان اسھت ڑھکے داھکی

ن

  روح وک آچ

  یک وہایگ اجےننم اہیں ویکں رک یئگ

ر وک اہیں داھکی وج دیئب ںیم وشون وک اوغا رکےن واال اھت اس ےن  پ

ن

 ی ارم ںیم ےن ایھب اس ڈکن

  ی ادلجی ےس اتب

ر وہ رضوری وت ںیہن ہک وہ وشون وک اوغا  پ

ن

روح ںیم ےن اہک اھت ہک وہ اتکس ےہ ہک وہ وکیئ ڈکن

ر ےتلچ ںیہ
م
   یہ رکےن واال وہاور ہی یھب وہ اتکس ےہ وکیئ اور وہ ریخ وھچڑ ولچ ی اہ

  ولچ رنشپیسی ےس اگڑی یک اچیب یھب ینیل ےہ

ا ےہ اےس اےنپ اسھت  

ے

ےل ایگ روح ےن رھپ ای  رظن وہ اس ےک دنکےھ ہپ اہھت رھک

  دوی ارہ ےھچیپ داھکی اھت 

نکیل ی ارم ںیہن اچاتہ اھت ہک وہ ںیہک یھب اور دںیھکی اس اک دایھن وت رصف اےنپ ی ارم رپ 

  رکےت وہےئ ی ارم ےن 
 
ی ر

ے

د ق ری 

ن

ا اچےیہ اس یک رمک ںیم اہھت ڈال رک اےس اےنپ م

ن

وہی

  اےس اس ی ات اک ااسحس یھب دالی ا اھت

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

228 

  ہک روح اےس  
 
  وھگرےت وہےئ ےب اسہتخ رکسمایئ اور اس ےک اسھت لچ دیج

°°°° 

اہک یسک مسق یک 

ے

ی ارم یک ویں یہ ےلچ ےگ اےنت آہتسہ آہتسہ وہ تہب ولس اگڑی الچ راہ اھت ی

 وکیئ آواز دیپا ہن وہ اور ان ےک اہوھتں یسک مسق اک وکیئ اقونن ہن وٹےٹ ۔ 

 نکیل روح وت اس یک ولس ڈیپس رپ ریحان یھت

رای ا اہں مہ
م
  اےسی یہ اجںیئ ےگ ویکہکن اہیں ےک اقونن تہب تخس ںیہ ی ارم ےن دہ

  وت روح ےن ہنم انب ایل 

 رفس انب رےہ ںیہ آپ

ن

   ی ارم ہی رفس ریمی زدنیگ اک س  ےس وبرن

پ اچپ ی الکل اخومش اور اےنت آہتسہ اےس مک ازمک ی ارم ےس اس ےس  اس رطح ےس جپ

  ہی ادیم ںیہن یھت

ا وہ رےتس ی ا اگڑی یک   ںیہمت اتپ ےہ اجےن نم

ن

ے ںیہ ی

ے

کلن

ن

ن
  دو تبحم رکےن واےل رفس رپ 

 
ج

 ڈیپس وک ںیہن دےتھکی 

 ہکلب ای  دورسے وک دےتھکی ںیہ 
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 ای  دورسے ںیم وھک اجےت ںیہ

ا دنسپ یہ ںیہن رکےت

ن

 وہ ای  دورسے ےک العوہ یسک اور ےس ی ات رکی

 یسک اور ےک ی ارے ںیم وسانچ دنسپ ںیہن رکےت 

یھبک روتسں رپ وت یھبک اگڑی یک ڈیپس رپ وھگر رک ریہ وہ وہ اس اک اہھت اھتم مت یک ےب اکر ںیم  

 رک وچےتم وہےئ وبال 

 ںیہمت وت اچےیہ ہک مت اانپ اسرا دایھن ھجم رپ اگلؤ

 ںیہن دو دوھکی ےھجم وسوچ مت آےگ ےھچیپ یک زیچوں ےپ دایھن  رصف ےھجم

ری وہ اجو یگ وت یک افدئہ ےہ اس ول 

ن

  ریما یپاررنٹیہ ارگ مت ان س  ںیم ی 
 
 ڈراویئ اک ج

ن

ن

 ریمے اسھت وخش ںیہن ےہ

 ی ارم ےن اےس دےتھکی وہےئ اس ادناز ںیم اہک ہک روح رشدنمہ وہیئگ

ںیہن ی ارم ںیم تہب وخش وہں آپ ےک اسھت آ رک ںیم وت ہی ہہک ریہ یھت یک آپ ےن 

 یھبک اینت آہتسہ اگڑی ڈراویئر ںیہن یک 

   ےہ سج ںیم اینت مک ی اںیت یک وہںاور ہن یہ مہ ےن یھبک ااسی رفس یک
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اہں ڈارگنل ہی وت مت کیھٹ ہہک ریہ وہ نکیل مہ آہتسہ اور مک ی اںیت اس ےیل رک رےہ ںیہ 

ر اجےئ اور
م
وکیئ   ویکہکن مت ےن دوونں ہشیش وھکل دےی ںیہ اس ےس نکمم ےہ ہک آواز ی اہ

 اوصل وٹےٹ وت ےھجم ی الکل ااھچ ںیہن ےگل اگ 

ا 

ے

 ےہ وہ اےس دےتھکی ی ارم آپ ڈان ںیہ دا ڈویل آپ ےک اسےنم ہی س  یک اتیمہ رھک

 وہےپ ی اد دالےن یگل ی ارم رکسمای ا

ںیم وخد اوصولں رپ ےنلچ واال دنبہ وہں روح ےھجم رول وتڑےن واولں ولوگں ےس انھجل 

ارے انبےئ وہےئ اوصولں رپ لمع رکےت ںیہ 
م
 وہیت ےہ ولگ ہ

 وت ںیمہ یھب اچےیہ ہک مہ ان ےک انبےئ وہےئ اوصولں وک دمرظن رںیھک

  اک ارتحام رکے ی ار م ےن رکسما رک اےس اینپ ی ات اک بلطم اھجمسی ا اھت ان ےک اوصولں 

 روح اس یک ی ات نس رکرکسما دی

آپ ی الکل کیھٹ ہہک رےہ ںیہ ی ارم سج رطح ےس مہ وخد اوصل انبےت ںیہ اور اچےتہ 

 ںیہ ہک س  اس یک ریپوی رکںی

 ںیمہ دورسوں ےک اوصولں یک یھب ایس رطح ےس ریپوی رکین اچےیہ ۔
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ارے اوصولں رپ ںیلچ ےگ وت ےلہپ ںیمہ یھب یسک ےک   ارگ
م
ںیمہ ہی امن ےہ ہک ولگ ہ

 اوصولں رپ انلچ ڑپے اگ 

ادیک رکےت وہےئ وہ رھپ ےس 

ے

نکیل رھپ یھب اگڑی یک ڈیپس تہب مک ےہ اس یک ی ات یک ی

 وبیل وتی ارم ےب اسہتخ رکسما دی ا ۔ 

ر

ٹ

 
 اک رفس ےھجم یھب تہب ابمل گل راہ اہں اجون ہی ی ات وت مت ی الکل کیھٹ ہہک ریہ وہیپاچن ولک م

   ےہ

ر ای  دورسے ےک اسھت   ان اک ارادہ اہپڑی یک رطف اجےن اک اھت اور رھپ ویہ وھتڑی دی 

 زگار رک واسپ آ اجےن اک 

ے
ے

 وق

 وہ راہ اھت 

ے

 
ای

 

 نکیل ہی رفس ان ےک ےئل تہب ابمل ی

ر یک   ہگج ہگج وبٹ ےگل ےھت ہک اگڑی یک ڈیپس مک ریھک اجےئ اور آواز دیپا رکےن

ن

ےس رگی 

 اجےئ

اک ےہ

ن

 ان راوتسں رپ ےلکن یہ ںیہن لگنج رطخی

ے
ے

 اور رات ےک وق

ا یھب اےنپ آپ 

ن

اور اےسی ںیم ان اوصولں یک ریپوی رکےت وہےئ آےگ یک رطف رفس رکی
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  ںیم ای  تہب لکشم اکم اھت

  
 
  دھکی ریہ یھت اہجں وساےئ ادنریھے ےک ھچک رظن ںیہن آراہ اھت ج

ن

ر یک اجی
م
روح ی اہ

 ی ارم ےن اگڑی یک ڈیپس زیت رکدی

ن

 ااچی

 اینت زیت ویکں رک دی   یک وہا ی ارم

ن

 آپ ےن اگڑی یک ڈیپس ااچی

 روح ےن وفرا اہک اھت   اس ےس آواز دیپا وہ یتکس ےہ

ن دلجی اہیں ےس
 
ہن
مم
ہ

 اہیں یلگنج اجونر ںیہ 

ے

ا اچےہ روح ہی مہ رپ ہلمح رک تکس

ن

 لکن اجی

 ںیہ

ارے ےئل آاسین وہیت نکیل اس ےس اہمتری تعیبط 
م
ارگ مت اگڑی اک ہشیش دنب رک یتکس وت ہ

راب وہ اجیت ےہ 

ن

 چ

  ایس ےیل ںیم ےن اگڑی یک ڈیپس زیت یک ےہ

 ی ارم وہ یک اھت ۔۔۔؟ 

 اگڑی ےک اسےنم ےس وج ایھب اہیں ےس الکن اس یک ی ات وک اکےتٹ وہےئ روح ےن اینپ

ے داھکی 

ے

کلن

ن

ن
 یسک زیت زیچ وک 
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 یک یھت 

ن

 وج دیفس رن

ا  ررڈنیل ےک ولگنجں ںیم ہی تہب ںیہ ی 

ن
 

۔وہ دیفس اتیچ اھت ہی داین ںیم تہب مک ںیہ نکیل وسی

رزرڈنیل ےک لگنج یہ ان اک الص رھگ ںیہ

 

 ویں ہہک ولہک وسی

  ہی داین ےس متخ وہےئگ ےھت رھپ ہن اجےن 
 
 اھت ہک ج

ے
ے

 ےنتک اسولں ےک دعب اںیہن ای  وق

 وسزٹئرڈنیل یک اہپڑویں رپ یپای ا ایگ 

ای اب وہےت ںیہ

ن

 رھپ ہی ولگ ان یک اس لسن یک افختظ رکےت ںیہ ہی تہب ی

 وہیت ےہ ہک وہ ای  یہ وار ےس اےنپ اکشر وک متخ رک دےتی ںیہ

ے
ے

  ان ںیم اینت اطق

 ی ارم ےن لیصفت اتبےت وہےئ اےس ڈرا دی ا اھت 

نکیل اس یک وکیئ ی ات وھجٹ ںیہن یھت اور روح وک ڈراےن اک یھب اس اک وکیئ ارادہ ںیہن 

 اھت

دے داتی اھت نکیل اس ی ار   وہ وت سب روح اس ےس وج یھب وسال وپیتھچ وہ اس اک حیحص وجاب

 اےس چس اتب رک وھتڑا اتھچپ راہ اھت 

 اس ےن ای  دیفس اتیچ اسےنم 

ن

  ااچی
 
ویکہکن روح تہب زی ادہ وخزفدہ وہ یکچ یھت ج
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ا داھکی 

ے

  ڑسک رپ اھبےتگ وہےئ اس رطف آی

 روح ھچک ںیہن وہاگ

ے

راؤ م
 
 ھگ

ا اچاہ 

ن

 وہ اس رطح ےس ہلمح ںیہن رکےت ی ارم ےن اےس اھجمسی

 ںیم اانپ ہنم اپھچی ا نکیل  

ن

راتھ دھکی رک روح ےن وفرا ی ارم ےک یس 

ٹ

اس ےتیچ وک اس رطف ی 

 ی ار ارگ اگڑی

ے
ے

روق   رک ہن اھبنساتل وت ھچک یھب وہ اتکس اھت   اھت ی 

را رک وبیل وت اس نیگنس وچسنشی ںیم اس 
 
ا وہ ھگ

ن

ی ارم واسپ ںیلچ ےھجم آےگ ںیہک ںیہن اجی

 لھک یھت

ٹ

م
 ۔ ےک رہچے رپ وخوصبرت رکسماہ

 

ے

 

ن

روح ارگ مت اس رطح ےس ریمے اسھت یگل روہ یگ وت اگڑی الچےن یک اجبےئ ریمی ئ

راب وہیئگ وج ہک وہ ریہ ےہ اور رھپ مہ دوونں ان دیفس وتیچں اک ڈرن 

ن

ری رطح ےس چ ی 

 نب اجںیئ ےگ 

ی ارم ےن رشارت ےس اس ےک اکن ںیم رسوگیش یک ہکبج اس رطح ےس اگڑی اھبنسانل 

رنی اکم اھت

ے

  ای  لکشم ی

 ےس ذرا اس ہنم اکنل رک ای  ی ار 

ن

 ےک دعب روح اس ےک یس 

ن
ن

اور اس یک وپری ی ات یس
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 رھپ ےس اسےنم رسک وک دےتھکی وہےئ دیسیھ وہیئ

  اور اگڑی اک ہشیش آدےھ ےس زی ادہ دنب رک ایل

اا یہ ںیہن اچےیہ 

ن

کلی

ن

ن
ر 
م
 ی اہ

ے
ے

امی وسری ی ارم ےھجم دض ںیہن رکین اچےیہ یھت ںیمہ اس وق

  اھت

اک اجونروں ےک جیب آےئگ آپ اگڑی وسری ی ار

ن

م ریمی وہج ےس مہ اہیں اینت رطخی

 ےتلچ ںیہ

ٹ

رے مہ واسپ وہب

ٹ

  واسپ م

رات وت رات اہیں وت دن وک یھب وکیئ ہن آےئ مہ واسپ ےتلچ ںیہ وہ اکیف وخزفدہ اس ےس 

 ہہک ریہ یھت۔ 

ی ریما ہچب اینت یس ی ات ےپ ڈر ایگ مہ واسپ وت ںیلچ ےگ روح نکیل اہیں ےس اگڑ

ا وہاگ

ن

ن وھتڑا اور اجی
 
ہن
مم
ہ

 ومڑےن اک وکیئ راہتس ںیہن ےہ 

وہ رنم ےس اس ےک اگل ہپ اہھت رھک رک اھجمسےت وہےئ وبال ۔وتروح وخف ےس اس اک 

  

ن

ی وت یھبک اس یک اجی

ے

ھت
ی ک

  د

ن

  ی ازو اھتم رک یھبک ڑسک یک اجی

 وہ ادنر یہ ادنر تہب اتھچپ ریہ یھت 
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اک  اس ےیل ی ارم ےک اسھت اس رطح 

ن

 ہگج ویکں آیئ   یک طحری

  دل اچےہ وہ ہنم ااھٹ رک لچ دی اس ہگج ےک ھچک 
 
ہی وکیئ اس اک کلم وھتڑی اھت اہجں ج

اک یھب یھت

ن

 اوصل ےھت اور ہی ہگج تہب رطخی

ری تبیصم ںیم ڈال دی ا اھت سج اک اےس تہب 

ٹ

اس ےن اینپ وہج ےس ی ارم وک یھب تہب ی 

 اوسفس اھت 

 اہیں ھچک یھب وہاتکس اھت

ر دض
م
ر   ی ارم اس یک ہ

ن
 

ااجی

ن

ااھت وت اس اک ہی بلطم ںیہن اھت ہک وہ اس یک رنیم اک ی

ے

وپری رکی

 افدئہ ااھٹیت 

۔نکیل اب وت یطلغ وہ یئگ یھت نکیل اس ےک ی اووجد یھب ی ارم ےن ای  ی ار یھب ہی ی ات 

 رک راہ اھت

ٹ

 
  اتجیئ ںیہن یھت ہکلب وہ وت تہب تبحم ےس اےس رٹی

رکںی ےھجم ڈر گل راہ ےہ وہ ےشیش وک الھک دھکی ی ار م زیلپ یھب آپ یھب اینپ رطف ہشیش دنب  

 رک وبیل 

ا 

ن

راےن یک رضورت ںیہن ںیم وہی
 
اہں ریما ہچب ںیم ایھب دنب رک داتی وہں ںیہمت ھگ
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 اہمترے اسھت

   ی ارم ےن تہب رنیم ےس

 وکیئ زیچ اھبیتگ وپیئ ان یک اگڑی یک اسڈیئ ےس رکٹارمیئوج اکیتن یھت ہک وہ 

ن

  ااچی
 
ج

پک    ی
ن جپ
دیفس اتیچ یہ ےہ اس ہک ےب اسہتخ خیچ دنلب وہیئ اور اس ےل اسھت وایمہرم ےس 

 یئگ

اب یھب اگڑی آےگ یک رطف یہ رھب ریہ یھت اور اب   نکیل ی ارم ےن اگڑی رویک ںیہن

د آےگ اجےن   ری 

ن

ےک دعباب اگڑی ومڑےن یک ہگج ےتلم یہ اس ےن اگڑی ومڑ وھتڑا اس م

  یل یھت

 اجن اب وکیئ اجونر ںیہن ےہ ی ارم ےن رسوگیش یک 

ارے ےھچیپ یہ ویکں ڑپے ںیہ
م
اک اجونر ہ

ن

 اتپ ںیہن داین ےک اسرے رطخی

ان امن اتپ ںیہن یک زیچ یھت

ن

رڈنیل ںیم وہ ان

ن
 

 ےلہپ آی

 اور اب ہی دیفس اتیچ 

ا یہ ںیہن مہ آدنئہ ںیہک ںیہن اج 

ن

ںیئ ےگ اےنپ رھگ رپ یہ راہ رکںی ےگ دیئب ںیم ۔ےھجم اجی
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 ےہ ںیہک رھپ یھب اس ےس وت رتہب دیئب ےہ 

 ںیہ

ے

 اہجں مہ رپوکسن وہ رک وت رہ تکس

ا  واہں ےک ولگنجں ںیم وکیئ

ے

 یلگنج اجونر ںیہن وہی

 اس ےس وت رتہب ویہ ہگج ےہ روح ےن اس یک رطف اک ہشیش یھب دنب دھکی رک اب نئمطم

 ادناز ںیم اہک ۔ 

 اہاہاہ روح ریمی اجن واہں رپ یھب تہب ےس یلگنج اجونر ںیہ 

  ہتپ ےلچ اگ ریخںیہمت ڈرےن یک 

ے

  دوھکییگ ی
 
مت ےن دیئب داھکی یہ اہکں ےہ ج

  ںیم وہں ںیہمت اچن یھب ںیہن 

ے

  ی
 
رضورت ںیہن ںیم وہں ہن اہمترے اسھت ج

 آےئ یگ 

 افختظ   روح مت ی ارم اکیمظ یک روگں ںیم وخن نب رک 

ے

ری اسسن ی

ن

دوڑیت وہ اینپ آچ

 رکوں اہمتری

رزگ رضورت ںیہن ےہ ںیہمت ھچک 
م
راےن یک ہ

 
ریمے وہےت وہےئ ںیہمت ڈر ےن ی ا ھگ

  ںیہن وہاگ وہ رنیم ےس اھجمسےت وہےئ رکسما رک وبال
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آیئ امی وسری ی ارم ںیم ںیہن اجیتن یھت ہک اہیں ھچک ااسی وہاگےھجم ےس یطلغ وہیئگ وت  

 ف رک دےیجیزیلپ ےھجم اعم

 ںیم آدنئہ یھبک ایسی دض ںیہن رکوں یگ وہ وصعمتیم ےس وبیل 

ر دض ںیہن رکیت نکیل 

ن
 

ےھجم اتپ ےہ ریمی اجن ںیہمت اتپ ںیہن اھت ورہن ریمی روح اجی

 ںیہمت ی ار ی ار وسری وبےنل یک رضورت ںیہن ےہ

اوافق وہ اور اب وت مہ واسپ اج

ن

رےہ ںیہ   ںیم اجاتن وہں ہک مت اس ہگج ےس وپری رطح ی

  رپاشین وہےن یک رضورت یہ ںیہن ےہ

 ےک راےتس رپ ڈااتل وہا وبال 

ٹ

 وہ اگڑی دوی ارہ ےس وہب

 راہتس اہپڑی ےک اچروں رطف وھگم راہ اھت 

 اصف رظن آ راہ اھت سج ںیم ےب امشر رواینشں لج ریہ یھت 

ٹ

سج ےس ےچین وموجد وہب

 نکیل اب یھب وہ اکیف افےلص رپ اھت 

  ںیہ اےنت  اس ےک وت ومہ و امگن
 
ی ر

ے

ری ا ےک ق  ےک ای 

ٹ

یھب ںیمہ یھب ںیہن اھت ہک وہب

  یلگنج اجونر وموجد وہں ےگ
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 ںیم واسپ آےن ےک دعب اس ےن مسق اھکیل یھت رات وت رات وہ دن ںیم یھب یھبک 

ٹ

وہب

ر ںیہن ےلکن یگ 
م
 ی اہ

 وہ واسپ ںیہن ےلچ اجےت ی ارم

ے

  ی
 
ش اس دقر رپاشین وہ راہ اھت وہ وت اےس اہیں وخ  ج

 رےنھک آی ا اھت 

 اور اہیں وہ اینت وخزفدہ وہ یکچ یھت

وہ یھب دیفس وتیچں ےس وج ہک ےتیچ یک س  ےس وصعمم لسن وہےن ےک اسھت اسھت  

اک لسن یھب یھت 

ن

 س  ےس رطخی

اک ںیہن اھت

ن

ررڈنیل ےک ولوگں ےک ےیل ہی اانت رطخی

ن

  نکیل وسی 

ااھ ورہن یسک وک اصقنن 

ے

ہی ای  ااسی اجونر اھت سج ےک اسھت ڑیھچ اخین ےک دعب وہ ہلمح رکی

 ںیہن اتچنہپ اھت 

ا اھت 

ے

 اےنپ آپ ےس یہ بلطم رھک

  وہےن ےک ی اووجد یھب
 
ی ر

ے

 ےک اانت ق

ٹ

 ےک ولوگں رپ  وہب

ٹ

یلگنج اجونروں ےن یھبک وہب
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 ہلمح ںیہن یک اھت 

 اںیہن دنسپ رکیت 

ے

 ہک لگنج ںیم تہب اسرے  وسزیئرڈنیل یک وکحم

ے

 یھت اہیں ی

 افحیتظ ااظتنامت یھب ےیک ےئگ ےھت 

اہک لگنج ںیم رےنہ واےل اجونروں وک وکیئ ہلئسم ہن وہ

ے

  ی

 اہیں رپ اجونروں وک رےنھک ےک یھب ھچک اوصل ےھت

ارگ اہیں رپ ای  اجونر وک یپاوتل اجونر ےک وطر رپ یپاال اجےئ وت ہی ان ولوگں اک اوصل اھت ہک وہ 

 ی  ںیہن ہکلب دو وہں ےگا

بلطم ےک وجڑی یک وصرت ںیم اہیں ےک ولوگں وک االیک اجونر یپاےنل یک ااجزت ںیہن 

ا اھت 

ے

 یھت ان ولوگں ےک ایخل ےس اس رطح ےس االیک اجونر وخد وک اہنت وسحمس رکی

اس ےیل اہیں رپ رصف اور رصف وجڑی یک وصرت ںیم یہ اجونر رےنھک یک ااجزت 

   یھت

الم اھت ہی یھب ان ولوگ

 

 ں ےک اوصولں ںیم ش

ایس ےئل وت وہ وشون وک اہیں ںیہن الی ا روح یک اینت دض رکےن ےک ی اووجد یھب اس ےن اس 
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 یک ی ات ںیہن امین یھت ۔ 

ا اچاتہ اھت

ن

  ویکہکن وہ یسک یھب ہگج ےک اوصل ںیہن وتڑی

ان اھت اےس اوصل وتڑےن واےل ولگ وخد یھب دنسپ ںیہن  

ن

ےھت وہ وخد اوصل رےنھک واال ان

ان ےک الخف اھت

 

ا اس یک ش

ن

  اےسی ںیم اس اک یسک ہگج اک اوصل وتڑی

°°°°°° 

ر ےنلچ وک اہک 
م
 حبص وہےت یہ ی ار مہ ےن اےس ای  ی ار رھپ ےس ی اہ

ن ےنتج دن رانہ ےہ یہی رپ رےتہ ںیہ
 
ہن
مم
ہ

 ںیہن ی ارم مہ ںیہک ںیہن اجںیئ ےگ 

  اور رھپ واسپ ےتلچ ںیہ 

ں وھگےنم رھپےن آےئ ںیہ اور ںیم ےن ںیہمت اتبی ا ریمی اجن یک وہ ایگ ےہ ںیہمت مہ اہی

اک ںیہن اھت انتج ہک مت یھجمس

ن

 ہک وہ اجونر اانت رطخی

اک اھت وہ 

ن

اتیچ اھت اور ےتیج وصعمم ںیہن وہےت وک ریچ اھپڑ رک  ںیہن ی ارم وہ اجونر تہب رطخی

 یہ دم ےتیل ںیہ 

ا یہی رپ رانہ ےہ اور ربخدار وج آپ یھب ںیہک

ن

ا ےھجم ںیہک ںیہن اجی

ے

ر ےلکن ارگ ےھجم اتپ وہی
م
 ی اہ
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اک ےہ وت ںیم یھبک اہیں ںیہن آیت

ن

  ہک ہی ہگج اینت رطخی

ااھچ ی ای ا اب مہ اس رطف ںیہن اجںیئ ےگ مہ دورسی یسک ہگج وھگےنم ےتلچ ںیہ اور اب 

ا وہں

ے

 یھب ںیہن وہاگ ںیم ودعہ رکی

ن

  اہمترا رفس وبرن

اھتےتم وہےئ اہک وت روح وت امانن   ں یم مہ تہب اوجناےئ رکںی ےگ ی ارم ےن اس اک رہچہ اہوھت

را    یہ ی 

رشی وہ رک یتلچ وہں نکیل ودعہ رکںی ہک مہ اس رطف ںیہن اجںیئ ےگ 

ن

کیھٹ ےہ ق

ںیم رس الہےت وہےئ اےس نیقی دالی ا   روح ےن رھپ ےس نیقی داہین اچےیہ ی ارم ےن اہں

   سج ےک ااھت یہ وہ اس ےک وبلؑ رپ اکھج یکلہ یس اسجرت رل ایگ

را ںیہن انمی ا اورسج اک    
پ

ن

 ایتر وہےن ےلچ یگ   روح ےن ن

ن
 

  روح افنئ

ر یلکن وت ی ارم اہیں ںیہن اھت نیقی رنشپیسی ےس اچہب ےنیل ایگ وہاگ اہیں ےک 
م
وہ اہن رک ی اہ

 وہولٹں ےک یھب بیجع اوصل ےھت 

ا ی الکل االؤڈ ںیہن اھت 

ن

 اینپ اگڑی الی

ا اھت واہں ڈ

ن

 ےک اگڑی ںیم اجی

ٹ

ا اھت وہب

ن

راویئر یھب وموجد اھت ارگ اچںیہ وت اہجں یھب اجی

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

244 

 ےھت اور ارگ ان ےک امہمن رپاویئیسی اچےتہ ںیہ وت وہ اگڑی وخد 

ے

اےس یھب ےل رک اج تکس

 ںیہ

ے

 ڈراویئ رک تکس

ا اچےیہ

ن

  سب ان ےک یپاس السنسئ وہی

ر یھت ۔ 

ن

 اور ی ارم وک اینپ رپاویئیسی ےب دح زعی 

  اجےت راےتس رپ اےس رھپ 

ن

ر یک اجی
م
  ی اہ
 
وہ ڑھکیک ہپ ڑھکے ی ارم اک ااظتنر رکےن یگل ج

 ےس ویہ لک وایل ڑلیک رظن آیئ 

ری   وہ اکیف رپاشیین ےس یسک یک ںیتنم رک ریہ یھت وہ اہھت وجڑ ریہ یھت ی 

ے
ے

نکیل اس وق

 رطح ےس رو ریہ یھت

ن ںیہن یپایئ نکیل وھتڑی یہ ہکبج دورسا صخش اس یک رطف ھٹیپ ےیک ڑھکا اھت ےسج وہ اچہپ

  اس ےن اس ڑلیک وک ڑپھت امرا 
 
ر ےک دعب ج  دی 

وہ اس ڑلےک اک رہچہ یھب دھکی یکچ یھت ہی وت ویہ اھت وج دیئب ںیم اس ےس الم اھت اور رھپ لک 

  رات یھب وت روح ےن ےس داھکی اھت 

 وہ اس ڑلیک وک ویکں امر راہ اھت الب اس ےک اسھت اس یک یک دینمش یھت
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 اس ےک اسھت اانت اجراحہن ولسک ویکں رک راہ اھت  وہ

 دروازہ الھک اور ی ارم ادنر دالخ وہا۔

ن

  ااچی
 
 وہ اےس دھکی ریہ یھت ج

ولچ اجن ںیم ںیہمت وسزٹئرڈنیل یک ای  تہب یہ وخوصبرت ہگج رپ ےل رک اجےن واال 

  آی ا اھت
 
ی ر

ے

ا وہا اس ےک ق

ے

  وہں وہ رکسمای

ا  اس رطف دںیھکی  ی ارم

 

ر وج ش پ

ن

ر ںیہن وہاگ وہ ڑلیک وک امر راہ ےہ وہ اس اک وہ ڈکن پ

ن

د ڈکن ی 

  الیئ یھت
 
ی ر

ے

 اہھت اھتےم ےس زیتی ےس ڑھکیک ےک ق

ری ےب ی ایک اور وخیش اک 

ٹ

ر داھکی وہ ڑلیک اس ےک ےلگ یگل ی 
م
نکیل ہی یک ےسیج یہ ی ارم ےن ی اہ

  ااہظر رک ریہ یھت 

 روامسن رک رےہ ںیہ وہ وت 

ن
 

رڈنیب وائ

ن

م
روح ےبیب دنگی ی ات ہی مت یک دھکی ریہ وہ وہ ہ

ر ان وک دھکی ریہ وہ  اہیں پھچ پھچ ی 

ینتک طلغ ی ات ےہ روح اس ےک رہچے ےک ارپسکینشی جنیچ وہےت دھکی ی ارم ےن 

 رشارت ےس اہک وت وہ اےس وھگر رک رہ یئگ ۔ 

 رک رےہ ےھت وہ ڑلاک اس ڑلیک وک امر راہ اھت ںیم ےن ںیہن ی ار م وہ دوونں ااسی واسی ھچک ںیہن
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 وخد داھکی ےہ

اےس امرےت وہےئ روح ےن نیقی دالےت وہےئ اہک اےس وخد ھجمس ںیہن آیئ یھت ہک 

 وہ یک ایگ ےہ ایھب وت وہ ڑلاک اانت ہصغ رک راہ اھتاس رپ 

ن

 ااچی

 امرااھت 

ے

 ہک ےب دردی ےس اس ےک ہنم رپ ڑپھت ی

ے

  اہیں ی

د الہب راہ اھت ی ا انم راہ اھت نکیل ڑلیک ےک رہچے اور اب   ای 

 

ےسیک اےس اےنپ ےلگ ےس اگلےئ ش

  رپ وخیش یھت 

ن یک بلطم ےہ ہک وکیئ یک رک راہ ےہ وہ دوونں روامسن رکںی ی ا ای  

 ہ
ممت
ہ

روح 

ارا ان ےس الھب یک انیل دانی 
م
 دورسے وک اجن ےس امر ڈاےل ہ

و ن وٹر وک وخوگشار
 م
ت

ن

من ہ

ا ےہ  ںیمہ وت سب اےنپ 

ن

 انب ی

  ےل اجےت وہےئ ی ارم ےن تبحم ےس اہک اور 
 
ی ر

ے

اس ےک اہوھتں وک اےنپ وبلں ےک ق

ارہ یک 

 

ر ےنلچ اک اش
م
  اس یک اویلگنں وک وچم رک اس اک اہھت اھتےم ی اہ

 رکیت وہےئ روح رھپ ےس وپےنھچ یگل  

ٹ

وےسی ی ارم مہ اہکں اج رےہ ںیہ اانپ زاکف س 

 رہچہ یسک نیسح رپی ےس مک ںیہن گل راہ اھت ہکبج ڈارک ولب زاکف ںیم اس اک نیسح  
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 ی ارم دموہش اس اس ےک وبلں رپ ےتکھج وہےئ اس ےک وبلں ول وچم ایگ 

 ۔روح ریحت اور دصےم یک تیفیک ںیم اےس دےنھکی یگل

وہ وت اس ےس اعم وسال رک ریہ یھت اور اہیں رپ یھب وہ اینپ رحوتکں ےس ی از ںیہن آی ا آپ 

 وہ ےصغ

ے

ر لکن یئگ  یھبک ںیہن دسرھ تکس
م
 ےس یتکٹپ ی اہ

ا رکسماےت وہےئ اس ےک ےھچیپ 

ے

  ہک اینپ ےب اایتخری رپ وہ اےنپ ی اولں رپ اہھت ریھپی
 
ج

  یہ رمکے ےس الکن

°°°°° 

ا وہں ۔اس ےک رہچے وک رنیم ےس وھچےت ی ارم رکسما رک 

ے

ر روک ںیم اچیب ےلےک آی
م
مت ی اہ

 رنشپسی یک رطف الچ ایگ۔

ر یلچ یئگ۔ 
م
 اور روح اہں ںیم رس الہیت ی اہ

ارٹ یس ڈرسی ںیم ڑھکی رظنآیئ ۔

 

ر اےس ویہ ڑلیک رگنی رلک یک ش
م
  ی اہ

د وہ یسک اک ااظتنر رک ریہ یھت  ای 

 

 ش

د ایس اک وج لک رات اس ڑلیک وک امر راہ اھت۔  ای 

 

 ش
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 ویکہکن دعب ںیم ہی ڑلیک اس ےک ےلگ یگل وہیئ یھت۔

  وہ ڑلیک ای  رظناےس دھکی رک اس وہ اےس رظنادناز رکیت ی ارم اک  
 
ااظتنر رکےنیگل۔ج

 یک رطف یلچ آیئ 

ا ۔۔! وہ اردو ںیم یتہک اس ےس احمبط یھت

ن

 مت یپااتسکن ےس وہی

 ہی یلہپ ڑلیک یھت وج اہیں اےس اردو وبیتل رظن آیئ

ا ا  اہں ںیم یپااتسکن ےس وہں روح ےن وجاب دی 

ن

رہنہ ڑلیک ےس ی ات ںیہن رکی ۔ وہ ادیھ ی 

  لچ رکآیئ وت وہ اےس اونگر ہن رک یکساچیتہ یھت نکیل
 
ی ر

ے

  ہی وخد اس ےک ق

واو۔۔ی ار ریمی تہب وخاشہ ےہ یپااتسکن آےن یک یپااتسکن ںیم اہکں ےس وہمت وےسی 

ری وہےن یک وکشش رک ریہ یھت۔ 

ن

ام وخیش ےہ اور اہمترا۔۔۔۔؟ وہ اس ےس ق

ن

 ریما ی

 مک از مک روح وک وت ااسی یہ اگل۔

ام روح ی ارم اکیمظ ےہ

ن

ر دیئب ےس ریما ی
م
 وےسی وت ںیم اتلمن ےس وہں نکیل ریمے وشہ

 ںیہ

اور ںیم یھب ان ےک اسھت دیئب ںیم یہ ریتہ وہں ۔روح ےن اےس وجاب دےیےتپ  
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ا  وہےئ اتبی 

ا ےہ ۔اور ںیم اہیں اس ےس اینت دور ۔وہ اموییس ےس یتہک 

ے

رڈنییھب وںیہ وہی

ن

ریما وباےئق

د اتبےن یگل۔  ری 

ن

 اےس م

رڈنی رپ 

ن

روح اک ومڈ آف وہےن اگل وےسی یھب اس ڑلیک ےس لم رک اےس  ہکبج ظفل وباےئ ق

 اخص وخیش ںیہن وہیئ یھت

رڈنی اک بلطم وت وہ یھب تہب رتہب رطےقیےس یتھجمس یھت۔

ن

 اور وباےئ ق

ا ۔ 

ے

 ااسی رہتش سج اک وکیئ ووجد ںیہن وہی

رڈنی ےس رتہب اتہک

ن

 وک رگل ق

ن
 

 اھت۔ہکلب وہ وطائ

ن
 

 اور ی ارم یک رظن ںیم اس اک بلطم وطائ

ری ںیم رکےت 

ن

ام دے رک ق

ن

 ےسیپ ےل رکیت ےہ وہ اکم ہی ولگ تبحم اک ی

ن
 

اھت وج اکم وطائ

 ںیہ

ا یھب ااھچ ںیہن گل راہ اھت نکیل ہی ڑلیک اکیف ی اوتین یھت۔ 

ن

 اےس اس ڑلیک ےس ی ات رکی

ر ےی اسھت 
م
ادی ےک دعب یھب اےنپ وشہ

 

ادی بک رک ریہ وہ ۔ریما بلطم ےہ ش

 

وت مت ش

ا روح  

ن

 ےن اہک۔دیئب ںیم آ اجی
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ا اچاتہ اور وےسی ںیم 

ن

ادی ںیہن رکی

 

ادی ۔۔۔ںیم وت بک ےس ایتر وہں نکیل وہ ایھب ش

 

ش

ن داتی ۔وہ رھپ 

ہہ

ن

ب

ادی یک ااجزت 

 

  اےس ھجم ےس ش
م
  اگل ےہ اس اک ذمہ

م
ارا ذمہ

م
ہ

 امویس وہےن یگل

  اس رطح ےنلم یک ااجزت داتی  
م
ہکبج روح اک دل اچاہ ہک اےس ڑلیک وک اتبےئ ہک ارگ ذمہ

ارحمم رہتش رےنھک یک ااجزت داتی ےہرگم  ےہ ای  

ن

 اسھت رےنہ یک ااجزت داتی ےہ ویں ی

 ہہک یپایئ ۔ 
 ِ

ن

رے ےبووفف وہ۔نکیل وہ ہن

ٹ

ادی یک ںیہن وت مت اس داین یک س  ےس ی 

 

 ش

راالب ھجمس یتکس یھت رھپ وہ ویکہکن دلخ ادنازی  ُ
ھہ اانپ ی 

ے

ب

وہ ڑلیک وکیئ وھچیٹ دی یچب ںیہن 

 رکیت۔

 ںیہن ےہااھچ رویح ریمی دو

ے

 ونب یگ وہ یک ےہ ہن ریما وکیئ دوس

ے

   س

 نب اجؤ ی ار ںیم اہیں تہب وبر وہ ریہ وہں وہ اس ےک دوونں اہھت  

ے

زیلپ مت ریمی دوس

 اھتےتم ارصار رکےت وہےئ وبیل 

  ہک روح وت اس ےک ہنم ےس رویح نس رک یہ رپاشین وہ یئگ یھت
 
 ج

ام اس ےک ےئل این ںیہن اھت اس رطح ےس اےس وک

ن

ا اھت نکیل اےس ی اد ہی ی

ے

یئ وت اخمبط رکی
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ر

ن

  ںیہن آی ا نکیل وکیئ اھت تہب زعی 

  مت ےھجم روح رک البؤ روح ےن وفرا وجاب دی ا اھت

  ویکں ریما رویح انہک ںیہمت ااھچ ںیہن اگل وہ امویس وہ رک وپےنھچ یگل

ںیہن مت ےھجم روحء یہ البؤ ےھجم وخیش وہ یگ روح ےن اس یک اموییس دور رکےن ےک ےئل 

  رکسما رک اہک

رایئ یھت ری 

ٹ

 وہ یھب وت ںیہمت اتہک ےہ وہ ی 

 وکن روح ےن وپاھچ

د وہ رس ہپ اہھت امرےت رکسما رک وبیل 

ٹ

ڈ

ن

 ی
ی ن
مس
ہ

 اہمترا 

ام تہب ااھچ اتگل 

ن

ام ےس البےت ںیہ اںیہن ریما ی

ن

 ےہ روح ےن وفراً ںیہن وہ ےھجم ریمے ی

   وجاب دی ا

ام تہب ایپرا ےہ ویکین اسےھجم یھب تہب دنسپ ےہ نکیل ںیم اےنپ اسرے  

ن

اہں اہمترا ی

ام دنسپ ںیہن آی ا اور 

ن

 م ےس البیت وہں نکیل ںیہمت ریما دی ا وہا ی

ت

ن

کن

ن

ی

دووتسں وک یسک ہن یسک 

 وہ رکسما رک ےنہک یگل 
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  ہک اس ی ار روح اس یک وحہلص ازفایئ ںیہن رک
 
  یکس یھت  ج

°°°°°°° 

د راہ وہں ںیہمت اور مت اہیں ڑھکی وہےھچیپ ےس ای  رسد یس آواز 

ٹ ن

ںیم بک ےس ڈوھی

  ےن اںیہن ےھچیپ دےنھکی رپ وبجمر رک دی ا 

 روح ےہ 

ے

 مک ڈارگنل اس ےس ولم ہی ےہ ریمی ںیہن دوس

اری دویتس وہیئ ےہ ہی تہب ایھچ ےہ یپااتسکن ےس آیئ ےہ اہیں اور اافتق
م
 ایھب ایھب ہ

 دوھکی یپااتسکن ےس اس اک قلعت اتلمن ےس ےہ

رڈنیب ےک اسیھت ہی یھب  اہجں مت رےتہ ےھت اور اب

ن

م
ر ےہ اےنپ ہ دی 

ن

 دیئب ںیم راہشئ یپ

 وخیش رکسماےت وہےئ وبیل

ارہ رک 

 

  درک ےن اےس وھگر رک داھکی ےسیج وہ اےس آوھکنں ےس اخومش رےنہ اک اش
 
ج

 راہ وہں

رڈنی ےہ ںیم دنہ

ن

ادی ںیہن رک اور روح ہی ریما وباےئ ق

 

و وہں اور ہی ملسم اس ےیل مہ ش

 ںیہ ہن

ے

 نکیل اسھت وت رہ تکس

ے

 تکس
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  وخیش اس ےک ی ازو ںیم اہھت ڈاےتل وہےئ وبیل

ے وہےئ اےس وھگر رک دےتھکی وہےئ 

ے

کن

ٹ

ھی
 
چ

وہیگ اہمتری وکباس متخ وہ ےصغ ےس اس اک اہھت 

 وبال ۔ 

 ےکچ ںیہ وہ اےس وھگر رک آپ ےس لم رک وخیش وہیئ وےسی مہ دیئب ںیم یھب ای  ی ار لم

  وتمہج وہا وت روح ےن اہں ںیم رس الہی ا

ن

  روح یک اجی

اگنپ امل ںیم روح ےن وفرا اہک اھت 

 

  یج آپ ریمے ڈویگ ےس ی ات رک رےہ ےھت ش

  

ے

 ےہ ہی ڈویگ ایس ےک یپاس اھت اور ی

ے

وصعمہم وک اجیتن وہں یگ آپ وہ آپ یک دوس

 یھتریمی اس ےک اسھت اکیف ایھچ دویتس وہ یئگ 

 ںیم ی الکل 

ن

سب ایس ےئل ےھجم دھکی رک ریمے یپاس آ ایگ ںیم اور وصعمہم ای  یہ ڈلبن

 آےنم اسےنم رےتہ ںیہ 

   اس ےن لیصفت ےس اتبی ا وت روح ےک رہچے رپ اتیبنج یک وج رہل یھت وہ متخ وہیئ

  ہک وہ وت 
 
ایس ےیل وت ںیم یھب وسچ ریہ یھت ہک ریما ڈویگ آپ ےک یپاس ےسیک الچ ایگ ج

ا   یسک

ے

  ےک اسھت اس رطح ےس اچیٹ ںیہن وہی
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 وہ رصف اںیہن ولوگں ےس اتلم ےہ ںیہنج وہ اجاتن ےہ

د ایس ےئل آپ ےک یپاس الچ ایگ وہاگ ای 

 

  ش

ارہ رک راہ اھت

 

  ےک درک وخیش وک ےنلچ اک اش
 
  روح ےن رکسماےت وہےئ اہک ہک ج

°°°°° 

  ی ارم ےن دور ےس روح وک یسک ڑلیک ےک اسھت ڑھکا داھکی

 اتپ ںیہن وکن یھت وہ ڑلیک نکیل اکیف آزاد ایخل یھت

  ہی ی ات وہ اس یک ڈرگنسی ےس ہتپ اگل اکچ اھت

اور ُاس ےک رہچے یک ےبزاری اتب ریہ یھت ہک وہ اس ےک اسھت رک رک ھچک اخص 

ا اچاتہ اھت وخش ںیہن ےہ ایس ےیل وہ دلجی دلجی اگڑی ےل رک  

ن

  اجی
 
ی ر

ے

 اس ےک ق

  اس ڑلیک وک یسک ڑلےک ےک اسھت اجےت داھکی
 
 ج

  ہی ڑلاک وکن اھت وہ اچہپن اکچ اھت

ے وہےئ 

ے

کلن

ن

ن
نکیل وہ روح ےک یپاس ویکں ڑھکا اھت اس ےس الھب یک ہہک راہ اھت وہ اگڑی ےس 
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 روح ےک یپاس آرک راک 

 !یک ہہک رےہ ےھت وہ ولگ ۔۔۔

ر ںیہن پ

ن

 ےہ ہکلب وصعمہم اک ڑپویس ےہ اس ےن ایھب ےھجم اتبی ا ہک وہ ی ارم وہ ڑلاک وکیئ ڈکن

 ےلہپ ےس یہ اجاتن اھت 

اگنپ امل ںیم اس ےک یپاس الچ ایگ اور مہ ےھجمس ہک وہ ریمے وشون وک اوغا رکےن 

 

یھبت وت ش

   واال ےہ

   روح رس ہپ اہھت رھک ےک رکسماےت وہےئ اےس لیصفت اتبےن یگل

انتج افہلص انب ےک روھک یگ اانت یہ رتہب ےہ بیجع ےس   ااھچ وھچڑو اور وہ ان ولوگں ےس

  ولگ ںیہ ےھجم وت ھچک اخص دنسپ ںیہن آےئ 

 ےھجم ہتپ الچ ےہ ہی ڑلاک وکیئ وجاوریغہ اتلیھک ےہ ریما بلطم ےہ ہک ہٹس 

ے

اور اہجں ی

الم ےہ

 

ا ےہ اس ےک اسھت ہی ڑلیک یھب ش

ے

   ی ازی رکی

 اک رجینیم اتب راہ اھت ہک ہک ہی ڑلاک  

ٹ

 اکیف رپرسار ےہوہب

  ےس افہلص انب رک رانھک اچےیہ  ںیمہ اس 
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اں بیجع وہےت   وھچڑں ی ارم ںیمہ یک انیل دانی وہ ڑلاک اسیک ےہ

ن

 ےک ولگ یھب ی

ٹ

اور ہی وہب

  ںیہ یسک وک یھب ھچک یھب انہک رشوع رک دےتی ںیہ 

اد

 

ی انب ےھجم وت ڑلاک کیھٹ اھٹک اگل نکیل وہ دوونں ای  دورسے ےک اسھت رےتہ ںیہ انب ش

  
م
ارا ذمہ

م
ااجزت داتی ےہ ااسی  اکنح ےک اور وہ ڑلیک دنہو ےہ اور وہ ڑلاک املسمن یک ہ

  رکےن اک

ا ہک ان اک 

ے

رق ںیہن ڑپی

ن

  وکن داتھکی ےہ ان ولوگں وک وکیئ ق
م
روح آج ےک زامےن ںیم ذمہ

  یک ےہ
م
 ذمہ

ا ےہ ریخ وھچڑ دو ان  

ے

رق ڑپی

ن

 ےس ق

ٹ
ن
 

س  ان ولوگں وک رصف اور رصف اےنپ اوجنائ

 زیچوں وک اجےننم ولچ ںیہمت اچدن اتسروں یک داین ںیم ےل رک ولچں۔

  وسزیئرڈنیل یک س  ےس وخوصبرت ہگج اہمترا ااظتنر رک ریہ ےہ

اس ےک رہچے وک اہوھتں ںیم رھبے وہ ےنکھج یہ واال اھت ہک روح ےن اےس ہگج اک ااسحس 

ر ڑھکے ےھت
م
ل ےک ی اہ

ٹ

ہمی

  دالی ا ہک 

   یکں رعوج رپ یھتاور اہیں یھب ی ارم یک ےب ی ا
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اہں وت ںیم اینپ ویبی ےس ےس ایپر رک راہ وہں یسک ریغ ےس وھتڑی رک راہ وہں وہ اس یک 

  وھگری وک رظنادناز رکےت وہےئ وبال

ااھچ ی ای ا سب سب اب اسری داین وک اتبےن یک رضورت ںیہن ےہ ہک ںیم آپ یک ویبی وہں 

  ںیلچ اہجں انلچ ےہ

 رشوع رک دےیجی اگاس یک دن ہب دن  اور اہلل اک واہطس ےہ واہں اج

ے

اہم م

ن

 ےک اانپ ہی ویبی ی

ریتھ ےب ی اویکں رپ روح ایھچ اخیص رپاشین یھت

ٹ

 ی 

ا 

ے

ی اہم وھکےنل ےک ےیل یہ وت ےل رک اج راہ وہں ںیہمت اےنپ اسھت وہ آھکن دی ا

ن

ویبی ی

  رشارت ےس وبال وت روح اےس وھگر رک رہ یئگ

انیل مت رپ وکیئ یپادنبی وھتڑی ےہ وہ اےس اگڑی   اجن نم رات رھب ہی انتج اچےہ ےھجم وھگر

ا رھپ رشارت رپ ادناز ںیم وبال اھت اور ہن اچےتہ وہےئ یھب روح ےک رہچے رپ 

ے

ںیم اھٹب ی

 یلیھک

ٹ

م
   رکسماہ

 آپ الالعج ںیہ وہ اگڑی ںیم ھٹیب رک رکسماےت وہےئ وبیل

ی الکل طلغ ریما العج مت وہ ارگ مت کیھٹ ےس ےھجم ایپر رکو کیھٹ ےس ریما ایخل روھک وت اجمل 
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ا اس یک ی ات اےنپ ادناز ںیم ےل ایگ 

ے

ی  دی ا

ٹ

م
ر اجؤں ی ارم رکسماہ

ٹ

ڑ
 ھگ
ب

ےہ وج ںیم ذرا اس 

  ہکبج روح وک اب اخومش رانہ یہ زی ادہ رتہب گل راہ اھت

°°°°° 

 

 ان اک رفس اکیف ابمل وہ اکچ اھت

 ی ارم اےس اہکں ےل رک اج راہ اھت اےس ی الکل ادنازہ ںیہن اھت 

ویکہکن ہی ہگج اس ےک ےئل تہب ااجنن یھت اس ہگج ےک ی ارے ںیم وہ ھچک یھب ںیہن 

 اجیتن یھت

ر ہگج ی ار م یہ اس 
م
 اب وت ی ارم اک یہ اہسرا اھت وہ اےس اہجں یھب ےل اجےئ اور اہیں وت یک ہ

 اک اہسرا اھت 

   اہں نکیل سسجت رضور اھت ہک اس ی ار وہ اےس اہکں ےل رک اجےن واال ےہ

ی ارم اب وت آپ اتب دںی ہک مہ اہکں اج رےہ ںیہ ورہن ےھجم اانت سسجتم ہن رکںی یک آپ  

ےن وکیئ الپگنن یک وہیئ ےہ زیلپ زیلپ اتبںیئ ہن ےھجم مہ اہکں اجےن واےل ںیہ روح 
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 تیم ےس ہہک ریہ یھت رپوجش یس ااہتنیئ وصعم

ا اھت اس یک روح چس ںیم داین ےس اگل یھت ربص 

ے

اس ےکایس وصعمم ادناز رپ وت ی ارم وک ایپر آی

   رک اجؤ اجن نم اج وت راہ وہں سب وھتڑا اس رفس اور ےہ

ا ھجم ےس ےہ ای  ی ات اتبںیئ مہ اانت ابمل رفس رک ےک اج رےہ ںیہ وایسپ 

ے

ربص یہ وت ںیہن وہی

 گل اجےئ اگ اور رھپ رات ںیم اگڑی یھب مہ آہتسہ الچںیئ ےگ  رپ وت ںیمہ تہب

ے
ے

 زی ادہ وق

 وت رھپ واسپ آےت وت حبص وہ اجےئ یگ 

 ںیمہ واہں ےس ےلکن وہےئ اور ای  آپ ںیہ وج ےھجم 

ے
ے

نیت ےٹنھگ ےس زی ادہ وہایگ ےہ وق

  ھچک اتب یہ ںیہن رےہ

  ڈارگنل ںیہمت سک ےب ووقف ےن اہک ہک مہ آج واسپ آےن واےل ںیہ

 اب وت وایسپ حبص یہ وہیگ ۔ 

اب ںیہمت واہں ےل رک اجےن ںیم اینت تنحم گل ریہ ےہ وتںیہمت ریمی تنحم اک ااعنم 

 یھب وت دانی وہاگ

اور ااعنم ےتیل وہےئ ای  رات وت گل یہ اجیت ےہ ہی ااہتنیئ ےب ی اک اور رشاریت ہجہل 
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اہں نکیل اب اس اک ہی ادناز   ےلھچپ ای  امہ ںیم ی ارم اک ہی ادناز اس ےن ےب دح سم یکاھت 

را راہ اھت 

ٹ
پ
پ چ

ے

  یہ ےس ایھچ اخیص ی

 اس دنبے وک یسک ہگج اک احلظ ںیہن اھت 

ا اھت ہک ولگ اںیہن دھکی رےہ ںیہ ان ےک ی ارے ںیم یک وسچ 

ے

رق ںیہن ڑپی

ن

اےس وکیئ ق

  رےہ ںیہ اےس وت سب اینپ روح اچےیہ یھت

 ی ارم ےک یپاس ای  ااسی وبضمط وجاب اھت اور اس یک ےبی اویکں رپ ارگ وہ ارتعاض ااھٹیت وت  

ا 

ے

ا یہ ڑپی

ن

 سج ےک اسےنم اےس اخومش وہی

ارے 
م
ہک مت ریمی ویبی وہ ریما قح ےہ مت رپ ولگ وکن وہےت ںیہ ےھجم وپےنھچ واےل ی ا ہ

  ی ارے ںیم ھچک یھب وسےنچ واےل

اور ںیہمت یھب وکیئ قح ںیہن یسک اور ےک ی ارے ںیم وسےنچ اک سب ریمے ی ارے ںیم 

 وپری داین وک رظن ادناز رک دو   وسوچ

ا اھت 

ے

 اور یہی ای  وادح اکم اھت وج روح ےس ںیہن وہی

ر اھت 
م
  اہں رظنادناز رکےن ںیم وت ی ارم امہ
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 وہ ای  روح ےک العوہ وپری داین وک رظن ادناز رک اتکس اھت 

 ویکہکن روح ےک العوہ اےس یسک اور ےس وکیئ بلطم یہ ںیہن اھت 

 یھت وت وہ رصف اور رصف روح یک تبحم یک ی ایق  ارگ اےس زدنیگ ںیم یسک زیچ

ے

م
یک اچہ

  داین اجےئ اھبڑ ںیم اےس یسک ےس وکیئ انیل دانی یہ ںیہن اھت

°°°°°° 

 ی ارم ہی وکن یس ہگج ےہ اہیں وت ادنریھا وہ ایگ ےہ

  ی ارم ےن 
 
وہ اگڑی ےس لکن رک ےنہک یگل اےس اہیں ایھچ اخیص ڈنھٹ گل ریہ یھت ج

د رلک اک ٹکیج ااھٹ رک اےس دی ا 

ٹ

 ےس ای  ری 

ٹ

  اگڑی یک یلھچپ س 

 ہی سک اک ےہ روح ےن وفرا وپاھچ

   اہمترے ےئل الی ا اھت ںیم اجاتن وہں اہیں تہب ڈنھٹ ےہ

راھی ا وت روح ےن وفرا   دلجی ےس ونہپاس وک رھپ ےتلچ ںیہ ی ار م ےن وکٹ

ٹ

  ی 

ن

اس یک اجی

  اھتم رک نہپ ایلرسدی تہب زی ادہ یھت 

آپ ےن وت ھچک ںیہن انہپ آپ وک یھب رسدی ےگل یگ ہن روح ےن رکف دنمی ےس اہک وتی ارم  
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ا   رکسما دی 

  ریمی رسدی اک لح مت واہں اجرک اکنل انیل وہ رشارت ےس رکسماےت وہا اگڑی ےس الکن

  اس اک اہھت اھتام وت روح اس ےک اسھت ےتلچ ی ارم اہیں اانت ادنریھ
 
ا ویکں ےہ ی ارم ےن ج

   وہےئ وپےنھچ یگل

تبحم رکےن   ہی ہگج رہش یک آی ادی ےس تہب دور ےہ ایس ےیل اہیں اانت ادنریھا ےہ اہیں

  واےل یہ آےت ںیہ

 یک رطح اکم رکےت ںیہ نکیل ہی 

ٹ

رہ ےہ اور اہیں ےک ااٹسف ربمم یسک وہب ری 

ن

 
ہی ای  چ

 ںیہن

ٹ

 ےہ ہی ای  ولرروپاٹنئ ےہ تبحم رکےن واےل اہیں آ رک ےتلم ںیہ نکیل وہب

 اہیں یک اخص ی ات ہی ےہ یک وکیئ یھب ہنم ااھٹ رک اہیں ںیہن آ اتکس 

ا  د ی 

ٹ

ڈ

ن

 ی
ی ن
مس
ہ

ادی دشہ وہےت ںیہ اور اےنپ 

 

ہی رصف ان ولوگں وک اہیں آےن دےتی ںیہ وج ش

ا اچےتہ ںیہ

ن

 ےک ےیل ھچک الشیپس الپن رکی

ن
 

   اینپ وائ

ا اچاتہ وہں وت ہی ولگ ریمی دمد    ےن ان ےس اہک ہک ںیم اینپ ویبی ےک ےئل ھچکںیم

ن

رکی

 وک اہیں ےل آںیئ

ن
 

مہ اسرا ااظتنم   رکےن ےک ےئل ایتر وہےئگ اور اہک ہک آپ اینپ وائ
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  اھبنسل یل ےگ

سب رھپ ںیم اینپ ایپری یس ویبی وک اہیں ےل آی ا وہں اب لچ رک دےتھکی ںیہ ہک ان 

   یک ےہولوگں ےن یک 

 ہی ولگ وخد اہکں ںیہ اہیں رپ وت وکیئ ںیہن ےہ 

ن

ن

ی لک
ل

وہ س  ھچک وت کیھٹ ےہ ی ارم 

  اج ریہ یھت اور اس راےتس رپ 

ن

ارے العوہ اہپڑ ےک چیب و چیب ینب ڑیسایھں اورپ یک اجی
م
ہ

 ی ازل اگلےئ ےئگ ےھت

ٹ
 

رے الی

ٹ

رے ی 

ٹ

 روینش ےک ےیل ی 

  یک رطح وسحمس رک ریہ یھتروح اس رپ ےتلچ وہےئ وہ اےنپ آپ وک یسک رپی 

ےب دح نیسح ڑیسایھں اور ڑیسویھں ےک دوونں ارطاف ےگل وھپل وج اس رطح ےس 

اگلےئ ےئگ ےھت ہک ویں وسحمس وہ راہ اھت ہک وھپل ان ےک دقومں ںیم ڑپے اںیہن 

  ومکلی رک رےہ ںیہ

اہک ںیمہ یسک

ے

  اج ےکچ ںیہ ی

ن

رے یک دورسی اجی ری 

ن

 
 ڈارگنل وہ ولگ اانپ اکم رک ےک چ

   یھب مسق یک وکیئ ڈرٹسسنب ہن وہ

رےتھ 

ٹ
پ
رےنھ یگل نکیل ڑیسایھں چ

ٹ
پ
د زےنی چ ری 

ن

ی ار م یک ی ات نس رک وہ رکسماےت وہےئ م
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رےتھ روح یک اسسن وھپےنل یگل یھت 

ٹ
پ
 چ

د ہی ڑیسویھں اک رفس ای 

 

 ایھب اس ےک ےیل تہب زی ادہ اھت   ۔ش

  ی ا ی ا رم ےن اس یک رپاشیین وک وسحمس رکےت وہےئ اےس اینپ ی اوہں ںیم ااھٹ

  ی ارم ںیم یلچ اجؤں یگ ہی اانت یھب لکشم ںیہن ےہ روح ےن وفراً اہک اھت 

ںیم اہمتری لکشم آاسن رکےن ےک ےیل ںیہمت ںیہن ااھٹ راہ وت ںیم ںیہمت اینپ ےب دح 

  وسحمس رکےن ےک ےئل ااھٹ راہ وہں
 
ی ر

ے

 ق

ےئ ان ڑیسویھں ےس زی ادہ مت ریمی ی اوہں ںیم وسٹ رکیت وہ ی ارم رکسما رک ےتہک وہ

  اےس رشامےن رپ وبجمر رک ایگ

ر رہگے رک یئگ یھت

ن

ڑ
پل ی
م

 ی ارم ےک ڈ

ٹ

م
  اور اس یک رشیلیم یس رکسماہ

°°°°° 

رھ رک وہ اےس اہپڑی یک وچیٹ رپ ےل آی ا اھت ۔ 

ٹ
پ
 ڑیسایھں چ

  وج ہک ےب دح وخوصبریت ےس اجسیئ یئگ یھت
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ای  وھچےٹ ےس ےشیش امن اجر ںیم دیفس ڈیب وک تہب وخوصبریت ےس اجسی ا ایگ اھت ےشیش ےک 

راگننئ یک یئگ یھت

ن

  اچروں رطف رسخ اجیل امن ڑپکے ےس ڈی 

  اہپڑی ےک وکےن یک رطف ای  لبیٹ اگلیئ یئگ یھت سج ےک آےگ ےھچیپ دو رئیچ یھت 

ا ایھب

ن

اا دوھاں اس ی ات یک وگایہ یھت ہک اھکی

ے

کلی

ن

ن
  ایھب اگلی ا ایگ ےہ  ڈش ےس 

ر زیچ روح یک دنسپ یک ےہ 
م
  اور اس یک وخوبش اتب ریہ یھت ہک ہ

ڈرن رک یل ڈارگنل وےسی وت آج رات ریما ںیہمت اھکےن اک ارادہ ےہ نکیل ریمے ایخل 

رہضی ےھجم ڈرن ےک دعب رسااجنم دانی اچےیہ اس ےک اگل وک وچےتم وہےئ ی ارم اس 

ن

ںیم ہی ق

  ےل رک آی ا اک اہھت اھتےم زیم یک اج 

ن

  ی

آپ ےب دح ےب رشم وہ ےئگ ںیہ ی ارم آپ وک اس ی ات اک ادنازہ یھب ںیہن ےہ روح ےن 

  ےسیج وکیئ راز وھکال اھت 

ےھجم یھب ھچک ااسی یہ گل راہ ےہ نکیل وکیئ ی ات ںیہن مت اس اک العج رک یتکس وہ ںیہمت سب 

ا ےہ اس ےس ےھجم 

ن

راتمح ےک اےنپ آپ ریمے یپاس آ اجی

ن

ا ےہ ہک انب یسک م

ن

اانت رکی

 اہمترے اسھت یسک مسق یک ےب رشیم رکےن یک رضورت ںیہن ڑپے یگ 
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اےس   وخد ےب رشم نب اجؤں وہ ااھچ ذماق ےہ آپ وک ےب رشیم ےس روےنک ےک ےیل  

  وھگرےت وہےئ وبیل وت ی ارم رہگا رکسمای ا

ا   اب اس اک لح وت یہی ےہ وہ اب یھب ی از ںیہن آی 

آپ اےنپ لح اےنپ یپاس ںیہ رےھک ےھجم ںیہن اچےیہ اےسی ےب رشیم ےس رھبوپر لح 

 ںیم اےسی یہ کیھٹ وہں روح ےن وفراً وجاب دی ا ۔ 

ر  رکین وہیگ ۔وکیئ لح ہن یپارک ی ارم واسپ بلطم ےک ںیہمت ریمی ےب رشیم ی 

ے
 

داس

  اےنپ لح یک رطف آ ایگ اھت

ری ویلل ےہ وہ اس یک ولعمامت 

ن

 ہی آچ

ے

راب ںیہ آپ یھبک ںیہن دسرھ تکس

ن

ی ارم تہب چ

 ںیم ااضہف رکےن یگل

ا وت مت رہچہ 

ن

ری ویلل یک رطف آ ایگ ی

ن

ری ویلل ںیہن ےہ ارگ ںیم آچ

ن

ںیہن ڈارگنل ہی آچ

  اپھچیت رھپویگ

ااھکےن دںی ےھجم وہ رشم ےس رس اکھجیت اےس ڈاےٹن وہےئ  سب

ن

  ےنہک یگل  رکدںی ی ارم اھکی

ا ےہ اھکؤ 

ن

ا اہمترے اہھت ڑکپ ےیل ںیہ ہی اہمترے اسےنماھکی

ن

ریمی اجن ںیم ےن وکن
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 آرام ےس اھکؤ ی ا رم ےن رشارت ےس اہک

  آپ اخومش وہں ےگ وت ںیم ھچک اھک یپاؤں یگ ہن وہ وھگر رک وبیل 

رہ وت ھچک رکےن ںیم   اہں ی ار وہ

ن

ایگ اخومش ھچک ںیہن اتہک ںیم ھچک ےنہک ںیم راھک یہ یک ےہ م

   ےہ وہ ای  ی ار رھپ ےس ےب ی ایک ےس اتہک اےس رس اکھجےن رپ وبجمر رک ایگ

ا اھکےن یگل 

ن

اس ی ار روح ےن اس یک ےب ی ایک اک وکیئ وجاب ںیہن دی ا اھت ہکلب رساکھجےئ اھکی

ا آاسن ںیہن

ن

  اھت   اس ےس اقمہلب رکی

  اس ےن ےب رشیم ںیم یپ اچی ڈی رک ریھک یھت

°°°°° 

ڈرن ےک دعب وہ ای  ی ار رھپ ےس اس نیسح اظنرے وک دےنھکی یگل دور دور ےس رواینشں یس 

  رظن آ ریہ یھت ےسیج وکیئ رہش اسب وہ

اہپڑی ےک ےچین یک رطف ای  رہن ہہب ریہ یھت سج ںیم ےب دح اتسرے اور ےچین یک 

وھچیٹ وھچیٹ رووینشں اک سکع اھت اور آامسن رپ اتکمچ وہ وادح وپرا اچدن رطف ےس آےن وایل 

  وج ےب دح نیسح گل راہ اھت
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  رصف روینش ان وھچیٹ وھچیٹ السٹئ یک وہج ےس 

ن

روح ےن وسحمس یک ہک ےچین یک اجی

   ی ا اتسروں یک وہج ےس ںیہن ےہ

ارے وت آڑ رےہ ںیہ اس ےن ےھچیپ یک اج 

ے

  ی ارم وک یسک وک ہکلب وہ وھچےٹ وھچےٹ ےس ی

ن

ی

ارہ رکےت وہےئ داھکی

 

  اش

ی ارم آپ واہں یک رک رےہ ںیہ اہیں آ رک دےئھکی وہ اتسرے لچ رھپ رےہ ںیہ دوری یک 

ارہ 

 

وہج ےس وہ اس زیچ یک وہج ںیہن ھجمس یپا ریہ یھت نکیل ی ارم وک اس رطح یسک وک اش

 رکےت دھکی رک ریحان رضور وہیئ یھت

د اجےن نم ںیم ںیہی رپ وت آ راہ ای 

 

 لہ ریہ    اھت اہیں ش

ٹ
 

الگنٹئ یک یئگ ےہ اور وہا ےس الی

وہں یگ اس ےیل ااسی وسحمس وہ راہ ےہ وہ اس ےک ےھچیپ آےت وہےئ ےنہک اگل وت روح ےن ہن  

   ںیم رس الہی ا ںیہن وہ ھچک اور ےہ

  وہ س  ونگج یہ وت ںیہ وج اس رطح 
 
ی ر

ے

وہ ونگج ےہ اہں وہ ونگج ےہ ی ارم دےھکی یپاین ےک ق

 رےہ ںیہ ےنتک ایپرے گل رےہ ںیہ ںیم ےن یھبک اےتن اسرے ونگج وک اس ےس کمچ

ااہلل انتک وخوصبرت اظنرہ ےہ

 

   رطح ےس ےتکمچ وہےئ ںیہن داھکی امش
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د  ای 

 

ریمے اہلل یک نیسح دقرت احبسن اہلل اس ہگج وک دںیھکی ینتک ایپری ےہ ہی ہگج ش

ا ےہ ہک اچدنین زنیم رپ 

ے

ریت ےہ  یہی وہ ہگج ےہ سج ےک ےئل اہک اجی

ے

   ای

  ہک 
 
 ےس وبیل ج

ے

م
دار رکےت وہےئ اچہ وہ رسحت رھبی رظنوں ےس اس ہگج اک دی 

  ی ارم اک دایھن وت رصف اس ےک رہچے رپ اھت

ریت ےہ رصف ریمے آنگن ںیم ےھجم وت سب ریمی اچدنین 

ے

ریمی اچدنین وت روز زنیم رپ ای

 ےس اانپ  

ن

ےس بلطم ےہ وہ اےس اےنپ اصحر ںیم ےل ےتیل وہےئ وبال وت روح اس ےک یس 

  رس اکٹیت اس اظنرے وک آھکن رھب رک دےنھکی یگل 

رے یگ

ے

 ویکہکن اس ہی اچدنین رصف آپ یک ےہ اور ہی رصف آپ ےک آنگن ںیم یہ ای

 رپ رصف آپ اک قح ےہ وہ امن ےتشخب ادناز ںیم وبیل ۔ 

ی الکل کیھٹ اہک مت ےن وج ریما ےہ وہ رصف ریما ےہ ںیم یسک وک ںیہن دوں اگ وہ اےس رنیم 

  ےس اےنپ اصحر ںیم ےل اتیل ےسیج وخد ںیم اپھچ راہ اھت 

ارہ رک رےہ ےھت اتبںیئ ذرا ےھجم روح وک ااچ

 

ر رک ی ارم آپ واہں ےسیک اش

ٹ

 ی اد آی ا وت وہ م

ن

ی

  دےتھکی وہےئ وپےنھچ یگل

ن

  اس یک اجی
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ارہ ںیہن رک راہ اھت ںیہمت طلغ یمہف وہیئ ےہ وہ رکم ایگ  ںیم

 

  وت یسک وک اش

ارے رک رےہ ےھت وہ اہکں اےس رکمےن دےنی وایل 

 

ےھجم اکپ نیقی ےہ ہک آپ یسک وک اش

   یھت

ف نیت ٹنم ی ایق ںیہ ینتک رات ی ارہ وہےن ںیم رص  روح وھچڑو ان ی اوتں وک ہی دوھکی

ا وہ اےس ی اوتں ںیم الہب راہ اھت 

ن

  وہیئگ ی

اہں رصف نیت ٹنم ی ایق ںیہ نکیل آپ وک وت ھچک ی اد یہ ںیہن وہ ہنم انب رک وبیل وت ی ارم ےک 

د رہگی وہیئ ری 

ن

 م

ٹ

م
  رہچے یک رکسماہ

  ریمی 
 
ںیہمت اتپ ےہ اسل اک س  ےس وخوصبرت دن رشوع وہےن واال ےہ وہ دن ج

ا اےس رو

ے

ح اس داین ںیم آیئ رصف ریمے ےیل وہ اس ےک اکن ںیم رسوگیش رکی

  رکسماےن رپ وبجمر رک ےک اےس ی اد اھت اور روح وک اگل ہک وہ وھبل ایگ

 ںیم رس اپھچیت الڈ ےس وبیل ہکبج ی ارم ےک ای  

ن

آپ تہب اےھچ ںیہ ی ارم وہ اس ےک یس 

  آےئ

ن

ارے رپ ےچین ےس ھچک ولوگں اورپ ےک اجی

 

  اش

 ےس ڈرن اک اسرا اسامن ااھٹ رک واہں ای  وخوصبرت اس کیک اجسی ا سج ںیم ای  لبیٹ
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د احل دل انس رےہ  ای 

 

  ڑھکے ش
 
ی ر

ے

زہشادہ اور زہشادی ای  دورسے ےک ےب دح ق

  ےھت

رھت ڈے رپ ںیم ںیہمت ںیہن ہکلب وخد وک  رھت ڈے ریمی اجن نکیل اہمتری اس ی  ی ی  پ
من ت ہ

   رےھک  داع دوں اگ اہلل ںیہمت ہشیمہ ریمے اسھت

 مت زدنیگ ںیم اہجں یھب اجؤ ےھجم یہ یپاؤ 

ر وخاشہ ھجم ےس رشوع وہ اور ھجم ہپ متخ وہ
م
   اہمتری ہ

   روح ی ارم اک رہتش روح ِ ی ارم نب رک ہشیمہ مہ دوونں ےک درایمن اقمئ رےہ

 اس ےک امےھت وک وچےتم وہےئ ی ارم ےن اےس وخد ںیم اپھچی ا 

 ہکبج روح ےک ہنم ےس رسوگیش امن آواز ںیم  

ٹ

م
آنیم مث آنیم نس رک اس یک رکسماہ

د رہگی وہیئ ری 

ن

  م

  ےل اجےت وہےئ رکسما رک وبال وت 

ن

آاجؤ اس کیک وک دیہش رکےت ںیہ وہ اےس زیم یک اجی

  روح الھکلھک رک اکس اس ےک اسھت آیئ 

  اسل یک ںیہن وہں روح ےن کیک رپ وموجد ڈنیکل دھکی رک ہنم انبی ا  12ی ارم ںیم  
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د ںیہمت وکیئ وھچیٹ یچب ھجمس رےہ ںیہ روح ااٹسف ےک ولگ وھت ای 

 

ے ںیہ ی ا ش
م
ک

ن

ی

ڑے ےس 

 دےتی وہےئ اےس ےھچیپ ےس اھتم اکچ اھت

ے

ا واضج

ے

  وہ ڈنیکزل وک آےگ ےھچیپ رکی

 اہکں ےہ لبیٹ رپ رھچی یھب وموجد ںیہن یھت

ن
 

ائ

ن

   ی ارم ی

ے اور
م
ک

ن

ی

د اےنت یہ  ای 

 

ا ینتج ہی ہگج وخوصبرت ےہ اہیں ےک ااٹسف ربمم ش

ن

 روح یک ےہ ی

   ےس ڈیلب اکنےتل وہےئ وبال وت روح ےن 
 

اٹ اینپ ج

ن

ڑر ںیہ نکیل ںیم وہں ہن رکف ی
 ھلک
ب

  اےس وھگر رک داھکی 

یک رطف رکےت   ی ارم ےھجم رھچی ال رک دںی ںیم اس ےک اسھت ںیہن اکوٹں یگ وہ ڈیلب ی ارم

 وہےئ ےنہک یگل

ر یھب ہی اکم تہب
م
ا مت ایس ےک اسھت کیک وک دیہش رکویگ ویکہکن اہمترا وشہ

ے

 آرام ےس رکی

ےہ ایھچ ی ات ےہ ںیہمت رپسٹکی رکین اچےیہ وہ اتکس ےہ ویفرچ ںیم ںیہمت یھب ہی اکم 

ا ڑپے 

ن

  رکی

ارفغتساہلل ی ارم ںیم یھبک ااسی اکم ںیہن رکوں یگ اور ہن یہ ےھجم ولوگں ےک رپزے اکٹ 

  رک وکیئ اخص وخیش یتلم ےہ اس ےن وفراً وجاب دی ا

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

273 

رے اک ےہ ای  ی ار وکشش وت رکو 

ن

ا اچےیہ روح ہی اکم تہب م

ن

ںیہمت ای  ی ار رٹایئ رکی

رہ آےئ اگ آج ہی کیک لک یسک یک رگدن واو ی ارم اصف اےس گنت رکراہاھت

ن

 تہب م

ان نب اجےئ ھجم ےس ایسی ی اںیت ہن رکںی اور ہن یہ ھجم ےس ہی اکم وہےت ںیہ وہ 

ن

ی ارم ان

   یھب ی ار م اک قہقہ دنلب وہامہس رک وبیل مت ہن اچےتہ وہےئ  

ںیم اینت تمہ ںیہن ےہ نکیل کیک ںیہمت  ذماق رک راہ وہں ی ارم اجاتن وہں ریمی روح

ا اچےتہ

ن

ن ڈرٹسب ںیہن رکی
 
ہن
مم
ہ

  ایس ےس اکانٹ وہاگ ویکہکن اٹسف ےک ربمم 

اور ںیم یھب ںیہن اچاتہ ہک اب اس رطف وکیئ اور آےئ اب وت اہیں رصف ںیم اور مت 

 رںیہ ےگ

د اہھت ںیم ڑکپاےن رپ روح ےن وبجمر وہرک اہھت کیک یک

ٹ

ڈ

ٹ

 ی
ی لن
ردیتس     ی ارم ےک زی 

ن

اجی

راھی ا

ٹ

   ی 

ا اچےیہ مہ اسڈیئ ےس اکںیٹ ےگ اس اک اہھت ڈوزل  

ن

ی ارم زہشادہ اور زہشادی وک ھچک ںیہن وہی

راتھ دھکی رک روح ےن وفرا اہک اھت ںیہک اس زہشادے اور زہشادی یک رگدن 

ٹ

  ی 

ن

یک اجی

  ٹک یہ ہن اجےئ
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   اوےک ےبیب مہ اسڈیئ ےس اکںیٹ ےگ وہ اس یک ی ات امےتن وہےئ وبال

راھی ا وت ویہ سیپ اھتم رک اس کیک اک 

ٹ

  ی 

ن

ا اس سیپ اکٹ رک روح ےن اس یک اجی

ٹ

ای  وھچی

  ےن روح ےک وبلں ےس اگلی ا

الم وہیگ

 

  اہمترے وبلں یک اھٹمس اس ںیم ش
 
  وہاگ ج

ے

   ہی کیک اھٹیم ی

 اس ےک ہنم ںیم ڈال اکچ اھت اور اب وہ اس ےک 
ّ
وہ آرام ےس اتہک کیک اک وھتڑا اس ّصح

  وبلں رپ اکھج

  ہک روح اس ےک
 
 وبلں وک اےنپ وبلں ےک درتسس ںیم ےیل وہ لمکم دموہش وہ اکچ اھت ج

راتمح وھچڑ یکچ یھت

ن

  اس یک اکرل وک اےنپ اہھت ںیم دوبیتچ لمکم م

ی ارم آہتسہ ےس اس اک ووجد اینپ ی اوہں ںیم ااھٹےئ وہ اےس اس وھچےٹ ےس اجر امن 

  رمکے ںیم ےل آی ا

ازک اےس ڈیب رپ اٹلےت وہےئ ی ارم ےن اس

ن

رے رپدے رگا دےی اور اب وہ اس ےک ی

 وک یھب اھجب اکچ اھت 

ٹ
 

 ےس ووجد وک اینپ ی اوہں ںیم دیق رکےت وہےئ وھچیٹ یس الی

اےنپ رہچے ےک ای  ای  شقن رپ اس ےک وبلں اک سمل وسحمس رکےت وہےئ وہ 
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  دریھے ےس رکسمایئ

رھت ڈے ٹفگ اس یک رسوگیش امن آواز ےن ی ار م یک دموہیش   وک وتڑا اھت  ی ارم ریما ی 

 رےتھک 

ٹ
ن

ےلہپ ںیم اانپ ٹفگ ووصل رک ولں اہمترا ہفحت حبص ےلم اگ اس ےک وبلں ہپ اےنپ وہی

  وہےئ ی ارم ےن اس ےک دوونں اہھت اھتم رک ےیکت ےس اگلےئ ےھت

ر وہ رکسماےت وہےئ اانپ آپ اس ےک رپسد رک یکچ یھت
م
  ہک ہ

 
  ج

°°°°°°° 

  یلیل آج لک تہب زی ادہ ےب نیچ یھت

ال ایگلک ا

ٹ

  س ےن رضخ وک اینپ ےب ینیچ یک وہج اتبیئ وت وہ سنہ رک ی

 یلیل مت آج ےک زامےن یک ڑلیک وہ یسیک ی اوتں رپ نیقی رکےن یگل وہ

ا رصف اور رصف ویبوقیف ےہ

ن

   وخاب زدنیگ اک ہصح ںیہ نکیل ان رپ نیقی رکی

ںیہمت اور روح اور ی ارم ےس ریمی لک یہ ی ات وہیئ ےہ وہ دوونں ی الکل کیھٹ ںیہ 

   رپاشین وہےن یک رضورت ںیہن
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رضخ ےن اےس ےب رکف رےنہ ےک ےئل اہک اھت اس اک نشنیٹ انیل اس ےک ےیل ااھچ ںیہن اھت اور 

ا اچاتہ اھت نکیل آج لک اس ےک ذنہ رپ سب ای  یہ وسچ وسار 

ن

رضخ اےس یہی ی ات اھجمسی

  یھت اور وہ وسچ یھت اس ےک وخاب

  وخاب آ رےہ ےھت وہ آج ےک زامےن یک   ےلھچپ ھچک دونں ےس اےس تہب بیجع و
 
رغی

  ڑلیک یھت ان س  زیچوں رپ ی الکل نیقی ںیہن رکیت یھت

ال دیتی یھت نکیل ااسی یلہپ ی ار وہا اھت ہک اس ےن 

ٹ

وہ وخد یھب ان س  زیچوں وک سنہ رک ی

را وخاب داھکی اھت   ی ارم ےک ی ارے ںیم ی 

ر  را اتگل س  ھچک اینپ ہگج کیھٹ اھت نکیل ی ارم ےک ی ارے ںیم ی  ا وسےتچ وہےئ یھب اےس ی 

 ےب دح زیمخ درد ےس ڑتےتپ وہےئ دھکی یکچ 

ے

پ
 ی

ے

اھت اور اہیں وہ اای ی ارم وک وخن ںیم ل

   یھت

رضخ ےن وت اس یک یسک ی ات وک وکیئ اتیمہ ںیہن دی یھت نکیل یلیل یک رپاشیین اینپ ہگج اقمئ 

 یھت

ا اچیتہ یھت نکیل رضخ

ن

ےن اےس عنم رک دی ا اس اک انہک اھت   ۔وہ وخد ای  ی ار ی ارم ےس ی ات رکی

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

277 

ر ےل رک ایگ ےہ وت اےسی ںیم اےس یسک یھب مسق یک نشنیٹ ںیہن دینی اچےیہ
م
  ہک وہ روح وک ی اہ

ا وخاوبں ایخولں وک 

ے

اور رضخ اک یھب یہی انہک اھت ہک ی ارم ان س  ی اوتں رپ نیقی ںیہن رکی

ا اچےیہ

ن

 یہ رےنہ دانی اچےیہ اںیہن الص زدنیگ ہصح ںیہن انبی

ے

  وخاوبں ایخولں ی

  نکیل یلیل اےنپ دل اک یک رک دی

ر اھت 

 

ِ ای ر  ےب ینیچ ےک زی 

ے

 وج اس وخاب ےک دعب ےس ےل رک اب ی

°°°°° 

ن ویہ رانہ اچےیہ اھت ینتک وخوصبرت ہگج   ی ارم
 
ہن
مم
ہ

مہ واہں ےس اینت دلجی ویکں آےئگ 

  یھت وہ ریما وت واسپ آےن اک دل یہ ںیہن رک راہ اھت

اجاتن وہں ڈارگنل نکیل مہ رصف ای  یہ ہگج دحمود وہ اجےن ےک ےیل وت اہیں ںیہن 

اا یہ اھت ںیم اجاتن آےئ ںیمہ وپرا وسزٹئرڈنیل وھگانم ےہ اس ےک ےئل ںیمہ واہں ےس  

ن

کلی

ن

ن

  وہں وہ ہگج ےب دح نیسح یھت اور اہمترا واہں ےس آےن اک ی الکل دل ںیہن رک راہ اھت 

ررڈنیل یک وخوصبریت وک ای  رظن دھکی انیل 

ن

نکیل ریمے ایخل ںیم ںیہمت وپرے وسی 

  اچےیہ

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

278 

وہ اس العےق ںیم رصف ای  رات ےک ےئل یہ ےئگ ےھت نکیل روح یک دض یک وہج ےس 

   دن واہں رک رک آےئوہ نیت

ا ہکلب ایس وخوصبرت ہگج اک یہ وہ رک 

ن

اور اب یھب روح اک یہی انہک اھت ہک اےس واسپ ںیہن آی

ا ےہ

ن

  رہ اجی

اس اک وت ارادہ اھت ہک وہ ینہ ومن ےک دنپرہ ےک دنپرہ دن ویہ رپزگارے ےگ نکیل ی ارم  

ردیتس اےنپ اسھت واسپ ےل آی ا    اےس زی 

   اہکں ےل اجےن اک الپن انب راہ اھت اور اب لک ہن اجےن وہ اےس

  ویکہکن آج وت ڈنسے اھت اور وپرا وسزٹئرڈنیل وھچیٹ ےپ اھت

ے یک مسق 

ن

کلن

ن

ن
رڈنیل ںیم دح درہج رسدی وہےن یک وہج ےس روح ےن وت رمکے ےس ہن 

ن

 

آئ

  اھک ریھک یھت نکیل اس ی ار ی ارم ےن ااسی ںیہن وہےن دی ا

ا اچاتہ  

ن

ا اچاتہ اھت وہ اےس ہگج یک وخوصبریت داھکی

ن

ر ہگج ےل رک اجی
م
  اھت اور وہ اےس اےنپ اسھت ہ

رے یک وخوصبریت اک ہشقن نب ایگ اھت یسک یھب ہگج  ری 

ن

 
نکیل اب روح یک آوھکنں ںیم اس چ

رے ےس زی ادہ وخوصبرت ںیہن   ری 

ن

 
وک دھکی رک وہ آرام ےس ہہک یتکس یھت ہک ہی ہگج اس چ
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   ےہ

نکیل اب ی ارم ےن اس ےس ودعہ یک اھت ہک لک حبص اہجں ےل رک اجےئ اگ وہ ہگج اس یک 

  وسچ ےس یھب زی ادہ وخوصبرت وہ یگ

  اور اس ہگج وک وسےتچ وہےئ روح اکیف ااسکیڈٹئ گل ریہ یھت 

ام یک 

 

ر اکنٹ ںیم یک اھت اہجں ش
م
 ےک ااظتنہیم ےن آج ان ےک ڈرن اک ااظتنم ےچین ی اہ

ٹ

وہب

   ےنپ رپ الیھپےئ ان اک ااظتنر رک ریہ یھتوخوصبریت ا

°°°°°°° 

ر وکیئ ای  دورسے  
م
ر یہ ےھت ہ

ن

ڑ
پل ی
ک

ر اہیں ینہ ومن 

ے

 ولوگں ےس رھبا وہا اھت زی ادہ ی

ٹ

وہب

  ںیم نگم اھت

ر وک دھکی ریہ یھت

ن

ڑ
پل ی
ک

  ہکبج روح وت ی اری ی اری ان س  

وک اور   وکیئ کش ںیہن اھت ہک اس ہگج یک وخوصبریت ےن ان یک زدنیگ ےک ان ومسٹنم

  وخوصبرت انب دی ا اھت

  یہ وہ یئگ

 

 اہےئ روح ی ار یسیک وہ مت ھجم ےس دویتس رکےک مت وت اغی
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ام یک ای  ڑلیک ےہ 

ن

 ےک رجینیم ےس یھب وپاھچ ہک ی ار روح ی

ٹ

دو نیت ی ار وت ںیم ےن وہب

اری دویتس وہیئ ےہ
م
  ےھجم اس ےک ی ارے ںیم اتب دںی ہ

رہ  
م
 رکدی ا نکیل رجینیم ےن یھب الیملع اک اظمہ

  ےس رئیچ  
 
ی ر

ے

ر ےہ یک وہ ےب یفلکت ےس اس ےک زیم ےک ق
م
وےسی ہی وکن اہمترے وشہ

اوگار اگنوہں وک وخد  

ن

  اس ےن ی ارم یک ی
 
ےتسھگ وہےئ اینپ دنھ ںیم وبےل اج ریہ یھت ج

  رپ داھکی

اوگار زگرا اھت

ن

  اس اک اس رطح ےس وی ان دوونں ےک درایمن آ رک انھٹیب ی ارم وک تخس ی

ا

ن

  م وخیش ےہاہےئ ریما ی

 وہں 

ے

 اور ںیم اہمتری یک ویبی یک دوس

ر رکو وہ   

  

۔ی ار وت تہب یہ ڈنیہمس وہ ےسیک اٹپی ا مت ےن اےس روح ریمے اسھت یھب ش

  رشارت ےس یتہک روح یک رطف دےنھکی یگل

  ہک اس یک ی ات ےن روح ےک اگل اپت رک رھک دےی ےھت
 
  ج

 دھکی رک الھکلھکیت 

ن

ا وہ اس یک رن

ن

او اتگل ےہ مت ےن ںیہن اس ےن ںیہمت اٹپ ایل ےہ ےہ ی
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اوگاری وک اجن وبھج رک رظن ادناز رک یئگوہیئ ی ارم وک

ن

   دےنھکی یگل اور اس یک آوھکنں یک ی

ا اجےتن ںیہ ۔

ن

ا ںیہن اسبی

ن

 مہ املسمن ںیہ ںسم اٹپی

تہب ذعمرت ےک روح ےن آپ اک ذرک ںیہن یک ریمے اسےنم ایس ےئل ںیم ںیہن اجاتن 

 ےہ ریخ آپ ےس لم رک وخیش وہیئ 

ے

 ہک اس یک اہیں وکیئ دوس

ارے چیب انھٹیب ےھجم ی الکل ااھچ ںیہن اگل مہ تہب نکیل اس رط
م
ح اک آپ اک انب ااجزت ہ

  رپلنس ی اںیت رک رےہ ےھت

اس رطح یسک لپک ےک چیپ ےنھٹیب ےس ےلہپ آپ وک ذرا اس ایخل رانھک اچےیہ اور دورسی  

  ی ات ااجنن ولگ ےھجم مت ںیہن آپ ہہک رک البےت ںیہ

 اک اور ااجنن ولوگں ےس ںیم اس دقر رہگا ر

ے

ا یہ ںیہن ہک وہ آپ ےس مت ی

ے

ہتش یھبک انبی

   رفس ےط رکںی

 رصموف ےہ آپ دعب ںیم ی ات رک ےئجیل اگ ۔وہ اےنت تخس ےجہل 

ے
ے

 اس وق

ے

آپ یک دوس

 ںیم وبال ہک یک روح رشدنمیگ ےس رس اکھج یئگ 

 ےس اجن وھچٹ ریہ یھت ویکہکن 

ے

ردیتس یک دوس نکیل ادنر یہ ادنر وخش یھت اس زی 

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

282 

   ںیہن یھت ہک یسک ےس ویں ی ات رکیتاس ںیم اینت تمہ

و  ںیم اجریہ وہں اہیں ےس اتگل ےہ ھچک زی ادہ یہ رپلنس ی اںیت وہ ریہ 
 خ 
چ ت

اوےک رٹسم 

ا اچےیہ اھت 

ن

 یھت امی وسری ےھجم اس رطح ےس ارٹن ریف ںیہن رکی

  نکیل یک ےہ روح وک دھکی رک ںیم ااسکیڈیئ رپ وہ رک اہیں آ رک ھٹیب یئگ 

ر

ن

 رک راہ وہاگ ےھجم یھب انلچ اچےیہ وہ ےتہک وہےئ ایھٹ اور وےسی ریما وباےئ ق

ٹ

 
ڈنی ریما وی

  یکھج
 
ی ر

ے

   رھپ ےک اکن ےک ق

ی ار اہمترا ڈنبسہ وت تہب روڈ ےہ ںیم مت ےس دعب ںیم یتلم وہں وہ اس ےک اگولں وک وبلں 

  ےس وھچےت وہےئ واہں ےس یلچ یئگ سج رپ ی ارم ےن ایھٹمں ںیجیھب

را اگل وچےنم یک روح ارگ آج ےک دعب یسک ےن یھب ہی رحتک  اس یک تمہ ےسیک وہیئ اہمت

  یک ہن وت اےس اجن ےس امر ڈاولں اگ

  ےصغ ےس لبیٹ رپ اہھت امرےت وہےئ وبال

ا ےہ

ے

   ی ارم یک وہایگ ےہ آپ وک وہ ڑلیک یھت اور ڑلویکں ںیم اانت وت وہ یہ اجی

  اس ےک رضورت ےس زی ادہ ہصغ وہےن رپ وفراً وبیل
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ا  یھب ںیہ   یھبک یلیل ی 

ے

وصعمہم ےس ااسی وہا ےہ ۔۔۔۔۔!ںیہن ہن ۔۔۔!وہ اہمتری دوس

 آرک رک ریہ ےہ

ے

ردیتس یک دوس   نکیل اوہنں ےن یھبک ایسی رحتک یک وج ہی ریغ زی 

اکن وھکل رک نس ول اور ےھجم ان س  زیچوں ےس رفنت ےہ اہمترے اگل ریمے العوہ 

 اور وکیئ ںیہن وچم اتکس ۔

 وہں ۔ںیہمت وھچےن یک ااجزت رصف ریمے وہوٹنں  ہی رحتک رصف ںیم رک اتکس

  وک ےہ

   وہ رھپ ےس یتخس ےس وبال وت روح اےس وھگر رک رہ یئگ

یک ی ارم اب وہ ریما اگل وچم ریہ یھت وت ںیم عنم وت ںیہن رک یتکس یھت ہن روح ےن 

 دینی اچےہ

ے

   واضج

ا

ن

  ویکں عنم ںیہن رک یتکس یھت مت ۔یکاانت لکشم ےہ عنم رکی

روح سج زیچ رپ ریما قح ےہ اس رپ رصف ریما یہ قح ےہ ںیہمت اینت یس ی ات   دوھکی

 ھجمس ویکں ںیہن آیت ۔ 

  آیئ
 
ی ر

ے

 ویکں ڑلیک اہمترے اےنت ق
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   آدنئہ ارگ ہی ڑلیک اہمترے اےنت یپاس رظن آیئ ہن وت ی الکل ااھچ ںیہن وہاگ

ی ارم ڑلیکں رکیت ںیہ ااسی وہ ای  ڑلیک یہ وت یھت اور ںیم ےن وصعمہم اور یلیل وک یھب یھبک 

ا اچاہ

ن

  آےن ےس عنم ںیہن یک روح ےن رھپ ےس اھجمسی
 
ی ر

ے

  وخد ےک ق

ا اچیتہ یھت ہک ڑلویکں ںیم ہی ی ات تہب اعم یس ےہ نکیل ی ارم وت اس یک یسک 

ن

وہ اےس اتبی

  اھتی ات وک انھجمس یہ ںیہن اچاتہ  

وصعمم اور یلیلٰ ویبوقف ںیہن ںیہ وج ریمے اہوھتں رمےن یک وخاشہ رکںی یگ ںیم 

تہب واحض اافلظ ںیم ان اتب اکچ وہں ہک ںیہمت وھچےن اک قح رصف ریمے یپاس ےہ ایس 

ا ہک وہ اہمترے اسھت وکیئ ایسی رحتک رکںی

ے

   ےیل وسال یہ دیپا ںیہن وہی

ر اھت ہک وہ اس ےک اسےنم ای  تہب ی ارم اک ہصغ اب یھب مک ںیہن وہا اھت وےسی 

 

 ےصغ اک ہی ای

را راز افش رک اکچ اھت 

ٹ

  ی 

  آےن ےس عنم یک ےہ ایس ےئل وہ ریمے 
 
ی ر

ے

ی ارم اپ ےن وصعمہم اور یلیلٰ وک ریمے ق

  یپاس ںیہن آیت ھجم ےس اجےت وہےئ لم رک ںیہن اجیت

 رپ

ے

یلیل ور وصعمہم اک   ی ا اہلل ی ارم وہ ریمے ی ارے ںیم یک وسچ ریہ وہیگ ی ارم یک واضج
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  وسےتچ وہےئ رشدنمہ وہ رک رہ یئگ

  آ رک اس ےس  
 
ی ر

ے

ری یھت نکیل یھبک یھب وہ اس ےک ق

ن

ر درہج ق
م
وصعمہم اور یلیل اس ےس ہ

  ہن آںیئ ۔ 
 
ی ر

ے

 ق

ے

 ےنلم ےلگ ںیم اہھت ڈاےنل ی ا اگل وچےنم ی

  اور وہ ہشیمہ وسیتچ یھت ہک ہی اعم ڑلویکں یک رطح اس ےس لم رک ویکں ںیہن اجیت 

وہ وکن وہیت ںیہ اہمترے ی ارے ںیم ھچک یھب وسےنچ وایل وجزیچ ےھجم ںیہن دنسپ وہ ںیہن 

ا وہ یتخس ےس وبال اھت 

ن

  دنسپ آج ےک دعب اایتحط رکی

  داھکی اہجں ویہ ڑلاک   ہکبج روح ےن اانپ رس ڑکپ ےت وہےئ ای  رظن

ن

ےھچیپ لبیٹ یک اجی

  داتھکی یپا

ن

  رک وخیش ےن ااسکیڈیئ وہ رک اانپ اہھت الہی ا   اور وخیش ےھٹیب وہےئ ےھت اےس اینپ اجی

د ہصغ دالےن اک رکس ی الکل ںیہن ےل  ری 

ن

روح طقف رکسما رک رہچہ ریھپ یئگ اب وہ ی ارم وک م

   یتکس یھت

°°°°° 

 اےس وخب اس گنت رک ےک وہ ایھب اہنےن ےک ےیل ایگ اھت 

  اس ےک رمکے ںیم دکتس وہیئ دروازہ وھکال وت اسےنم وخیش رکسمایت وہ
 
یئ رھکی ج
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 یھت

  داھکی اھت

ن

  روح ےن وفرا ای  رظن ی ارم ےک واش روم ےک دنب دروازے یک اجی

اہےئ روح یسیک وہ مت آیئ امی وسری ےھجم اتپ الچ ہک ہی اہمترا رمکہ ےہ وت ںیم آیئگ وہ درالص 

 ےھجم ںیہمت ہی دانی اھت 

راھےت وہےئ وبیل

ٹ

  ی 

ن

 اکرڈ وہ ای  اکرڈیک اجی

ن

ن

 

 س
ن

ٹ

 ی
پ

  اون

ادی وہ

 

   یھب اہمتری ش

 

 ریہ ےہ روح ےن وفرا اہک اھت اس یک یطلغ ںیہن یھت اکرڈ اک س

  ااسیاھت

ادی ایھب اہکں وہےن وایل ےہ ی ا یھبک وہےن وایل ےہ ی ا ںیہن اتپ 

 

ارے ںیہن دبوھ ریمی ش

رڈنی یک ی اکیئ رسی ےہ

ن

  ہک ںیم ںیہمت دےنی ہی آیئ یھت آج رات ہن ریمے وباےئ ق

ھاارا 

م

ے

ب

اور ںیم اےس رئیچاپ رکےن ےک ےیل اج ریہ وہں اور ںیم اچیتہ وہں ہک مت اور 

رڈنب یھب ولچ وےسی یھب آج  

ن

م
رنی دن وہاگ ایس ےئل ہ

ے

 ےہ حبص ای  رصموف ی

ٹ
 

ای

ن

ڈنسے ی

 آج وکیئ یھب ہگج اونپ ںیہن ےہ

اہجں مت اج وکسں ویکہکن اہیں ےک ولوگں اک ای  اوصل ےہ وہ ڈنسے وک یٹھچ رکےت 
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ا

ے

ان ڈنسے اکم ںیہن رکی

ن

  ںیہ اہیں وکیئ یھب ان

ری ٹیلپ افرم ارے اسرے دووتسں ےن ہی رسیئ ریھک ےہ تہب ی 
م
رپ ہی   ایس ےئل ہ

  رسیئ وہ ریہ ےہ

وےسی وت درک یھبک یھب اہرا ںیہن ےہ اور ےھجم نیقی ےہ ہک اس ی ار یھب ویہ ےتیج اگ ںیم 

ارے اسھت 
م
اےس رئیچاپ رکےن ےک ےیل اج ریہ وہں اور ںیم اچیتہ وہں ہک مت یھب ہ

   ولچ

را آےئ اگ

ن

   نیقی رکو تہب م

  ہک روح  
 
وک وت ھجمس ںیہن آ راہ اھت ہک وہ وہ اس ےک دوونں اہھت اھتیتم وبل ریہ یھت ج

 اس ڑلیک وک عنم ےسیک رکے

ام ںیہن ےل ریہ یھت

ن

پ وہےن اک ی   ویکہکن ہی ڑلیک جپ

دوھکی وخیش ںیم ںیہن آیتکس ی ارم وک ہی س  ھچک دنسپ ںیہن ےہ اور ی اکیئ رگنسی ںیم ےھجم 

ا ےہ رو

ے

 ںیہن ےہ اور ہن یہ ےھجم ہی س  ھچک ھجمس ںیم آی

ٹ

ح ےن  یھب وکیئ اخص ارٹنس

  اھجمسےن یک وکشش یک 
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ن اھجمس دوں یگ زیلپ 
 
من

ے

ب

وت ی ار ںیم وہں ہن اہمترے اسھت ویکں رپاشین وہ ریہ وہ ںیم 

ا وہ یک ےہ ہن درک وک وپسرٹ رکےن ےک ےیل تہب مک ولگ ںیہ

ن

  ولچ ی

را   نکیل سج ےک اسھت درک اک اقمہلب ےہ وہ تہب ی 

ے

رصف ںیم اور ریمے دنچ دوس

 ےہ س  ولوگں ےس وپسرٹ رکےن واےل ںیہ ارگ مت ریمے اسھت ولچ یگ وت 

ن

ن

 

پی ن
 من
چپت

رڈنی وک وپسرٹ رکےن ےک ےیل دو ولوگں اک ااضہف وہ اجےئ اگ

ن

  ریمے وباےئ ق

 ںیم  اس ےس وہ اتکس ےہ ہک اس ںیم اور تمہ آاجےئ اور وہ  

ن

ن

 

 س
ن

ٹ

پی
من
ک

تہب اےھچ ےس 

 رک کس 

ٹ

نپن ٹ
 ش
ن

ٹ

ی
  یپار

 وہ تنم رھبے ادناز ںیم ہہک ریہ یھت 

د  ری 

ن

ا اھت ویکہکن ی ارم وک انیقیً ہی س  ھچک دنسپ ںیہن اھت اور وہ اےس م

ن

نکیل روح وک ااکنر رکی

ام یک وہج ےس اس اک ااھچ اخاص ومڈ آف وہ ایگ اھت 

 

ا اچیتہ یھت ےلہپ یھب ش

ن

  ہصغ ںیہن دالی

اےس ڑلیک ےس ی ات رکےن ےس یھب عنم رک دی ا اھت اور اس ڑلیک وک یھب واحض  اس ےن وت

  اافلظ ںیم اتبی ا اھت ہک اس اک ادنازہ اےس دنسپ ںیہن نکیل رھپ یھب ہی ڑلیک ی از ںیہن آ ریہ یھت

ا اس ےن رھپ ےس وپاھچ 

ن

 وت مت لچ ریہ وہ ی
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 ںیہن وخیش ریمے ےیل نکمم ںیہن ےہ زیلپ

 ےک روح ی ار ریمے ےیل ایھب  

ے

اری دویتس وہیئ ےہ یک مت اینپ ئن ئن دوس
م
ایھب وت ہ

ر آیئ

ے

 کیلب گنلیم رپ ای

ن  

  ےئل اانت ںیہن رکیتکس وہ اومیش

 وخش ےھجم ااجزت امینگن وہیگ اور ی ارم ۔۔۔۔۔ 

د ںیہمت ااجزت دے دے اگ ےھجم نیقی ےہ ارگ ںیہن امےتن 

ٹ

ڈ

ن

 ی
ی ن
مس
ہ

مت اینت ایپری وہ اہمترا 

ا ےہ   وت ذرا ےس دض رک انیل اس

ے

ےک رہچے ےس یہ اتگل ےہ ہک ہک وہ مت ےس تہب ایپر رکی

ھااری اسری ی اںیت یھب اماتن وہاگ زیلپ ی ار ریمے ےیل 

م

ے

ب

  اور نیقی 

اانل اچاہ

ٹ

 ااھچ ںیم وکشش رکیت وہں اس ےن ی

ا وہاگ ہک مت آؤ یگ اینت آاسین ےس ںیم اجن 

ن

وکشش ںیہن ودعہ ںیھمت ھجم ےس ودعہ رکی

  ںیہن وھچےنٹ وایل 

ا وہاگ ںیم ےن انس ےہ ہک ملسم   دویتس

ن

یک ےہ وت اھبنین وت ڑپے یگ ںیہمت ھجم ےس ودعہ رکی

   یھبک اانپ ودعہ ںیہن وتڑےت

اہک ںیم مت رپ نیقی رک وکسں

ے

ا وہاگ ی

ن

  ںیہمت یھب ھجم ےس ودعہ رکی
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  وہ اےس دےتھکی وہےئ وبیل

ےہ اہں ہی وت چس اھت ہک  روح وک ااسی اگل ےک اس ڑلیک وک اہیں ےس ےنچیب اک اور وکیئ راہتس ںیہن

  وہ ی ارم ےس وکیئ یھب ی ات ونما یتکس یھت

اےسی اکیئ رگنسی ںیم اےس ذرا یس یھب دیپسچل ںیہن یھت نکیل اس ڑلیک یک وخیش یک 

  اخرط اس ےن احیم رھب یل یھت

ا ای  تہب یہ لکشم اکم اھت

ن

  اور اب ی ارم وک انمی

ر رک اس یک

ٹ

  داھکی وج انب رشٹ وتہیل ےس ی ال   واش روم اک دروازہ الھک وت وخیش ےن م

ن

اجی

ر آی ا اھت
م
  اتچنہپ ی اہ

ولیہ رٹسم روڈ آپ روڈ ےک اسھت اسھت اہٹ یھب وہ وہ ےلھک اافلظ ںیم رصبتہ رک یئگ روح یک 

اوگاری 

ن

  الچ ایگ رہچے رپ اصف ی

ن

ا آےنیئ یک اجی

ے

آںیھکن لھک یئگ نکیل ی ارم رظنادناز رکی

 کلھج ریہ یھت

 روںیح اس یک اہں کیھٹ ےہ وخیش اب ںیہمت
پ
ا اچےیہ اےلگ یہ ب

ن

 اہیں ےس اجی

  رظنوں ےک اسےنم ڑھکی وہیت ےنہک یگل
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د یک رعتفی رک ریہ یھت 

ٹ

ڈ

ن

 ی
ی ن
مس
ہ

ش وہ ریہ وہ ی ار ںیم وت رصف اہمترے 
ی لن   
چ

اہاہاہ مت ینتک 

  آیئ نکیل اس ےس ےلہپ ہک وہ اس 
 
ی ر

ے

وہ قہقہ اگلیت اہھت الہیت ای  ی ار رھپ ےس رہ ےک ق

ردیتس اس اک   ےک اگل وک وھچیت روح ےن وفرا اانپ اہھت اس ےک اہھت ےک آےگ رکےت زی 

  اہھت اھتم ایل اھت 

ر رکےک دروازے دنب رک ےک اسسن یل 
م
 اور رھپ اےس رمکے ےک ی اہ

°°°°°°° 

 ےھت تہب زی ادہ وشق ںیہن 

ے

آپ ےنتک ےب رشم ےہ ےہ ی ارم ڑپکے نہپ رک ںیہن آ تکس

  یک   ان وعروتں وک ہی اگنن مسج داھکےن   ںیہ آپ وک

  آیئ یھت
 
ی ر

ے

  وہ یلج وھبین اس ےک ق

وسری ےبیب ںیم ںیہن اجاتن اھت ہک رمکے ںیم اہمترے العوہ یھب وکیئ وموجد ےہ آدنئہ  

  ںیم وموجد ہن وہں
 
ا ج

ن

 البی

ے
ے

   اینپ ویلیہسں وک اس وق

ردیتس یک یلیہس ےہ اور اس ردیتس یک یلیہس ےن ھجم ےس   وہ ریمی یلیہس ںیہن زی  زی 

ردیتس اک ودعہ ےل  ایل ےہ اور ہی یھب اہک ےہ ہک مہ املسمن اانپ ودعہ اھبنےت ںیہ ایس ےیل زی 
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   ایتر رےیہ اگ

راھےت وہےئ وبیل

ٹ

ام ںیمہ اہیں اجےن واےل ںیہ وہ اکرڈ اس یک رطف ی 

 

  آج ش

ا   آی 
 
ی ر

ے

گ ےہ وہ اکرڈ لبیٹ رپ ےتکنیھپ وہےئ اس ےک ق

ن

ی

ن

ی ن
پل ی
   روح ریمی ھچک اور 

گ وک ودعہ یک ےہ ںیم ےن اور وہ دنہو ڑلیک یتہک ےہ ہک مہ املسمن 

ن

ی

ن

ی ن
پل ی
رےنہ دےئجی اس 

ا وہاگ

ن

   اےنپ ودعے ےس ںیہن ریھپےت وس ںیمہ اجی

اور ریمی اسری اور وےسی یھب وہ ہہک ریہ یھت ہک آپ ھجم ےس تہب ایپر رکےت ںیہ  

  ی اںیت امےتنںیہ

  روح رکسماےت وہےئ اس ےک ےلگ ںیم ی اںیہن ڈاےل الڈ ےس وبیل

ا اچےیہ

ن

ن وخد ادنازہ وہی
 
من

ے

ب

  ہی ی ات ںیہمت یسک اور ےن ویکں اتبںیئ 

اس ےک رہچے وک اےنپ اہوھتں ںیم ڑکپے وہ آہتسہ آہتسہ اس ےک رہچے ےک ای  

  ای  شقن وک اےنپ وبلں ےس وھچےن اگل

 اتپ ےہ ایس ےئل وت اس یک ی ات امن یل ۔وہ اس ےک اہھت ےچین رکےت وہےئ ےنہک یگل  ےھجم

  ارادہ وخد ایتر وہےن اک اھت نکیل اس ےس ےلہپ یہ ی ارم ےن اےس ڑکپ ایل
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مت ےن ودعہ رکےن ےس ےلہپ ھجم ےس وپاھچ ںیہن ایس ےئل تمیق وت اکچین وہیگ ویکہکن مت 

راب رک ریہ وہ وہ اےس ی ا

ن

 وہں ںیم ااھٹےئ ڈیب رپ الی ا۔ ریما الپن چ

 رکےن ےک

ے
 

رداس  اور روح ےک یپاس وکیئ راہتس ںیہن اھت ۔وساےئ اس یک نم اماینں ی 

°°°°° 

 وہ دوونں ایتر وہ رک ےچین آےئ وت وخیش وںیہ روح اک ااظتنر رکیت یھت اےس اہھت الہےن یگل

ا

ے

رات رپ ی ارم ےن ای  رظن ےصغ ےس روح ےک رہچے وک داھکی سج ےن لکشمب اس ےک ی

 

ی

  اینپ یسنہ ی ایئ یھت

و  ڑلیک اہیں یک رک ریہ ےہ اب مہ ولگ لچ وت رےہ ںیہ اس یک اتبیئ وہیئ 
پک  ی
ن جپ

روح ہی 

   ہگج رپ ی ارم ےن اےس وھگرےت وہےئ اہک

د اےس وکیئ ی ات رکین وہیگ ای 

 

 ی ارم وہ اتکس ےہ ش

 رےہ ںیہ روح ی ارم یک وہایگ ےہ آپ وک ذرا ذرا یس ی ات وک اانت زی ادہ رس رپ وسار ویکں رک

  رکسماےت وہےئ مک آواز ںیم اہک ےن وخیش وکدھکی رک 

  ڑھکے وہےت وہےئ انب روح وک اےنپ آپ وک روےنک اک ومعق 
 
ی ر

ے

ہکبج وخیش ان ےک ق
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  دےی اس ےک اگل وک دوی ارہ وچم یکچ یھت 

ل 
پن ک
ن

ٹ

ی

ر وک انمےہ ایل ںیم اجیتن یھت ہک آپ 
م
ر مت ےن اےنپ وشہ

ن

 مت تہب ویکٹ وہ ی ار آچ

  ڈنبسہ یک رطح اینپ ویبی رپ یپادنبی اں ںیہن اگلےت وہں ےگ

رڈنی 

ن

ارے اسھت آ رےہ ںیہ ریما وباےئ ق
م
چس ںیم ےھجم تہب وخیش وہیئ ہک آپ دوونں ہ

 وت واہں الچ یھب ایگ ےہ

 رک ریہ  

ٹ

 
یھت ویکہکن ےھجم اکپ نیقی اھت ہک ہی رضور آےئ یگ وخیش ےن ےب ںیم وت روح اک وی

دح وخیش ےس اہک ہکبج ی ارم ےک رہچے ےک زاوےی لمکم دبل ےکچ ےھت وہ روح وک ااہتنیئ 

ا اےنپ رمکے ںیم الچ ایگ

ے

اک رظنوں ےس وھگری

ن

   رطخی

د وک یک وہایگ یک ںیم ےن ھچک طلغ وبل دی ا یک 

ٹ

ڈ

ن

 ی
ی ن
مس
ہ

 روح اہمترے 

اراض وت ںیہن وہ ےگ وخیش رپاشین وہ وہ اس رطح ےس 

ن

ویکں ےلچےئگ ںیہک وہ مت ےس ی

  یکچ یھت

د وہ اانپ ومی الئ وفن رمکے ںیم وھبل آےئ ےھتںیم دھکی ےک آیت وہں روح وک وکیئ  ای 

 

ش

ڈگنھ اک اہبہن یھب ہن الم نکیل ی ارم ےک اس ادناز یک وہج وہ یھب ھجمس ںیہن یپایئ یھت سب 
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  آیئگ اہجں وہ ےصغ ےس ایگ اھت اھبےتگ وہےئ اےنپ رمکے یک اج

ن

  ی

°°°°° 

ی ارم یک وہایگ ےہ آپ وک آپ اس رطح ےس واہں ےس اہیں ویکں ےلچ آےئ آپ 

 کیھٹ وت ںیہ تعیبط وت کیھٹ ےہ آپ یک ۔۔۔؟

 

ٹ

 
  ہک وہ آےنیئ ےک اسےنم ڑھکا رگسی

 
روح رپاشیین ےس اس ےک ےھچیپ آرک ریک یھت ج

  اگلس راہ اھت 

راب

ن

  ےس روح یک تعیبط چ
 
 وھچڑ اکچ اھت نکیل ےصغ ںیم   ج

ٹ

 
وہیئ یھت وہ رقتابی رگسی

  ےب احل وہ رک ارثک وہ اس یک ریغ وموجدیگ ںیم وہ اینپ ہی بلط وپری رک یہ اتیل اھت

 ویکں یپ رےہ ںیہ آپ اےنت ےصغ ںیم ویکں ںیہ روح وک اس ےک 

ٹ

 
ی ارم آپ اےنت رگسی

  ےصغ یک وہج ی الکل ھجمس ںیہن آریہ یھت

  ویکہکن مت ای  ربمن یک ےب ووقف ڑلیک وہ اجؤ اج رک اانپ ہنم دوھ رک آؤ 

  وہ ےصغ ےس ایھچ اخیص اویچن آواز ںیم وبال اھت وتروح مہس یس یئگ

ا   ی 
 
ا اھت اےس ےصغ اےس ی اد اھت ج

ے

  یہ اس رطح ےس ی ات رکی

ے

ا اھت ی

ے

ر م اس رپ ہصغ وہی
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ش یئگ 

ھ
گ

  ںیم دھکی رک روح انب وکیئ وسال وپےھچ واش روم ںیم 

ان اھت وہ اس ےک ےصغ یک وہج 

 
ن

ےشیش ںیم اانپ رہچہ داھکی وت واہں اگل رپ رسخ لپ اکٹس اک ن

   وک ھجمس رک ےب اایتخر رکسما دی

  ہنم اصف یک   اور وسپ ےس اےھچ ےس اانپ

ا  ونیش رکےت یپای 

ٹ

 
 آرام ےس رگسی

ٹ

ر یلکن وت ی ارم وک ڈیب رپ یل 
م
  واش روم ےس ی اہ

  ی ارم ںیم ےن ہنم دوھ ایل اس ےن اتبی ا اھت 

   دوی ارہ دوھ رک آؤ ی ارم اس یک رطف دےھکی انب وبال

نکیل ی ارم دوی ارہ ویکں ۔۔۔۔؟روح ےن رپاشیین ےس وپاھچ وت ی ارم ےن ےصغ ےس اس یک 

  

ن

  داھکی   اجی

و رس کیھٹ ےس اصف ںیہن وہا ایس ےئل وت ہہک رےہ ںیہ آپ ںیم دوی ارہ دوھےک آیت 
فک
ا

ش یئگ

ھ
گ

  وہں وہ اےنپ وسال اک وجاب دیتی وخد دوی ارہ واش روم ںیم 

ی ارم اک ہصغ اتب راہ اھت ہک آج اس یک ریخ ںیہن اس ےن ای  ی ار رھپ ےس اانپ رہچہ 

ررکدوھی ا وج ےلہپ ےس اصف رھتسا 

ٹ

ررگ

ٹ

  اھترگ
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ے ای  ی ار رھپ ےس اتبےن یگل

ے

کلن

ن

ن
   ی ارم ںیم دوی ارہ دوھ رک آ یئگ واش روم ےس 

  ای  ی ار رھپ ےس دوھرک او ی ارم ےن مکح دی ا 

ی ارم۔۔۔۔روح اےس دےتھکی وہےئ یسک دضی ےچب ےس ادناز ںیم وبیل وتی ارم ےن اےس  

  ای  ی ار رھپ ےس تخس رظنوں ےس وھگرا

  ںیم اجریہ وہں دوی ارہ دوھےن ےک ےیل

د  ری 

ن

ے دوی ارہ واش روم ںیم دنب وہ یئگ اور اس ی ار اےنپ رہچے وک م

ے

کن

ٹ

پی
پ

وہ ےصغ ےس ریپ 

رےن یگل

ٹ

  رگ

رایت دوی ارہ 

ٹ

ری  ان وہ ی 

 
ن

 اک ن

ٹ

ی کٹ

ٹ

پشن
لن

دح ےہ ای  ی ار لکش دھکی وت ےل ریمی اصف وہایگ ےہ 

  ی ارم ےن اےس دوی ارہ اجےن اک آرڈر دے دی ا
 
ر آیئ ج

م
 ی اہ

   اھت نکیل ی ارم اےس نس اہکں راہ اھت ی ارم زیلپ۔۔۔روح ےن ےب یسب ےس اہک

  اور اس ےک ااہتنیئ رسد رظنںی روح وک اس ےس وخزفدہ رک ریہ یھت

 دس ٹنم ںیم ہی اس اک رتساواں رکچ اھت ۔ 

وہ ایھچ اخیص کھت یکچ یھت اور اس ےن وخد مسق اھک یل یھت ہک وہ وخیش وک دوی ارہ ایسی 
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  رحتک رکےن اک ومعق یھب ںیہن دے یگ

ر آیئ وت ی ار م ےن اس ےک رہچے یک رطف دےنھکی یک یطلغ رک یہ دی یھت  اس ی ار
م
  وہ ی اہ

ا اس ےک اسےنم آرک راک

ے

  وہ آہتسہ آہتسہ دقم ااھٹی

ر رطف ےس چپ  یک
م
اصف افشف یپاین یک یتکپٹ   اس یک وھتڑی وک اورپ رکےت وہےئ ہ

   وبدنےھ اےس اکہبےن یگل یھت

  اچنہپ  اجودوی ارہ دوھ رک آؤ۔وہ ای  ی ار رھپ ےس اتہک
 
ی ر

ے

 روح وک ےب وہش رکےن ےک ق

  اکچ اھت

ش یئگ

ھ
گ

   وہ رمے رمے دقومں ےس ای  ی ار رھپ ےس واش روم ںیم 

ر آیئ ویکہکن اےس دوی ارہ واسپ ادنر یھب 
م
اور دلجی ےس یپاین اک اکلھچ اےنپ ہنم رپ امر ےک ی اہ

ا اھت 

ن

  آی

 ادنر 

ے

ااکسف ی ادنھ ول اےھچ اخےص ٹیل وہ ےکچ ںیہ مہ یک وسچ ریہ وہ ہک اہمتری دوس

رمکے ںیم یک رک رےہ ںیہ مہ وہ اس اک ااکسف اس ےک اہھت ںیم ڑکپےت وہےئ وبال وت 

روح رکش اک ہملک ڑپیتھ اس ےک ےھچیپ آیئ نکیل وخد ےس ودعہ رک ایل اھت ہک اس متس اک دبہل وہ 
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 رضور ےل یگ ۔ 

ر آےئوخ
م
  وہ دوونں ی اہ

 
ر آےگ ےھچیپ لچ ریہ یھت ج

م
   یش رپاشیین ےس ی اہ

  آےت  
 
ی ر

ے

 ےلچ ےئگ وہ اس ےک ق

ن

یک وہا روح س  ھچک کیھٹ وت ےہ مت ولگ ااچی

 وہےئ ےنہک یگل

اہں س  کیھٹ ےہ ی ارم اک ومی الئ ںیہن لم راہ اھت وہ اےنپ اہبےن وک وبضمط رکیت اس ےک 

  رکسمایئ یھت  اسھت لچ دی سج رپ وخیش ےب اایتخر

ک ومڈ آن وہ اکچ اھت اہبےن ویکں انب ریہ وہ 

ن

ی

ٹ

من
د اک رو

ٹ

ڈ

ن

 ی
ی ن
مس
ہ

ا اہمترے 

ن

اصف اصف وہکی

  مک از مک اینپ یلیہس ےس اانت وت رئیش رک یتکس وہ

  ہک ان ےک دنچ دقم آےگ اتلچ ی ارم اس یک ی ات رپ 
 
وہ رشاریت ادناز ںیم وبیل ج

  رکسماےئ انب ہن رہ یپای ا 

وح ےک اسھت یک اھت وہ اسری زدنیگ روح وھبل ںیہن یتکس یھت آج وج روامسن اس ےن ر

  سج ےک ےیل وہ اکیف نئمطم اھت اےس نیقی اھت اب وہ دوی ارہ یطلغ ںیہن رکے یگ 

°°°° 
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ری رسیئ وہےن اج ریہ یھت 

ٹ

ِِہی ولگ اس ہگج رپ ی اکیئ رسی رکےت ےھت ہی وکیئ تہب ی 

ر   ی ارم وک اس زیچ ی الکل یھب دیپسچل ںیہن یھت ہکبج روح رای   یھب ہن وہےن ےک ی 

ٹ

اک ارٹنس

  اھت نکیل وخیش یک وخیش ےک ےیل وہ اہیں ی ارم وک یھب اےنپ اسھت ےل آیئ یھت

ا اور مہ ای  

ے

 رپ ےل رکاجی

ٹ

 
ک ڈی

ٹ

ی

ن

من
اہیں آےن ےس رتہب اھت ہک ںیم ںیہمت ای  رو

 زگارےت وہ آہتسہ آہتسہ اس ےک اسھت ےتلچ  

ے
ے

دورسے ےک اسھت وخوصبرت وق

  ےن اےس وھگر رک داھکی   وہےئ وبال وت روح

 رپ 

ٹ

 
ری زی ادیت ےک دعب ںیم آپ ےک اسھت ںیہک یھب ڈی

ٹ

آپ وک اتگل ےہ ہک آپ یک اینت ی 

ولچں یگ طلغ یمہف ےہ آپ وک رٹسمی ارم اکیمظ ںیم آپ وک ہنم یھب ںیہن اگلؤں یگ وہ ہصغ 

  ہک ی ارم اس ےک ادناز رپ رکسمای ا اھت 
 
 وہےت وہےئ وبیل ج

ں ےہ ہک ںیم اہمترے ااکنر وک وکیئ اتیمہ دواگن وہ ایس ےک ادناز اور ںیہمت ہی طلغ یمہف ویک

  ںیم اتہک اس ےس وسال رک راہ اھت 

ر اس زی ادیت ےک ےیل ںیم آپ وک یھبک اعمف ںیہن رکوں  

ٹ

 
پ

آپ ںیہ یہ ای  ربمن ےک چ

  یگ
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 دانھکی اس اک دوھکی اہمترا ہنم ےنتک اےھچ ےس اصف وہایگ ےہاور ےگل  

ے

یھبک افدئہ م

ا   اہوھتں

ن

وہ اب   ںیہمت تحیصن یھب وہیگ ہک وج اکم ےھجم دنسپ ںیہن ےہ وہ مت ےن ںیہن رکی

  یھب اینپ ی ات وک یسنہ ںیم یہ ےل راہ اھت

  ںیم ےن اجن وبھج رک وھتڑی یک اھت وہ وصعمتیم ےس وبیل 

اہں ریما ہچب مت ےن اجن وبھج رک ںیہن یک نکیل مت اےس روک یتکس یھت ریمے قح رپ وکیئ 

ا ہی ی ات ایھچ رطح ےس اےنپ دامغ ںیم اھٹب 

ے

 ںیہن وہی

ے
 

رداس رظن یھب ااھٹےئ وت ھجم ےس ی 

 ولوہ ایپر ےس اس اک اگل اپھتپھتےت وہےئ وبال

ردی  آ رک ڑھکے وہےئ

ن
ن

  درک اور وخیش ان ےک ی
 
   ج

 وہیئ مت دوونں وک اہیں دھکی رک ےھجم وپسرٹ رکےن ےک ےیل مت دوونں اک ےھجم وخیش

رکشہی اس یک آواز نس رک ی ارم ےن ریحت ےس اےس داھکی اھت وہ رکوڑوں ںیم اس آواز وک 

  اچہپن اتکس اھت

 یھت  اور رھپ اس یک آںیھکن یھب وت تہب ھچک ایبن رک ریہ

ش دھکی رک روح ےن وھتڑا اس ارٹنٹسی وت آپ ی اکیئ رسی رکےن واےل ںیہ ی ار م وک اخوم
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ا   داھکی 

 اس ےن ای  یھب 

ے

را ںیہن اتکس آج ی
م
 ےہ اےس وکیئ ہ

ن

 
پ  
پ

رڈنی چ

ن

اہں روح ریما وباےئ ق

رسی ںیہن اہری اور آےگ یھب اہرےن ےک وکیئ اچسن ںیہن ںیہ وخیش ےک ادناز ںیم ای  

  امن اھت

را رک اس ی ات یک وگایہ 

ٹ

  ہک وہ رغمور اس ڑلاک رگدن اک
 
ا   ج

ن

رای
م
دے راہ اھت ہک اےس ہ

  آاسن ںیہن

ارے ہی وت ھچک یھب ںیہن آپ ریمے ی ارم وک ںیہن اجےتن ریمے ی ارم آپ وک ویکٹچں 

ںیم اہرا دںی ےگ ی اکیئ رگنسی ںیم وت وہ نئپمیچ ںیہ اور ویینریٹس ںیم وت ان ےس آےگ 

  وکیئ اھت یہ ںیہن ی اکیئ رگنسی ںیم 

  

ن

ن
 
یپن
پم
چ

را 

ٹ

ےتھجمس ںیہ وت ریمے ی ارم ےس اقمہلب رکںی وہ ی ارم وک ارگ آپ اےنپ آپ وک اانت ی 

  آےگ رکےت وہےئ درک وک جنلیچ دےنی یگل

ا  ا اھت ہک اس ےن یھبک یھب روح وک اس ی ارے ںیم ھچک یھب اتبی 

ے

  ہک ی ارم وک ی اد ںیہن ڑپی
 
ج

وہ اس ےن وت یھبک آےنپ اکجل ی ا ویینریٹس اک ذرک یھب اس ےک اسےنم ںیہن یک اھت وہ ی اکیئ 
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 وہ بک انبر

ن

ن
 
یپن
پم
چ

   سی اک 

 روح ہی س  یک وکباس رک ریہ وہ مت وہ اےس وھگرےت وہےئ تہب مک آواز ںیم رغای ا 

  وہیئگ

 

 آیئ اور رھپ اغی

ٹ

م
اوسحمس ےس رکسماہ

ن

   ہکبج درک ےک وبلں رپ ای  ی

 ےتھجمس وہ وت ای  رسی وہ اجےئ اہمتری 

ن

ن
 
یپن
پم
چ

را 

ٹ

وت رٹسمی ارم اکیمظ ارگ مت وخد وک اانت یہ ی 

   تہب امن ےہ مت رپ ہک مت وتیج ےگویبی وک

 اور اس یک آوھکنں ںیم آںیھکن ڈاےل اس ادناز ںیم وبال ہک ی ارم ااکنر یھب ہن رک یپای ا 

  اہں نکیل اانت رضور اہک اھت

ہک ںیم وکیئ نئپمیچ ںیہن وہں نکیل ریمی ویبی وک ھجم رپ امن ےہ وت ںیم اہمترا ہی جنلیچ 

 رک راہ وہں

ٹ

پٹ شن
ی ک
   ا

  اور سب اانت ہہک رک روح یک رطف وتمہج وہا

وج اانپ ای  اہھت اینپ وھٹڑی ےک ےچین رےھک ےب دح وصعمم گل ریہ یھت نکیل اس وصعمم 

وہ ی ارم تہب اےھچ رطےقی ےس ھجمس ایگ اھت انیقی   ےس رہچے ےک ےھچیپ وج اطیشین یپھچ یھت

  وہ اس ےس اہیں آےن ےس ےلہپ وایل ی ات اک دبہل ےل ریہ یھت

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

304 

راھیت  18

ٹ
پ
اک چ

ن

 رک داھکںیئ وہ ی

ے

 
 

ر ےک ہی رسی ج

ٹ

 
ی ار ریما ہنم دوھای ا اھت ہن اب وس م

 ےک اقمم یک رطف اجےن یگل

ے

 
 

 وخیش ےک اسھت دورسے راےتس ےس ج

ی ارم ےن ای  ی ار رھپ ےس اےس ی ارو رکوای ا اھتسج رپ وہ ہنم انبیت   اس ڑلیک ےس دور رانہ

 یلچ یئگ

 ای  ڑلےک ےن اےس ای  ویہی ی اکیئ ٹملیہ اور اایتحط زیچںی دی ۔

روح ےن اےس ایھچ اخیص تبیصم ںیم ڈال دی ا اھت نکیل وہ اجاتن اھت وہ رشاریت ڑلیک 

 رشارت ےئک ریغب ںیہن رہ یتکس

 وک اتنہپ ی اکیئ اھبنسےنل اگلاور اانپ دبال وت وہ رضو

ٹ

ٹ

ن

من
مل ہ
ا وہا 

ے

  ر ےل یگ ی ارم رکسمای

الم ںیہن 

 

ام ش

ن

ام دورسی ی اکیئ رگنسی ےس وٹکا دی ا اھت ویکہکن واہں ی ارم اک ی

ن

درک ےن اانپ ی

اھت ہن اجےن ویکں اس ےک ےیل ی ایق یسک ےس یھب اتیج ی ارم ےس ےنتیج ےس زی ادہ رضوری 

  ںیہن اھت

  ہک ی ارم ےک ےیل ہی رسی  
 
ا اس ےک ےیل ج

ن

اا اہری

ن

ی

ے

ن ی   
چ
ی الکل اعم ےس ی ات یھت اس اک 

ا اھت وہ وت سب روح وک انمےن ےک ےئل اس یک ی ات امن ایگ

ے

  اتیمہ ںیہن رھک
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  ی اکیئ رسی رشوع وہ یکچ یھت وہ دوونں ای  دورسے ےس مک ںیہن ےھت

ا وت یھبک دورسا

ے

  یھبک ای  آےگ لکن اجی

 رسیئ چنہپ

ے

ر ی

ٹ

 
   ےکچ ےھتوہ رقتابی دس ولک م

  ی ارم وک یف ااحلل ہی لیھک تہب آاسن گل راہ اھت 

ر ںیہن اھت ای  اعم اس دنبہ اھت سج ےس کیھٹ ےس ی اکیئ رگنسی
 

 

آیت یھب   وہ وکیئ رئ

ںیہن یھت اس ےن یھبک اس زیچ یک رضورت یہ وسحمس ںیہن یک یھت اےس الھب اےسی وچبں 

  اک ای  لیھک اھت   ےسیج وشق ےس یک انیل دانی ہی وت آج لک ےک ڑلوکں

 ارگ روح دض ہن رکیت وت انیقی وہ اس رسی ںیم یھبک یھب ہصح ںیہن اتیل 

ام ںیم واعق یہ اس ےک 

 

نکیل اےس انمےن ےک ےیل اب ہی یھب رضوری اھت ویکہکن آج ش

 اسھت زی ادیت رک ایگ اھت ۔ 

  سج اک دبہل ےنیل ےک ےئل روح ےن ای  وھچیٹ یس رشارت یک یھت 

وہ اہیں ی اکیئ رپ اھٹیب تگھب راہ اھت اےس راہتس یھب کیھٹ ےس    ہجیتناور اب اس رشارت اک 
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 ںیہن اتپ اھت سب ڑسک رپ یگل وھچیٹ وھچیٹ السٹئ راہتس اتب ریہ یھت ۔

وج رصف اور رصف آج یک اس رسی ےک ےیل اگلیئ یئگ یھت دورسی رسیئ رشوع 

ا

ن

 اھت اس ےس ےلہپ ےلہپ اس رسیئ وک متخ رکی

ے
ے

 اھت ی ارم وک سب ہی وہےن ںیم ایھب تہب وق

 ےنچنہپ واال ےہ

ے

 ی

ے

 
 

 ےک اہسرے ںیہ وہ ج

ٹ
 

  اتب اھت ہک ان الی

ارلم ڈیپس ںیم ی اکیئ 

ن

وہ اجاتن اھت ہک اس ےک ی اکیئ یک اڈیپس زی ادہ زیت ںیہن ےہ وہ تہب ی

الچ راہ اھت نکیل اس ےک اسھت دورسے ی اکیئ رپ وسار درک وج ہک ای  ی اکیئ رگنسی 

ر یھتنئپمیچ اھت وہ اینت ولس
م
    ویکں الچ راہ اھت ہی ی ات اس یک ھجمس ےس ی اہ

ا

ے

اا اھت وت وہ بک اک آےگ لکن اکچ وہی

ن

ی

ے

ن ی   
چ
  ارگ اس اک دصقم ی ارم ےس 

یک وہا رٹسم ی ارم اکیمظ یک ںیہمت ھجمس ںیہن آراہ راہتس وہ ی الکل اس یک ی اکیئ ےک اسھت 

ا بیجع ادناز ںیم وپےنھچ اگل 

ے

 اینپ ی اکیئ الچی

   ت ںیہن ےہ ےھجم راہتس اتب ےہںیہن ایسی وکیئ ی ا

ا اچےیہ ہن ہک 

ن

اور ںیم ںیہمت ی اد الھب دوں ہک مہ رسی رک رےہ ںیہ وت ںیہمت آےگ لکن اجی

ا اچےیہ ہک بک وہ مت ےس آےگ لکن رک رسیئ اتیج ےہ ی ارم ای  

ن

 اک ااظتنر رکی
 
اےنپ اقمب
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  ہک اس یک ی ات نس رک درک رکسما دی ا اھت
 
  رظن اےس دےتھکی وہےئ وبال ج

روگش اور وھچکے یک دااتس

ن

ن ینس ےہ انیقی ینس وہیگ ارگ ںیم مت ےس آےگ لکن مت ےن چ

ا 

ے

روگش راےتس ںیم وسی

ن

روگش نیقی ںیم وہاگ اور نیقی امون ےک اہر رسی ںیم چ

ن

اجؤں وت وہ چ

   ںیہن ےہ

رہ داتی ےہ سج ںیم رکٹ اک اقمہلب  

ن

ےھجم وچبں واال لیھک دنسپ ںیہن ےہ ی ارم اکیمظ لیھک وہ م

 ےیل ہی رسیئ رک رےہ وہ اہمترے دل ںیم وہ مت رصف اینپ ویبی وک وخش رکےن ےک

 رک ےھجم یھب وکیئ اخص وخیش بیصن 

ے

 
 

ےنتیج یک وخاشہ ںیہن ےہ اور ایسی رسیئ وک ج

  ںیہن وہیگ

را 

ن

اہک ےھجم ےنتیج اور ںیہمت اہرےن ںیم م

ے

ا یہ اچےتہ وہ وت کیھٹ ےس رکو ی

ن

ارگ مت اقمہلب رکی

 ےک آےئ ارگ اینپ ویبی اک امن رےنھک ےک ےئل رسی ںیم  

ے

 
 

ہصح ےل ایل ےہ وت اےس ج

 داھکؤ

 ولیھک وہ اینپ ی اکیئ وک رسی دےتی وہےئ ےنہک اگل وت اس ےک ی ات 

ے

ویں وچبں اسیج میگ م

  ںیم ی ارم وک یھب دم اگل اھت
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ڑلےک ےھجم جنلیچ رک ےک اتھچپؤ ےگ مت وہ اتکس ےہ اس رسیئ ںیم ےھجم ےنتیج اور ںیہمت 

را آ اجےئ وہ اس ادناز ںیم ی ا

ن

ت رک رےہ ےھت ہک گل یہ ںیہن راہ اھت ہک وہ دوونں  اہرےن م

 ڑھکے ںیہ
 
  ای  دورسے ےک اقمب

 اکر اک وساد ںیہن اھکچ ارگ تمہ ےہ وت آج اہرےک  

ے

ن ےن آج ی
 
من

ںیم وت یہی اچاتہ وہں

 ذاےقئ ےس روانشس رکوا دو ےھجم 

ر ںیم وہ ا س یک وہ اینپ ی اکیئ وک رسی داتی اس ےس آےگ لکن اکچ اھت اور وھتڑی یہ دی 

   آوھکنں ےس اولھج وہ ایگ

اس یک ی ات رپ ی ارم رکسمای ا اب وہ اصف ادناز ںیم اےس جنلیچ رک اکچ اھت اور اب ی ارم وک یھب 

ہی رسی ےنتیج یھت رصف روح ےک ےیل ںیہن ہکلب اےنپ ےیل یھب اےنپ ی اکیئ وک رسیئ 

 ںیم اینپ ی اکیئ اکیف آےگ ےل آی ا
پ
  دےتی وہےئ وہ ھچک یہ ب

  ےھت اور اور اب ہی اقم
 
ی ر

ے

ہلب الص ںیم رشوع وہا اھت وہ دوونں ای  دورسے ےک ق

لف ڈیپس ںیم آےگ رھب رےہ ےھت یھبک ی ار م درک ےس وت یھبک درک ی ارم ےس آےگ لکن 

ا

ے

  آی
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ر رفس 

ٹ

 
ر یک رسی ںیم رقتابی اچپس ولکم

ٹ

 
وہ دوونں آداھ رفس ےط رک ےکچ ےھت وس ولک م

  آےگ آاکچ اھت

 ےک

ے

 
 

  ہک یسک ای  یک ج
 
ااظتنر ںیم روح اور وخیش ےلہپ یہ دورسے راےتس ےس   ج

 اک ااظتنر رک ریہ یھت ویہ وخیش وک 

ے

 
 

 اج ےکچ ےھت اہجں روح ی ارم یک ج

ے

 یک اقمم ی

ے

 
 

ج

 اجےئ اگ

ے

 
 

  یھب نیقی اھت ہک درک ج

 یھبک یھب اہرا ںیہن اھت ہکبج دورسی رطف وت لیھک یہ اگل اھت روح ےن 

ے

ویکہکن وہ آج ی

ردیتس اس رسی اک ہصح انب دی ا سب اےس گنت رکےن  ےک اخرط اےس زی 

  ہک ی ارم
 
  ےن وت یھبک ذرک یھب ںیہن یک اھت ہک اس ےن یھبک ی اکیئ الچیئ یھب ےہ  ج

 وہ وت ہی یھب ںیہن اجیتن یھت ہک ی ارم وک ی اکیئ الچ ںیہن آیت یھب ےہ ہی ںیہن

  ہک وخیش وت تہب وخش گل ریہ یھت اےس 
 
اور اب وہ اینپ ویبوقیف رپ اتھچپ ریہ یھت۔ج

   نیقی اھت ہک درک یہ ےتیج اگ

 ان وک اہیں ےچنہپ وہےئ رقتابی ای  ہٹنھگ وہےن واال اھت 

 ںیہک

ے

 دور دور ی

ے

ان ںیہن اھت اور ایھب ی

 
ن

ام و ن

ن

  یھب الھکڑویں اک ی
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 ےھت اور دورسی رطف روح 

ے

تہب زی ادہ ولگ ںیہن ےھت سب ھچک وخیش ےک دوس

ل ایلیک 
ی لک

  

 اہں نکیل وخیش اےس ی الکل یھب االیک نپ وسحمس ںیہن وہےن دے ریہ یھت 

وہ ای  صلخم اسیھت یک رطح اس ےک اسھت اسھت ڑھکی اےس وخش رکےن یک اخرط 

رے ںیہن ےھت تہب ونرلم ےس ولگ   یئ ی ات ڑیھچ دیتیوکیئ ہن وک  یھب ی 

ے

ان ےک دوس

 زگاری ےک ےیل ہی اب رکےت ےھت

ے
ے

د ارثک وہ وق ای 

 

  ےھت ہک ش

د ان ولوگں ےس ان اک  ای 

 

  ہک تہب اسرے ولوگں وک وت وہ ےھچیپ یہ وھچڑ آےئ ےھت ش
 
ج

  وکیئ واہطس ںیہن اھت 

°°°°°° 

این مت ای  وھچےٹ ےس ےچب وک اہیں 

 

ویکں ےل آیئ ۔ںیم ےن ںیہمت اےلیک آےن ارے ی

ر  اہین ےس ےنہک یگل سج اک ااضہف ایھب وھتڑی دی 

 

ےک ےیل اہک اھت ہچب اچبرہ وبا وہ اجےئ اگ وہ ی

 ےلہپ یہ وہا اھت 

  وہ یھب وخیش ےک یپاس آ رک رک یئگ یھت اس 
 
وہ دوونں ےس ی اوتں ںیم رصموف یھت ج
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ا رقتابی یپاچن ھچ اسل اک ہچب

ٹ

  اھت   ےک اسھت ای  وھچی

ادی ںیم ےس اھت

 

د یک یلہپ ش

ٹ

ڈ

ن

 ی
ی ن
مس
ہ

 وجہک اس ےک 

 وہ ای  تہب اریم صخش اھت اور اس یک ویبی اےس یسک وہج ےس وھچڑ رک یلچ یئگ

 اٹسلئ دی ا اھت اور دبےل 

ن
 

ادی رک ےک اےس ای  رولیئ الئ

 

اہین ےس ش

 

اےسی ںیم اس ےن ی

 ںیم رصف اور رصف اےنپ ےٹیب یک ایخل رےنھک یک رشط ریھک یھت 

اہین ےک ےئل لکشم ںیہن اھت وہ ہچب اےنپ امتم اکم تہب آاسین ےس رک اتیل اھت سب اےس 

 

وج ی

 انسیئ ںیہن داتی اھت 

اہین 

 

ادی رکیل اور ی

 

وہ ہچب دیپایشئ رہبے اھت سج یک وہج ےس اس ےک ی اپ ےن دورسی ش

 وہ ریہ یھت

ے

 
ای

 

  اس ےک ےئل ای  ایھچ امں ی

 وہ ہک ریمے اہیں آےن ےک دعب ہی اجگ اجےئ اور ی ار رھگےپ وکیئ ںیہن اھت ےھجم اگل ہی ہن

ا رشوع وہا ےہ ںیم اےس اس رطح ےس وھچڑ ںیہن 

ن

ایھب ایھب وت ہی ریمے اسھت اچیٹ وہی

   یتکس

ریمے ڈنبسہ یسیک گنٹیم ےک ےلسلس ںیم اہیں ےس ںیہک ےئگ وہےئ ںیہ سج یک وہج 
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 ےس ےھجم اس ایخل رانھک رپ راہ ےہ 

ر ہی ریما اٹیب ےہ   اور وےسی یھب ارگ ںیم اس اک

ن

ایخل ںیہن روھکں یگ وت اور وکن رےھک اگ اچ

اہین ےن تبحم ےس اس یک رطف داھکی 

 

 ی

  ہکبج ےچب ےن رکسماےت وہےئ اینپ وسیلیت امں وک داھکی اھت ےسیج ویہ اس اک اہسرا وہ

ر اوجناےئ رک ےل اگ  ولچ ی ار ہی وت تہب ایھچ ی ات ےہ ہی یھب وھتڑی دی 

اےس دنین آریہ ےہ ہی وخیش اس ےک رہچے یک رطف دےتھکی وہےئ نکیل ےھجم اتگل ےہ ہک  

اہین وک 

 

اہین ےن ای  رظن اےس داھکی وج رکسماےت وہےئ یھبک روح وک وت یھبک ی

 

ےنہک یگل وت ی

  دھکی راہ اھت

  وہ ان ےک ےتلہ وہےئ وہوٹنں وک دھکی اتکس اھت نکیل ان یک ی ات وک ھجمس ںیہن اتکس اھت

ر ںیم رھگ واسپ ےلچ اجؤں یگ اسٹ اوےک ی ار ایھب وھتڑ  ی دی 

وہ وت ںیم رھگ ہپ وبرریہ یھت وت وساچ یہی رپ آ اجؤں اور درک وک اتیج وہا دھکی ولں وھتڑا 

ا ےہ

ے

 وت ریما رھگ رپ زگر اجی

ے
ے

رشی لیف رکوں یگ وےسی یھب آج لک اسرا اسرا وق

ن

  ق

ےچب اک اانت ایخل روح وک وت وہ اکیف ایھچ گل ریہ یھت وج وسیلیت امں وہےن ےک ی اووجد اس  
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 اٹسلئ ےک ےئل یہ یہس نکیل اس 

ن
 

 اور اےنپ رولیئ الئ

ے

رھک ریہ یھت ےب کش دول

 ےچب وک ای  امں وت لم یئگ یھت ۔ 

°°°° 

 اہیں ڑھکےڑھکے اب روح ےک ریپوں ںیم یھب درد وہےن اگل اھت

ام ںیہن ےل ریہ یھت 

ن

 متخ وہےن اک ی

 

 

 نکیل ہی ری

 ےک ذرےعی

ٹ
 

لای

ٹ

 ی
سن
ر ی ایق سب وخیش وک رگنسی 

ٹ

 
 آ رےہ ےھت ہک اب رفس اےنت ولکم

 

ح

من س

 

 ےہ ۔

روح وت اہیں آرک ایھچ اخیص وبر وہ یکچ یھت اور اتھچپ یھب ریہ یھت اس ےس وت رتہب اھت ہک 

  وہ ی ارم ےک اسھت ںیہ ںیہک یلچ اجیت

 ایھب وہ اینپ وسوچں ںیم یہ ڈویب وہیئ یھت ہک اسےنم ےس ی اکیئ ای  اسھت رظن آیئ 

 لچ ر

ٹ
 

یہ یھت آےگ وکن اھت اور ےھچیپ وکن دور ےس انھجمس تہب لکشم اھت اور دو الی

رھ ریہ یھت 

ٹ

 ی اکیئ لف ڈیپس ےس آےگ ی 

  ہک وہ 
 
ا رشوع رک دی ا ج

ن

ی اکیئ رظن آےت یہ وخیش اور ی ایق س  ولوگں ےن وشر اچمی
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 اخومیش ےس ڑھکی یھت ۔

اہین یپاولگں یک رطح 

 

 رسک ےک وچیبں چیب آ ایگ ی

ن

ا ہچب ااچی

ٹ

  وہ وھچی
 
وشر اچمےن ںیگل  ج

ری اد وہ اجےئ یگ ۔  ۔وہ اجیتن یھت ہک اس وک ھچک یھب وہا وت اس یک زدنیگ ی 

اہین ںیہمت اایتخط رکین اچےیہ 

 

ری  ںیہن وہیت ۔اب یک وہاگ ی  ںیم وتی 

 

ویہی رگنسی ی ای

 یھت وخیش رپاشیین ےس وبیل

اہین اک وت سب ںیہن لچ راہ اھت ہک وہ اھبگ رک ےچب وک اچب ےل

 

  ہکبج ی

آےگ یک رطف آریہ یھت وہ دوونں یہ ےچب وک ڑسک ےک وچیبں چیب ےس دھکی ےکچ   کیئی ا

ر ںیہن وہ راہ اھت وہ اس یک ی ات وک ہن نس راہ 

 

اہین ےک ےنخیچ الچےن ےس ےچب رپ وکیئ ای

 

ےھت ۔ی

  اھت اور ہن یہ رصف دھکی راہ اھت

رھ اکچ اھت ہکبج اہرم

ٹ

وک اتپ اھت وت سب اانت   درک ےچب یک رپواہ ےیک ی اکیئ لف ڈیپس ںیم آےگ ی 

د ی اکیئ اےلگ اجےن ےس انیقی اس ےچب یک اجن وک رطخہ وہ اتکس ےہ ری 

ن

 ےک م

 ےس بلطم اھت

ے

 
 

  نکیل اس آدیم وک اس یک رپواہ یہ اہکں یھت اےس وت سب اینپ ج

د دےتی وہےئ ہن رصف ےس آےگ  

ٹ

پ نکیل ی ارم اانت وخد رغض ںیہن اھت وہ اینپ ی اکیئ وک س 
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 ےکٹھج ںیم ی اکیئ وک وھچڑ رک ےچب وک اچبےن یک اخرط ڑسک ےک وچیبں ےل ایگ ہکلب ای  یہ 

  چیب وکد ایگ

راھ 

ٹ

 ےک اقمم یک رطف ی 

ے

 
 

  ہک درک انب ےچب اور ی ارم یک رپواہ ےیک اب اانپ ی اکیئ ج
 
ج

اہین یپاولگں یک رطح اھبیتگ وہیئ ڑسک یک رطف آیئ یھت ہکبج روح اک راک وہا 

 

ےل ایگ ی

  اسسن احبل وہا

نکیل وہ دور ےس یہ ی ارم وک رگےت وہےئ دھکی یکچ یھت اور اےس نیقی اھت ہک ی ارم وک رہگی 

 ی ارم یک ی اوہں  

ے

  ہک ہچب ی الکل حیحص السم
 
وچٹ یگل ےہ اےس رس ےس وخن ہہب راہ اھت ج

  ںیم اھت 

اہین ےن اھبےتگ وہےئ یک اانپ ہچب ایل وج ہک ی الکل کیھٹ اھٹک اھت ہکبج روح اس ےک یپاس 

 

ی

ی وت یھبک رس یک وچٹ وک   ڑھکی

ے

ھت
ی ک

 رپ یگل وچٹ وک د

ن

  اس ےک یس 

ا اچےیہ وہ آوھکنں ںیم یمن 

ن

ی ارم آپ وک اک وت تہب وخن ہہب راہ ےہ ںیمہ ڈارٹک ےک یپاس رکی

  ےئل وبیل ی ارم ےب اایتخر رکسمای ا

 رشوع رک دانی ریمی اجن ںیم ی الکل کیھٹ وہں 

ے

ا م

ن

 اب روی
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 سب ذرا یس وچٹ آیئ ےہ

 وک ھچک ںیہن وہا  رکش ےہ ہک ےچب 

اس ےن تہب ایپر ےس روح وک وجاب دی ا ہکبج ااہتنیئ رسد اور ےصغ رھبی رظنوں ےس 

 اسےنم ےس آےت درک وک دھکی راہ اھت 

ر آےئ اگ

ے

 ےک ےیل اینت وخد رغیض رپ ای

ے

 
 

  اےس یھبک ںیہن اگل اھت ہک وہ اینپ ج

راب وہ ایگ اھت یک ںیہمت ادنازہ یھب ےہ ہک ارگ مت 

ن

اس ےچب ےک    ای  اچناہمترا دامغ چ

  ےس زگرےت وت اس یک اجن اج یتکس یھت 
 
ی ر

ے

 ق

 وہ مت

ے

  اےنت وخدرغض ےسیک وہ تکس

 اور اہر ےس وکیئ بلطم ںیہن اھتنکیل ںیہمت ذرا یھب 

ے

 
 

ےھجم وےسی یھب اس لیھک یک ج

 ااسحس ںیہن ےہ ہک اس ےچب یک اجن اج یتکس یھت

 ںیم وہ رم اتکس اھت نکیل ںیہمت وت سب
پ
 ےس بلطم اھت ی ارم وک اس   ای  یہ ب

ے

 
 

اینپ ج

رھ ایگ ہک یسک زدنیگ یک 

ٹ

رپتہب ہصغ آی ا اھت وہ رصف ای  لیھک دےنھکی ےک ےئل اانت آےگ ی 

  رطح رپوا ںیہن
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  وہ اس صخش ےس یھبک ایسی ادیم ںیہن رھک اتکس اھت

 وت دیپا یہ 

ے

 ںیم ےن اس ےچب اک ہکیھٹ ںیہن راھک ےہ وےسی یھب ارگ ےچب اھبنسل ںیہن تکس

 ویکں رکےت ںیہ 

 اور ارگ دیپا رکیہ ےتیل ںیہ وت ایسی وہگجں رپ الےت یہ ویکں ںیہ 

ا االؤ ےہ  یہی رپ وبرڈ

ن

ا اچےہ ےک اہیں وچبں وک الی

ن

 اگلی

ا وت اینپ 

ے

ا ےہ اتیج ریما اس ےس وکیئ انیل دانی ںیہن ارگ وہ ریمے راےتس ںیم وہی

ے

اور وہ ہچب رمی

 یک اخرط ںیم اس ےک اورپ ےس یھب ی اکیئ

ے

 
 

اج

ے

   اکنےنل ںیم ای  ڈنکیس ہن اگلی

ویکں ہک ارگ درک وک زدنیگ ںیم یسک زیچ ےس تبحم ےہ وت وہ رصف اور رصف اس یک 

 ےہ

ے

 
 

 ج

اہین وک تخس ادناز ںیم وبال

 

ا وپ ی

ن

 آی

ے

   ۔آدنئہ اےنپ ےچب وک اہیں ےل رک م

ان وہ آپ۔۔ےبیسح آپ یک رگ رکگ ںیم رھبی ےہ وہ ہچب رم اتکس 

ن

ےنتکےب دل ان

ااھت نکیل

ے

رق ںیہن ڑپی

ن

   آپ وک وت اس ی ات ےس وکیئ ق

 اور اس ےچب اک یک آپ وک 

ے

 
 

آپ ےک ےیل ارگ وکیئ زیچ اتیمہ ریتھک ےہ وت رصف ہی ج
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 ںیہن یپا   وکیئ بلطم ںیہن

ے

 روح ےصغ ےس وبل ی

ے
ے

 

 

ہک اس ےچب ےک امں ی اپ رپ یک ب

  ریہ یھت

ےبیسح ریمی رگ  اہں وہں ںیم ےبدل ںیم نپچب ےس ااسی یہ وہں یہس اہک ےم نء

ام ےس اجےتن ںیہ ای  

ن

رگ ںیم رھبی ےہ ایس ےئل وت س  ولگ ےھجم اہرٹ سیل ےک ی

ان ےس اےھچ یک ادیم رینھک یھب 

ن

 ںیم دل ںیہن ےہ اور اےسی ان

ن

ان سج ےک یس 

ن

ااسی ان

 ںیہن اچےہ

رھ ایگ ی ارم 

ٹ

وہ روح یک آوھکنں ںیم آںیھکن ڈااتل ہہک رک ای  رظن ی ارم وک دھکی رک آےگ ی 

ارے وک ھجمس اکچ اھت 

 

 اس ےک اش

 اج اکچ اھت 

ے

 وہ اس یک ی ات ےک بلطم یک رہگایئ ی

 راک اور 

ن

  ااچی
 
اب ادیم یک اھت یک ںیہن ہی ی ات وہ اصف اافلظ ںیم اےس اتب رک اجراہ اھت ج

 وھگم رک ای  ی ار رھپ ےس روح یک رطف اکھج
 
رویں ےک ب

ٹ

  ای 

را د
م
ر وک ہ
م
ریمے اہوھتں اانت یھب   ی ا ےہ ںیم ےن اہر یہ ایگ اہمترا جنلیچ اہریئگ مت اہمترے وشہ

وکیئ نئپمیچ ںیہن اھت وہ اےس دےتھکی وہےئ سنہ رک آےگ رھبےن یہ اگل ہک روح یک آواز 
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 ےس اےس روک ایل 

 ےتہک ںیہ وت آپ ےس 

ے

 
 

 ےئگ ںیہ اور ارگ آپ اےس ج

ے

 
 

طلغ یمہف ےہ آپ یک ہک آپ ج

 ںیہن داھکی 

ے

را ولزر ںیم ےن آج ی

ٹ

  ی 

ری وکیئ اہر ںیہن وہ یتکس سج رطح یک  

ٹ

ام آپ ےن دی ا ےہ اس ےس ی 

ن

 اک ی

ے

 
 

 وک ج

ے

 
 

ج

 یئگ ےہ۔ 

ے

 
 

 ج

ے

 

ن

ائ

ن

 آپ اہر ےئگ ںیہ نکیل ان

اہین اےنپ ےچب وک وگد ںیم ےیل تہب رپوکسن 

 

ارہ یک اھت اہجں ی

 

اس ےک ےھچیپ یک رطف اش

  رظن آ ریہ یھت

  ہکبج روح اےس رظن ادناز رکیت ای  ی ار رھپ ےس ی ارم ےک زمخ دےنھکی یگل

°°°° 

وہ آہتسہ آہتسہ اس ےک زومخں یک رممہ یٹپ رک ریہ یھت ویکہکن اہیں وکیئ یھب کنیلک 

ررڈنیل اسنسن اگوں یک رطح اخیل ڑپا   اونپ ںیہن اھت

ن

ڈنسے وہےن یک وہج ےس وپرا وسی 

 اھت ۔ 

 ںیم وموجد یسک یھب ڈارٹک  

ٹ

ا ڑپ راہ اھت ویکہکن ی ارم وہب

ن

ایس ےیل روح وک ہی س  ھچک وخد رکی
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  اانپ العج رکواےن وک ایتر ںیہن اھت   ی ا رنس ےس

اےط اس یک ڈرگنسی

ن

    اور اےسی ںیم روح ای  ایھچ ویبی وہےن ےک ی
 
رک ریہ یھت ۔ج

  ہک ی ارم وک وت اےس گنت رکےن اک ومعق لم ایگ اھت

ل اسھت یھٹیب وہیئ اس یک رگدن رپ 
ی لک
ار رک ڈیب رپ اھٹیب ۔اور روح اس ےک 

ے

وہ رشٹ ای

وموجد ےھنن وخن ےک رطقے اصف رک ریہ یھت اور ی ارم اےس اینپ ی اوہں ںیم ےیل یھبک 

 وبلں ےس وھچےن اگل۔ اس یک رگدن ںیم ہنم اتپھچ وت یھبک اگل وک  

ری وہیت اانپ اکم لمکم رک ریہ یھت۔ 
م
 روح رشم ےس دوہ

ی ارمم ےن ڈرگنسی ہن رکواےن یک مسق اھک ریھک یھت نکیل روح ےن دضرکےک اےس اھٹب  

ا ووصل رک راہ اھت ویکہکن ارگ وہ اہیں ےس 

ن

ر اجی
م
ایل اھت اور اب وہ اےس اہیں اھٹیبےناک ہ

   ف ااکنر رک داتیایتھٹ وت ی ارم ڈرگنسی رکواےن ےس اص

 رک ریہ یھت وہ یھبک اس 

ے
 

رداس سب یہی وہج یھت ہک وہ اخومیش ےس اس یک نم اماینں ی 

یک اگل وچاتم وت یھبک ی اولں ےس اتلھک وت یھبک اس یک رگدن رپ کھج رک اینپ تبحم یک رہم تبث 

ا۔ 

ے

 رکی
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  ےس اےنھٹ یہ وایل یھت ہک ی ارم ےن اس ےک 
 
ی ر

ے

روح ڈگنسی لمکم رکیت اس ےک ق

  وہےئ وخد ڈیب رپ ٹیل رک اےس اےنپ اورپ رگاایل دوونں اہھت دیق رکےت

مت ےن وت اانپ اکم رک دی ا اب ےھجم یھب وت ریما اکم رکےن دو ہی وت مت ےن رصف ڈرگنسی یک ےہ 

ا ڑپے اگ 

ن

 اس اک العج یھب وت رکی

ا اس ےک رہچے ےک ای  ای  شقن وک وچےنم اگل ہکبج 

ے

وہ تہب ایپر ےس اےس ڈیب رپ اٹلی

 رک ریہ یھت آج وج ھچک یھب وہا ےہ اخومش ےس ڑپی روح ا

ے
 

رداس س یک نم اماینں ی 

ا اچےیہ روح ےن وت رشاروتں ےس وتہب رکیل یھت

ن

  دوی ارہ ںیہن وہی

ان ےس اےس رفنت وہیت اج ریہ یھت وہ اےس ااسی وت 

ن

اےس درک ےسیجےس ےب سح ان

اونں ےک ےئل سک دقر بیجع 

ن

 ںیہن اگل اھت اجونروں ےس اینت رنیم ےس شیپ آےن واال ان

ا اھت

ے

دی ات رھک

ن

  خ 

°°°°°°° 

 ی ارم مت ےن ےھجم ویکں ںیہن اتبی ا رضخ ےن رپاشیین ےس اہک 

 اک ہتپ الچ اھت ۔ 

ٹ
ن

 ان آج یہ ی ارم ےک اڈیسکیی
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 ی ارے ںیم ںیمہ 

ٹ
ن

رضخےن اےس یلیلٰ ےک ی ارے ںیم اتبی ا وت ی ارم ےن اہک ہک اےس اڈیسکیی

 اھت اتبی ا اجےئ وپری ی ات اتبےن ےک ےئل ی ار م عنم رک اکچ 

ری 

ٹ

ںیم ی الکل کیھٹ وہں رضخ سب زرا یس وچٹ آیئ یھت وج اب کیھٹ ےہ وکیئ اینت ی 

ا 

ے

 ی ات یھت یہ ںیہن وج ںیم مت ولوگں وک رپاشین رکی

  ی ارم ےن اھجمسےت وہےئ اہک

ری ےس یٹب وچٹ وک یھب وھچیٹ 

ٹ

ری رضخ وک ںیہن اتپ اھت ویکہکن وہ اینپ ی 

ٹ

وچٹ وھچیٹ یھت ی ا ی 

ام دے رک رظن ا

ن

  دناز رک داتی اھت وچٹ اک ی

د اےس اس س  ےک ی ارے ںیم ہتپ یھب ںیہن اتلچ ارگ آج وہ روح وک وفن رکےک  ای 

 

اور ش

   اس اک احل اوحال ہن وپاتھچ

روح ےن اےس اتب دی ا اھت ہک وہ ی اکیئ رگنسی ںیم اس یک وہج ےس ہصح ےل رک زیمخ وہ اکچ 

  اس ےس وپری ی ات اتبیئ  ےہ اور وہ وت اسری یطلغ اینپ یہ اتب ریہ یھت نکیل ی ارم ےن 
 
ج

   وت رضخ وک اکیف ھچک اھجمس ایگ

نکیل یف ااحلل ی ارم ےن اےس یسک یھب مسق اک انشکی ےنیل ےس عنم رک دی ا اھت وہ اس س  ںیم 
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ا یہ ںیہن اچاتہ اھت 

ن

 ڑپی

  دور ےک ی ارے ںیم اے وٹ زی اافنرنشیم اکنل اکچ اھت

ا  اھت ہک روح اہکےہ ۔  یہی وہ ڑلاک اھت سج ےن اس دن اےس وفن رک ےک اتبی 

  ہی وت وہ اس یک آواز اچہپن رک یھب ولعمم رک اکچ اھت

 یہ ی ارم وک ہتپ لچ اکچ اھت ہک ہی ویہ ےہ اور اس ےن اس یک دمد ویکں یک 

ے
ن

اس یک آواز یس

  یھت ہی ی ات یھب وہ ایھچ رطح ےس اجاتن اھت

 ںیم رانہ ای  

ٹ

رھپ دویئب ںیم روح اک اس ےس انلم اور رھپ اس اک ہی اہیں آےن ای  یہ وہب

ر اافتق یھب وہ اتکس اھت ایس ےئل ی ار م ےن یف ااحلل ےک ال دی ا نکیل زی ادہ دی 

ٹ

 ےیل تہب اس ی

  ےک ےئل ںیہن ویکں ہک ہی اعمہلم روح اک اھت

ر ںیہن رک اتکس اھت

ن
 

  اور روح ےک اعمےلم ںیم وہ یسک یھب مسق اک رپمکوامی

اس ےن وساچ اھت ہک وہ روح وک انم رک دے اگ وخیش ےس ی ات رکےن ی ا اس ےس ےنلم رپ نکیل 

   ں رپ رممہ اگلےت وہےئ اہکلک رات روح ےن وخد یہ اس ےک زومخ

ر ےک زومخں یک وہج ےنب
م
  ہک اےس ایسی ڑلیک ےس دویتس رینھک یہ ںیہن ےہ وج اس ےک وشہ
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ارگ وہ اس اک دل رےنھک ےک ےیل واہں ںیہن اجیت وت انیقی ی ارم وک وچٹ یھب ںیہن یتگل اس 

ا   ےیل اب روح ےن وخد یہ ہلصیف رکایل اھت ہک وہ انتج وہ کس وخیش ےس دور یہ

ن

رےہ یگ امی

 وہیتکس یھت نکیل ی ارم 

ے

 
ای

 

 یھب ی

ے

ےک وخیش ای  ایھچ ڑلیک یھت اور اس یک ایھچ دوس

  ےس زی ادہ امہ ےک ےئل اور ھچک ںیہن اھت 

°°°°° 

ا ےہ وھگےنم ےک ےیل بک ےس اس ی  وک اہھت ںیم   ےبیب اب

ن

ڈاسیڈیئ رک یہ ول اہکں اجی

 ےیل وسیچ اجریہ وہ ۔ 

ھجم ےس زی ادہ وخش تمسق ےہ ہی ےسیج اینت وتہج لم ےھجم اس ےس نلج وہ ریہ ےہ ۔۔

 ریہ ےہ

ہی اسری ںیہگج اینت ایپری ےہ ہک ےھجم ھجمس یہ ںیہن آ راہ ہک مہ  اف ی ارم دح وہیت ےہ

   اہکں اجںیئ اور اورپ ےس آپ گنت رک رےہ ںیہ

 روح اکیف ویفنکزن گل ریہ یھت

ررڈنیل یک تہب اسری ویکہکن ی ارم ےن اس ےک اسےنم ای  ی  ریھک یھت اہجں رپ وس

ن

ی 
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وخوصبرت وخوصبرت ہگج یھت اور وہ ڈاسیڈیئ ںیہن رک یپا ریہ یھت ہک آج اک دن وک اہکں 

 اج رک زگارںی 

ام رکدی ا اھت اس ےیل وہ ہی اچاتہ اھت ہک آج یک ہگج یھب 

ن

آج اک اسرا دن اس ےن روح ےک ی

 ویہ ڈاسیڈیئ رکے نکیل روح وت وسوچں ںیم یہ یلچ یئگ 

را آےئ اگ اس ےن ای  چیب یک رطف ی ارم اہیں ےتلچ  

ن

ںیہ دںیھکی دنمسر دری ا یپاین تہب م

ارہ یک وت ی ارم قہقہ رک سنہ دی ا

 

  اش

 

ے

ڈارگنل اس ہگج وک مت ڈنیہل ںیہن رک یپاؤ یگ ہی ای  چیب ےہ اور اہیں رپ ولگ ڑپکے ی

  ےننہپ اک فلکت ںیہن رکےت ی ارم ےنےتسنہ وہےئ اہک وت وہ اےس وھگر رک رہ یئگ

   وتہب ےہ
 
 ںیہ ہک ہی ہگج اجےن ےک اقب

ے

ی ارم آپ آاسن وظفلں ںیم یھب وت ہہک تکس

 ںیہن روح ےس وھگرےت وہےئ وبیل 

 اب یھب اقمئ یھت اب ایسی یھب ی ات ںیہن ےہ ارگ مت اچوہ وت 

ٹ

م
  ہک ی ارم یک رکسماہ

 
ج

 ںیہ اور ھچک ہن یہس اظنرے یہ وہ اجںیئ ےگ وخوصبرت اقمامت ےک  

ے

مہ اہیں لچ تکس

 دوھرابیت یک وت روح وک ہصغ آ ایگ ی ارم ےن ا
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ںیم دھکی ریہ وہں ی ارم اہیں آےن ےک دعب آپ تہب ڑگبےئگ ںیہ ھچک زی ادہ یہ وشق 

رہنہ دوزیشاؤں وک دےنھکی اک وہ ےصغ ےس وبیل    ںیہن رچا آپ وک ایسی ی 

رتص ںیہن ںیم وت اہمترے ےئل ہہک راہ اھت ہک یھب 

ن

ےھجم وت ریمی زہشادی وک دےنھکی ےس ق

 ولخمق یپایئ اجیت ےہ ی ارم اینپ آوھکن

ن

ای

ن

ں ےس دانھکی اچےیہ ہک داین ںیم یسیک یسیک ان

  ی ات یہ دبل ایگ اور اس ےک دعب ںیم اچسیئ یھت

  وہ رکدار اک ڑھکا اور اصف یھبک یسک وعرت ےک ےئل طلغ وسچ یہ ںیہن اتکس اھت 

ا وت وکن روک اتکس اھت اس ےس وہ دیئب اک ڈان اھت

ے

دروڈل اس   ارگ وہ ایعش دنسپ وہی

ٹ ن

وپرا ای

ارے ےپ اتلچ اھت

 

 ےک اش

سج ےک اسےنم   سک یک اواقت یھت اس ےک اسےنم ااکنر رکےن یک ہی وت اس یک روح یھت

  وہ اانپ دل اہر اھٹیب

  اےس ای  رظن دےنھکی ےک دعب دوی ارہ یسک وعرت وک دےنھکی یک وخاشہ یہ ہن اجیگ

یھت سج ےک اسےنم  اس ےک ےیل وت داین یک س  ےس وخوصبرت وعرت اس یک روح

ا اھت 

ے

  داین اک نسح وکیئ اتیمہ یہ ںیہن رھک
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ے

 روح یک تبحم احلص رکےن ےک ےیل وہ یسک یھب دح ی

ے

 
ری

ے

 روح یک ق

ے

م
روح یک اچہ

  اج اتکس اھت 

 دحمود 

ے

 اسری وافںیئ رصف اور رصف روح یہ ی

ے

م
اس یک اسری تبحم اسری اچہ

   یھت

صخش رصف اور رصف ایس اک ےہ وہ یسک  ایس ےئل وت روح ےن رس ااھٹ رک یتہک یھت ہک ہی

  اور یک رطف آھکن ااھٹ رک دےھکی ااسی نکمم یہ ںیہن اھت

°°°°° 

ر وہ ای  ہگج اجےن اک ارادہ رک ےکچ ےھت 

ن

  تہب کچم ےس اچ

 اھت 

ٹ
ن

 ہی ای  ارمالی روٹسیری

ر رتھچویں یسیج یھت اور روح اےس دےنھکی ےک ےئل تہب ااسکیڈٹئ یھت 

ن

ری 
م
اہجں رپہ

روں ںیم وت اےس ہی ہگج تہب اگل اور ھچک بیجع یس یگل نکیل اب وہ اےس الویئ دےنھکی  وصتی 

 اج رےہ ےھت 

ر ےلکن یہ ےھت ہک اسےنم ےس وخیش آیت رظن آیئ اس اک 
م
 ےس ی اہ

ٹ

ایھب وہ ولگ اےنپ وہب
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راب وہےن  

ن

  داھکی اھت ومڈ چ

ن

اگل ہکبج اس ےک اہھت ںیم ےکب دھکی رک روح ےن ی ارم یک اجی

داری ےک ےیل اس رطف آ ریہ یھت   انیقی وہ اس یک امیتی 

ولیہ ےسیک وہ آپ ولگ امی ریلی وسری لک تہب زی ادہ ٹیل وہ ایگ اھت ایس ےیل ںیم 

 وپےنھچ ںیہن آ یکس   اہمترے

ے

 
 ڈنبسہ یک ریحی

ً اےس ہی آپ ےک ےئل اس ےن وھپولں  ا

ے

رےتھ وہےئ اہک وت رمووی

ٹ

  ی 

ن

اک ےکب ی ارم یک اجی

 اھتانم یہ ڑپا 

اہین ےک ےٹیب یک اجن 

 

را اگل نکیل کنیھت وی وس چم ی لک آپ وک اکیف وچٹ یگل یھت ےھجم تہب ی 

  اچبےن ےک ےیل

 

ے

اہین ریمی تہب ایپری دوس

 

ا وت اس یک اسری زدنیگ وپسلی وہاجیت ی

ے

ارگ اےس ھچک وہاجی

را اتگل اور دوک ےس وت ھچک یھب اےھچ یک ےہ اس ےک اسھت ھچک  ا وت ےھجم یھب تہب ی 

ے

را وہی  ی 

ا

ے

  ادیم یک ںیہن اج یتکس ےہ وہ ےچب یک یھب رپواہ ںیہن رکی

اہین یھب آپ ےک رکش زگار ےہ وہ آپ ےس 

 

نکیل ںیم آپ یک تہب رکش زگار وہں اور ی

 انلم اچیتہ ےہ
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 ارگ آپ آںیئ ےگ وت ےھجم اور اس ےن اےنپ رھگ ےپ آپ ولوگں ےک ےیل ڈرن الپن یک ےہ

اہین وک تہب ااھچ ےگل اگ

 

  ی

ارا االگ وپرا ہتفہ تہب رصموف ےہ مہ ںیہن آ ںیکس 
م
ارا ھچک اور الپن ےہ وخیش ہ

م
ںیہن ہ

 ےگ روح ےن وفرا یہ ذعمرت رکین اچیہ 

  ی ات تہب ایھچ یگل یھت ولچ اےس وھتڑی لقع وت آیئ ی ار م ےن رکش یک اھت  اور اےس روح یک

وکرس آپ ولگ زیبی ںیہ آپ اہیں اےنپ ینہ ومن ےک ےیل آےئ ںیہ اےسی ںیم آف  

 رک ہن ھچک بیجع اتگل ےہ نکیل ارگ آپ آےت وت ںیمہ وخیش وہیت وخیش ےن رھپ 

ٹ
 

ریما اونای

  ےس انہک اچاہ

ارا االگ ہتفہ وپرا رصموف ےہ مہ اےلگ ےتفہ واسپ اجےن واےل ںیہ 
م
ا وخیش ہ

ن

ںیم ےن اہک ی

د مہ اہیں یھب اور اجےن ےس ےلہپ ای 

 

ا اچےتہ ںیہ ش

ن

 زگاری

ے
ے

 ای  دورسے ےک اسھت وق

ر یہ رںیہ ےگ
م
 ےک ی اہ

ٹ

 ہن زگارے ریما بلطم ےہ مہ وہب

ے
ے

  زی ادہ وق

 رضور وبقل  

ن

ن

 

 س
ن

ٹ

 ی
پ

ا وت اہمترا اون

ے

 ےک آس یپاس ںیہک اجےن اک الپن وہی

ٹ

ارا وہب
م
ارگ ہ

ارا ارادہ دورسے رہش 
م
اج رک وھگےنم اک ےہ رکےت نکیل مہ آس یپاس ںیہن رںیہ ےگ ہکلب ہ
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ی ڈد ی ادنیھ یھت
م
ہ

ے

ب

  روح ےن یبمل وچڑی 

اہین یک 

 

 وت اسٹ اوےک نکیل رھپ یھب ریمے اور ی

ے

کیھٹ ےہ روح ارگ مت ولگ ںیہن آتکس

 رک انیل اس یک ذعمرت وک وبقل رکےت وہےئ اہک

ٹ

پٹ  ن
شن
ک
 و  رضور ا

کن

ن

 ی
ھن

ے

ب

  رطف ےس 

ریھ نکیل ی ارم ےک ےصغ وک وسےتچ

ٹ

 وہےئ اس ےن وفرا اور اس ےس ےنلم ےک ےیل آےگ ی 

  اانپ اہھت وبضمیط ےس وخیش ےک اہھت ںیم دے دی ا

 یئگ

ٹ

م
   ہکبج وخیش وج اس ےک ےلگ انگل اچیتہ یھت رشدنمہ یس وہ رک ےھچیپ ہ

ا اس ےک اسھت 

ے

ر وہ ریہ ےہ وہ ی ارم اک اہھت اھتےتم وہےئ وبیل وت ی ارم رس الہی ںیلچ ی ارم دی 

  ہک وخیش وںیہ ڑھکی ریحاین ےس دھکی ریہ یھت
 
  آےگ رھبایگ ج

  رھپ اانپ ومی الئ اکنل رک یسک اک ربمن لم یگل

ا اچیتہ

ن

د وہ ھجم ےس ی ات ںیہن رکی ای 

 

ا ںیہن اور ریم  رویح تہب بیجع وہیب رکریہ یھت ش

 رانھک اچےہ یگ وفن رپ یسک ےس یتہک تہب امویس 

ے

ایخل ہک وہ اس دویتس وک یھب آےگ ی

 گل ریہ یھت

  دورسی رطف ےس یسک ےن ھچک اہک اور رھپ ےس وخیش وبیل
 
  ج
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ا وہ چس ںیم ریحان یھت ےب دح ریحان

ے

رق ںیہن ڑپی

ن

  وت یک ںیہمت وکیئ ق

ان وہ ااہتنیئ ےب 

ن

ان وہ ںیم اتھچپ ریہ وہ مت ےس تبحم مت ای  ااہتنیئ رھتپ دل ان

ن

سح ان

وفن رھک رک ای  ی ار رھپ ےس دور اجےت روح اور ی ارم وک دھکی ریہ  رک ےک وہ ےصغ ےس ےتہک

 یھت

ںیم اجیتن وہں مت اس ےس تبحم رکےت وہ ےب دح تبحم رکےت وہ نکیل یھبک اےس ںیہن 

راےت وہےئ اموییس ےس ٹلپ یئگ

ٹ

ری 

ٹ

  اتبؤں ےگ ی 

°°°°°° 

ا ادناز تہب بیجع اھت مت ےن اس ےس دویتس یک ےہ اس ےس اس رطح ےس روح اہمتر

ا تہب بیجع اتگل ےہ

ن

 ی ات رکی

ارف ےس اس رطح ےس ی ات رکےت وہےئ داھکی ےھجم

 

  یک مت ےن یھبک رضخ ی ا ش

ا اچیتہ یھت 

ن

ر رکی
م
را یھب اگل وہاگ نکیل ںیم اس رپ اظہ ںیم اجیتن وہں ی ارم ریما ادناز اےس ی 

 نب اتکس ےہ اس یک وہج 

ے

ردیتس اک دوس ہک ںیم ےس دویتس ںیہن رانھک اچیتہ ںیہن وکیئ زی 

   ےس اس یک دضسج یک وہج ےس آپ وک وچٹ یگل
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ا ہک اےس   اور ریمے ےئل آپ ےس زی ادہ امہ ھچک یھب ںیہن ی ارم ےھجم

ے

رق ںیہن ڑپی

ن

وکیئ ق

را اتگل ےہ وہ آوھکنں ںیم یمن ےئل وبیل ہک ی ارم ےب اایتخر رکسما دی ا   انتک ی 

ا وت رو ویکں ریہ وہ وہ اس یک آوھکنں ںیم اھجےتکن 

ے

رق ںیہن ڑپی

ن

ریما ہچب ارگ ںیہمت وکیئ ق

 وہےئ وپےنھچ اگل

  ہی چس اھت ہک وخیش اک دل داھک رک اس اک اانپ دل یھب داھک اھت 

رٹ وہیئ یھت
م
  وخیش ےسیج ایپری یس ڑلیک ےس اس رطح ےس ی ات رکےک وت وخد یھب ہ

ی ارم ںیم ےن اہک ہن وہ ریمی زدنیگ ںیم س  ےس امہ آپ ںیہ آپ ےس زی ادہ اور ھچک 

 ںیہن ےہ  یھب ںیہن ریمی اس ےک اسھت دویتس

این اور لک وج ھچک وہا اس ےک دعب وت ےھجم اس ےس ی الکل دویتس ںیہن رینھک ےسیک

ن

 ریغ ان

لیھک ےتلیھک ںیہ ہی س  ولگ ذرا وسےئچ ارگ واہں آپ ںیہن وہےت وت اس ےچب وک رضور 

ری اد وہاجیت اہین یک زدنیگ ی 

 

ا اور رھپ اس ڑلیک ی

ے

 ھچک وہ اجی

ر یک یلہپ ویبی اس ےچب وک وھچڑ رک یلچ یئگ ےہ ہی ہچب اس اک اھت 
م
آپ وک ہتپ ےہ اس ےک وشہ

اہین وت سب اس ےچب اک ایخل ر

 

یتھک ےہ اس یک امں نب رک وسیلت یہ یہس نکیل اس ےچب وک ی
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  امں وت لم یئگ ےہ

اہین اس اک ایخل رھک ریہ ےہ 

 

 یک اخرط نکیل ی

ے

د ےسیپ اور دول ای 

 

 ش

اہین یک زدنیگ یھب دبل یئگ ےہوہ

 

اینپ رمیض یک زدنیگ زگار ریہ ےہ اور ارگ اس ےچب وک   ی

ری اد وہ اجیت اہین یک زدنیگ یھب ی 

 

ا وت ی

ے

اھچک وہاجی

ے

د وہ ہچب یھب زدنہ ہن وہی ای 

 

  اور ش

ان اھت یک اس 

ن

رق یہ ںیہن ڑپا یک وہ ان

ن

رفنت وت ےھجم اس آدیم ےس وہ ریہ ےہ ےسیج وکیئ ق

   داین ںیم اےسی ولگ یھب وہےت ںیہ ی ارم

ےھجم وت نیقی ںیہن آراہ یک وکیئ اانت رھتپ دل یھب وہ اتکس ےہ ہک وہ یسک یک اجن ےتیل وہےئ 

  ےچای  ی ار ہن وس

 ںیہن ےہ 
 
 رکو روح وہ رفنوتں ےک اقب

ے

 اس ےس رفنت م

ا وہں ہن ولوگں یک اجن اتیل وہں 

ے

 ںیم یھب ہی اکم رکی

ا وہں ی ارم اس اک اہھت اھتےتم وہےئ اھجمسےن اگل

ے

  ےب دردی ےس ان اک لتق رکی

 ےہ 

ے

 

ن

ائ

ن

ان ےک اسھت اانپ اقمہلب ہن رکے آپ ےک ادنر ان

ن

ی اا ان

ٹ

ھن

گ

ںیہن ی ارم اےسی 

 

ے

 

ن

ائ

ن

ان یک لکش ںیم ویحان ےہ آپ ان

ن

 یک اخرط ہی س  ھچک رکےت ںیہ اور وہ ویحان ان
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 ےس وکیئ انیل دانی یہ ںیہن ےہ سج یک کلھج مہ لک یھب دھکی ےکچ ںیہ ااسی 

ے

 

ن

ائ

ن

اس اک ان

ارا 
م
ان رصف رفنوتں ےک القئ وہ اتکس ےہ اور زیلپ اس ےک ی ارے ںیم ی ات رکےک ہ

ن

ان

راب وت

ن

   ہن رکںی  ینہ ومن چ

رھ ریہ یھت اور روح ےن اےس درک ےک ی ارے ںیم ی ات اگڑی  

ٹ

  ی 

ن

اینپ زنمل یک اجی

 ےس عنم رکدی ا ی ارم وک یھب ہی اسری ی اںیت وضفل

ے

یہ یگل یھت وہ ای  صخش رپ  رکےن ی

ری اد رکرےہ ےھت  ی 

ے
ے

  اانپ انتک یتمیق وق

ااھچ وھچڑو مہ یک وضفل ی اوتں ںیم ڑپ رےہ ںیہ مہ ای  دورسے ےک ی ارے ںیم ی ات 

ا تبحم ےس وبال  رکین

ے

  اچےیہ وہ اس اک اہھت اھتےتم وہےئ اس یک اویلگنں وک وبلں ےس اگلی

ر یک 
م
وےسی ای  ی ات وت اتبؤ اہمترا امومں ی اپ ےننب واال ےہ اور اھبیئ یھب اہمترے وشہ

 آےئ یگ 

ے

 ی اری بک ی

 وکیئ اچسن رظن ںیہن آ 

ے

وےسی ںیم اس اکم ںیم تنحم وت تہب رک راہ وہں نکیل ایھب ی

 آےن اک ارادہ ےہ اےس یھب اتب دو   رےہ

ے

ا ہک بک ی

ن

ذرا اےنپ ویفرچ ےبیب ےس وپھچ رک اتبی

راےہ

ٹ
پ
در وڈل ےک ڈان وک ی ای ا ےننب اک وشق چ

ٹ ن

  ہک ای
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ی ارم ےحمل ںیم اسری ی ات دبل ایگ رھپ اس اک رہچہ رشم ےس رسخ وہےن اگل اھت وہ یھبک یھب 

   یک اجیتکس یھت  وکیئ یھب ی ات رک اتکس اھت اس ےس یسک یھب مسق یک وتعق

ی ارم ںیم ہہک ریہ وہں اخومیش ےس اگڑی الچںیئ ورہن ےھجم آپ ےس ی ات یہ ںیہن 

  رکین رشم و ایح ےس رسخ وہےت اےس ڈاےتٹن وہےئ وبیل وت ی ارم رکسمای ا

 بلطم اب ںیم ہی ی ات یھب ںیہن رک اتکس 

ک دعب ںیم ںیہن رک اتکس 

ٹ

ی

ن

ی ن
م
 وکیئ رو

 ی ی ات ںیہن رک اتکس 

ے

 اہمتری دوس

اب ریمے وچبں یک ی اوتں رپ یھب مت ےن یپادنبی اگل دی ہی وت زی ادیت ےہ ہن وہ ےتسنہ   اور

   وہےئ وبال

وکیئ زی ادیت ںیہن ےہ آپ اخومیش ےس اگڑی الچںیئ ہی اسری ی اںیت دعب ںیم یھب وہ یتکس 

ر دےنھکی یگل 
م
اےتل وہےئ ےشیش ےس ی اہ

ٹ

 ڑپا ےہ ےہ وہ ی

ے
ے

 ںیہ ایھب تہب وق

   یس آواز وت ی ارم اک دل دڑھک آیت یھتاس یک لک یکھج رظنںی رشیلیم

°°°°°° 
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 ںیم ےھٹیب اس وخوصبرت ہگج اک اظنرہ رک رےہ ےھت ہی وایعق ای  

ٹ
ن

وہ ارمالی روٹسیری

ر ریچ رتھچویں ےس اشمتہب رےنھک وایل انبیئ یئگ یھت  تہب یہ نیسح ہگج یھت اہجں
م
  ہ

 ےک امکل وک رتھچی رےنھک اک تہب وشق اھت 

ٹ

ا ےہ ہک اس وہب

ے

 اتبی ا اجی

  اس 
 
ا اھت اور ج

ے

روممس ںیم رتھچی اک اامعتسل رکی
م
وہ رسدی ںیم دوھپ ںیم ی ارش ںیم ہ

 ووجد ںیم آی ا

ٹ
ن

  ےن اےنپ اس وشق وک ای  لکش دی وت ہی اربمالی روٹسیری

 یک رٹسہی تہب ینف گل ریہ یھت

ٹ
ن

ہکبج روح تہب وخیش ےس نس   ی ارم وک وت اس روٹسیری

  ی ارم وفن ےنجب اگل 
 
 ریہ یھت ج

 ےک ادنر رسوزس تہب زی ادہ 

ٹ

ر الچ ایگ ویکہکن وہب
م
وہ ورٹئ وک آرڈر داتی وہااانپ وفن ےئل ی اہ

  ہلئسم رک ریہ یھت

°°°°° 

 یک ویین افرم ںیم ای  

ٹ

  وہب
 
ایھب اےس ےئگ وہےئ رقتابی دو ٹنم یہ وہےئ ےھت ج

ر الب راہ ےہ ۔ ورٹی اس ےک یپاس آی ا  
م
 اور ےنہک اگل ہک ی ارم اےس ی اہ

د اجاتن اھت ہک وہ یپااتسکین ےہ  ای 

 

 ہی آدیم اردو ےسیک وبل راہ اھت ش
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رنی اکم اھت

ے

وہ اس یک ی ات وک ھجمس رک رکسماےت   وسوز زی ان وک انھجمس ای  تہب لکشم ی

ر الکن اھت
م
  وہےئ اھٹ رک ایس راےتس رپ یلچ یئگ اہجں ےس ی ارم ی اہ

ا ےہ اور اس رطف اجےت وہےئ اےس ورٹیےن دور  

ن

ارہ یک ہک اےس سک رطف اجی

 

ےس اش

 وکیئ ںیہن ےہ وہ یسک طلغ ہگج رپ آیئگ ےہ بیجع اسنسن 

ے

ااسحس وہا ہک اہیں دور دور ی

پلا ہصح اھت ح
پت  پ

 اک 

ٹ
ن

د ہی روٹسیری ای 

 

  ہگج یھت ش

ری رطح ےس  راھےن یگل اس اک دل ی 

ٹ

د دقم آےگ ی  ری 

ن

ر ےہ وہ م

ٹ

اےس اگل ےک ھچک رگ ی 

را وہےن اجراہ اھت نکیل یک ۔۔۔۔۔ دڑھ  ک راہ اھت ھچک وت ی 

  
 
  اج ریہ یھت ج

ن

د آےگ یک اجی ری 

ن

اےس ھجمس ںیہن آراہ اھت وہ آہتسہ آہتسہ دقم ااھٹےت م

 یسک زیچ یک آواز انسیئ دی اور اسھت ی ارم یک یھب

  وہ درد ےس رکای ا اھت

رھ ریہ یھت اس ےک ی ارم وک ھچک وہا اھت و 

ٹ

ہ درد ںیم اھت اےس روح ڑتےتپ وہےئ آےگ ی 

 اس ےن ینس یھت  فیلکت یھت اس یک آواز

اور رھپ اخومیش اھچ یئگ وہ زیتی ےس آےگ رھب ریہ یھت اور رھپ ھچک یہ وحملں ںیم دویار یک 
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اسھت اس ےک اسےنم ای  ااسی رظنم اھت ےسج دھکی رک اس یک روح یھب ڑتپ ایھٹ یسک ےن 

 ی ارم ےک ہنم ھچل ی ادناھ وہا اھت 

 ں ےن اقوب یک وپا اھت اےس است ولوک

پ دی ا ای  ی ار ںیہن دو ی ار 

ن

اسےنم واےل آیمف ےن وپرا اک وپرا اچوق وک اس ےک ٹیپ ںیم وھگی

 ںیہن ہن اجےن ینتک ی ار ۔۔۔۔۔ 

 وہ ںیہن 

ے

ام ی

ن

ہکبج زیمخ ی ا رم ےک ہنم رپ ولےہ یک وکیئ بیجع یس زیچ ریھک یھت سج اک ی

  اجیتن یھت

 آدیم ےک اہھت ںیم آ یئگ ی ارم اک رہچا زومخں ےس وچر اھت   نکیل اےس داکھ دےتی وہےئ وہ اس 

وہل ےس رسخ وہیت آںیھکن ےس ی ارم ےن سب ای  رظن اس یک رطف داھکی اور واہں ےس  

ارہ یک نکیل ےک دقم ےسیج زنیم ےس وجڑ ےکچ ےھت 

 

  اجےن اک اش

 وہ سب دنپرہ ےس سیب ولوگں یھت ۔ 

  ان ولوگں ےن ی ارم وک زنیم رپ اکنیھپ وہ الچی ا 

 اجوووو۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اس یک خیچ ںیم ااہتن یک فیلکت یھت روح سب ےباجن رظنوں ےس ی ارم وک زنیم رپ ڑتےتپ 

 وہےئ دھکی ریہ یھت

ارءےپ ڈان ڈویل ےک دل یک دڑھنک ےہ 
م
ر ہی ہ

ن

 دانی اےس آچ

ے

ڑکپو اس ڑلیک وک اجےن م

 وہ صخش قہقہ اگلےت وہےئ وبال

  اھبےنگ ےگل

ن

  اور وہ س  یہ ولگ روح یک اجی

اس ںیم اینت تمہ ںیہن یھت ہک وہ زنیم ےس دقم ااھٹہت وہ اجیتن یھت ہک اینت وچوٹں ےک 

دعب اینت فیلکت ےک دعب وہ ی ارم وکدوی ارہ ںیہن دھکی یپاےئ یگ اس یک آںیھکن ی ارم ےک ےب 

 اجن وھےت ووجد رپ رہھٹی وہیئ یھت 

ہکبج وہ ولگ زیتی ےس اس یک رطف اھبگ رےہ ےھت آہتسہ آہتسہ زنیم رپ ھٹیب ےک اس 

ری رظنم اس ےن اینپ آوھکنں ےس داھکی اھت وہ ی ارم اک 

ن

یک آںیھکن دنب وہےن یگل اور وج آچ

  ےب اجن ووجد اھت 

°°°°°° 

ری  ڈاؤن ےک دعب یھب زدنہ ںیہ  ای  اسل ےک ادنر دو اےنت رجیم رنوس ی 
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 رںیھک ایھب یھب ان یک اجن رطخے 

ے

رے ےس مک ںیہن نکیل زی ادہ ادیم م

ن

 
ہی یسک م

 ںیم ےہ

  یھبک یھب ھچک یھب وہ اتکس ےہ ںیم وکیئ رگیٹن ںیہن داتی

اس ڑلیک یک زدنیگ وسےھک ےتپ یک رطح ےہ اور ای  وہا اک وھجاکن اےس ومت یک آوغش 

  ںیم ےل اجےئ اگ 

  اسںیسن نیھچ اتکس ےہ  ای  ذرا اس اکٹھج یھب اس ےس اس یک

  دن ےک دعب وہش آی ا ےہ  16آج اےس  

نکیل آپ ولوگں یک ذرا یس الرپوایہ ےس ای  ی ار رھپ ےس ومت ےک ہنم ںیم ےل اج یتکس 

   ےہ

 دواگن ہک اےس اتپسہل ںیم یہ رےنہ دںی

ن

ن

 

 س
ح ن
ست 

   یف ااحلل ںیم آپ ولوگں وک یہی 

 ویکہکن ایھب ھچک یھب وہ اتکس ےہ

    اس یک تعیبط ڑگبیھب یتکس ےہنشنیٹ ذدہ اموحل ںیم 

 رظن آریہ ےہ ریما ںیہن ایخل ہک آپ ولگ اس اک رتہب 

ے

 اس یک احل

ے

اور اہجں ی
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  رطےقی ےس ایخل رھک یپاںیئ ےگ 

آےگ آپ ولوگں یک رمیض آپ وج ہلصیف رکںی یف ااحلل وہ وہش ںیم وت آج یک ےہ نکیل 

 وہش یک داین ےس اگیبہن ےہ

 ےہ یف ااحلل وت اےسھچک یھب ھجمس ںیہن یپا ریہ   اس ےک آےگ ےھچیپ یک وہ راہ

اےط ںیم یہی وہکں اگ ہک 

ن

ر ےہ ایس ےئل ای  ڈارٹک وہےن ےک ی

 

 ں اک یھب ےب دح ای

 

دوائ

ر ےہ وت اس ےک اسےنم ایسی وکیئ یھب ی ات ہن رکںی سج ےس وہ 

ن

ارگ اس یک اجن زعی 

  نشنیٹ ےل

  ہک رضخ 
 
ارف ای  ی اررھ ےس ڈارٹک اینپ ی ات لمکم رکےت ںیہ واہں ےس الچ ایگ ج

 

 اور ش

  اس چنیب رپ ےھٹیب ےھت اہجں ڈارٹک ےک آےن ےس ےلہپ ےھٹیب ےھت

ا   لک رات رقتابی دو ےجب روح وک وہش آی 

 ان یک اسسن ںیم ےسیج اسسن آیئ یھت ۔ 

اک ی اںیت نس رک وہ رھپ ےس نشنیٹ ںیم آ ےکچ ےھت

ن

  نکیل اب ڈارٹک ےک رطخی

ارف یک آ

 

ںیھکن من ںیھت وہ اےس دھکی رک اس ےک دنکےھ رضخ ےب دح رپاشین اھت ہکبج ش
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  رپ اہھت رھک رک دالہس دےنی اگل

د اانت مک ویکں ےہ

ٹ

امئ ریپی 

ٹ

  ویکں رضخ ی ارم اور روح یک زدنیگ یک وخویشں اک ی

ری اد وہےن اتگل ےہ اور اس ی ار  ا ےہ ہک س  ی 

ے

ا ےہ رھپ ھچک ہن ھچک ااسی وہ اجی

ے

س  کیھٹ وہی

ری اد وہ ایگ   وت س  ی 

 دیھکی ںیہن اج ریہ اور ی ارم ۔۔۔۔۔۔۔ روح یک اح

ے

 ل

 ےس گل اکچ اھت

ن

ا رصخ ےک یس 

ے

ارف وھپٹ وھپٹ رک روی

 

  ش

اءاہلل

 

ارف س  ھچک کیھٹ وہ اجےئ اگ ان ش

 

  اہلل رپ رھبوہس روھک ش

  
 
ا ےہ ذرا وسوچ ج

ن

اادیمی یک ی اںیت ہن رکو ایھب وت مہ ےن روح اک یھب اسانم رکی

ن

اور ویں ی

 رکے یگےس س  ہتپ ےلچ اگ ی ارم ےک  

ے
 

رداس   ی ارے ںیم وہ ےسیک ی 

 ںیمہ ربص ےس اکم انیل وہاگ 

  ارگ مہ یہ تمہ اہر اجںیئ ےگ وت اےس وکن اھبنسےل اگ

  

ے

  وہ وہش ںیم آےئ یگ ی
 
ر ےہ ج

 

ر ای دا اک رکش ےہ ہک یف ااحلل وہ دواویئں ےک زی 

ن

ہی وت خ

ارے یپاس یسک وسال اک وکیئ وجاب ںیہن وہاگ
م
رار وسال رکے یگ اور ہ

ن

م
   ہ
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  رظن اسےنم ےس آےتاس ڑلےک رپ ڑپی اس ےک 
 
ارف وک اھجمسےت وہےئ وبال ج

 

وہ ش

 اسھت ای  ایپری یس ڑلیک یھب یھت 

°°°°°°  

   ےہ وہ ۔۔۔۔؟وہ رضخ ےک اسےنم ڑھکا وپےنھچ اگلیسیک

اءاہلل کیھٹ وہ اجےئ یگ مہ اھبنسل یل ےگ ںیہمت رپاشین وہےن یک رضورت  

 

ان ش

  ںیہن وہ تہب روےھک وسےھک ےجہل ںیم وبال اھت

ا رھپ ےس 

ے

انیقی کیھٹ وہ اجےئ یگ ۔۔ڈارٹک یک ےتہک ںیہ وہ اس ےک ےجہل وک رظن ادناز رکی

  وپےنھچ اگل

ری ی ار ہہک راہ وہں ہک اس ےس اہمترا در

ن

رار ی ار وت ںیم اھجمس اکچ وہں ۔اب آچ

ن

م
ک ںیم ہ

  وکیئ واہطس ںیہن ےہ دور روہ اس ےس

اری دمد یک مہ اہمترے رکش زگار ںیہ
م
  مت ےن ہ

د وکیئ دمد ںیہن اچےیہ وسزیلپ روح ےس دور روہ وہ تخس ےجہل  ری 

ن

نکیل اب ںیمہ اہمتری م

  ںیم وبال
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 اک وکیئ قح ںیہن رےتھک رضخ ۔  مت ےھجم روےنک

اور وےسی یھب ںیم اس ےس وکیئ قلعت وجڑےن ی ا رہتش اقمئ رکےن ںیہن آی ا ںیم سب اس اک 

   احل اجےنن آی ا وہں ۔اس ی ار وہ یھب ذرا یتخس ےس وبال

ل کیھٹ وہ اجےئ یگ مہ س  آپ ےک اسھت ںیہ مہ اس 
ی لک
اءاہلل 

 

وہ کیھٹ ےہ اور ان ش

  ل رھک یل ےگ اہمتری رضورت ںیہن ےہ ںیمہ وہ ابچ ابچ رک وبالیک یلمیف ںیہ مہ اس اک ایخ 

   ےھجم ہتپ الچ ےہ ہک اےس وہش آی ا ےہ ںیم ای  ی ار اےس دانھکی اچاتہ وہں

ںیم ںیہمت اس ےس دور رےنہ ےک ےیل ہہک راہ وہں اینت یس ی ات ںیھمت ھجمس ویکں ںیہن 

  آ ریہ اس ی ار رضخ اک ہجہل زیت وہا اھت

ےس دھکی رک الچ اجؤں اگ ۔اس ےس ےنلم یک وخاشہ اک ااہظر ںیہن رصف  ںیم اےس دور  

  دےنھکی یک ی ات یک ےہ ںیم ےن

  اس ےک ادناز ےن درک وک ااھچ اخہص ہصغ دالدی ا اھت

ارف ےن اےس روک دی ا 

 

راھ وت ش

ٹ

 رضخ اےس اھجمسےن ےک ےئل آےگ ی 

ر ےس یہ دھکی رک 
م
ا ی اہ

ن

 اجی

ے

 وہ نکیل ادنر م

ے

   واسپ ےلچ اجؤکیھٹ ےہ مت اےس دھکی تکس
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ے

ویکہکن مہ ےلہپ یہ تہب رپاشین ںیہ روح ےک وساولں اک اور وجاب ںیہن دے تکس

ا روک ےک رمکے یک 

ے

ارف ےن رضخوک روےتک وہےئ اس ےس اہک وت وہ اہں ںیم رس الہی

 

۔ش

رھ ایگ اھت ۔ 

ٹ

 رطف ی 

 اس ےن داھکی وہ وہش ںیم یھت 

 وھکےل تھچ وک وھگرے اج ریہ نکیل رھپ یھب اےس یسک زیچ اک وہش ںیہن اھت سب آںیھکن

   یھت

ان یک اجن یلچ اجیت ےہ نکیل اس ےن ای  یہ اسل 

ن

ری  ڈاؤن ےس ان ای  رنوس ی 

ری  ڈاؤن اینپ یھنن یس اجن رپ لیھج ےیل ےھت  2ںیم     رجیم رنوس ی 

  ی ارم یک احل دےتھکی یہ وہ دامیغ وطر رپ ی الکل ےب اجن وہ یکچ یھت

  اہ اھت اس اک ی ارم اس ےک اسےنم دم وتڑ ر

آہتسہ آہتسہ ی ارم یک آںیھکن دنب وہ یئگ یھت اور اس ےک اسھت یہ روح یھب وہش و وحاس 

  ےس اگیبہن وہ یئگ اس ےن اینپ آوھکنں ےک اسےنم اےنپ یہ ی ارم وک رمےت داھکی اھت

وہ رظنم ی اد آےت یہ ےسیج وہ وہش یک داین ںیم آیئ یھت وہ ای  دم اوف رٹنکول وہیت ےنخیچ 
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رھ راہ اھتالچےن یگل  

ٹ

  سج رپ روک زیتی ےس رمکے یک رطف ی 

°°°°°°° 

   ی ارم۔۔۔۔۔۔ی ارم ۔۔۔۔وہ ولگ امر رےہ ںیہ

 وکیئ اچبو ۔۔۔۔ریمے ی ارم وک اچبو۔۔۔ 

 امرو ۔۔۔ریمے ی ارم وک اچبو

ے

 امرو ۔۔۔۔م

ے

 م

ارف اھبیئ۔۔۔ریمے ی ارم وک اچب یل  امومں۔۔۔

 

  ۔ امومں ریمے ی ارم ۔۔۔۔ش

 امروووو۔

ے

 ی ارم ںیہن م

 ی ارم۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اس یک آواز وپرے اتپسہل ںیم وھگجن ریہ یھت وہ یپاولگں یک رطح خیچ ریہ یھت الچ ریہ 

 یھت

 ڈارٹک زیتی ےس رمکے یک رطف آی ا 

 ےیل آ ریہ یھت

ن

ن

 

س
 ی ک
خ

ن

ب

   اور اس ےک ےھچیپ یہ رنس ا
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 دانی وہاگ وہ رعیب ںیم اتہک زیت زیت روح وک رٹنکول رکےن یک   رٹنکول

ن

ن

 

س
 ی ک
خ

ن

ب

رکو ان وک ایھب ا

 وکشش رک راہ اھت 

ا   درک ےن ےصغ ےس اےس داکھ دی 
 
  ج

 یہ انتک وہا ےہ

ے
ے

  ربخدار وج مت ےن اےس انشکجن دی ا ایھب اےس وہش ںیم آےئ وہےئ وق

  ہک مت اس ےس ای  ی ار رھپ ےس اس ادنریھے ںیم انجیھب اچےتہ وہ

  ڈارٹک وک داکھ دے رک وہ ااہتنیئ ےصغ ےس وبال اھت ہکبج ڈارٹک رپاشیین ےس اےس دےنھکی اگل

 ڑگب

ے

   اجےئ یگ ہی تہب رضوری ےہ رسورہن ان یک احل

  اس رطح ےس ہی کیھٹ ںیہن وہ یتکس

 دے ےنیل دےئجی ارگ ہی وہش ںیم رںیہ وت وہ اسری زیچںی ی اد رکےک ای  

ن

ن

 

س
 ی ک
خ

ن

ب

ںیمہ ا

 رھپ ےس اینپ اجن وک رطخے ںیم ڈال یل یگ
پ
 ب

ا اچاہ

ن

   ڈارٹک ےن اےس اھجمسی

  ربخدار وج مت اس ےک یپاس یھب ےل رک آےئ
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 ںیہن ےگل اک روح

ن

ن

 

س
 ی ک
خ

ن

ب

  وک وہ اےس دور رکےت وہےئ ےنہک اگل  وکیئ ا

 ںیہ انب 

ے

وت یک آپ ےک یپاس ان ےک وساولں اک وجاب ےہ یک آپ اںیہن رٹنکول رک تکس

 ےک ڈارٹک ےسیج اےس جنلیچ رک راہ اھت

ن

ن

 

س
 ی ک
خ

ن

ب

  ا

راب ےہ زیلپ آپ اانپ اکم رکںی رمکے ےک ادنر آےت ےھت رضخ 

ن

ڈارٹک اس آدیم اک دامغ چ

  ےم ےھت ےن روح ےک دوونں اہھت اھت

  اور اسھت یہ درک وک دےتھکی وہےئ ڈارٹک وک اخمبط یک

راب ںیہن رےنہ دو نکیل ربخدار وج یسک ےن رویح یک رطف 

ن

راب ےہ ۔وت چ

ن

ریما دامغ چ

راھی ا

ٹ

   دقم یھب ی 

  وہ رضخ وک دےتھکی وہےئ ےصغ ےس وبال

ر اےنپ  

ن

ا اچےتہ وہ ۔اہں اہمترے ےیل ہی لکشم وھتڑی وہ اگ آچ

ن

ی اپ وک یھب یک مت اےس امری

ا رضخ ای  ای  ظفل ابچ ابچ رک 

ن

مت ےن امرا اھت ۔اجن انیل وت اہمترے ےئل تہب آاسن ےہ ی

ر ںیہن ایل اھت 

 

  وبال نکیل درک ےن اس یک ی ات اک وکیئ ای

ر وسار ےہ رضخ اصج  
م
 اس اک وشہ

ے
ے

  اس ےک ذنہ رپ اس وق
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ر رم اکچ ےہ ہی وسچ یہ اس یک اجن ےل ےل یگ ۔ 
م
 اور اس اک وشہ

ر اک ہضبق ےہ
م
وہ اےنپ   اس ےک وحاس رپ اس ےک وہش رپ رصف اور رصف اس ےک وشہ

ر ےک العوہ اور ھچک ںیہن وسیتچ
م
   وشہ

  اور آپ وک وج ہی طلغ یمہف ےہ ہک ہی ےب وہش وہ اجےئ یگ وت زدنہ یچب رےہ یگ دور رک ےل 

ا ےہ ۔ی ارم یک اسسن دنب وہیکچ ےہ ہی وسچ یہ ویکہکن ی ار م اک

ے

 
یمظ روح یک روح ںیم ب

  اس یک دڑھنک روک دے یگ

ا اےس روح یک 

ے

ارگ نیقی ہن آےئ وت آزام رک دھکی ول وہ اس یک آوھکنں ںیم آںیھکن ڈال ی

  زدنیگ رپ ی ازی ےنلیھک یک دوعت دے راہ اھت

 ہکبج ڈارٹک ان دوونں یک ثحب وک دھکی راہ اھت ۔ 

 

خ 

ن

ب

ا ےہ ی ا ںیہن ڈارٹک ےن رھپ وپاھچ ویکہکن روح لسلسم الچ ریہ یھتا

ن

 اگلی

ن

ن

 

س
ی ک

  

ر یک رطح آںیھکن دنب ںیہن 

ے

ںیہن ۔۔۔۔وہ ان احالت اک اقمہلب رکے یگ ۔ڈر رک وبکی

  رکے یگ وہ ڈارٹک وک اتہک ای  رظن رضخ یک رطف دھکی رک التج ایگ اھت 

  ہکبج رضح اخومش وہ اکچ اھت
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راھیتخیچ الچیت روح یک  

ٹ

  ی 

ن

  اجی

ارف اھبیئ ۔۔۔۔۔۔۔ریمے 

 

امومں۔۔۔ریمے ی ار م۔۔۔۔۔۔وک اچبو۔۔۔۔۔ش

  ی ارم۔۔۔۔۔۔۔امومں ریمے ی ارم

 ۔ الےئ اج ریہ یھت   وہ

 وکیئ یھب اےس رٹنکول ںیہن رک یپا راہ اھت 

۔۔۔۔۔در اس ےک یپاس آ رک تخس ےجہل ںیم وبال۔  پ  جپ

  ریمے ی ارم۔۔۔۔۔۔وہ یتکسس وہیئ وبیل 

 ۔۔۔۔۔امومں۔۔۔۔ریمے ی ارم۔

پ     ںیم ےن اہک اک دم جپ

ی۔۔۔وہ تخس ہجہل اانپےئ وہےئ اھت 

ھ
 م
چ
س

 ۔اب مت ای  ظفل یھب ںیہن وبول یگ 

 وخیش یھب رپاشین یھت۔

ریمے ی ارم وک اچبو ۔۔۔۔۔۔ وہ امر رےہ ںیہ ریمے ی ارم وک۔۔۔۔۔ وہ وھپٹ وھپٹ 
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 رک رویت اس ےس ااجتل رک ریہ یھت۔ 

 ںیم

ن

  درک ےن آےگ رھب رک اےس اےنپ یس 
 
  اپھچی ا ۔ ج

ارف ےک اسھت ای  یلہپ ی ار رضخ یک آںیھکن یھب من وہ یئگ

 

 رپ ش

ے

 اس یک احل

ا اس اک رہچہ اےنپ 

ے

روح ریمی ی ات وک وغر ےس ونس اور وھجمس یھب وہ اےس اخومش رکوای

  اہوھتں ںیم ےیل ےنہک اگل 

را وہا ی ارم رپ اس ےک دونمشں ےن ہلمح یک اھت   وج یھب وہا تہب ی 

ا وہ اگ ی ارم ےک ریغب ںیہمت نکیل ںیہمت وبضم

ن

ا وہاگ ںیہمت ان احالت اک اقمہلب رکی

ن

ط انبی

 تمہ ےس اکم انیل وہاگ ۔ 

وہ آہتسہ آہتسہ اےس اھجمس راہ اھت ہکبج روح اخیل اخیل رظنوں ےس اس اک رہچہ دھکی ریہ یھت 

  اور اب اس ےک اافلظ رپ ےسیج اھجل رک رہ یئگ 

 ی ارم ےک ریغب ۔۔۔۔۔۔

  ےس وھچڑ رک اج اکچ اھت بلطم وہ چس ںیم ا

 ںیہن ۔۔۔۔ریمے ی ارم اہکں ںیہ۔۔۔۔۔ 
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ا ےہ۔۔۔ 

ن

 ےھجم ریمے ی ارم ےک یپاس اجی

 ےھجم ںیہن رانہ اےنپ ی ارم ےک انب۔۔۔

ارف اھبیئ ریمے ی ارم

 

 امومں۔۔۔۔ش

 ہی آدیم ےھجم ریمے ی ارم ےل ریغب رےنہ اک ویکں وبل راہ ےہ ۔ 

   اور درک ےس اگل وہےت اےس دےکھ دےنی یگل

ا اہں نکیل رضخ تمہ رک 

ے

  اجی
 
ی ر

ے

ارف ںیم تمہ ںیہن وہ ریہ یھت ہک وہ روح ےک ق

 

ش

 ےس اگل ایل 

ن

  ےک اس ےک یپاس آی ا اور اےس اھتم رک اےنپ یس 

  س  ھچک کیھٹ وہ اجےئ اگ

ا وہں مت ےس روح ںیم س  کیھٹ رکدوں اگںیم ودعہ 

ے

  رکی

اہمترا امومں ےہ ہن سب وھتڑا اس ربص رک اجؤ وہ اےس دالاس دےتی وہےئ وبل راہ اھت نکیل 

 روح ےک دل و دامغ رپ سب ای  یہ وسچ وسار یھت ہک اس اک ی ارم اےس وھچڑ رک الچ ایگ 

 یک س  ھچک متخ وہایگ یک ۔۔۔۔ریمے ی ارم ںیہن رےہ ۔۔۔۔۔ 
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 ہن رکے یک وکب اس رک ریہ وہں ںیم اجیتن وہں ےھجم گنت رک رےہ وہں ےگ ںیم اہلل

ا ںیم ودعہ رکیت وہں امومں آج ےک دعب ںیم اںیہن ی الکل گنت 

ن

اںیہن تہب اتسیت وہں ی

  ںیہن رکوں یگ

وہ وج ںیہک ےگ ںیم وہ رکوں یگ ان یک اسری ی اںیت امونں یگ زیلپ ان ےس ںیہک ہک 

   ہن رکںیریمے اسھت اس رطح ےس

 دےیھکی ےھجم اسسن ںیہن آ ریہ ۔ 

 امومں روح اےنپ ی ارم ےک ریغب رم اجےئ یگ ۔ 

ن یج یپاےئ یگ اےنپ ی ارم ےک ریغب
 
ی ن
ہ

ن

ب

  اہں روح رم اجےئ یگ روح 

ا اچےیہ ارگ ی ارم ںیہن وت روح یھب ںیہن

ن

ارف وک رم اجی

 

   ش

 ز

ے

   دنہ وہںہی یسیک تبحم ےہ ریمے ی ارم ےھجم وھچڑ رک ےلچ ےئگ اور ںیم اب ی

 ی ا اہلل ےھجم ومت دے۔۔۔۔۔۔۔ 

روح۔۔۔۔۔۔ اس یک ی ات رپ رضخ ےک اسھت اسھت درک یھب اس ےک تخس اافلظ رپ 

 داھرا 
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ارکشی اینت رمگایہ ہی وکن 

ن

یک وکب اس رک ریہ وہ روب ااسی ےسیک ہہک یتکس وہ مت ۔۔۔۔اینت ی

ان دنسپ ںیہن رضخ

ن

ر نب ریہ وہ مت اہلل وک اےسی ان

ن

 ےن اےس یتخس ےس ےس روتسں یک اسمق

  وٹےتک وہےئ اہک وت وہ ای  ی ار رھپ ےس وھپٹ وھپٹ رک روےن یگل

 ںیہن وہ راہ اھت روح ےک آوسن اس یک فیلکت اس یک 

ے
 

رداس نکیل رضخ ےس ہی س  ھچک ی 

ر یھت
م
 ےس ی اہ

ے
 

رداس   ڑتپ اس یک ی 

  وخد رپ اانت رٹنکول رکےن ےک ی اووجد یھب وہ اخومش ہن رہ اکس 

°°°°° 

ا اچےتہ ںیہ 

ن

در ورڈل ےک ادنر تہب اسرے ولگ اےسی ںیہ وج ی ارم یک ہگج رپ ہضبق رکی

ٹ ن

ای

ا اچےتہ ںیہ

ن

 الچی

ے

  اس یک ہگج ڈون نب رک دیئب رپ اینپ وکحم

در ورڈل امایف 

ٹ ن

 یہ دحمود ںیہن ےہ ہکلب تہب اسرے وکلمں اک ای

ے

ی ارم اک ہضبق رصف دیئب ی

دراکم رک راہ ےہ

ٹ ن

   اس ےک ای

 رطخے ےس اخیل ںیہن ی ارم یک زدنیگ اک
پ
  ای  ای  ب

و  یک رظنی ارم رپ یھت
ھ

ے

من ت

  ھچک رعےص ےس روس ےک ڈان وسکلی 
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 ےس وکشش یھب رک 

ے
ے

ا اچاتہ اھت سج ےک ےیل وہ اکیف وق

ن

دی ری 

ن

وہ ی ارم ےس دیئب اک امایف وڈل چ

  راہ اھت

  نکیل ی ارم یک رطف ےس ااکنر یہ الم 

ااکم وہےن ےک دعب اس ےن اےنپ دقم ےھچیپ اٹہےیل ںیمہ یہی گل راہ 

ن

ر وکشش ںیم ی
م
اینپ ہ

  اگ   اھت ہک اب وہ دوی ارہ یھبک ی ارم ےک راےتس ںیم ںیہن آےئ

اری طلغ یمہف یھت
م
   نکیل ہی ہ

 ی ارم رپ رظن رےھک وہےئ اھت
پ
 ب
پ
  ےلھچپ ھچ ےنیہم ےس ب

ی ارم وک اس وحاےل ےس کش وت اھت نکیل مہ رپاشین وہں ےگ ہی وسچ رک اس ےن مہ ےس 

   ہی س  ھچک رئیش ںیہن یک

ر  رپ ح 
پ
 وہ ی ارم ےک ی ارے ںیم اسری ارفننشیم اکنل ےکچ ےھت وہ ی ارم ےک ای  ای  ب

رےھک وہےئ ےھت ای  ای  ڈنکیس اک اسحب اجےتن ےھت وہ اہمترے ی ارے ںیم یھب س  

  ھچک اجن ےکچ ےھت ہک مت ی ارم ےک ےیل یک وہ

ا اچےتہ ےھت 

ن

  وہ ولگ ںیہمت ی ارم ےک الخف اامعتسل رکی
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 اج اتکس ےہ ایس 

ے

اںیہن اتپ اھت ہک مت ی ارم یک زمکوری وہ اور وہ اہمترے ےئل یسک یھب دح ی

ان ولوگں ےن مت ولوگں اک اھچیپ یک اور وسزٹئرڈنیل چنہپ ےئگ ان اک ارادہ ںیہمت اسھپ رک ےئل  

  ی ا رم ےس اانپ بلطم وپرا رکواےن اک اھت 

 رکےن واےل ےھت 

ٹ
ن

  اور وہ ولگ اانپ ہی اکم اربمالی روٹسیری

 ےس ےلہپ یہ گل یئگ ںیم ےن اس دن ی ارم وک وفن 

ے
ے

نکیل اس س  یک ربخ ںیمہ وق

 یک یلھچپ اسڈیئ الھب ےکچ ےھترکےک س   

ٹ

  ھچک اتبی ا نکیل اس ےس ےلہپ یہ وہ ںیہمت وہب

 مت ےس ےلہپ ی ارم واہں چنہپ ایگ اور ان ولوگں ےن ی ارم رپ اجن ویلا ہلمح رک دی ا ۔ 

ا اھت ۔ 

ن

 ان ولوگں اک دصقم ی ارم وک اجن ےس امری

ا اھت 

ن

  اور ی ارم اک دصقم ان ولوگں ےک اہوھتں رم اجی

ا
م
ری الپگنن اک ہصح ۔۔۔۔۔۔رضخ ےن رہھٹ رک اہک وت وہ اےس ےب ینیقی ریما بلطم ےہ ہ

 ےس دےنھکی یگل ۔

ارا الپن لیف وہایگ
م
  اہمترے واہں آاجےن یک وہج ےس ہ

ویکں ہک ی ارم اک اسرا دایھن اہمتری رطف اج اکچ اھت اےس اگل اھت ہک وہ ولگ ںیہمت 
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ا ان  

ے

ولوگں ےن ی ارم وک ومت ےک ہنم اصقنن اچنہپںیئ ےگ اس ےس ےلہپ ہک وہ ںیہمت اچبی

 اچنہپ دی ا 

ے

  ی

رےلی اچوقاور ی ازو رپ دو وگایلں ےنگل ےک ی اووجد یھب اس ےن اےلیک ان س  اک اقمہلب یک 
م
زہ

 ےب اجن وہےن اگل اھت ۔   نکیل ںیہمت ےب وہش دھکی رک وہ

  درک ےن اس یک تہب دمد یک ۔ 

ے

 ی

 اک لتق رکےک ںیہمت ان س  ےک اسےنم رمےن اک ڈراہم رکےن ےک اجبےئ وہ ان س  

  اتپسہل ےل آی ا

ھاارا 

م

ے

ب

ڈارٹک ےن وچسیب ےٹنھگ دےی وت ںیم وہش ںیم الےن ےک ےیل ی ارم یک وہ احل دھکی رک 

ری  ڈاؤن وہایگ ۔   رنوس ی 

رار ی ار ےنہک ےک ی اووجد ہن وت اس  24

ن

م
ےٹنھگ انب یسک اہسرے ےک وہ اہیں ڑھکا راہ ڈارٹک ےک ہ

ر الکنےن اانپ العج رکوای ا اور ہن یہ آ
م
  رپنشی رٹیھت ےس ی اہ

ر اس ےک وپرے مسج ںیم لیھپ ایگ ۔   24نکیل  
م
اوقاک زہ

 

ریلی ش
م
 ےٹنھگ ےک ادنر ادنر زہ

  نکیل رھپ یھب وہ اانپ العج رکواےن وک ایتر ہن اھت اےس سب اینپ روح ےس بلطم اھت

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

358 

  ےٹنھگ ےک دعب ڈارٹک ےن وھتڑی یس ادیم دولاںیئ 24

ر ےنلیھپ یک وہج ےس اےس  
م
انشکیفن وہ ایگ اھت سج یک وہج ےس وہ ےب وہش وہایگ  نکیل زہ

 دیئب ںیم اس اک وکیئ العج ںیہن ۔ 

ا ےہ ۔ی ایق اسرا 

ے

ےلھچپ وسہل دن ےس اےس رصف ای  ےٹنھگ ےک ےئل وہش ںیم الی ا اجی

ا 

ے

رمتخ ںیہن وہ اجی

 

ر اک ای
م
 اس ےک مسج ےس زہ

ے

  ی
 
ا ےہ ج

ے

 اےس ےب وہش راھک اجی

ے
ے

  وق

ا ےہ ہک ڈارٹک وبجمر اےس دوی ارہ ےب   نکیل اس ای  ےٹنھگ ںیم وہ مت

ے

ےس ےنلم یک اینت دض رکی

  وہش رک دےتی ںیہ

در ورڈل امایف

ٹ ن

  یہ رہ اتکس   ای

ے

وک اچبےن ےک ےئل ی ارم اک زدنہ رانہ رضوری ےہ ۔اور وہ زدنہ ی

  وہ اہیں ےس دور رےہ اگ ویکہکن رویس امایف وک سب یہی اتپ ےہ ہک ڈویل رم اکچ ےہ
 
  ےہ ج

  اور اب ارگ وہ اہیں واسپ اہمترے یپاس آی ا وت وہ ولگ اےس اجن ےس امر ڈایل ےگ 

  اےس مت ےس دور رانہ وہاگمت ریمی ی ات وک ھجمس ریہ وہ ہن  

ر رکںی ےگ ہک وہ ںیہن راہ 
م
  مہ یہی اظہ

 رضخ اےس اھجمسےت وہےئ ہہک راہ اھت اور اب اس ےک وجاب اک ااظتنر رک راہ اھت ۔ 
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ارف اھبیئ ےھجم امنز ڑپینھ ےہ

 

ر ےک دعب وبیل   ش  ۔ وہ اکیف دی 

ح رپوکسن دھکی

س

 ںیہن ےہ ا

ے
ے

 رک رضخ ےن روح اب وت حبص ےک ون جب رےہ ںیہ امنز اک وق

 اہک۔

 

 

   ےیل  ےک  رکےن  ااہظر اک  تبحم  ےس اہلل   اور  امومں  ےہ  وبانل رکشہی  وک  اہلل  ےھٙ  م

ے
ے

 وق

 ۔   وہیت  ںیہن   دیق  وکیئ   یک

آج ےھجم نیقی وہ ایگ ہک ریمے اہلل یج ھجم ےس تہب تبحم رکےت ںیہ ۔اور وہ ریمے 

 ی ارم وک ھچک ںیہن وہےن دںی ےگ ۔ 

ا

 

رف وک اگل اھت ہک وہ ی ارم ےس ی ات رکےن یک ےنلم یک وہ تہب ربص ےس وبیل یھت رضخ اور ش

 دض رکے یگ نکیل آپ وت تہب رپوکسن گل ریہ یھت

ا زی ادہ امہ اھت 

ن

 نکیل اس ےک ےیل ی ارم اک زدنہ وہی

°°°°° 

ل اخومش یھت۔رضخ وج اس یل 
ی لک
اس ےن یسک مسق اک وکیئ وشر ی ا والوالی ںیہن اچمی ا اھت ۔وہ 

ا وہ دض اور امیبری یک وہج ےس اےس

ن

راب ی

ن

 دوی ارہ چ

ے

 ن ٹ
 ھچک ںیہن اتب راہ اھت ہک اس یک طن
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 اجےئ اس ےک وحےلص وک دھکی وخد یھب ریحان رہ ایگ اھت 

ا۔ 

ے

 ی ارم ےک ےیل داع رکےت زگر اجی

ے
ے

ر وق

ے

 اس اک زی ادہ ی

 ی ارم ےک کیھٹ وہےن یک داع امیتگن

ے
ے

ر وق
م
  وہ ہ

 اس ےن رصف اہلل وک یہ اانپ رازدار انب ایل اھت۔ 

 دحمود وہ ایگ اھت اس یک فیلکت 

ے

 اس اک درد رصف اہلل ی

وہ دجسوں ںیم رویت ۔اسرا دن وہ ربص ےس رگار دیتی نکیل وہ اجیتن یھت ہک اس اک ی ارم 

 کیھٹ ںیہن ےہ 

  نکیل رھپ یھب وہ تمہ داھکی ریہ یھت ۔آج اےس اتپسہل ےس ڈاچسرج یک اجراہ اھت

اگ اس ےن اس اعمےلم رپ یھب رضخ ہہک راہ اھت ہک وہ اےس اےنپ اسھت رھگ ےل رک اجےئ  

  ی الکل دض ںیہن یک یھت

   اس یک اخومیش رضخ وک تہب رپاشین رک ریہ یھت

د امیبر ہن رکےل ۔  ری 

ن

 ںیہک وہ اانپ درد اینپ فیلکت اےنپ ادنر یہ رھک رک وخد وک م
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ا وہ اےس یتسنہ رکسمایت یتلم اہں اس یک 

ے

  یھب وہ اس ےس ےنلم ےک ےیل اجی
 
نکیل ج

 ںیم ےلہپ

ٹ

م
   یس کنھک ہن یھترکسماہ

ا وت ی ارم ےس ی ات رکےن یک دض یھت ہن یہ اس ےس 

ن

ای  ہتفہ وہےن وک آ راہ اھت اس ےن ی

 دےنھکی یک اور ہن یہ اس ےس ےنلم یک 

ویکہکن وہ اجیتن یھت ہک ی ارم تہب امیبر ےہ وہ اینپ آوھکنں ےک اسےنم اےس دوی ارہ زدنہ 

  اےس اتبی ا ایگ 
 
  ہک اس اک ی ارم زدنہ ےہدےنھکی اک وحہلص وھک یکچ یھت ج

   اور اےس العج یک رضورت ےہ

ا اھت یسک ےن یھب ڈویل اک رہچہ ںیہن داھکی اھت   ی ارم تہب اعم

ے

  یس زدنیگ زگاری

ا داین ےک اسےنم اس یک ای  ینپمک یھت سج ںیم وہ 

ے

وہ اعم ولوگں یک رطح روز اکم رپ اجی

ا اھت

ے

  اجب رکی

اہ ےہ

 

درورڈل یک داین اک ی ادش

ٹ ن

ان یہ ای

ن

   تہب مک ولگ اجےتن ےھت ہک وہ اعم اس ان

ا ی ا رھپ دینمش 

ے

ا اھت ںیہنج آ وت وہ متخ رکےن واال وہی

ے

وہ رصف ان ولوگں وک اانپ رہچہ داھکی

ا اھترک

ے

ا وہں دووتسں ےک اسےنم یھب ںیہن آی

ے

  ےن اک ارادہ رھک
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ا اھت

ے

  وہ تہب مک ولوگں رپ نیقی رھک

  اور ہی اسری ی اںیت روح یھب اجیتن یھت

ا راہ روح اہکں اجیتن 

ے

ان یک زدنیگ زگاری

ن

روح ےک اسےنم یھب وت انتک رعہص وہ ای  اعم ان

در ورڈل ےس وہاگ

ٹ ن

   یھت ہک اس اک قلعت ای

اک ںیم وہ اجیتن  

ے

یھت ہک ی ارم یک اجن اب یھب رطخے ںیم ےہ اس ےک دنمش اس یک ی

  ےھٹیب ںیہ

  اور نج ولوگں ےن ی ارم رپ ہلمح یک ےہ ان ولوگں وک ہی طلغ یمہف ےہ ہک ی ارم اب ںیہن راہ

   اور رضخ اس یک ہگج اکچ ےہ

  آلکج رضخ یک زدنیگ یھب رطخے ںیم یھت اس رپ یھب ےلمح وہ رےہ ےھت

 ی ات یھت ہک وج ولگ ی ارم وک متخ رکےن وک ایتر ےھت ان ےک اسےنم رضخ یھب ہی وتاعم یس

 یسک ڑیکے وکمڑے ےس مک ہن اھت ۔ 

اہک وہ ی ارم یک ہگج رپ اینت آاسین ےس یسک دورسے وک ہضبق ںیہن رکےن 

ے

نکیل ہی یھب چس ی

  دے اتکس اھت 
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  نکیل اےس روح ےس اینت دھجمساری یک ادیم وت ںیہن یھت

   وہ ایھب ریحان وہ راہ اھت اس دقر رپ وکسن ےسیک وہ یتکس یھت وہروح وک دھکی رک

  اس ےن اتپسہل ےک رمکے ںیم دقم راھک وت روح وک اجامنز رپ ےھٹیب یپای ا 

  السم ریھپیت وہ اےس دھکی رک رکسمایئ

روح ایتر وہ آج مہ رھگ اجےن واےل ںیہ ۔وہ تہب ایپر ےس اس ےک اسھت زنیم رپ یہ ھٹیب 

  رک ےنہک اگل

یج ںیم ایتر وہں ۔۔یلیلٰ اہکں ےہ وہ وت ای  ی ار یھب ںیہن آیئ ھجم ےس ےنلماےس وہش 

 یلیلٰ اس ےس ےنلم ںیہن آیئ یھت وصعمہم ای  رپ آیئ 

ے

ںیم آےئ ای  ہتفہ وہ اکچ اھت اب ی

  یھت اور رھپ وہ یھب ںیہن آیئ

م ےہ اور وہ اہمترے ی ارم ےک یپاس ےہ روح ںیم واہں ںیہن اج اتکس ریمے یپاس تہب اک

ارف اہیں ریمی دمد رک راہ ےہ

 

 ش

ارے دونمشں وک مہ رپ کش وہ اتکس ےہ ایس 
م
  وہےئ وت ہ

 

ارگ مہ دوونں رظنم ےس اغی

ارا اسےنم رانہ تہب رضوری ےہ
م
   ےیل ہ
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اصرم مت ےس انلم اچاتہ ےہ ںیم ےن اےس ےنلم یک ااجزت دی ےہ نکیل ںیہمت اس ےک 

   رضورت ہن ڑپیاسےنم سک رطح ےس رانہ ےہ ےھجم اتبےن یک 

ری وہ ریہ ےہ اور مہ اچہ رک یھب اےس ھچک   ی ارم یک ومت اک وسچ رک تہب ی 

ے

اس یک احل

 وہ نکیل ےہ وت اقونن اک ہصح

ے

ارا دوس
م
 ویکہکن اچےہ وہ ہ

ے

   ںیہن اتب تکس

ا ہک اچےہ ھچک یھب وہ اجےئ اہمترے ہنم ےس ایسی وکیئ ی ات ہن 

ن

ایس ےیل مت وکشش رکی

ارا الپ 
م
ا اکایمب وہ وہ اےس اھجمس راہ اھت ےلکن سج ےس ہ

ن

  ن ی

ا آپ ےک اںیہن مہ ان وک یھب ںیہن ی ارم ےک  

ن

 ںیہ ی

ے

نکیل امومں اصرم اھبیئ وت دوس

 ںیہ 

ے

 ی ارے ںیم اتب تکس

وہ وپسیل واےل ںیہ وت یک وہانکیل دویتس یھب وت امہ ںیہ وہ رپاشین وہں ےگ اصرم وک انب 

 وسچ رک وہ نشنیٹ ںیم 

ے

   آ یکچ یھتدےھکی ںیہ اس یک احل

ا ےہ

ے

  اےس ادنازہ اھت ہک اصرم یھب ی ارم ےس ےب دح تبحم رکی

 اخص رک ی ار م یک زدنیگ رپ رکس وت ی الکل یھب ںیہن 

ے

اجاتن وہں نکیل روح مہ ںیہن اتب تکس

 

ے

 ےل تکس
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اچےہ وہ وج یھب ےہک ںیہمت اصرم ےک اسےنم ایسی وکیئ ی ات ںیہن رکین یھت سج ےس  

  اےس مہ رپ کش وہ

وہ اس یک رضوری اایشء گیب ںیم رےتھک وہےئ اھجمس راہ اھت روح ےن اہں ںیم رس الہی ا اس 

  ےک ےیل یھب وتی ارم ےس امہ ھچک یھب ںیہن اھت

اور ارگ اصرم وک ھچک یھب اتبےن ےس ی ارم یک زدنیگ رطخے ںیم آ یتکس یھت وت وسال یہ 

ا اھت ہک وہ اینپ زی ان ےس ای  ظفل یھب ادا  

ے

  رکےدیپا ںیہن وہی

  اےس روح یک آواز 
 
ا وہں وہ ہہک رک اجےن اگل ج

ے

مت ااظتنر رکو ںیم ڈاچسرج رپیپ ےل رک آی

  انسیئ دی

ر رک داھکی ےلھچپ 

ٹ

امومں ی ار م اک وفن آپ ےک یپاس ےہ ۔۔اس ےن وپاھچ رضخ نءےھچیپ م

  ای  ےتفہ ںیم اس ےن ی ارم ےک ی ارے ںیم یلہپ ی ات یک یھت اس ےن اہں ںیم رس الہی ا 

 دںی زیلپ   ےھجم دے

روح مت یک رکو یگ اس وفن اک اہمترے یسک اکم اک ںیہن ےہ رضخ ےن وجاب دی ا ویکں ہک 

  یک رظنوں ںیم واعق یہ وہ وفن اس ےک یسک اکم اک ںیہن اھت   اس
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ی یھت ۔روح ےن 

ن

ھت
ی ک

رںی د رںی یچنیھک یھت ہن وصتی  رز ڈنیل ںیم وصتی 

ٹ
ٹ
 

وہ مہ ےن واہں وسن

   ےس ی ارم اک وفن رپ وکسن اس وجاب دی ا وت اس ےن اہ
 

ں ںیم رس الہےت وہےئ اینپ ج

  اکنل رک اس ےک وحاےل رک دی ا 

رونیلپ ومڈ اگل اھت ینعی ہک وکیئ یھب اس ربمن رپ وفن ںیہن رک اتکس اھت   سج رپ ای 

 ی ارم واسپ آےت ںیہ وہ اس ےس وپےنھچ یگل

ے

  ی
 
   ںیم اےس اےنپ یپاس یہ رھک ولں ج

ر ریمی اجن اہمترا یہ وت ےہ مت اےس رھک
م
ا رکسما رک ی اہ

ے

 یتکس وہ وہ اس ےک رس رپ اہھت ریھپی

  لکن ایگ

°°°°° 

ا ےب دح لکشم وہ ایگ اھت

ن

  ےس اہیں الی ا ایگ اھتاس رپ رٹنکول رکی
 
  اےس ج

ی اک 

گ

 

س

ا اھت سج رپ ڈارٹک رپاشین وہ رک اےس ی ار ی ار ےب وہ

ے

ی وکیئ یھب اےس رٹنکول ںیہن رک یپا

  انشکجن اگل دےتی

ر ےس زی ادہ لیھپ اج 
م
ر وہش ںیم ںیہن زہ ےن یک وہج ےس ڈارٹک وےسی یھب اےس زی ادہ دی 

  آےن دےتی ےھت
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ا اھت

ن

  نج ولوگں ےن ی ار م رپ ہلمح یک ان اک دصقم روح وک اامتسل رکی

 رضخ ےن وپری ی ات اےس اتبیئ

 چنہپ اکچ اھت نکیل اےس دےتھکی یہ وہ 

ے

 ےتچنہپ ی ارم ان ی

ے

اس ےس ےلہپ ہک وہ ولگ روح ی

  اس رپ ہلمح رکےن ےگل ولگ وبالھک رک 

  ان ولوگں ےن الہپ ہلمح اس ےک ٹیپ رپ یک اھت 

ار ےکچ ےھت

ے

رالی اورونالیک اچوق وہ اس ےک ٹیپ ےک ادنر ای
م
  سج ںیم ای  زہ

ا اچےتہ ےھت ارگ وہ وگیل ےس ںیہن رما وت 

ن

ان ولگ نج وک یسک یھب تمیق رپی ارم وک متخ رکی

ر ےس رم اجےئ اگ اور ارگ
م
ر ےس ںیہن رما وت اچوق یک فیلکت ےس رم اجےئ اگ  زہ

م
  زہ

  وہ ولگ وپری الپگنن ےک اسھت آےئ ےھت

 روح

ے

  ی

ے

اا رشوع وہ ایگ نکیل ی

ن

ی لی
پھ
ب

ر اس ےک مسج ںیم 
م
واہں چنہپ یکچ   اچوق ےتگل یہ زہ

   یھت

 ںیم دھکی رک وہش و وحاس ےس اگیبہن 

ے

وہ اینپ آوھکنں ےس اےنپ اسےنم ی ارم وک اس احل

وہ یکچ یھت ی ارم ےن اےس واہں ےس اجےن ےک ےیل اہک اھت نکیل وہ اس یک ی ات نس یہ 
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  ںیہن ریہ یھت اس اک دایھن رصف اور رصف ی ارم ےک مسج رپ ےگل ہگج ہگج زومخں رپ اھت

 ھجمس اکچ اھتروح یک

ے
ے

   ڈنکنشی وک وہ ایس وق

 وک اتھجمس وہ ایھب 

ے

ایس ےیل اینپ اجن اچبےن ےس زی ادہ رضوری اھت ہک وہ اس یک ذینہ احل

ری  ڈاؤن ےسج رجیم اکیٹ ےس یلکن یھت   ایھب رنوس ی 

 وہ اتکس اھت اور ی ارم

ے

 
ای

 

اک ی

ن

ا اس اکٹھج یھب رطخی

ٹ

وک وت اس داین ںیم  اس ےک ےئل ای  وھچی

رےنھ وساےئ  

ٹ

روح یک اور یسک یک رپوا یہ ںیہن یھت وہ اینپ رپواہ ےئک ریغب روح یک رطف ی 

  ان س  ےن اس رپ 
 
  ہلمح یک   اگل ج

ا وہش و وحاس ےس اگیبہن وہ ایگ اھت نکیل 

ے

تہب زی ادہ وچٹ ےنگل یک وہج ےس زوہ ن رپ رگی

 روح ےس دنبےھ وہےئ ےھت 

ے

 دایھن ےک داھےگ اب ی

اور رپاشین اےس دےھکی اج ریہ یھت انیقی وہ ذینہ وطر رپ   وہ اس ےک اسےنم یھٹیب ریحان

  ولفمج وہ یکچ یھت 

  ےلہپ واہں درک آاچنہپ اھت   ےک ےب وہش وہےن ےس  اس

  ی ارم ےن اس ےس اہک اھت ہک وہ روح وک اچبےئ
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نکیل اس ےن ااسی ںیہن یک اس ےن ی ارم یک دمد یک یھت اس ےن لم رک ان س  وک ی ارم ےک 

  اسھت لم رک منہج ردیس یک اھت

 وہ وہش ںیم راہ اس ےن وہ روح وک اتپسہل ےل رک آی ا اھت ڈارٹک لسلسم ایکس 

ے

  ی
 
ج

ر ا
م
ا ےہ ورہن زہ

ن

 ںیم اانپ العج رکوای

ے

س ےک ںیتنم رک رےہ ےھت ہک ایسی یسک یھب احل

   وپرے مسج ںیم لیھپ اجےئ اگ اور لیھپ رھپ ایگ

اےس رپواہ یھت وت رصف اور رصف اینپ روح یک وج اس ےک اسےنم ای  ی ار رھپ ےس 

ری  ڈاؤن اک اکشر وہ یکچ یھت   رنوس ی 

اک اھت اہیں وت وہ اینپ آوھکنں ےک اسےنم ی ارم وک 

ن

اس ےک ےیل ذرا اس اکٹھج یھب رطخی

 رمدہ دانھکی ایکس یھت

ا رم اکمسج اس اک وھچڑےن اگل اھت نکیل رھپ یھب وںیہ ڑھکا راہ آرپنشی رٹیھت ےک ادنر یھب ی 

  اس ےن روح وک االیک ںیہن وھچڑا اھت

ارف  

 

 ےس اہیں چنہپ ےکچ ےھت  10رضح اور ش

ٹ
 

  ےٹنھگ یک الفی

 ی ارم اک وپرا دبن انشکیفن اک اکشر وہ اکچ اھت

ے

  ی

ے

  نکیل ی
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ر اس ےک وپرے مسج  
م
اک اور سج رطح زہ

ن

ںیم الیھپ اھت اےس وہش ںیم رانھک یھب رطخی

  وہےن اگل

ارآجیسک 

ے

ری ای

ن

رک اس یک اجن ےنیل یک  اتپسہل ںیم ی ارم رپ دورسی ی ار ہلمح وہا یسک ےن آچ

  وکشش یک

ر ےنلیھپ یک وہج ےس اس یک 
م
اور اس ےک دعب وپرے اتپسہل ںیم ہی ربخ لیھپ یکچ یھت زہ

ا رضخ رات یک اخومیش ںیم  ومت وہیئگ نکیل

ن

  رک رسی ٹل

 

ال ےس اغی

ے

پ
یھب    ی ارم وک اس

  دی ا

ا ےک اعمایفےک اسھت ی ارم ےک تہب اےھچ اقلعتت ےھت

ن

  رسی ٹل

 وہ رصف اور رصف ان یہ ولوگں رپ رھبوہس رک اتکس اھت

ے
ے

  اور اس وق

ا آےن رپ واہں ےس دیئب ےک 

ن

یلیل اس ےک اسھت یلچ یئگ رھپ روح وکوکہم ےس وہش ی

  ےھتاتپسہل ںیم ٹفش رکےکچ  

در ورڈل امایف ںیم ہی ربخ لیھپ یکچ یھت ہک ڈویل اب ںیہن راہ اور اس یک ہگج 

ٹ ن

دیئب ےک ای

  رضخ اھبنسل اکچ ےہ
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ر 

ے

ا ےہ ای  ےب دح لکشم اکم اھت اےس زی ادہ ی

ن

ا ںیم ی ارم رپ رٹنکول رکی

ن

ہکبج اہیں رسی ٹل

ا

ے

  ےب وہش یہ راھک اجی

ا ہک اےس اس یک روح اچےیہویکں ہک وہش ںیم آےن ےک دعب وہ سب ای  یھب ی ات رک

ے

  ی

 وہش ںیہن آی ا نکیل رضخ ےن یلیل وک وفن رکےک اتبی ا اھت ہک وہ وہش 

ے

اس وک وسہل دن ی

  ںیم آ یکچ ےہ

  اور درک ےن اےس ی ارم ےک زدنہ وہےن اک یھب اتب دی ا ےہ

  روح رم اجیت ویکہکن اےس نیقی اھت ہک ارگ روح وک ہی ہتپ اتلچ ہک ی ارم ںیہن راہ وت انیقیً

°°°° 

  ڈارٹک رنس اوراگڑز اک وجہم اےس رٹنکول رکےن یک وکشش رک راہ اھت

ا وپرا اتپسہل نس راہ اھت ہکبج یلیل ھچک افےلص رپ ڑھکی اس ےک رپوکسن وہےن 

ن

اس اک انخیچ الچی

  اک ااظتنر رک ریہ یھت

 ی ارم زیلپ ریمی ی ات نس ول ںیم یک ہہک ریہ وہں 

ا ےھجم ریمی روح  

ن
ن

اچےیہ یلیل اتبؤ ریمےیپ روح کیھٹ ےہ ورہن ںیم ےھجم ھچک ںیہن س
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  س  وک اجن ےس امر ڈاولں اگ

ی ارم زیلپ رسکلی وہ اجؤ ہی یک رک رےہ وہ مت اےس اےنپ اہوھتں اور ی ازوؤں ےس ڈرسپی  

ا دھکی رک یلیل ےن اھجمسےن یک وکشش یک 

ے

اری

ے

  ای

ا ےھجم ھچک ںیہن انھجمس ےھجم سب ریمی روح اچےیہ وہ الچ

ن
ن

ی ا اھت اس ےک الچےن ھچک ںیہن س

 دےنی یک وکشش رکےن اگل 

ن

ن

 

س
 ی ک
خ

ن

ب

راتھ اےس ا

ٹ

  رپ وارڈ وباےئ زیتی ےس آےگ ی 

  ےلھچپ وسہل دن ےس لسلسم یہی وت وہ راہ اھت 

ا رشوع رک داتی ہک اےس اس یک روح اچےیہ

ن

ا وت یپاولگں یک رطح انخیچ الچی

ے

  وہ وہش ںیم آی

  اور ڈارٹکز اےس ےب وہیش اک انشکجن اگل رک وخد رپوکسن وہ رک اےس ےب نیچ وھچڑ دےتی 

ا ی ارم اک اہھت اس یک رگدن رپ آ اکچ اھت 

ے

 اگلی

ن

ن

 

س
 ی ک
خ

ن

ب

  اس ےس ےلہپ ےک وارڈ وباےئ اےس ا

  ںیہمت ھجمس ںیہن آ راہ ےھجم ریمی روح اچےیہ 

اتبؤ ریمی روح اہکں ےہ ورہن ںیم اہمتری اجن ےل ولں اگ وہ یپاولگں یک رطح اس 

ر ںیم ےناسسسن وھچڑ د    ینی یھتڑلےک اک الگ دوبچ راہ اھت نیقی اور ھچک دی 

  ہک  زیلپ وھچڑ دو ہی رم اجےئ اگ ۔یلیل اس اک اہھت
 
ےھچیپ رکےن یک وکشش رک ریہ یھت ج
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  اس اک ہی ویشح روپ دھکی رک یسک یک یھب تمہ ںیہن وہ ریہ یھت اسےنم آےن یک

را رےہ ےھت
 
  رنس اور ڈارٹک یھب اےس وھچےن رپ ھگ

  اےس وہش آاکچ ےہوہ کیھٹ ےہ ی الکل کیھٹ ےہ   ی ارم زیلپ رٹنکول ویرفلیس

  وہ ی الکل کیھٹ ےہ ی ارم زیلپ رپوکسن وہ اجؤ

ںیم رضخ ےس ی ات رک یکچ وہں وہ وہش ںیم آ یکچ ےہ وہ آہتسہ آہتسہ اس یک ھٹیپ الہسیت 

  اج یکچ یھت

ن

  اےس ےیل ڈیب یک اجی

  اہیں وھٹیب آرام ےس ریمی ی ات ونس 

  اھٹبی ا اےس اخومش اور رپوکسن دھکی رک یلیلٰ ےن اےس ےھچیپ ڈیب رپ

°°°°°° 

  آ رک یھٹیب یھت وہ ی الکل کیھٹ ےہ ی ارم 
 
ی ر

ے

 اےس رپوکسن دھکی رک وہ اس ےک ق

 ےھجم اس ےس انلم ےہ ی ارم ےن اےس وخد ےس دور رکےت وہےئ اہک

 ےھجم ریمی روح وک اینپ آوھکنں ےس دانھکی ےہ وہ اب یھب دض رپ اڑا راہ اھت
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پھ رل ولں یگ ےلہپ مت ای  امہ  
پخ
کن ت

 اانپ العج رکواو کیھٹ ےہ ںیم 

ے

 ی

 وہ کیھٹ ےہ وہ اےس نیقی دال ریہ یھت

   ارگ وہ کیھٹ ےہ وت ےھجم اس ےس انلم ےہ دانھکی ےہ اےس

 ی ارم اجےتن وہ ہی اینت آاسین ےس نکمم ںیہن ےہ مت ای  ی ار کیھٹ وہ اجو۔۔۔۔۔۔۔ 

ی ات متخ ےھجم وکیئ رپواہ ںیہن یک نکمم ےہ اور یک ںیہن ےھجم ریمی روح وک دانھکی ےہ سب  

 ۔۔۔۔ 

کیھٹ ےہ ںیم وکیئ ہن وکیئ لح اکنیتل وہں نکیل زیلپ مت رپوکسن وہ اجؤ دوھکی اہمترے 

 ےس وخن ےنہب اگل ےہ

ن

   یس 

 رھتی وسکی ںیہمت درد وہ راہ

ٹ

سٹ
ن  ج 
وہ اگ   ںیہمت العج یک رضورت ےہ ای  امہ ہن یہ 

 مک رک یئگ 

ے
ے

 اس ےک وھگرےن رپ وہ وق

 نکیل ی ارم وک رپواہ اہکں یھت

 ےس ںیہن ریمے دل ںیم ےہ  درد  یلیل

ن

زمخ اہیں ےگل ںیہ اینپ روح وک اس   ریمے یس 

  احل ںیم دھکی رک
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اس یک وہج ےس ریمی روح اس احل ںیم یچنہپ ینتک لکشم ےس اکنال اھت اس ےس اس س  

و  وک ںیہن وھچڑوں اگ
ھ

ے

من ت

 

ن

ن

س
ی لک

  ےس اور ای  ی ار رھپ اس ےن اےس وںیہ رپ اچنہپ دی ا ںیم و

روح وک فیلکت اچنہپیئ اےس زدنہ رےنہ اک وکیئ قح ںیہن ےہ ںیم اس یک اس ےن ریمی  

  اجن ےل ولں اگ ی ا رم اک ہصغ مک وہےن ںیم ںیہن آ راہ اھت 

  مت ای  ی ار کیھٹ وہ اجؤ ی ارم س  ھچک اھبنسل یل ےگ 

 یک وت ی ات ےہ

ے
ے

 سب ھچک وق

 ریمی روح وک اینپ آوھکنں ےس ںیہن دھکی اتیل ںیم کیھٹ ںیہن وہاتکس یلیلٰ

ے

  ی
 
  ج

ںیم اجاتن وہں وہ کیھٹ ںیہن ےہ وہ وہش ںیم آ رک یھب کیھٹ ںیہن وہ یتکس ویکہکن اس اک 

   ی ارم س ےک یپاس ںیہن ےہ

 وٹ وسکی مہ وکیئ ہن وکیئ احل اکنل یل 

ٹ

سٹ
ن  ج 
 ےگ ی ارم اہمترا العج وہ اجےئ آیئ رپاسیم 

 ںیم ھجمس یتکس وہں مت۔۔۔۔۔۔۔ 

ر 

 
 

مت ںیہن ھجمس یتکس یلیلٰ۔ریمی روح ریمے ریغب کیھٹ ںیہن وہ یتکس ۔وہ یسک ےس ھچک ش

   ںیہن رکے یگ وہ اینپ اسری ی اںیت ےھجم اتبیت ےہ
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نکیل وہ یسک یھب مسق یک دض ںیہن رک ریہ ی ار م وہ ی الکل رپ وکسن ےہ اس ےن ای  ی ار یھب 

یک مت ےس ےنلم یک ی ا مت ںیم دےنھکی یک دض ںیہن یک یلیلٰ رھپ ےس اھجمسےن مت ےس ی ات رکےن 

   یگل

رامشئ 

ن

وہ ریمی روح ےہ یلیل وہ ریمے العوہ یسک ےس اےنپ دل یک ی ات ںیہن رکیت اینپ ق

   اینپ ی اںیت وہ اسری دض ھجم ےس وپری رکوایت ےہ

  یپاس ںیہن ےہ  وہ مت ںیم ےس یسک وک ھچک ںیہن ےہک یگ ویکہکن اس اک ی ارم اس ےک

   مت ںیہن ھجمس یتکس یلیل ریمی روح کیھٹ ںیہن ےہ

   اےس ڈارٹکز یک ںیہن ریمی رضورت ےہ

  اےس ریمے یپاس ےل آؤ وہ اانپ ہصغ دی اےت وہےئ اےس اھجمسےن یک وکشش رک راہ اھت

کیھٹ ےہ مت وج وہک ےگ ںیم رکوں یگ نکیل اس ےس ےلہپ ںیہمت ریمی ی ات امین وہ یگ مت 

 وہ رکو ےگ وج ڈارٹک اتہک ےہدو ےتفہ ریم

ے

  ا بلطم ےہ ای  ےتفہ ی

ا وہاگ

ن

 اانپ العج حیحص رطےقی ےس رکوای

ے

   اہں ی ارم ںیہمت سب ای  ےتفہ ی

د مک رک یئگ ری 

ن

 م

ے
ے

رایت وق
 
 وہ اس یک تخس رظن ےس ھگ

ے

 ورہن مت ںیہن اج تکس
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رکو یگ   مت ریمے اسےنم رشط روھک یگ ےھجم کیلب لیم رکو یگ وت ےھجم ریمی روح ےس دور

  اس یک ی ات رپ ی ارم داہرا اھت 

ںیہن ی ارم ںیم ںیہمت اہمتری روح ےس دور ںیہن رک ریہ ںیم سب ہی انہک اچیتہ وہں ہک 

  ارگ اہمترا العج کیھٹ ےس ہن وہا اھت مت مہ ےس دور وہ اجؤ ےگ 

ا اچیتہ نکیل ریمے یپاس اور وکیئ راہتس ںیہن ےہ ہی مت 

ن

ںیم ںیہمت کیلب لیم ںیہن رکی

 اانپ العج ہن رکوای ا اور ریمی ی ات ںیہن امین وت ںیم رشط  

ے

یہ ھجمس ول ارگ مت ےن ای  ےتفہ ی

  ںیہمت روح ےک یپاس ںیہن اجےن دویگ

  مت روک یتکس وہ ےھجم اس ےک ےجہل ںیم بیجع اس زنط وج یلیل ےن وسحمس یک اھت 

  ےس اےتھٹ
 
ی ر

ے

وہےئ    ںیم ںیہن روک یتکس نکیل ہی انشکجن روک اتکس ےہ وہ اس ےک ق

 اگل یکچ یھت 

ن

ن

 

س
 ی ک
خ

ن

ب

  اس ےک ی ازو رپ ا

امی وسری ی ارم زیلپ ےھجم اعم ف رک دانیمسق ےس ےھجم اہمتری روح ےک امومں ےن اہک اھت 

رایئ وہیئ اس ےس دور افےلص رپ اجرک ریک یھت ہکبج ی ارم 
 
ااسی رکےن ےک ےئل ۔وہ اکیف ھگ

 زدہ رظنوں ےس دھکی راہ اھت 

ے  

  اےس وح
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 روح ےک امومں یک اجن ےل ولں اگ مت دوونں ریمے اہوھتں ںیم اہمتری اور اینپ

  رموےگ ی اد رانھک وہ ونغدیگ ںیم اجےت وہےئ اےس دیکمھ دے راہ اھت 

   اور اس ےک ےب وہش وہےت یہ یلیلٰ وک وکسن الم

ارے ےئل مہ وہ
م
  وسری ی ار ںیم اجیتن وہں وہ اہمترے ےئل امہ ےہ نکیل مت ہ

  وہ کس وت ےھجم اعمف رک دانی

اس یک اس رحتک ےک دعب ی ارم وہش ںیم آےن ےک دعب اکیف رپوکسن اھت وہ اس یک رشط 

  وک امن اکچ اھت اور اس یک کیلب گنلیم ںیم یھب آ اکچ اھت

 یک   اب وہ ای  ےتفہ ےس
پ
 ب
پ
اانپ العج حیحص رطےقی ےس رکوا راہ اھت ۔ہکبج یلیلٰ روح ےک ب

 اچنہپ ریہ یھت

ے

   ربخ اس ی

°°°°°° 

 وہ رضخ ےک رھگ آ یکچ یھت

  رضح ےن اےس ویہ رمکہ دی ا اھت وج اانپ رھگ ونباےن ےک دعب اس ےن روح ےک ےیل ونبای ا اھت

  وےسی وت ی ارم اےس یھبک یھب ںیہک رےنہ ںیہن داتی اھت
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  آج ااسی یلہپ ی ار وہ راہ اھت ہک وہ اانپ رھگ وھچڑ رک یسک اور ےک رھگ ںیم رہ ریہ یھت

 نکیل اس ےک ی اووجد یھب ی ارم وک دنسپ ںیہن اھت رضح وکیئ ریغ ںیہن ہکلب اس اک اگس امومں اھت 

   ہک اس یک روح ںیہک اور رےہ

ر وہ اس 

ن

رضح ےن یئک ی ار ی ارم یک ںیتنم یک یھت ہک وہ اےس ای  رات وت واہں رےنہ دے آچ

اکیم ےہ نکیل ی ارم سب اانت ہہک ےک ی ات متخ رک داتیہک ںیم اینپ روح ےک ریغب ںیہن رہ اتکس 

 ےک العوہ اور ںیہک دنین ںیہن آیت  اور ےھجم اےنپ رھگ

ا  ا ویکہکن ی 

ے

ا ڑپی

ن

اور رھپ اس یک اس ی ات ےک اسےنم ہن اچےتہ وہےئ یھب رضح وک اخومش وہی

ا اھت 

ے
ن

  رم یسک یک ںیہن س

اور ہی وہ وادح ی ات یھت اہجں روح یک دض ی الکل اکم ںیہن رکیت یھت وہ اصف اافلظ ںیم اتب 

   اےس دنسپ ںیہن ےہاکچ اھت ہک اس اک یسک اور ہگج رانہ 

ا وت وہ اےس یسک تمیق رپ اہیں ںیہن رےنک داتی

ے

   انیقی ارگ آج ی ارم اہیں وہی

  نکیل ی ارم اہیں ںیہن اھت

ا اچیتہ یھت 

ن

 وہ یسک وک یھب اینپ وہج ےس فیلکت ںیہن اچنہپی

ے

 اور ی ارم ےک واسپ آےن ی
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رار ےہ اس ےس ںیہک زی ادہ واہں وہ وہ

ے

اگ اس ےس ےنلم وہ اجیتن یھت ینتج اہیں وہ ےب ق

  ےک ےیل اےس دےنھکی ےک ےئل

وہ وت یلیلٰ ےک وحےلص وک وسچ رک رپاشین وہ یکچ یھت وج روح ےک ریغب ی ارم وک اھبنسےنل اک 

  ہلصیف رک ےک یئگ یھت 

اتپ ںیہن وہ ےب اچری سک احل ںیم وہ یگ روح ےن وسےتچ وہےئ ڈیب رک ان ےس کیٹ 

  ایگ اس ےن وفن ااھٹی ا اھت اگلیئ وت دایھن اےنپ ومی الئ یک رطف الچ  

ارف  اس اک یپاس ورڈ

 

یھب اجےتن ےھت نکیل   روِح ی ارم اھت ۔وج روح ےک العوہ رضخ اورش

   ان ںیم اینت تمہ ہن یھت ہک وہ ی ارم ےکومی الئ یک یھبک یھب التیش ےتیل

 ایس ےئل ی ارم ےن یھب اےنپ وفن اک یپاوسرڈ جنیچ رکےن یک یھبک رضورت وسحمس ہن یک 

ر اس دن یک روح ےن یپاس و ر یگل یھت ہی وصتی  رڈ اگل رک وفن اونپ یک وت اسےنم اس یک وصتی 

  رضخ یک دنہمی یک رمس ادا وہیئ یھت
 
  یھت ج

اور ی ارم ےن وخد اےس سپل کیٹ اگلےن یک ااجزت دی یھت ۔وہ دن ی اد رک ےک ےب اایتخر 

   ںیہ روح ےک اگل ےنپت ےگل
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را احل وہ راہ اھت وہ رظن را ریہ یھت ےسیج ی ارم اس ےک ی الکل رشم و ایح ےس اس اک ی  ُ
پ
ںی چ

 اسےنم اھٹیب وہ

ادی وک دو اسل وہےن 

 

 زگارا اھت اس ےن ی ارم ےک اسھت ان یک ش

ے
ے

انتک وخوصبرت وق

  واےل ےھت

د ںیہن نیقی داین اک رتہبنی ڈنبسہ اھت  ای 

 

  اور ی ار م ش

گ اےس اس ےس ایپر رکےن واال اےس اچےنہ واال وہ وخد یھب اجیتن یھت اچےہ ہی س  ول 

  ینتک یھب تبحم ویکں ہن دے ی ا رم ےس زی ادہ ایپراس ےس اور وکیئ ںیہن رک اتکس

رںی ںیھت وسزٹئرڈنیل ےک اقمامت رپ یل یئگ تہب اسری وفوٹ    اس ےک اسےنم ےب امشر وصتی 

ا اھت

ے

رںی ںیہن انبی   وہ اینپ وصتی 

ر رصف اور رصف روح یہ وہا رکیت یھت

ن

ا اس یک وتہج اک رمک

ے

  اہجں یھب اجی

رںی یھت روح وت اجیتن یھب ںیہن یھت ہک ہی اسری  اس ےک ومی الئ ںیم ےب امشر وصتی 

رںی ی ارم ےن بک انبیئ    وصتی 

روں ںیم وہ وس ریہ یھت  روں ںیم وہ نچک ںیم اکم رک ریہ یھت ھچک وصتی    ھچک وصتی 
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  رسیم ےن اس یک زدنیگ ےک ای  ای  ےحمل وک وفحمظ رک راھک اھت 

  وہ رکسماےت وہےئ آےگ رھب ریہ یھت

  افہمط یب ےن ان یک 
 
ر آیئ اےس ی اد اھت یپااتسکن ںیم ج   اس ےک اسےنم ای  وصتی 

 
ج

ادی رکےن یک ی ات یک یھت وت ی ارم ےس اےلیک ںیم ےنلم ےک ےیل یئگ یھت اور ہی 

 

دوی ارہ ش

ر ی ارم ےن  ےک اس رمکے ںیم انبیئ یھت سج ںیم وہ دوونں ای  اسھت وصتی 

ٹ

 وہب

  ڑھکے ےھت

  انتک وخوصبرت اور لمکم لپک اھت ان اک 

رںی دےتھکی دےتھکی اس یک آںیھکن من وہےن یگل یھت ےنتک دن وہ ےئگ ےھت اس ےن  وصتی 

 ںیہن اھت

ے

  اےنپ ی ارم وک داھکی ی

 تمہ ریتھک

ے

ا ںیہن اچیتہ یھت نکیل بک ی

ن

  وہ روی

ںیم آپ وک تہب سم رک ریہ وہ ی ا رم زیلپ دلجی واسپ آ اجںیئ آپ یک روح آپ ےک 

  ریغب ںیہن رہ یتکس

 زیلپ واسپ آاجںیئ اس یک آوسنرواین ںیم ہہب رےہ ےھت ۔ 
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  ومی الئ اس ےک آوسنؤں ےس گیھب ےن اگل اھت  ی ارم اک

  دروازے رپ دکتس وہیئ اس ےن دلجی ےس اےنپ آوسن اصف ےیک ےھت اور ےب
 
 ج

ر ڈایل ہک ہتپ ہن ےلچ ہک وہ رویئ ےہ

ٹ

  دردی ےس آںیھکن یھب رگ

°°°°°° 

روح اٹیب ںیم ےن اچےئ انبیئ ےہ اتپ ےہ اہمترے ینتج ایھچ وت ںیہن ےنب یگ نکیل زگارا رک 

  یتکس وہ مت

ا   وہ رٹے اس ےک اسےنم رےتھک وہےئ رکسمای 

   اےھچ ےس ھجمس اکچ اھتروح یک رظنںی رچاےن رپ اینپ رطف ہن دےنھکی یک وہج ےس وہ تہب

  ایس ےئل وت انب ھچک وبےل وہ ا ےس اچےئ اک پک اھتےنم اگل

ایھچ ینب ےہ ہن اس ےک اچےئ ےتیپ یہ رضخ ےن وپاھچ وت روح ےن وفراً اہں ںیم رس الہی ا وہ 

ری ںیہن یھت    وایعق ی 

ا وہں ںیم نکیل اہمتری امیم ےن مسق اھک ریھک ےہ ریم

ے

ر داھکی ینتک ایھچ اچےئ انبی
م
ے ہ

  اکم ںیم ڑیکے اکنےنل یک

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

384 

رو  رو وہں زی  ا ےہ اخص رک اچےئ انبےن ںیم ںیم زی 

ے

وہ یتہک ےہ ہک ےھجم وکیئ اکم ںیہن آی

  وہں ںیم یک اینت ایھچ اچےئ انبیئ ےہ ںیم ےن ریمی روح وک یھب دنسپ آیئ

  وہ اکیف وجش ےس وبال اھت روح یک وحہلص ازفایئ ےن اےس وخش رک دی ا اھت

  نکیل رھپ ھچک وہا رضخ ےک اہھت رک ےئگ

ا اخاص رپاشین اگل اھت

ے

  اووووو ٹش رم ایگ ںیم ۔۔۔وہ امےھت ےپ اہھت امری

یک وہایگ ےہ امومں آپ اےنت رپاشین ویکں وہ ےئگ ںیہ س  کیھٹ وت ےہ روح وک رپاشیین 

   یگلوہےن  

 وت اہمترا ی ارم اس اک ہمیق انب 

ے

ا اھت اب ی

ن

ھچک کیھٹ ںیہن ےہ روح ںیم ےن یلیل وک وفن رکی

ری ی ات رپ روح وک یسنہ 

ن

ر یک رطف اھباگ اھت ہکبج اس یک آچ
م
اکچ وہاگ۔۔وہ اانپ وفن ےیل ی اہ

   آیئگ

 وہ یہس ہہک راہ اھت روح ےک العوہ اس ےک ی ارم وک اور وکیئ اھبنسل ںیہن اتکس اھت۔ 

°°°°° 

ام یھب 

ن

ر آی ا وت اس ےن ای  ی ات تہب دشت ےس ونٹ یک یھت اس ےن ی ارم اک ی
م
رضحی اہ
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  ںیہن ایل

  وہ اجیتن یھت ہک یلیل ےس ی ات رکےن واال ےہ نکمم اھت ہک اس یک ی ات ی ارم ےس وہ اجیت

ا اچیتہ ےہ

ن

   نکیل اس ےن ای  ی ار یھب ںیہن اہک ہک وہ ی ارم ےس ی ات رکی

   وہ اینت رپوکسن ےسیک وہ یتکس ےہ ہی ای  ی ات رضخوک رپاشین رک ریہ یھت

ی ارم ےن اہک اھت اس یک روح تہب اہبدر ےھ اےس اہبدر انبےن یک رضورت ںیہن ۔ارگ  

 اس ےک 

ے

  ی
 
ر زیچ اک اقمہلب وخد رک ےل یگ ۔اور ج

م
ی ارم اس ےک اسھت ںیہن وہاگ وت وہ ہ

 

ن

ہن
س

ے ےک ےیل االیک ںیہن وھچڑے اگ ۔ اسھت ی ا رم ےہ وہ ایسی یسک زیچ وک 

ن

ن
 

  یھب ںیہن رےہ یگ اہں ارگ ی ارم ںیہن راہ وت

  ی ارم یک وہ ی ات وہ آج اھجمس اھت

وہ چس ںیم اہبدر یھت وت ی ارم یک ریغ وموجدیگ ںیم اینت اہبدری ےس احالت اک اقمہلب رک 

  ریہ یھت

 دی ا ےہ نکیل س  ےتہک ےھت ہک ی ارم یک تبحم ےن اےستہب زی ادہ دضی اور رشاریت انب

  آج رضخ وک ھجمس ای ا اھت
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ہک وہ دضی یھت رشاریت یھت اینپ نم امین رکےن وایل یھب یھت نکیل رصف اور رصف 

 ی ارم ےک اسےنم ۔وہ وج یھب یھت اےنپ ی ارم ےک ےیل یھت

ر احالت اک اقمہلب ڈٹ  
م
ی ارم ےک ریغب وت ای  رپوکسن یھجلس وہیئ ڑلیک یھت وجزدنیگ ےک ہ

  رک رکیت ےہ

°°°°° 

  اس ےن یلیلٰ وک وفن یک وت یلہپ یٹنھگ رپ یہ اس ےن وفن ااھٹ ایل اھت 

  اہکں رمے ڑپے ےھت اہیں ےھجم ریش ےک رجنپے ںیم وھچڑ رک وہ ااہتنیئ ےصغ ےس وبیل

آیئ امی وسری ی ار ںیم روح ےک ےیل اچےئ انب راہ اھت اب واسپ آی ا وہں وت ںیہمت وفن یک 

 ن یلاتبؤں ی ارم حن اہمتری ی ات ام

  رضحےن اےنپ بلطم یک ی ات وپیھچ

  اہں امن یل ےہ نکیل ای  ےنیہم ےک ےئل ںیہن ہکلب رصف ای  ےتفہ ےک ےیل

 ےک  

ن
ن

ویبوقف ڑلیک اےس ای  ےنیہم اور رٹٹنمٹی یک رضورت ےہ اس ےک لمکم ی ات یس

  دعب رضخ ےن اہک اھت
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اءاہلل رہمے ایپرے یتپ دوی آپ ےھجم واہ

 

اءاہلل امش

 

ں البںیئ اور آپ وخد اہیں وا واہ واہ امش

  ںیہمت 

ے

 وہیئ وہیگ ہن ی

ٹ

 ومت یک ولتار کٹل

ے
ے

ر وق
م
  رس رپ ہ

 
رشتفی ےل آںیئ ج

  ریمی دقر وہیگ

 ریما اکشر رکےن ےک ےئل ایتر راتہ ےہ اور مت ہہک 

ے
ے

ر وق
م
اہیں وہ یسک یلگنج ےتیچ یک رطح ہ

   رےہ وہ ہک ںیم اےس ای  ےنیہم ےک ےئل کیلب لیم رکوں

 مت ای  ںیم اےس ہی وہک

ے

  ی
 
ں ہک ںیم ںیہمت اہمتری روح ےس ںیہن ےنلم دوں یگ ج

 اانپ رٹٹنمٹی ںیہن رکواےت

ے

  ےنیہم ی

د ریمی اجن رپ ےلچ اگ  اور رھپ

ٹ

ڈ

ٹ

 ی
ی لن
  ہتپ ےہ یک وہاگ ی ارم اکیمظ اک 

ا 

ن

  وخد وت اج رک واہں آرام ےس اچےئ یپ رےہ وہ ی

  

ے
 

رداس  اس یک یلین آوھکنں یک وھگری اں ی 

ے
ے

ر وق
م
 رک ریہ وہں ںیم اہیں ہ

  رظن داتھکی ےہ ریمی وت اجن ےنکٹ یتگل ےہ   ای  

نکیل رضخ ےھجم ریمی رپواہ ںیہن ےہ ےھجم ےچب یک رپواہ ےہ ہی ہن وہ ہک ریما وصعمم ہچب ادنر  

یہ ںیہک ڈر اجےئ۔زیلپ ےھجم واسپ الب ول اور وخد اہیں آاجؤ ےھجم اس وخوخنار ریش ےس تہب 
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  ڈر اتگل ےہ وہ داہایئں دے ریہ یھت

 یلیل ی ار اوور اگنٹکی دنب رکو ںیم ںیہمت وج ہہک راہ وہں اس رپ وغر رکو ۔ 

  اےس یسک یھب رطح ای  ےنیہم ےک ےئل انم ول 

اور اےس وہک ہک روح ےک ےیل وہ ی الکل رکف ہن رکے ںیم وہں ہن اس ےک یپاس ںیم اس اک 

ر ی ات امونں اگ
م
  تہب ایخل روھکں اگ اس یک ہ

  رضخ اےس نیقی دالراہ اھت

ر وہ اس ےک العوہ اور یسک ےک اسےنم اےنپ 
م
ںیم اجیتن وہں رضخ نکیل ی ار م اک انہک ےہ ہک ہ

 رکرھک 

ے

دل یک ی ات ںیہن ےہک یگ ہی ہن وہ ہک وہ اےنپ ذنہ ںیم ےنلچ وایل نشنیٹ وک اےنپ ی

   رک ذینہ دی اؤ اک اکشر وہ اجےئ

 ی ار م اانپ العج یہس رطےقی ےس رکواےئ اگ وت مہ 

ے

ںیم ےن ہلصیف یک ےہ ہک ای  ےتفہ ی

ر 
م
 ہ

ن

ن

 

س
 ی ک
خ

ن

ب

اس یک روح ےس ی ات رکوا دںی ےگ ۔اور ارگ ی ار م ےن ذرا یس یھب دض یک وت ا

 ریمے یپاس ایتر راتہ ےہ

ے
ے

   وق

 سب اےس اگلےن یک تمہ آ اجےئ ریمے یپاس ۔ 
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 تہب اسرا ایخل رانھک اور اےس انہک ہک روح اہیں ولچ کیھٹ ےہ ںیہمت کیھٹ ےگل ی ارم اک

   ی الکل کیھٹ ےہ اور اانپ یھب ایخل رانھک رضخ ےن ی ات متخ رکےت وہےئ اہک

  تہب رکشہی رضخ اصج  آپ وک ریما ایخل یھب آایگ

 اہمترا ایخل راتہ ےہ آیئ ریلی سم وی ی ار وہ دل ےس وبال اھت

ے
ے

ر وق
م
 وہک ہ

ے

  ی ار ااسی وت م

 ںیہن اےنپ وہےن واےل ےچب وک سم رک رےہ وہ اب وہ رخنےداھکےن اتپ ےہ ۔۔۔ےھجم

ر آیئ یھت 

ے

  رپ ای

اینت دور یھٹیب وہ اہمتری رعتفی ںیم زنیم آامسن ای  ںیہن رکاتکس واسپ آ اجؤ ای  ی ار 

س  کیھٹ وہ اجےئ رھپ اینت رعتںیفی رکوں اگ ہک اچدن وخد زنیم رپ آرک ےہک اگ ۔سب رک 

 

ن

ں یک اتکںیب متخ وہیئگ ںیہ وہ ل  دی ارک رشارت ےس اتہک یلیل وک دےیئھب زنیم رپ رعتی 

 قہقہ اگلےن رپ وبجمر رک ایگ

ے وک ہن رپ 
قہق

راھیت یلیلٰ اےنپ آؤٹ آف رٹنکول وہےت  اور ی ارم ےک رمکے یک رطف دقم ی 

 رک دنب رکےن یگل ویکہکن ی ارم اےس تخس رظنوں ےس وھگر راہ اھت   اہھت رھک

°°°°° 
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 اےس وکیئ 

ے
ے

  یھب ااھچ ںیہن گل راہ اھت اس وق

ے اگل ریہ وہ ےلہپ وت 
قہق

ےھجم ریمی روح ےس دور رکےک مت وکسن ےس اےنپ ایمں ےک اسھت 

   ںیم ںیہمت لتق رکوں اگ

وہ ڈیب ےس اےتھٹ وہےئ ےنہک اگل نکیل یلیلٰ رپ وکسن ےس وہ رک وصےف رپ یھٹیب یھت ویکہکن 

 ڑکھتہی یگل یھت اور ہی اکم اس یک ےب ںیہن اھٹ اتکس اھت ویکہکن اس ےک اہوھتں ںیم  ی ارم

  وہیش ںیم یلیلٰ ےن یہ یک اھت

آیئ امی وسری ی ارم ںیم اجیتن وہں ںیم ےن تہب ریغ االخیق رحتک یک ےہ نکیل ںیم 

 وہ ایس ےئل ےھجم ہی 

ے

وبجمر یھت ےھجم مت رپ ی الکل نیقی ںیہن ےہ مت یھبک یھب ریما ہمیق انب تکس

  رحتک رکین ڑپی

ا راہ

ے

 وہ ےصغ ےس اےس وھگری

  یسیک ےہ ریمی روح وہ اانپ ہصغ دی اےت وہےئ وپےنھچ اگل

رضخ ایھب اےس اچےئ دے رک آی ا اھت وہ کیھٹ یھت اےنس اہمترا وفن اےنپ یپاس رھک ایل ےہ 

ارف ےن سب یہی اتبی ا اھت ہک اہمترا وفن 

 

اب ویکں راھک ےہ ںیم ںیہن اجیتن نکیل ےھجم ش
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  اس ےک یپاس ےہ  اب

ے وہےئ اموییس ےس وبال  وہ

ے

ھن

ٹ

ی ن ت

  ےھجم سم رک ریہ ےہ ۔وہ ڈیب رپ دوی ارہ 

  مت کیھٹ وہ اجؤ ےگ وت اس ےک یپاس واسپ ےلچ اجؤ ےگ 

  ی ارم 
 
وہ اےس اھجمسےن واےل ادناز ںیم یتہک آہتسہ آہتسہ یتلچ اس ےک یپاس آیئ یھت ج

   رھک یکچ یھتےن اانپ اہھت آےگ یک یلیلٰ ہن یھجمس وت اانپ اہھت اس یک یلیھتہ رپ  

ار رک اس ےک اہھت رپ رھک دی 

ے

  ی ارم ےن ڑکھتہی اےنپ اہوھتں ےس ای
 
 ج

  ی ارم ہی ےسیک یک مت ےن وہ دصےم یک تیفیک ںیم وپےنھچ یگل

داین ےھجم ڈویل ویں یہ ںیہن یتہک یلیلٰ ہی ولےہ یک زریجن ےھجم ریمی روح ےک یپاس اجےن 

  ےس روک ںیہن یتکس

ط وپری رک راہ وہں وت اس دبزیمتی اک بلطم یک اھت وہ ااہتنیئ نکیل ںیم رھپ یھب اہمتری رش

ے یلیل وک ھجمس ںیہن آ ریہ یھت ہک اب وہ یک ےہک سب اانپ اہھت ی ارم 
ک
 
ی
 

چ

ےصغ ےس وپےنھچ اگل 

رری ےیل
ھ
ک

ے

ھی

ر اھبگ یئگ یھت  ےک اہھت ےس ااھٹےت 
م
  ی اہ

ے ی ارم وت ڈیب ےس ااھٹ
ک
 
ی
 

چ

ر ےس دنب رک دی ا اھت 
م
  یھب ہن اھتاور رمکے وک یھب ی اہ
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ی ا اہلل ہی دنبہ ریمی اجن ےل ےل اگ وت ںیم یک رکوں مہ تبیصم ںیم وہےت ےھت وت ےتہک 

ےھت ہک ڈویل ںیمہ اچب ےل اگ اب وت ڈویل یہ تبیصم ےہ اب وکن اچبےئ اگ ںیمہ وہ 

آامسن یک رطف دےتھکی وہےئ ےنہک یگل ای  وت اس دنبے یک رظنںی اس ےس ڈنیہل ںیہن 

  اورپ ےس وہ رضورت ےس زی ادہ اچالک اھت وہ ریہ یھت اور  

°°°°°° 

را احل وہ راہ اھت نکیل رھپ یھب وہ ربص ےس اانپ رٹٹنمٹی رکوا  ای  ےتفہ ےس ڈیب رپ ڑپا اس اک ی 

  راہ اھت

راےت ےھت ویکہکن ےلہپ ھچک دونں ںیم وہ سج رطح ےس 
 
ڈارٹک اس ےک یپاس آےن ےس ھگ

  ن ایپری یھتاس یک گنت رک اکچ اھت ڈارٹک وک یھب اینپ اج

  ڈارٹک اس ےک یپاس آےت وہ وخد یہ اانپ اہھت آےگ رک اتیل اور اتہک اگلؤں 
 
نکیل اب ج

 اور اجن وھچڑو ریمی اہمتری لکش ےھجم دنسپ ںیہن ۔ویکہکن وہ اردو ںیم اتہک اھت 

ن

ن

 

س
 ی ک
خ

ن

ب

ا

ا

ے

ا اور الچ اجی

ے

  اس ےئل ڈارٹکز ایکس ی ات وک ی الکل یھب ںیہن اتھجمس سب رکسما رک اانپ اکم رکی

ا اھت آج ےتفہ  

ن

ری دن اھت اور اےنپ ودعے ےک اطمقب یلیل وک روح ےس ولمای

ن

  اک آچ
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  رکےت وت ولوگں وک کش 

 

 کیھٹ ںیہن اھت وہ روح وک ارگ واہں ےس اغی

ے

نکیل وہ ایھب ی

 ےھت

ے

  وہ اتکس اھت اور رھپ ےک روح ےک زرےعی ی ارم اہکں ےہ ہی ی ات وہ اتپیھب اگل تکس

°°°° 

 دھکی رک روح وک االسلم مکیلع اصرم اھبیئ ےسیک  

ے

ری احل
 
 ےیھٹیب اس یک اچ

 

 

ںیہ آپ آہن

  ہک وہ اخومیش ےس اس ےک یپاس آرک ھٹیب ایگ
 
اور اس ےک ےھچیپ  تہب اوسفس وہا اھت ج

ارف اہیں ےلہپ ےس یہ وموجد اھت

 

  رضخ ادنر دالخ وہا اھت ش

  آج وصعمہم یھب وشون وک ےل رک ان ےک یپاس آ یکچ یھت

مت یسیک وہ ۔وہ وصےف رپ اھٹیب اھت اےس دےتھکی وہےئ ےنہک اگل   ومکیلع االسلم ںیم کیھٹ وہں

 اےس ںیہک ےس یھب اد اس ںیہن گل ریہ یھت

 یہ انتک وہا اھت ہک وہ اس ےک اسےنم 

ے
ے

ر وک رمے ایھب وق
م
اصرم وک اکٹھج اگل اھت اس ےک وشہ

  ڈارک ویلب وسٹ ںیم یھٹیب ےبدح رپوکسن ی ات رک ریہ یھت 

ا ےہ الھب ںیم

ن

  ی الکل کیھٹ وہں روح ےن اسدیگ ےس وجاب دی اےھجم یک وہی

ارف

 

ا اچاہ سج وک ھجمس رک روح ےن رس ہپ اہھت   ش

ن

ےن اےس وھگرےت وہےئ اےس ھچک اھجمسی
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   دے امرا

ا وبال وت ہن اچےتہ 

ے

ےھجم ی ارم اک تہب اوسفس ےہ روح وہ اینپ آوھکنں ےس آوسن اصف رکی

ارف وک یسنہ آیئگ

 

  وہےئ یھب ش

اوگا یس رظن ڈ

ن

  ایل یھترضخ ےن ی

 اھت ےھجم نیقی ںیہن آراہ روح ریما اسھت وھچڑ رک الچ ایگ اصرم یک 

ے

وہ ریما نپچب اک دوس

رس آےن اگل وہ اچیتہ یھت ہک اتب دے

ے

 ی ارم  آوھکنں ےس ےتہب آوسن دھکی رک روح وک اس رپ ی

ارف ےن اےس عنم رک راھک اھت 

 

 اور ش

ن

ض

ن

چ

ی الکل کیھٹ ےہ اور اانپ العج رکوا راہ ےہ نکیل 

  اب وت اےس ی ار! یک مسق یھب دے ڈایل یھت  اور

اہں نکیل اس ےک ی اووجد یھب روح ےس ڈراہم ہن وہاکس وہ اینپ زی ان ےس ہی ظفل ہن ہہک 

   ںیکس ہک اس اک ی ارم ںیہن راہ

اء اہلل س  کیھٹ وہ اجےئ اگ اےس ربص دالےن ےک ےیل روح ےک 

 

وحہلص رےھک اھبیئ ان ش

ا اےس ےب دح رپاشین رک ایگ اھتیپاس اافلظ یہ ںیہن ےھت اصرم اک اس  

ن

  رطح ےس روی

ے وھپےٹ وج دو 
قہق

ارف ےک وہ 

 

ر ےنھٹیب ےک دعب وہ الچ ایگ اور اس ےک اجےت ںیہ ش وھتڑی دی 
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 رٹنکول ںیم ہن آےئ

ے

   ےٹنھگ ی

  ےب اچرہ ےب ووقف ارٹکپسن احل دوھکی اچیبرے اک ی ار ےھجم وت اینت یسنہ آ ریہ ےہ

رس ےتہک ںیہ رضخ

ے

   ےن اس یک ی ات اکیٹاےس یسنہ ںیہن ی

رر  

ٹ

پی کب
شن

ن

ن

 اےس یسنہ یہ ےتہک ںیہ ویکہکن ےھجم یسنہ یہ آ ریہ ےہ وہ ا

ے

ںیہن ریمہے دوس

ا اھت اور اب وخد رو راہ ےہ

ے

   ریما انیج رحام رک ےک رھک

ارف اھبیئ وہ اےنت رپاشین ںیہ اور آپ اس رطح ےس ہہک 

 

ےنتک اوسفس یک ی ات ےہ ش

 ایس ےئل وت   رےہ ںیہ ۔آوسن واہں ےتلک یہؓ اہجں

ے

تبحم وہ وہ تبحم رکےت ںیہ ی ارم س

  اےنت اداس ںیہ 

ارم ےس تبحم ںیہن رکیت وہ اکس اسےنم   

ے

وت رھپ مت اداس ویکں ںیہن وہ ریمی اجن یک ت

ایٹل رکیس رھک رک ھٹیب ایگ اور رھپ وہ وسال وپھچ ڈاال وج ےنتک دونں ےس اس ےک دل ںیم اھت 

  اھت
 
ی ر

ے

  اور وہ اینت رپوکسن ےسیک  اس اک ی ارم ومت ےک اےنت ق

ارف اھبیئ رضور ی ںیہن ہک تبحم اک ااہظر آوسن اہب رک یہ یک اجےئ 

 

  ش

  ریمے ی ارم واسپ  
 
تبحم اک ااہظر ااظتنر رکےک یھب یک اج اتکس ےہ ںیم اچیتہ وہں ہک ج
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  ان یک روح ان وک

ے

وٹیٹ وھپیٹ ہن ےلم ہکلب ان یک روح ویسی یہ وہیسیج وہ وھچڑ رک   آںیئ ی

  ںیہ زدنہ دل دض رشاریت وخد رس نکیل رصف اےنپ ی ارم ےک ےیلےئگ

 وہ ےب دح وکسن ےس یتہک رکسمایت اس ےک یپاس ےس اھٹ رک ادنر اج یکچ یھت 

 ہپ اہھت رےھک رکسماےت وہےئ وبال

ن

ارف اصج  رضخ یس 

 

  اور وکیئ وسال ش

ا ےہ وہ اانپ ومی الئ اسےنم رک

ن

 اچنہپی

ے

ا اب وسال ںیہن وجاب ۔۔۔ وجاب ی ارم ی

ے

ی

ا وہا روح ےک رمکے یک 

ے

ر لکن ایگ اھت ہکبج اس ےک ےھچیپ رضخ رکسمای
م
رکسماےت وہےئ ی اہ

  الچ ایگ

ن

  اجی

°°°°°°° 

 دل نیشن تہب ااھچ صخش اھت اور ی ارم اک اکیف ایخل یھب رھک راہ اھت 

ا ےس اھت

ن

 اس اک قلعت رسی ٹل

ا ےک امایف اک ڈان اھت اس ےک ھچک اعدںیت ی ارم ےس یتلم یھت ےسیج ملظ ےک 

ن

اور وہ رسی ٹل

ا سب یہی وہج یھت ہک 

ن

 اچنہپی

ے

اک ااجنم ی

ن

ا اور اظوملں وک ان ےک ربعت ی

ن

الخف دقم ااھٹی

 لچ ریہ یھت

ے

  ی ارم ےک اسھت اس یک دویتس اب ی
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درورڈل ےک گنک وک اجاتن اھت 

ٹ ن

 ی ارم ےنتج یھب ای

ے

 اب ی

دنیشنل س  ےس اگل اھت اس ےن یھب اینپ زدنیگ ںیم تہب ھچک اہس اھت اور اب اظوملں 

  ےک الخف ڑلےت ڑلےت وہ وخد ای  اظمل ڈون نب اکچ اھت

  یلیل اور ی ارم وک ان یک رطف ےس اکیف اتیمہ لم ریہ یھت

ال اج اکچ اھت اور روح ےک ےئل  

ے

پ
اس یک دل نیشن وخد ہن اجےن ینتک ی ار ی ارم وک دےنھکی اس

دویایگن یھب ھجمس اکچ اھت اس ےک دل ںیم ای  ی ار روح ےس ےنلم یک وخاشہ رضور اجیگ 

  یھت

 یپالگ ےہ اس ےک 

ے

ر اس ڑلیک ںیم ااسی یک ےہ ہک ی ار م اس دح ی

ن

وہ دانھکی اچاتہ اھت ہک آچ

  ےیل

یلیلٰ ی ارم ےک اسھت یہ ریتہ یھت نکیل وہش ںیم آےن ےک دعب ی ارم ےن ہہک دی ا ہک وہ اب 

  اچےہ اس ےک رمکے ںیم آ یتکس ےہ نکیل رات  
 
ےس اگل ہگج رپ رےہ یگ دن ںیم وہ ج

  ی ارم ےک اسھت ای  یہ رمکے ںیم ںیہن رےہ یگ   ںیم
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یلیلٰ وک ہی ی ات بیجع وت یگل یھت نکیل رھپ وہ اس اک بلطم یھب اےھچ ےس ھجمس یئگ ۔ارگ 

 

ن

 یھت ی ارم ںیہن اچاتہ رات اسری اس ےک رمکے ںیم ریتہ وت اجیتگ ریتہ اور وہ رپی گن

ٹ

ن ٹ

ا ڑپے 

ن

 اھت ہک اس یک وہج ےس یلیلٰ وک یسک یھب مسق اک اصقنن ااھٹی

 

ر ےلہپ ی ارم ےک یہ رمکے ںیم یھت وہ اس ےس روح ےک ی ارے ںیم    یلیلٰ وھتڑی دی 

 ی اںیت رکےن یگل 

ا راہ نکیل یلیلٰ اک ہی انہک ہک روح کیھٹ ےہ اور وہ اےس

ے

 رکی

ے
 

رداس ر ی   ی ارم ےلہپ وت اکیف دی 

 سم یب ںیہن رک ریہ 

ی ارم وک الج رک رھک ایگ اس یک روح ےک دل اک احل اس ےک ےس رتہب ےسیک اجن یتکس یھت 

ا یہ رتہب 

ن

را رک یلیلٰ ےن اےنپ رمکے ںیم آی
 
ااک وھگرویں ےس ھگ

ن

ی

ے

ن

 

ش
چ
ی ارم یک رسد اور و

  اھجمس

نکیل رمکے ںیم آےن ےک دعب اےس ااسحس وہا ہک اس اک ومی الئ اس ےک یپاس ںیہن 

  ےہ

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

399 

 ںیہک وہ ی ارم ےک یپاس وت ںیہن وھچڑ آیئ 

وہ رس ہپ اہھت امرےت وہےئ وایسپ یک راہ ےنیل یہ یگل یھت ہک ای  ی ار رھپ ےس ی ارم اک ےصغ 

ےس رھبوپر رہچہ اس یک رظنوں ےک اسےنم وھگام یلیلٰ ڈارگنل ںیہمت اہمترا ومی الئ حبص 

 ڈ

ے

 اس ریش ےک ہنم ںیم اہھت م

ے
ے

اول ورہن س  ےس ےلہپ یھب لم اتکس ےہ نکیل اس وق

  وہ ںیہمت ڑیچ رک رھک دے اگ

ر ےت وہےئ اخومیش ےس آرک اےنپ رنم و الممئ رتسب رپ ٹیل یئگ ۔ 

ٹ

رای   وہ وخد ےس ی 

ر یھت

ن

  اےس ومی الئ ےس زی ادہ اینپ اجن زعی 

°°°°° 

ی ریہ اےس ھجمس 

ے

ھت
ی ک

ر ےس رکسنی یک رطف د ی ارم اک وفن بک ےس جب راہ اھت وہ اکیف دی 

 اکل ومی الئ  ںیہن آ راہ اھت 

ے
ے

رپ ںیہن ہکلب ےک واسٹ    ہک وفن ااھٹےئ ی ا ہن ااھٹےئ اس وق

 آف رک دی ا اور رھپ ومی الئ رپ اکل آےن یگل

ٹ

 

ن

پ ربمن رپ آ ریہ یھت۔اس ےن ئ
 
 ای

ومی الئ ںیم ربمن ویس ںیہن اھت اس ےیل وفن وکن رک راہ اھت روح ےک ومہ و امگن ںیم یھب 

  ںیہن اھت
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اھت روح وک گل راہ اھت ہک اےس ااھٹ انیل اچےیہ ویکہکن   نکیل سج دشت ےس وفن جب راہ

  دورسی رطف وموجد صخش اکیف ےبنیچ گل راہ اھت

 

ںیم وفن امومں وک دے آیت وہں اس ےن وسےتچ وہےئ ای  رظن ڑھگی یک رطف داھکی 

  وت رات ےک ڈاھیئ ےجب اج ریہ یھت

ا یہس ںیہن اتگل اچیبرے اسرا اس

ن

 اگج ی

ے
ے

را دن ی ارم یک ہگج اکم ںیہن امومں وک اس وق

 ںیہن ےہ

ے
ے

  اھبنسےتل ںیہ اور اس ےک العوہ ریما ایخل رےتھک ںیہ ہی یہس وق

 

د اس ےن یطلغ ےس  ای 

 

رونیلپ ومد اٹہی ا وہ ی ا ش روح وک ی اد ںیہن اھت ہک اس ےن وفن ےس ای 

 وفن رکسنی رپ رظنںی امجےئ تگھب ریہ 

ے
ے

اٹہ دی ا وہ نکیل وج یھب اھت اس یک زسا وہ اس وق

  یھت

  
 
روں ںیم وھکیئ وہیئ یھت ج  وہ ومی الئ رکسنی اینپ اور ی ارم یک ان وصتی 

ے
ے

اس وق

  ںیہن اھت دنین وت اےس اسری رات ںیہن آیت یھت ۔ 
 
ی ر

ے

 ےس ی ارم اس ےک ق
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اور اب یھب یہی احل اھت ہن اےس دنین آ ریہ یھت اور ہن یہ اکل رکےن واال اےس اسسن ےنیل  

  دے راہ اھت

 

 ہک ومی الئ آف رک دے ای  دو ی ار وت دل اچاہ  

رںی  نکیل ومی الئ آف رکےن ےک دعب اےس وکسن ںیہن اھت ویکہکن ایھب وہ اسری وصتی 

دانھکی اچیتہ یھت اور ارگ ومی الئ آف رکدی ا وت ان یک ی ادںی یھب ادنریھے ںیم ڈوب 

 اجںیئ یگ 

 وایل آواز ےن اےس  

ن
ن

ر گنت آ رک اس ےن وفن ااھٹ یہ ایل نکیل دورسی رطف ےس یس

ن

اچ

   رک دی ااستک

°°°° 

  روح۔۔۔۔ی ارم یک ےب نیچ یس آواز اس یک امسوتعں ےس رکٹایئ یھت

 ایھچ دنین آےن یگل ےہ    وس ریہ یھت یک بک ےس وفن رک راہ وہں ںیم ۔ریمے ریغب

ام یہ ںیہن ےل ریہ یھت اجیتن وہ یلیل وک وفن رچآی ا ےہ ںیم ےن زدنیگ ںیم یلہپ  

ن

ہک ریما ی
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راہ وہں اور مت دنین ںیم نگم وہ ہی وت طلغ ی ات ےہ ریمی   ی ار وچری رکےک مت ےس ی ات رک

رار راہ ےہ اہمترے ریغب

ے

  اجن یک اجیتن ںیہن وہ اہمترا ی ارم سک دقر ےبق

اس ےک اافلظ ںیم ےب دح ےب ینیچ یھت روح اک وپرا ووجد اکن انب وہا اھت وہ اےس نس ریہ 

رھبوپر آواز اس ےک اکونں یھت اےنپ ی ارم وک آج نیت ےتفہ ےک دعب اس یک دویایگن ےس  

  ںیم رپ ریہ یھت

 

  وہ اس ےک انب ڑتپ راہ اھت ےب نیچ اھت

 ےک 

ن
ن

رس ےئگ ںیہ ںیہمت یس

ے

اب یک ہنم ںیم دیہ عمج رک ھٹیب یئگ وہ وبول ھچک ریمے اکن ی

ےیل اجاتن وہں اہمترا احل یھب ھجم ےس فلتخم ںیہن ےہ مت یھب ڑتپ ریہ وہ ھجم ےس ےنلم 

  نکی اینپ آواز وت انسؤےک ےیل ےب نیچ وہ 

اہک ےھجم زی ادہ وکسن آےئ ۔ 

ے

 ی

ا 

ے

ںیم آ راہ وہں روح اہمترے یپاس ںیم ںیہن رک اتکس ہی س  ھچک ھجم ےس ںیہن راہ اجی

اہمترے ریغب سب ای  ی ار اینپ آواز انسؤ اتبؤ ےھجم ہک ریمے ےیل مت یھب اینت یہ ےب نیچ 
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ا

ن

  وہ ریمے ریغب مت یھب ںیہن رہ یتکس ی

ںیم ایگ العج ےھجم ریمی روح اچےیہ ای  ی ار اینپ آواز وت انسؤ اب یک ریمی ارے اھبڑ  

رہ آ راہ ےہ

ن

  ڑتپ نس رک اور ڑتیپاےن اک ارادہ ےہ یک ریمی ےب ینیچ دھکی رک ںیہمت م

ا ہک وہ ھچک وبےل یگ نکیل وہ ھچک یھب ںیہن وبل ریہ یھت اور 

ے

ر ی ات ےک دعب ااظتنر رکی
م
وہ ہ

 ےس سب

ے

  ای  آواز رکٹایئ  رھپ ی ارم یک امسع

ا اچیتہ یھت 

ن

وٹن وٹن وٹں روح وفن دنب رک یکچ یھت وہ اےنپ ی ارم ےس ی ات یہ ںیہن رکی

  ہن یک

ن

  اینپ دڑھنک یک وت دور اس ےن اینپ ےب نیچ اسوسنں اک روح یھب ی ارم یک اجی

را احل وہ راہ اھت وہ ومی الئ یک رکسنی  اس یک روح اس ےس ی ات ںیہن یک ےصغ ےس اس اک ی 

  داتھکی ااہتنیئ اجراحہن ادناز ںیم اس ومی الئ وک دویار رپ امر اکچ اھترپ  

  اس یک ےب ینیچ اس یک ڑتپ وک ےنھجمس ےک ی اووجد وہ ھچک ںیہن وبیل

وہ سک رطح ےس رہ راہ ےہ اہیں سک درد ےس زگر راہ ےہ ہی اجےنن ےک ی اووجد یھب اس 

 ہن اچنہپیئ ےصغ ےس

ے

را احل وہ راہ اھت اس ےن اس یک ےب ینیچ اس یک ڑتپ وک راج  اس اک ی 

ر زیچ وک سہت سہن رک دے اور اتپسہل ےک اس رمکے اک ہشقن وت وہ 
م
اک دل اچہ راہ اھت ہک ہ

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

404 

  اےلگ دو ٹنم ںیم یہ اگبڑ اکچ اھت

°°°° 

  آےئ ےھت اور اس ےس اس 

ن

ھچک وٹےنٹ یک آواز رپ ڈارٹک ےس اھبےتگ وہےئ رمکے یک اجی

راےئرطح ےس ای  ی ار رھپ ونجین روپ ںیم
 
   دھکی رک وہ ھگ

رےنھ ےگل نکیل اس اک ہصغ وسا زینے 

ٹ

در اےس اقوب رکےن ےک ےیل آےگ ی 

ٹ ن

نیت اچر اپمکؤی

ا

ے

ری رطح ےس ٹیپ اجی   ی ات ی 
 
ی ر

ے

  رپ اھت وج یھب اس ےک ق

  ای  ڈارٹک ےن وخایشری داھکےت وہےئ ےھچیپ ےس ی ارم ےک دنکےھ رپ ےب وہیش اک 
 
ج

  انشکجن اگل دی ا

  ےلہپ ےلہپ وہ ای  ڑلےک یک رگدن وک ڑکپ اکچ اھت  نکیل ےب وہش وہےن ےس

ر وکیئ اےس ڑھچواےن یک وکشش ںیم نگم 
م
اور اس اک ادنازہ اانت دشت ےس رھبوپر اھت ہک ہ

  اھت نکیل وکیئ یھب ی ارم یک رگتف ےس اس یک رگدن وک آزاد ںیہن رکوا راہ اھت

ا  اک آرڈر دی 

ن

ن

 

س
 ی ک
خ

ن

ب

 ای  ڈارٹک ےن ای  اور ا

ا اچاہ

ن

  رس ہی رطخہ وہ اتکس ےہ رنس ےن اھجمسی
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ارے ےئل رطخہ انب وہا ےہ اجو انشکجن الو ورہن ہی
م
 ہی آدیم ہ

ے
ے

مہ س  وک اجن    اس وق

 ےس امردے اگ اور ہی انشکجن وایل ی ات اس ڑلیک وک ہتپ ہن ےلچ 

ر متخ رکےن یک وکشش 
م
 مک دقمار ںیم اس ےک مسج ےس زہ

ے

پ
ای  وت ےلہپ یہ ڈارٹکز ےہبی

ا ےہ رھپ وہ اس رک  

ے

ر وہ راہ اھت ی ارم وک سج ی ات رپ ہصغ آی

 

ر اک ااٹل ای
م
رےہ ےھت نکیل اس زہ

 ی ات ےک ےئل یپالگ وہےن اتگل ۔ 

ر ںیم  ر داھکی ا اھت وھتڑی یہ دی 

 

 یھب ااسی یہ وہ راہ اھت دورسے انشکجن ےن ای

ے
ے

اور اس وق

  وہ وہش و وحاس ےس لمکم اگیبہن وہ اکچ اھت

 یلیل وک

ے
ے

ھچک یھب اتبےن ےس عنم رکدی ا ۔ہی ان ےک ےیل رطخے یک   ڈارٹک ےن اس وق

امئ رپ دو انشکجن دے ےکچ ےھت 

ٹ

 ی ات یھت ویکہکن وہ ای  ی

 وہیئ یھت ےسیج ےلہپ دن یھت وہ ھچک 

ے

آج وپرے ای  ےتفہ ےک دعب دوی ارہ اس یک احل

دونں ےس تہب اےھچ ےس روکیر رک راہ اھت نکیل اب ای  ی ار رھپ ےس اس یک تعیبط 

راب وہےن

ن

   یگل یھت وج اس ےک ےئل تہب رطخہ وہ یتکس یھتچ

ا 

ن

 رکی

ٹ

 
ر اس وک دی ا ایگ اھت اس ےک ےیل اس ےک وپرے مسج وک اکرپی

م
ویکں ہک سج زیچ اک زہ
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 اھت ۔ 

اور اخص رک اس ےک دل اور ذنہ وک ارگ اس اک دل اور دامغ اس یک ی اڈی اک اسھت ہن دے 

ا ےب  

ن

ر یک دقمار وک متخ رکی
م
  لکشم اھت  دحوت اس ےک مسج ےس اس زہ

 دےنھکی 

ے

 روکیر رک ایل اھت نکیل آج یک اس احل

ٹ
ن

ےلھچپ ای  ےتفہ ںیم ی ارم ےن یٹفف رپس

  ےک دعب ڈارٹکز رھپ ےس رپاشین وہےئگ ےھت

  اںیہن اینپ اسری تنحم ےباکر وہیت رظن آ ریہ یھت

رو رپ اج اکچ اھت   ویکہکن وہ یٹفف ےس دوی ارہ زی 

°°°°°° 

د وہ رات ےھٹیب ےھٹیب یہ وس رضخ رمکے ںیم آی ا وت روح   ای 

 

وک ڈیب رپر ےھٹیب ےھٹیب وسےت داھکی ش

  یئگ یھت اس ےک اہھت ںیم اب یھب ومی الئ وموجد اھت

ااین وک وچام اور ومی الئ اس 

 

 ش
ان ےھت اس ےن کھج رک ایکس یپن

 
ن

ہکبج رہچے رپ آوسن ےک ن

ر آایگ
م
  ےک اہھت ےس ےل رک ی اہ

ر وہیئ یھتنکیل اورپ رکسنی رپ یلیلٰ ےک ومی الئ ےس ا
م
  ےس ےب دح اکل اظہ
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  ہی ربمن یلیلٰ اک واہں رپ ایل ایگ اھت ایس ےئل ی ارم ےک وفن ںیم ہی ربمن ویس ںیہن اھت

نکیل یلیل اس ےس ی ار ی ار وفن ویکں رک ریہ یھت رھپ اس ےن چپ  یک ای  اکل اڈنیٹ یک یئگ 

 ی ات یک یئگ

ے

  یھت سج ںیم ی ارہ ٹنم ی

 وک وفن رکےن یک وکشش یک نکیل وفن ہن اگل ی ار ی ار اس ےن ی ار م ےک یہ وفن ےس یلیل

وکشش ےک ی اووجد یھب وفن ہن اگل وت وہ اےنپ ومی الئ ےس وکشش رکےن اگل نکیل اس ی ار 

اگل

ن

  اکس   یھب وفن ی

 وت یلیلٰ ی ارم ےک اسھت وہیت ےہ وت اس ےن وفن ویکں دنب یک وہا ےہ رضخوک 

ے
ے

اس وق

  رپاشیین وہےن یگل

  دیساھ دل نیشن وک اکل یک یھتاس ےیل اب اس ےن 

رضخ ی ار ںیم وت حبص ےس اتپسہل ایگ ںیہن ھچک رضوری اکم رسااجنم دے راہ اھت نکیل اب 

ر ںیم اجےن واال وہں واہں چنہپ رک مت ےس یلیصفت ی ات رکوں اگ دنیشنل ےن  وھتڑی دی 

  رصتخم یس ی ات رکےک وفن دنب رک دی ا

د زگر ےئگ اور رھپ اےس رسی   ری 

ن

ا ےک ربمن ےس وفن آی ادو ےٹنھگ م

ن

  ٹل
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 نکیل یلیلٰ اک وفن یھب وہ اتکس اھت 

راب وہ ایگ وہں اس ےن دلجی ےس وفن 

ن

ہی یھب وہاتکس اھت ہک اس اک وفن مگ وہ ایگ وہ ی ا چ

  ااھٹ ایل

  وہایگ ےہ

 

ر وہ یئگ ےہ ی ارم ںیہک اغی

ٹ

  رضخ تہب رگی 

ر ہگج دھکی یکچ وہں نکیل ی ارم ںیہک رپ ںیہن ےہ اہلل اس  
م
یک افحتظ رکے ہن اجےن ںیم ہ

اہکں لکن ایگ ےہ اس ےن ریما وفن یھب رات وک وتڑ دی ا ڈارٹکز اتب رےہ ںیہ ہک اس یک 

راب وہیئگ یھت

ن

 تہب چ

ے

  احل

  اور وہ رات وک ےب دح ےصغ ںیم اھت رضخ ھچک رکو یلیل تہب ےب نیچ یھت

 وہولیئ ہن وکیئ لح

ے

ا وہں مت رپاشین م

ے

 ول ںیم ھچک رکی

ے

لکن آےئ اگ وہ   یلیل مت نشنیٹ م

  اےس اھجمسےن اگل

 ےلہپ ںیہ ڈارٹک ریکلکٹ اتب 

ے

وہ یلیل وک یھب وکیئ نشنیٹ ںیہن دے اتکس اھت ویکہکن اس یک احل

  راہ اھت

ر دنبے وک وفن رک ڈاال 
م
 وفن رےنھک ےک دعب اس ےن اابتعر ںیم وموجد ہ
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°°°°° 

 

  ںیمہ روح وک اتب دانی اچےیہ

  وہےئ ہن اجےن وہ سک احل ںیم وہاگ اہکں وہاگ

 

  نیت دن وہ ےکچ ںیہ ی ارم وک اغی

ا اج اکچ اھت

ن

 ے دح رپاشین اھت ہکبج رضخ رسی ٹل
فن
ار

 

ا اچےیہ ش

ن

  ںیمہ روخےسح ںیہن اپھچی

 اس ےن روح وک اتنےن یک ی ات یک وت اس ےن انم رک دی ا 

ا  وہ ںیہن اجاتن اھت ہک ی ارم اس ےک اہیں آےن ےک دعب دنیشنل ےن الیملع اک ااہظر رکدی 

  اہکں الچ ایگ ےہ

  وہےن یک ربخ اس ےن روح وک ںیہن دی یھت

 

  اور اس ےک اغی

رضخ ےن روح یہ اتبی ا اھت ہک ی ارم ای  ہتفہ العج ےک ےیل امن اکچ ےہ۔اور ان ولوگں 

  ےن اس ےک اسےنم رشط ریھک ےہ ہک وہ ےس اس یک ی ات رکوا دںی ےگ

 یہ ی ارم اس ےس ےنلم ےک ےیل نکیل اب وہ ااسی ںیہن رک

ے
ن

ںی ےگ ویکہکن روح یک آواز یس

 ی ارم ی الکل کیھٹ ہن وہ اجےئ وہ اےس واسپ الےن یک 

ے

  ی
 
ےب نیچ وہ اجےئ اگ اور ج
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 ےھت

ے

  یطلغ ںیہن رک تکس

ا ےک روح

ے

ارلم راتہ ی

ن

رپاشین ہن وہ۔ویکہکن    ی ار م تخس ےس تخس وچٹ رپ یھب ی الکل ی

ےب نیچ وہاجیت یھت اور ی ارم اےس اےنپ ےئل ڑتےتپ ںیہن اس ےک اتپسہل اجےن رپ روح  

  دھکی اتکس اھت

رپ وبجمر رک دی ا اھت اور اب اس ڑتپ    نکیل اب اعمہلم ھچک اور اھت روح ےن وخد اےس ڑتےنپ

  یک شپت سک سک وک اصقنن اچنہپےئ یگ ہی وکیئ ںیہن اجاتن اھت

°°°°° 

ری ڑکلی ےس ااٹل دنباھ وہ   ا اھتوہ لگنج ںیم ای  تہب ی 

 وموجد ےھت اور اس ڑکلی وک اںیہن دووتخں ےک اہسرے ڑھکا یک   دوونں رطف

ے
ن

درج

  ہک ےچین آگ لج ریہ یھت
 
  ایگ اھت ج

ر ےک اچوق رےھک وہےئ ےھت

ن
 

رے اسی

ٹ

  اور آگ ےک اورپ ی 

ا اےنپ مسج وک اتلج وہا وسحمس رک راہ اھت

ٹ

دے رپ ٹل

ٹ ن

  وہ ےلھچپ نیت دن ےس وھباک ایپاس اس ڈی

ے ںیہن داتی اھتاور وہ اس  

ن

ھن
 

چ
ب 

 آگ وک 
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 یسک منہج ےس مک ںیہن یھت

ے

 
 ای  ای  ڈنکیس یک اذی

اا یھب دنب وہ یکچ یھت

ن

کلی

ن

ن
  اب وت الچ الچ رک ےک ںیتنم رک رک ےک ےلگ ےس آواز 

را    اور

ن

ر اک م

ن

ان اینزی ےس نکچ ویکی 

 

آگ ےک وھتڑے ےس افےلص ےس اھٹیب وہ صخش ش

  ےل راہ اھت

پ ویکں وہ ےئگ یک ںیہمت ھجمس ںیہن آی ا ںیم ےن یک اہک الچو اویچن آواز ںیم   مت جپ

  ےھجم اہمتری ںیخیچ وکسن دیتی ےہ   الچو

رہ دیتی ےہ

ن

  اہمتری ڑتپ ےھجم م

رپ راہ وہں اور سج رطح اس ےس ںیم 

ے

اہمتری وہج ےس ںیم اینپ روح ےس دور وہ ی

  ڑتپ راہ وہں ںیم اےسی یہ ںیہمت ڑتیپا ڑتیپا ےک امروں اگ

ڈویل ھجم ےس یطلغ وہیئگ ےھجم وھچڑ دو ںیم ہی س  ھچک وھچڑ دوں اگ ےھجم اعمف رک دو  

ںیم الچ اجؤں اگ تہب دور الچ اجوں اگ یھبک دوی ارہ اہمترے راےتس ںیم ںیہن آؤں اگ سب 

  ای  ی ار ےھجم شخب دو

ن رک راہ اھت
 
ن

ے

ی

ن

ی ن
م

ا اس ےس 

ے

رارک روی

ٹ

رگ

ٹ

  اس رگ
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  ڈویل ےن اچوق
 
  ی اوک اکنل رک اس ےک ےگنن ٹیپ رپ رھک د   ج

  ںیم ںیہمت الچےن ےک ےئل ہہک راہ وہں اور مت ےھجم اینپ روداد انس رےہ وہ

  اس ےک ڑتےنپ رپ وہ ےب دح ےصغ ےس وبال

اونں وک ںیہن ای  ںیہمت 

ن

ںیم داین ےک یسک یھب صخش وک اعمف رک اتکس وہں نکیل دو ان

  اور ای  اینپ روح وک

ر ڑتپ ےنھجمس ےک ی اووجد یھب ھچک ںیہن وبیل اس ےن ریما وفن 

ے

وج اےنپ ی ارم یک ےبینیچ اق

 رم راہ وہں رھپ یھب 
پ
 ب
پ
رت یک ۔وہ اجیتن یھب ےہ ہک ںیم اس ےک ریغب ب

 
اس اکےنٹ یک چ

  ےن ریما وفن اکٹ دی ا طلغ یک ہن اس ےن اےس ھجم ےس ی ات رکین اچےیہ یھت

ا   نکیل اس ےن یک یک اس ےن ریما وفن اکٹ دی 

 رصف ای  ی ار رھپ ای  ی ار اس ےن ںیہن اہک ی ارم آپ کیھٹ وت ںیہ

  ی ار ںیم آپ وک سم رک ریہ وہں

  زیلپ ی ارم دلجی واسپ اجںیئ ںیم آپ ےک ریغب ںیہن رہ یتکس

  اس ےن ںیہن اہک
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 اچنہپےن ےک ےیل ای  ظفل یھب ںیہن اہک

ے

  اس ےن ریمے ےب نیچ دل وک راج

 ںیہن ایل

ے

ام ی

ن

  اس ےن ریما ی

 طلغ یک تہب طلغ یک ہن اس ےن۔۔۔؟ 

ا صخش اس ےک ی ات وک انب ےھجمس اہں ںیم رس الہ 

ٹ

وہ ونجین ادناز ںیم وپھچ راہ اھت اسےنم ااٹل ٹل

  ایگ

 ریمی ی ات وک نکیل وہ ںیہن یھجمس  داھکی مت ھجمس ےئگ 

ںیہمت ادنازہ یھب ےہ ںیم سک احل ےس زگر راہ وہں اور ےھجم اس احل ںیم اچنہپےن 

  واےل مت وہ وت ںیہمت زسا وت یتنب ےہ ہن

  مت وخد وہک ےگ ڈویل ےھجم امر دو ںیم ےن مت 
 
اور ںیہمت اتپ ےہ ںیم ںیہمت بک امروں اگ ج

ےہ ںیم ےن مت ےس اہمتری روح وک دور یک ےہ ےھجم ےنیج اک ےس اہمتری روح وک اگل رک دی ا  

  وکیئ قح ںیہن ریمی اجن ےل ول ریمی اسںیسن متخ رکدو

  اور رھپ ںیم ںیہمت وکسن ےس ومت یک دنین الس دوں اگ

 وہ الچ  

ے

 انب وکیئ اچالیک انبوکیئ وضفل ی ات ےکاےسی یہ ےکٹل روہ مت ڑتپ وہ تکس

ے

  ی

ے

ی
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 وہ

ے

 وہ رو تکس

ے

 تکس

 اموگن ویکں ہک ںیم ںیہمت اعمف ںیہن رک اتکس ۔وج ی ارم ےس اس یک روح  نکیل

ے

 اعمیف م

ا

ے

ا ےہ ی ارم اےس یھبک اعمف ںیہن رکی

ے

  وک دور رکی

  ہک 
 
رے ےنیل اگل ۔ج

ن

ر ےک م

ن

وہ اینپ ی ات لمکم رک ےک ای  ی ار رھپ ےس ھٹیب رک نکچ ویکی 

 راہ اھت  اس ےک مکح ےک اطمقب وہ ڑتپ راہ اھت خیچ راہ اھت الچ راہ اھت

ن

  نکیل اعمیف ںیہن امن

 

°°°°° 

 

ا ویکں ےئگ ںیہ ی ارم 

ن

 رسی ٹل

ن

ارف اھبیئ آپ ےن ےھجم اتبی ا ںیہن ہک امومں ااچی

 

ش

 کیھٹ وت ںیہ ہن وہ تہب زی ادہ رپاشین گل ریہ یھت

 

د ںیم مت  ای 

 

روح وےسی وت رضخ ےن ےھجم ںیہمت ھچک یھب اتبےن ےس عنم یک وہا ےہ نکیل ش

  وہایگ ےہ

 

  ےس ہی ی ات اپھچ ہن یپاوں ی ا رم ںیہک اغی
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وہ اتپسہل ںیم ںیہن ےہ ۔درالص ی ات ھچک ویں ےہ ہک دو دن ےلہپ ںیم ےن ی ارم ےک  

رونیلپ ومڈ اٹہ دی ا اھت اور ی ار م ےس اہک اھت   ہک وہ رات وک ںیہمت وفن رکے یلیل وفن ےس ای 

  یلیل وس اجےئ
 
  ےک وفن رپ ج

 

وت مت یھب    وت رھپ مت دوونں یک ی ات وہ اجےئ یگ ی ارم مت ےس ی ات ےئک ریغب نک احالت وہ

داےھچ رطےقی ےس اجیتن وہ ای 

 

 ش

 

 دیھکی ںیہن اج ریہ یھت سب اس یک دمد رکےن ےک ےئل 

ے

اور ھجم ےس ی ارم یک یہی احل

  دقم ااھٹی اںیم ےن ہی  

  ہک یلیل اکوفن اس دن ی ارم 
 
نکیل مت ےن اتبی ا ہک اہمتری ی ارم ےس ی ات ںیہن وہیئ ج

ا وہا الم وفن ی ارم ےنیہ وتڑا اھت اس ی ات اک س  وک نیقی ےہ

ٹ

  ےک رمکے ےس وٹی
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ن اس یک وفن اکل اک اتپ ںیہن الچ نکیل ںیم نیقی ےس ہہک 
 
من

ے

ب

د مت اس رات وس یئگ ی ا رھپ  ای 

 

ش

  ہک اس رات ی ارم ےن ںیہمت وفن رکےن یک وکشش رضور یک یھت  اتکس وہں

 

  مت ےس ی ات ہن رک ےک ںیہمت انب دےھکیوہ سک رطح ےس یج راہ اھت مت وسچ یھب ںیہن یتکس

 

رضخ اور یلیل ےن الپن یک اھت ہک وہ ای  ےتفہ ےک دعب یھب اہمتری ی ات ی ارم ےس ںیہن  

 رکےن ےس ی ارم اانپ العج وپرا رکےن ےک اجبےئ رکواںیئ ےگ ویکہکن اںیہن اتگل ےہ ہک ااسی 

  مت ےس ےنلم یک دض رکے اگ

 

اور ہی ی ات طلغ یھب ںیہن ےہ مت ےس زی ادہ امہ ی ارم یک زدنیگ ںیم اور ھچک ںیہن ےہ 

 روح۔ ہی ی ات مت یھب اجیتن وہ ۔ 

  وہاکچ ےہ وہ اہکں ایگ ےہ  

 

 اتپسہل ےس ی ارم اغی

ے
ے

شلہ ہی ےہ ہک اس وق
م
نکیل اب 

دسک ہگج

ٹ ن

رضخ ےن ےھجم ہی    رےہ ںیہ   رپ ےہ وکیئ ںیہن اجاتن سب مہ س  اس وک یہ ڈوھی
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ی ات مت ےس رئیش رکےن ےک ےئل عنم یک اھت نکیل ںیم ںیہن رہ یپای ا ویکہکن مہ س  ےس 

  زی ادہ ی ارم رپ اہمترا قح ےہ

 

 اور ںیہمت ی ارم یک ڈنکنشی اجےنن اک وپرا قح ےہ ۔

ارا ی ارم ںیمہ
م
اک   سب داع رکو ہک ہ

ے

 دنمش اس یک ی

ے

واسپ لم اجےئ ی الکل حیحص السم

 ںیم ےھٹیب ںیہ یھبک وکیئ ہلمح رک اتکس ےہ 

 

ارف اےس وپری ی ات اتب اکچ اھت ۔ 

 

 ش

ا آ راہ اھت ۔ 

ن

 اور روح وک ےبدح روی

 

مااس اک ی ارم واہں اس ےس دور سک احل ںی ےہ نکیل اس ے ی ات ںیہن 
کہ

  یھت 

ے ن

وہ اجن

 آواز نس وک وہ اس ےس ےنلم اہیں آےن ےس یھب یک یھت ۔رصف اس ےیل ہک اس یک 

 رپزیہ ںیہن رکےاگ۔ 
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 روح وک رصف اس یک رکف اھت اہیں رطخہ اھت نکیل ی ارم وک ہی ی ات وکن اتھجمس

 

°°°°° 

 

  وہےئ سیب دن زگر ےکچ ےھت 

 

  ی ارم وک اغی

ر وہ ایگ اہکں اھت وکیئ ںیہن اجاتن اھت 

ن

 آچ

  

  روح اک وت رورو رک وہا احل اھت

 

ارف اےس الہب الہب رک 

 

سب دن رات روےن ےک العوہ ھچک رک یہ ںیہن یتکس یھت رضخ اور ش

رپاشین وہ ےکچ ےھت وہ یہی ہہک ریہ یھت ہک ی ارم اس یک وہج ےس ںیہک الچ ایگ ےہ وہ اس 
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د یھبک ںیہن امےن اگ  ےس افخ وہ ایگ ےہ اور اب ای 

 

  ش

 

  یھت

م

 وہ اتھچپ ریہ یھت ہک اےس رصف ای  ی ار یہ یہس اس ےس ی ات رک ینیل اچہ

ا

ے

  مک ازمک وہ اںیہن وھچڑ رک ویں وت ہن اجی

 

  وہ رےہ ےھت

 

  وہا اھت تہب اسرے ولگ اغی

 

  سج دن ےس ی ارم اغی

 

  وہ اخص رک وہ س  ولگ وت ی ارم یک ڈیب ٹسل ںیم آےت ےھت ای  ای   

 

رکےک اغی

  رےہ ےھت نکیل رضخ اس وحاےل ےس ی ارم رپ ی الکل کش ںیہن رک اتکس اھت

 

ویکہکن ی ار م یک ڈنکنشی ایسی یھت یہ ںیہن ہک وہ اےلیک اینپ اجن اھبنسل اتکس اےس یہی گل 

راہ اھت ہک ہی س  ھچک دل نیشن رک راہ ےہ وہ یہی ھجمس راہ اھت ہک وہ اینپ رطف ےس ی ارم اک 

   یک وکشش رک راہ ےہہتپ اگلےن
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  وہا اھت اس رات ڈارٹکےن ی ارم وک ای  ںیہن ہکلب دو دو ےب وہیش 

 

سج دن ی ارم اغی

اک 

ن

ا اھت ویکہکن وہ اکیف ویہیئ ڈوز اور تہب رطخی

ن

را وہی ر ی 

 

 ےھت نج اک ای

 

ےک انشکجن دی 

 یھب ےھت

 

  وہےن رپ ڈارٹک ےن وخد اس ی ات وک وبقل رکایل ہک ی ارم اک

 

ا تہب   ی ار م ےک اغی

ن

واسپ آی

راب ےہ

ن

  رضوری ےہ ویکہکن اس یک ڈنکنشی تہب زی ادہ چ

 

ا   یلیلٰ ےن ہی س  اجن اک ڈارٹک رپ یہ سیک رک دی 

ڈارٹک یک الرپوایہ یک وہج ےس ی ارم وک ھچک یھب وہ اتکس اھت اور ی ارم ےک اعمےلم ںیم وہ یسک رپ 

 یھب اابتعر ںیہن رک یتکس یھت ۔

 

 وج زیچ س  ےس  

ے
ے

زی ادہ رضوری یھت وہ یھت ی ارم اک انلم اور ی ار م سیب دن نکیل اس وق
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ا  ےس اںیہن ںیہن الم اھت ہن یہ اس یک وکیئ ربخ آیئ یھت اور ہن یہ اس ےن اںیہن وفن رک ےن ی 

  ی ات رکےن یک وکشش یک یھت

 

  ےلھچپ نیت دن ےس رخ یھب اتپسہل ںیم یھت۔

 

 ےن اںیہن وبالھک رک رھک ےلہپ ی ارم ےک الہتپ وہےن رپ وہ رپاشین ےھت اب روح  

ے

یک احل

 داتھکی وت وہ اںیہن اجن 

ے

ا اور اینپ روح یک احل

ے

 ںیہک ےس آاجی

ے
ے

دی ا اھت اور ارگ ی ارم اس وق

  ےس امر ڈااتل

 

 وک ذینہ دی اؤ اک اکشر اتبی ا اھت اور وہ ذینہ دی اؤ اک اکشر ویکں یھت ہی وت 

ے

ڈارٹک ےنروح یک احل

س  یہ ولگ اجےتن ےھت رضخےن روح وک عنم یک اھت ی ا رم یک الھبیئ ےک ےیل نکیل وہ 

  اہکں اجاتن اھت ہک وہ سج یک الھبیئ وسچ راہ ےہ وہ اس رطح یک وکیئ الھبیئ اچاتہ یہ ںیہن
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  یھب واسپ آےئ اگ س  ےس ےلہپ   ہی
 
ی ات وت اےس اےھچ ےس ھجمس آیئگ یھت ہک ی ارم ج

  ایس یک اھکل ادڑیھے اگ

 

ا اےس ہتپ اھت ہک روح 

ے

ویکہکن وہ روح ےس اس رطح یک یسک دھجمساری یک ادیم ںیہن رھک

 ےک اس روےی ےک ےھچیپ رضخ ںیہک دامغ لچ راہ ےہ

 

ا اھت اور اب ی ارم ےن واسپ آرک س  ےس ےلہپ  

ن

 اس اک رسوھپڑی

 

°°°°°°° 

 

و یک الش آج ایلٹ ےک ولگنجں ےس یلم یھت
ھ

ے

من ت

 

ن

ن

س
ی لک

  و
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ا تہب لکشم اھت اس اکم ےک ےیل نیت دن گل ےئگ اور اےس رمے 

ن

 رکی

ے
ن

الش یک انشج

  وہےئ رقتابیً دنپہ دن زگر ےکچ ےھت

 

 اب ای  رک ےک ایکس میٹ ربمم ےک ولگ یھب الوشں یک وصرت ںیم لم ےئگ ےھت 

ر ولوگں وک ڈیلبےس الہک یک ایگ اھت

ے

  زی ادہ ی

 

ا اھت وخن یک رسخ ریکل    اور ای  ای  اکیف رپوکسن اور

ے

یلست ےس امرا ایگ اھت ےسیج ی ارم امری

ا یبمل یبمل

ے

ارف وک نیقی اھت ہک وہ ی ارم یہ ےہ   وھچڑی

 

  النئ چنیھک رک رضخ اور ش

 

 ی ارم ےک  ۓاینت ےب دردی ےس وکیئ ااسی ںیہن رک اتکس اھت وسا

 

دو نیت ی ار ان وک اگل ےک اںیہن روح وک اتب دانی اچےیہ ہک ی ارم اہجں یھب ےہ ی الکل کیھٹ  

 ےھت ہک وہ ولوگں ےک 

ے

ےہ اور اانپ اکم رکےک یہ واسپ آ اجےئ اگ نکیل وہ ہی ںیہن اتب تکس
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  رپزے رکےن ںیم رصموف ےہ

 

ارف وہ اسرے اک

 

ی وت رضخ اور ش

 ھل

ست

 وھتڑی ےس 

ے

م اٹمنےن ےلچ ےئگ وج روح یک احل

ا اچےتہ ےھت

ن

  وہ ی ارم ےک واسپ آےن ےس ےلہپ متخ رکی

 

 ڈویل 

ے
ے

 اںیہن اس ی ات اک کیھٹ ےس ادنازہ وہ اکچ اھت ہک ی ارم اس وق

ے
ے

ویکہکن اس وق

 ےہ ی ا دنمش اس 

ے

ومڈ ںیم ےہ اور اس ومڈ ںیم وہ ںیہن وساتچ ہک اسےنم واال اس اک دوس

 ی ارم اک ومڈ اسیک وہاگ وہ ایھچ 

ے
ے

   رطح ےس اجےتن ےھتوق

 

  ایس ےئل وت ی ارم ےک واسپ آےن ےس ےلہپ ےلہپ یہ اسرے اکم اٹمنےن ںیم گل ےئگ

 

°°°° 
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ا دنب رکو ی ارم اہجں یھب ےہ ی الکل کیھٹ ےہ 

ن

 روح ی ار زیلپ روی

 

ارے یپاس واسپ یھب آ اجےئ اگ 
م
 اور دلج یہ ہ

 

اہمترے روےن ےس وکن اس یسک ےلئسم اک لح لکن آےئ اگ یلیل اےس اےنپ اسھت اگلیت تہب 

  ایپر ےس اھجمس ریہ یھت 

 

 یلیل ںیم تہب ےب ووقف وہں

 

 ںیم ہشیمہ اےسی اکم رکیت وہں وج ی ارم وک فیلکت دےتی ںیہ 

 

یھبک ویں اس ان اک دل دےنھک اک س   ےتنب ںیہ ارگ ںیم اس رات ان ےس ی ات رک یتیل وت وہ  
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  رطح ےس ےھجم وھچڑ رک ںیہن اجےت

 

 وت وہ اانپ العج لمکم رکوا ےک ہشیمہ ےک ےئل ریمے یپاس واسپ آ ےکچ وہےت 

ے

ہکلب اب ی

ری رطح ےس روےت وہےئ ہہک ریہ یھت  وہ ی 

 

  ہک یلیلٰ اےس اھبنسےنل یک وکشش رک ریہ یھت
 
 ج

 

ھکی ایل وت وہ ںیمہ اجن ےس امر وخد وک اھبنسول روح ارگ ی ارم ےن ںیہمت اس احل ںیم د

 اچاتہ ےہ

ے

  ڈاےل اگ مت اجیتن وہ وہ ںیہمت سک دح ی

 

ا دنب رکو وہ دلج واسپ آ 

ن

 اس رطح ےس روی

ے

  ی

ے

ا ےہ ی

ے

 ی ارم واسپ آی

ے

  ی
 
زیلپ روح ج

اجےئ اگ ویکہکن ےھجم اتپ ےہ وہ اہمترے ریغب ںیہن رہ اتکس وہ اس ےک آوسن اصف رکےت ایپر 

ام ںیہن ےل رےہ ےھتےس اھجمس ریہ یھت ہکبج

ن

   روح ےک آوسن کشخ وہےن اک ی
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°°°°° 

 

 وت وہ 

ے

 زگر اکچاھت اب ی

ے
ے

رات ےک دو جب رےہ ےھت یلیلٰ وک اےنپ رمکے ںیم ےئگ اکیف وق

ر یکچ وہ یگ 

ے

 دنین ںیم ای

 

راب رک دی یھت ۔ی ارم  

ن

 چ

ے

نکیل دنین اےس آج یھب ںیہن آیئ۔رو رو رک اس ےن اینپ احل

 ںیہن ےنیل دے راہ اھت ۔ اک ایخل اےس نیچ  

 

ا یھب وہاگ ی ا ںیہن ںیہک وہ ان ولوگں ےک اہھت وت 

ے

اتپ ںیہن ی ارم سک احل ںیم وہاگ ھچک اھکی

 ںیہن گل ایگ۔

 

سب ای  ی ار وہ آاجاجےئ روح ےن وسچ ایل اھت ہک وہ اس ےک ریپ ڑکپ رک اعمیف امےگن یگ 
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ی وخد ےس دور ںیہن اجےن دے یگ 

 ھ
پکت  ی
پ

 اوردوی ارہ 

 

ر ی ارم ایگ اہکں اھت 

ن

 آچ

 

دےن یک وکشش ویکں ںیہن رک رےہ ےھت۔یک وہ ولگ اجےتن ےھت ہک 

ٹ ن

ہی ولگ اےس ڈوھی

  ںیہن آےت ےھت  ی ارم اہکں ےہ ارگ اہں وت اےس ےل ویکں 

 

 رم ریہ ےہ ۔ 
پ
 ب
پ
 وہ ےسیک ان وک اتبیت ہک وہ اےنپ ی ارم ےک ریغب ب

 

ارف اےنت 

 

دن رات ی ارم ےک ےنلم یک داع رکیت اکیف رپاشین یھت۔۔نکیل رضخ اور ش

اان ںیہن ےھت اب ےنتج ہک ےلہپ۔ 

 

پش
 شن
ن
 رپ
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ا آی ا 

ن

 ھچک دبل ایگ اھت نکیل یک اےس ھجمس ی

 

 آف وہیئگ۔اےس  وہ ڈیب رپ یٹیل ویں یہ تھچ

ٹ
 

  رمکے یک الی
 
 وک وھگر ریہ یھت ج

ر اس ادنریھے ںیم ھٹیب یتکس یھت  ا اھت ۔اور ہن یہ وہ زی ادہ دی 

ے

 ررے ںیم وخف آی
ھب

ن

ب

 ا

 

 ہن یلم ای  وت ادنریھے ںیم 

 

پ

دےنیک وکشش یک نکیل امچ

ٹ ن

 ڈوھی

 

پ

اس ےن اھٹ رکامچ

 ہک وکن یس زیچ اہکں اےس ڈر اتگل اھتدورسا اہیں رضخ ےک رھگ ںیم اےس اتپ یھب ںیہن اھت

 ریھک ےہ۔

 

دےن یک 

ٹ ن

اب وہ زرا زرا یس ی ات ےک ےیل ان وک گنت ںیہن رک یتکس یھت۔ای  ی ار ڈوھی

  وکشش رک ےک وہ دوی ارہ ڈیب رپ آ رک ٹیل یئگ۔

 

 آف وہیئ یھت 

ٹ
 

 لچ ریپ ےہ وت یک رصف اس ےک رمکے یک الی

ٹ
 

ر گل راہ اھت ہک الی
م
ی اہ
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 و یلیل

ے
ے

ا اچیتہ یھتاس ےن وساچ نکیل اس وق

ن

  اور رضخوک گنت ںیہن رکی

 

 دنین وت آوھکنں ےس وکوسں دور یھت۔

 

اہں نکیل ی ارم یک ی ادںی اس یک رات ااسن رک دیتی۔وہ اب یھب اےنپ ی ارم وک وسچ ریہ 

 یھت نکیل ی ادویں ںیم یھب وکسن ہن اھت 

 

ا   

ن

راےنپ امڈنئ وک رسکلی رکی اچیتہ وہ اخومیش ےس اینپ آںیھکن دنب رک ےک ھچک دی 

  اےس وسحمس وہا ہک رمکے ںیم وکیئ اور یھب ےہ ۔اس ےن ای  ےکٹھج ںیم 
 
یھت۔ج

 اھٹ رک اسرا رمکا داھکی نکیل وکیئ ںیہن یھت۔

 

اس یک دل یک داینیک رمکا یھب ادنریھے ںیم ڈوی ا ھت۔وہ اانپ ومہ ھجمس رکو وسےن یک 

 وکشش رکےن یگل۔ 
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ر وہ آںیھکن دنب ہن رھک یکس۔وہ اھٹ رک ڑھکیک دنب   وہ زی ادہ دی 

ے
ے

نکیل ایس ااسحس ےک ت

ر ےنلچ وایل وہا یک وہج ےس ےہ۔ 
م
د ہی ااسحس ڑھکیک ےک ی اہ ای 

 

ا اک وسچ ریہ یھت ہک ش

ن

 رکی

 

 وہ آہتسئ آہتسئ دقم ااھٹیت ڑھکیک ےک یپاس آیئ اور ڑھکیک دنب رک دی۔ 

 

 یہ ااسحس دوی ارہ وہا۔واسپ اےنپ ڈیب رپ ےتٹیل وہےئ و

 

 دیپا   اس  وخف ںیم   دل   ےک  اس  ۔اب ےہ   یئٙ  اےس ی اری ار یہی وسحمس وہ راہ اھت ہک وک

ر   ےس  رمکے ےن   اھت۔اس  اگل  وہےن
م
ا   ی اہ

ن

 اگل  اگلےن   ڈر  وک  اس  اب  ویکہکن   اھجمس  رتہب اجی

ا ںیہن   وکسن  ںیم  رمکے رات  اسری  اےس  اسھت  ےک  ڈر  اس   اھت۔اور

ن

 اھت۔   آی

 

°°°°°° 
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 ایھب اس ےن 
پ
ح

ن

ھت
ک

  

ن

 ڈیب ےس اےنھٹ یک وکشش یک یہ یھت ہک یسک ےن اےس ڑکپ رک اینپ اجی

 ایل۔

 

اس ےس ےلہپ ہک وہ یتخیچ یسک ےن اس ےک ہنم رپ اہھت رھک دی ا اھت۔وہ وپری رطح ان ی اوہں 

 ںیم دیق وہ یکچ یھت 

 

د ریہ یھت۔نکیل ہی ای  

ٹ ن

 وک ڈوھی

ن
ن
 

اب وہ ڈیب رپ ڑپی ےبیسب ےس ادنریھے ںیم اس ش

 اکم اھت۔   لکشم

 

یک وہا ےبیب ڈر یئگ اینت یس تمہ یھت سب ۔۔۔ایھب وت مت ےن اینپ ای  ای  یطلغ اک 

رے  ا ےہ ۔ایھب وت ںیہمت اتپ ےلچ اگ ہک مت ےن ریمی اکل اکٹ رک وخد وک ےنتک ی 

ن

اسحب اکچی

 ااحتمن ںیم ڈاال ےہ 

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

433 

 

  

ن

ی ن پ
چ
ر یطلغ اعمف نکیل مت اس صخش ےک ےنہک رپ اےنپ ی ارم یک ےب

م
ی ااں اس یک اہمتری ہ

راری اں رظن ادناز رک دو اس یطلغ یک وکیئ اعمیف ںیہن ۔ںیہمت ااسی ںیہن 

ے

ڑتپ اس یک ےبق

ا اچےہ یھت روح مت ےن طلغ یک تہب طلغ ۔وہ اس ےک اکن ںیم رغای ا 

ن

 رکی

 

ویکں یک مت ےن ااسی روح یک مت ںیہن اجیتن ہک اہمترے ریغب اسسسن یھب نگ نگ ےک  

  اک اہھت اس ےک ہنم ےس دیساھ رگدن یک رطف آی ا اھتاتیل ےہ اہمترا ی ارم ۔اس  

 

ی ارم۔۔۔۔۔۔۔۔ اس یک آواز ںیم ڑتپ یھت ےسیج وہ وےسی یہ رظن ادناز رک اکچ اھت ےسیج 

 اس یک ڑتپ وک یک ایگ اھت۔

 

د رھب ایگ ۔  ری 

ن

 اس ےک اہھت اک دی او اس یک رگدن رپ م
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ام یھب ایل مت ےن۔اس یک  ںیہن وہں ںیم اہمترا ی ارم۔۔ربخاد وک اس زی ان ےس ریما

ن

ی

ازک رگدن اس ےک تخس اہھت یک رگتف ںیم یھت۔ 

ن

 ی

 

نکیل روح وک رپوہ اہکں یھت وہ وت اس یک آواز نس ریہ یھت ۔وہ آ ایگ اھت ۔واسپ اس ےک 

 یپاس نکیل دوری اں متخ ںیہن وہ ریہ یھت۔ 

 

  اھت نکیل ہن وت اےس وخد وک وھچےن یک ااجزت دے راہ اھت ہن یہ 
 
ی ر

ے

وہ اس ےک ےب دح ق

 اس رپ اٹل راہ اھت ۔اس ےک دوونں  

ے  

اہھت ای  اہھت ںیم دیق ھچک وبےنل داتی۔سب اینپ وح

 راہ اھت

ن

 ےیل دورسے اہھت ےس یسیک رجمم یک رطح اس یک رگدن ڑکپے وہ وجاب امن

 

 ی ارم یم۔۔۔ںیم۔۔ 

 

پ اہک ہن ںیم ںیہن اہمترا ی ارم۔ںیم اینپ روح اک ی ارم وہں وج ےھجم یتھجمس ےہ ۔ھجم ےس  جپ
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اس اک ی ارم اس ےک  تبحم رکیت ےہ مت وت وکیئ اور وہ ریمی روح اینت رھتپ دل ںیہن ہک

 اسےنم ڑتاتپ رےہ اور وہ اس ےک وکسن ےک ےیل ای  ظفل ہن وبےل۔ 

 

اتبو ویکں یک مت ےن ریمے اسھت ااسی ۔ویکں ایل مت ےن ریمی تبحم اک ااحتمن وبول۔۔اس 

 یک رگدن رپ زور دے رک وپاھچ وت اس ی ار روح فیلکت ےس رکایئگ۔ 

 

 یک ومت رم راہ وہں ۔نکیل دود وہا ۔۔۔ےھجم یھب وہ راہ ےہ اےنت دن  
پ
ےس ای  ای  ب

رس ںیہن آی ا ۔اور اب اس فیلکت ےس راہیئ ےک ےیل ںیہمت ریمے وسال اک 

ے

ںیہمت ی

 وجاب دانی وہ اگ۔

 

 وہ اس یک رگدن ےس اہھت اکنل رک اس یک ی اولں وک اینپ ھٹمءیپ ںیم ڑکپاکچ اھت 

 

°°°°°° 
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اراض ںیہ۔۔۔۔۔وہ اینپ فیلکت یک رپواہ ےیک ریغب وبیل

ن

  آپ ھجم ےس ی

 

ا ےہ ۔وہ اس ےک ی اولں وک اکلہ 

ٹ

ارایگض ظفل تہب وھچی

ن

ریمی تیفیک ایبن رکےن ےک ےئل ی

  اس اکٹھج دے رک وبال

 

 ےس 

ن

اعمف ںیہن رکںی ےگ ریمی یطلغ وہ ادیم ےس وبیل چس وت ہی اھت ہک وہ اس ےک یس 

ا اچیتہ یھت ظفحت اچیتہ یھت اس یک تبحم اس یک وتہج اچ

ن

یتہ ٹپل رک وھپٹ وھپٹ رک روی

  یھت

 

ا   یطلغ ۔۔۔؟وہ ریحت ےس رغای 

 

 ڑتیپا رک رھک دی مت ےن اور مت یتہک وہ 

ے

یک اہک مت ےن مت ےس یطلغ وہیئگ ۔۔۔ریمی روح ی

 ہک ہی یطلغ یھت ۔۔ 
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اہ ےہ ۔ 

ن

 مت ےن ریمی تبحم یک وتنیہ یک ےہ روح اور ہی یطلغ ںیہن گ

 

اہ یک زسا 

ن

اہ یک ےہ مت ےن اور ںیہمت اس گ

ن

ی ارم اکیمظ ےک قشع یک آگ وک ڑھباکےن اک گ

 ےلم یگ ۔ 

 

  ایس آگ ںیم لج رک ڑتوپ یگ مت ۔ایس آشت ںیم مسھب وہیگ

 

دی اوتں اک لتق یک ےہ مت ےن

ن

 اینت آاسین ےس اعمیف وت ںیہن ےلم  ریمی اچوتہں اک ریمے خ 

  یگ ںیہمت

 

ارخی رمق رک راہ    اس ےک ای  ای  آوسن 

ے

وک اےنپ وبلں ےس اتنچ وہ اےنپ ونجن یک ای  ئن ی

  اھت اس ےک آوسنؤں یک رپواہ ےیک ریغب وہ اےنپ ایپےس وبلں وک اس یک رگدن رپ رھک اکچ اھت
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ا  اھت ۔ وہ اےس دور رکےن یک وکشش رک اس ےک ادنر یک شپت ےن روح یک رگدن وک الج دی 

  ریہ یھت ۔وہ اس یک تبحم اچیتہ یھت اس اک ونجن ںیہن

 

ا اچاتہ اھت

ن

  نکیل وہ وت اینپ ڑتپ اینپ آگ اس ںیم لقتنم رکی

 

اس اک رہچا    اس ےک دوونں ی ازوؤں وک ہیکت ےس اگلےت وہےئ اس ےن رصف ای  رظن

ا اس وک رپوکسن رک ایگ نکیل روح اک ہی  داھکی اور اس ےک امےھت وکرنیم ےس وبلں ےس

ے

وھچی

 اھت

ے

  وکسن رصف امےھت ےس وبلں ےک رفس ی

 

  نکیل اس ےک دعب وہ ےب اقوب وہ اکچ اھت

 

  اس ےک وہوٹنں وک اےنپ وبلں یک درتسس ںیم ےیل وہ ونجین وہ اکچ اھت
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اہ اگروں

ن

وک اس رطح ےس   وہ ےسیک وھبل یئگ ہک وہ ی ارم اکیمظ اھت اور ی ارم اکیمظ اےنپ گ

ا 

ے

 اعمف ںیہن رکی

 

دی ات یک وتنیہ یک یھت اس یک ڑتپ یک رپواہ ںیہن یک یھت

ن

وت    اس ی ار وت روح ےناس ےک خ 

  وہ ےسیک اینت آاسین ےس شخب داتی

 

د ہصغ    وہ اےس روےنک یک وکشش رک ریہ یھت نکیل ی ارم ری 

ن

ا م

ن

راتمح رکی

ن

وک اس اک ویں م

  دال راہ اھت

 

را اور وکیئ ںیہن وہاگ راتمح یک ہن روح وت ھجم ےس ی 

ن

۔اس یک    آرگ اب مت ےن ذرا یس یھب م

راتمح درھی یک درھی رہ یئگ ۔ 

ن

 رسد آواز رپ روح یک اسری م
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رہچے ےک دعب وبلں رپ اور اب وہوٹنں ےک دعب اینپ رگدن رپ ی ارم اک اجراحہن سمل  

 وسحمس رک ریہ یھت ۔ 

 

ا ےہ اس یک یمن ےس رھبوپر آںیھکن دنب ہکبج وہ ای  اہھت ےس اس یک

ے

 آوھکنں ہپ اہھت رھک

  رک اکچ اھت

 

ر
م
ای  ادناز دشت ےس رھبوپر اھت وہ اس ےک قشع ںیم یتلج اس یک دشوتں وک    اس اکہ

راتمح اک بلطم اھت ی ارم وک 

ن

راتمح ےک ویکہکن آج م

ن

 رک ریہ یھت وہ یھب انب م

ے
 

رداس ی 

ا وہ ےلہپ یہ اس ےس اس 

ن

 افخ اھت یک روح وک اگل ےک وہ اےس یھبک عنم   وخد ےس دور رکی

ے

دح ی

  یہ ںیہن یپاےئ اگ

 

°°°°°° 
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  رضخ ےن 
 
اہ ی ار آرام ےس رکو اجن ےنیل اک ارادہ ےہ یک ڈارٹکاس اک ی ازو دیساھ رک راہ اھت ج

  الچےت وہےئ اہک

 

ای اب وشمرے دےنی ےک ےیل وہ وت رکش ےہ ہک ںیم 

ن

وت سک ےن اہک اھت روح وک اےنت ی

 وہں اس ےیل چب یئگرپ

ٹ

ن ٹ

ن

  ی گن

 

  ورہن اہمترا اہھت وتڑا ےہ ےھجم وت وپرا وتڑ ےک رھک داتی

 

یلیلٰ دو دقم ااھٹیت ےھچیپ وہیئ ویکہکن وہ رضورت ےس زی ادہ یہ وشر رک راہ اھت اہتبل اس اک 

ا اھت

ٹ

  رصف ای  ی ازو یہ وٹی

 

ا وت انیقی وہ اک اھت اور ارگ وہ اےنپ   ی ارم اک ارادہ وت اےس وپرا وپرا وتڑےن

ے

 ارادے رپ لمع رکی

 وہ ویبہ وہ یکچ وہیت

ے

  اب ی
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ارف اک ہی ااسحن ںیہن وھبولں یگ ۔ 

 

 ںیم یھب ش

 

 وہےن یک وہج ےس ںیم یھب زدنہ وہں وہ یلیلٰ ےک اکن ںیم وبیل وت یلیل ںیم 

ٹ

ن ٹ

ن

آج رپی گن

ری یس یٹپ ںیم یٹپل وہیئ

ٹ

اک رپ ی 

ن

ارف یک رطف داھکی سج یک ی

 

  یھت  ےن ےتسنہ وہےئ ش

 

  مت دوونں یک رسھک رسھپ رک ریہ وہ

 

ارف ےن ےصغ ےس اہک 

 

  ش

 

ای اب وشمرے دےی ےھت 

ن

اءاہلل ےس اےنت ی

 

مت ولوگں یک لقع یک رعتفی رک رےہ ںیہ امش

ہن مت ےن روح وک ہک اب اسری زدنیگ وہ مت ےس ی ات یھب ںیہن رکے یگ ہن اجےن اس 

  اچبری اک یک احل وہ راہ وہاگ

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

443 

 

ا 

ے

ا رک روح ےک یپاس اجی

ٹ

پ

ن

ارا ی ارم اےنپ اسرے اکم ن
م
ری امکل یک ےہ ہ

ٹ

وےسی ای  ی ات ی 

  ےہ

 

نکیل ای  زیچ ےھجم ھجمس ںیہن آریہ ی ارم ےن دنیشنل وک لتق ویکں یک اس ےن یک اگبڑا اھت 

اری دمد ںیہن رک راہ اھت
م
  وہ وت ااٹل ہ

 

  وصعمہم ےن رپاشیین ےس وپاھچ

 

 رک راہ اھت وہ یھب ی ارم یک ہگج انیل اچاتہ اھت ۔ وہ دمد ںیہن داھکوا  

 

اتپسہل ںیم اس اک وج العج وہراہ اھت وہ العج اھت یہ ںیہن اےس یپالگ نپ ےک انشکجن اگلےئ 

  اج رےہ ےھت
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ال ںیم اس رپ ہلمح 

ے

پ
اور ی ارم رپ ہلمح رکواےن واےل وہ ولگ ںیہن ہکلب دل نیشن اھت اس

  گ ےھترکواےن واےل یھب دنیشنل ےک یہ ول

 

وپرے اتپسہل یک میٹ اس ےک اسھت یلم وہیئ یھت ی ارم وک وت اکیف دونں ےس کش اھت اس رپ 

ا رضوری    ایس ےئل ی ارم

ن

واہں ےس لکن ایگ اور اےنپ الپن ےک ی ارے ںیم ںیمہ یھب اتبی

اری ڈہی یلسپ ای  رکدی رضخ ےن فیلکت ےس رکاہےت وہےئ  
م
ںیہن اھجمس اور واسپ آرک ہ

   اک ےب اسہتخ قہقہ دنلب وہااتبی ا وت یلیلٰ

 

ای اب وشمروں اک یہ ہجیتن ےہ

ن

  اجن نم ہی آپ ےک ی

 

وج یھب اھت ںیہمت روح وک ی ارم ےس دور رےنہ اک وشمرہ ںیہن دانی اچےیہ اھتمت ےن زدنیگ یک 

ری یطلغ یک ےہ اور ی ارم ےن اہک ےہ ہک

ٹ

  ی ازو کیھٹ وہ اجےئ وت اس ےک    س  ےس ی 
 
ج
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ا وہ ای   

ن

  اور دوذ دے اگیپاس واسپ آی

 

د ڑھکا رانہ اس ےک ےئل لکشم  ری 

ن

یلیلٰ ےن رکسماےت وہےئ رکیس اھبنسیل ویکں ہک اب م

  وہ راہ اھت

 

ا اچےیہ وہ تہب 

ن

ریمے ایخل ںیم اب ی ارم رس ےک ےیل ویکسریٹ اگرڈ اک ااظتنم رکی

ارف ےک اسھت اسھت یلیل اور رضخیھب ےنسنہ ےگل

 

  رطخے ںیم ںیہ وصعمہم ےن اہک وت ش

 

وصعمہم مت ینتک وصعمم وہ ریمی اجن اےنت دن ےس ی ارم ےن اےنپ اسرے رطخے اےنپ 

 ںیہ اب اس ےک رطخوں وک ایس اک رطخہ ےہ

 

  اہوھتں ےس اٹم دی 

 

 و ریٹ اگرڈ اک ااظتنم ںیہن رکے اگ ویکہکن وہ اسری داین ےک 
ی کن
س

ی ارم اےنپ ےیل یھبک یسک 

ا اچاتہ 

ن

ارلم زدنیگ زگاری

ن

  ےہ اسےنم ای  اعم ای  ی
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وہ اچاتہ یہ ںیہن ہک ولگ اےس اجےن اور یسک وک ہتپ وہ ہک وہ وکن ےہ وہ لھک رک انیج اچاتہ 

ےہ اینپ روح ےک اسھت اور ےھجم یھب ںیہن اتگل ہک اےس یسک ویکسیٹ اگرڈ یک رضورت ےہ  

  وہ اینپ ویکسریٹ وخد رک اتکس ےہ

 

نکیل درک اک ااسحن امانن ڑپے اگ ینتک وہایشری ےس اس ےن ہتپ اگل ایل ہک اتپسہل یک میٹ 

  دنیشنل ےس یلم وہیئ ےہ

 

راب وہ ایگ

ن

ارف ےن اہک وت رضخ اک ومڈ چ

 

  ش

 

ر ی ات ںیم اےس ویکں ٹیسھگ الےت وہ اس ےن رصف ی ارم وک ہی اتبی ا اھت ہک دنیشنل 
م
مت ہ

ا

 

داانت ااھچ ںیہن ےہ اور وہ یھب ش ا وت یھبک ہتپ یہ ںیہن اتلچ ہک    ی 

ے

واہں رپ ہٹس ہن لیھک راہ وہی

 ی ارم ےک الخف یک الپگنن ےیک وہےئ ےہ ۔

ن

ن
 
ن

 

 ش
ن

ن

ی

 دل 
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ان ںیہن ےہ اس ےن اےنپ 

ن

ا دنب رکو وہ ای  ااھچ ان

ن

 رکی

ے

 
ای

 

راےہ ا ےس ااھچ ی اور وہ تہب ی 

اری ز
م
دنویگں ےس ی اپ اک لتق یک ےہ اور روح اےس یھبک اعمف ںیہن رکے یگ اےس ہ

ا اچےیہ

ن

  لکن اجی

 

  رضخ ےن ےصغ ےس اہک اھت 

 

ارف ےن ہشیمہ یک رطح ی ات یہ دبل دی

 

  ہکبج اس ےک خلت ےجہل رپ ش

 

ای اب    ااھچ وھچڑو ان س  ی اوتں وک ہی اتبؤ ہک ی ارم ےھجم ہہک راہ اھت ہک وہ اہمترے

ن

اس ی

ا

 

رف اک ادناز وشمرے ےک ااعنم ںیم اہمتری زی ان اکٹ دے اگ وت اکیٹ ویکں ںیہن ش

  ااہتنیئ رشاریت اھت
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ا

ے

ا تہب وخیش ےس رکی

ے

وہ ںیہن اچاتہ اھت ہک اس    نکیل   ی ارم ےن اہک ےہ ہک وہ ااسی رضور رکی

  اک وہےن واال ہچب ہی ی ات وسحمس رکے ہک اس اک ی اپ وبل ںیہن اتکس

 

اری اکیف تچب وہیئگ ےہ
م
ارے وہےن واےل ےچب یک وہج ےس ہ

م
 یلیلٰ ےن وجاب   وےسی ہ

  دےتی وہےئ رضخ ےس وپاھچ

 

اہں تچب وت وہ یئگ ےہ نکیل ےھجم ای  ی ات ھجمس ںیہن آریہ ہک ی ارم ےن اس یک رصف 

ر یک زسا ینلم  رای  اہ اگر اھت اےس یھب ریمے ی 

ن

ر اک گ رای  اک ویکں وتڑی ہی یھب وت ریمے ی 

ن

ی

  وبال   اچےئہ یھت وہ اےنپ ی ازو رپ دنباھ الپکس دھکی رک 

 

ر رای  ارف   اہں ںیم یھب ی 

 

ای اب وشمرہ ںیم ےن ںیہن دی ا اھت ش

ن

اہ اگر اھت نکیل روح وک وہ ی

ن

اک گ

ےن ےتسنہ وہےئ اہک وت ےب اایتخر اس ےک ہنم ےس خیچ لکن یئگ ویکہکن اس ےک ےنسنہ یک وہج 

ا رشوع وہ ایگ اھت

ن

اک ںیم درد وہی

ن

  ےس اس ےک ی
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اک یک

ن

امعرت زمکور ےہ وج    آدنئہ قہقہ اگلےن ےس ےلہپ ی اد رانھک ہک یف ااحلل اہمترے ی

اک 

ن

یھبک یھب رگ یتکس ےہ رضخ ےن اےس دےتھکی وہےئ ےلہپ وت رکش ادا یک ہک اس یک ی

ا اھت

ن

 یھت رھپ وشمرہ دےتی وہےئ ااھٹ اںیہن رھگ اجی

ے

  السم

 

 ان یک لکش ںیہن دانھکی اچاتہ نکیل رضخ وک اینپ 

ے

وےسی وت ی ارم ےن اہک اھت ہک وہ ای  ےتفہ ی

ر یھت

ن

  اھبیجن تہب زعی 

 

°°°°° 

 

ر اےس  وہ یتخس ےس روح وک اےنپ ی ازوؤں ںیم دوبےچ آںیھکن دنب ےئک وہےئ اھت اکیف دی 

د وہ وس اکچ ےہ ای 

 

  ویں یہ ڑپے دھکی رک روح وک اگل ہک ش
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ر اکچ 

ے

  وہ دنین ںیم ای
 
  یہ زیت وہیت یھت ج

ے

اس یک اسںیسن زیت یھت اور اس یک اسسن ی

ا

ے

  وہی

 

ی ریہ

ے

ھت
ی ک

ر اس ےک رہچے وک د   روح اکیف دی 

 

راب وہیکچ یھت 

ن

   یھب چ

 

  رھبی وہیئ داڑی ےک اسھت ی اولں یک س

 

امئ ےس رئیہ ٹک ںیہن یک اھت

ٹ

  اس ےن اکیف ی

 

د آوھکنں ےک ےچین رسخ ریکل یھت   ای 

 

 ےس وہ ےب آرایم ںیم اھت ش

ے
ے

بلطم ےک اکیف وق

کیھٹ ےس وسی ا یھب ہن وہ روح ےن آہتسہ ےس اینپ ای  ایلگن ی ارم یک وکلپں ےپ رےتھک 

 وہےئ اےس وھچا ۔ 
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وہ وس راہ اھت ایس ےیل اےسی یہ ڑپا راہ روح ےن رکسماےت وہےئ اس ےک امےھت وک وبلں ےس 

 ںیم یھب ےب انپہ ایپ

ے

  را گل راہ اھتوھچا وہ اس احل

 

ا یہ اکیف اھت 

ن

  روح اک دل دڑھےنک ےک ےئل وت ی ارم اک اس ےک یپاس وہی

 

  اس یک دوونں آوھکنں وک وبلں ےس وھچےت وہےئ وہ رکسمایئ

 

ر ےلہپ اےھچ    وہ وکیئ وخاب ںیہن تقیقح اھت اس ی ات اک ااسحس ی ارم اےس وھتڑی دی 

  رکوا رک وسی ا اھت   ےس

 

 

ے

ان ےھت  اس ےک ی ازو رپ ایھب ی

 
ن

  ی ارم یک اویلگنں ےک ن
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  وجدےتھکی وہےئ وہ ےب اایتخر رشام رک اانپ یہ ی ازو وچم یھٹیب

 

آیئ ول وی ۔۔اس ےک اکن ںیم یھٹیم رسوگیش رکےت وہےئ وہ اس ےک اگولں وک وچم رک 

 اس اک اہھت اےنپ اورپ ےس ااھٹےن یہ وایل یھت ۔

 

  ہ اےس دوی ارہ ڈیب رپ کنیھپ اکچ اھتہک ی ارم یک آھکن لھک یئگ ای  یہ ےکٹھج ںیم و

 

یک ہلئسم ےہ ںیہمت وسیت ویکں ںیہن وہ وکسن ےس وہ رسخ اگنںیہ اس یک آوھکنں ںیم 

ھِااڑے ےب دح رسداور ےصغ ےس رھبی آواز ںیم وبال

گ

  

 

ر وکیئ آی ا ےہ آواز آ ریہ ےہ وہ ای  ےحمل ےک ےیل اس ےس وخزفدہ 
م
د ی اہ ای 

 

ی ارم وہ ش

را رک وبیل
 
  وہےت ھگ
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د نکیل مت اہکں اج ریہ وہ  ای 

 

اہمترا امومں اور امیم وہں ےگ اتپسہل ےس واسپ آ ےئگ ںیہ ش

ا اب یک ان ےک اسھت اسری زدنیگ کپچ رکرےنہ اک

ن

 ای  ےنیہم ےس اںیہن ےک اسھت یھت ی

ارادہ ےہ آرام ےس ڑپی رو ںیہی رپ ارگ اہیں ےس ےنلہ یک یھب وکشش یک وت اجن اکنل 

  دوں اگ

 

 ےس اگل اکچ اھت ۔اور اس ےک ااسی    وہ ای  ی ار رھپاےس یسک ہیکت یک رطح

ن

دوبچ رک اےنپ یس 

  رکےن ےس رھپ یسک ےھنن رپدنے یک رطح اس ںیم دیق وہ یکچ یھت

 

 آیئ ہن آپ وک ۔۔وہ۔تہب ایپر اور وصعمتیم ےس وپھچ  ریمے ریغب اےنت دن دنین ںیہن

  داھکی

ن

  ریہ یھت ی ارم ےن رسخ آںیھکن وھکل رک اس یک اجی

 

رارویں انس داتی نکیل اب ںیم ںیہمت اینپ ےب 

ے

ارگ اس دن وفن ااھٹ یتیل وت اینپ اسری ےب ق

راری اں انسؤں اگ ںیہن ےنہس رپ وبجمر رکوں اگ

ے

  ق
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 دور وہیئ ہن وت اس رطح ےس اجن ولکنں اگ ہک اسری زدنیگ اب مت ھجم ےس ای  اچن یھب

ہ اپھچےت رھپو یگ ھجم ےس

ن

می
م

  

 

  وہ آںیھکن دنب رک ےک اےس دیکمھ دےتی وہےئ وبال

 

 وہ اموییس ےس وبیل یھت

ے

  ی ارم آپ ےن ےھجم اعمف ںیہن یک ایھب ی

 

ےھجم ںیہن اتگل اس اک رس    وت   ںیہمت اتگل ےہ ہک مت اعمیف ےک القئ وہ ارگ ںیہمت اتگل ےہ

 رپ رےتھک وہےئ وہ اےس ریحان اور رپاشین وھچڑ رک آںیھکن دنب رک اکچ 

ن

ردیتس اےنپ یس  زی 

 اھت ۔ 

 

ا  اور رھپ اس اک اہھت اھتم رک اےنپ رہچے رپ رھک دی 
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اےسی یہ وھچیت روہ ےھجم۔۔۔ اہمترا اہھت اھتانمںیہن اچےیہ ۔وہ رسد آواز ںیم اتہک 

ر رک ایگ ینعی ہک وہ اجگ راہ اھت اور اس یک اسری رحوتکں وک وسحمس رک اےسرشامےن رپ وبجم

 راہ اھت ۔ 

 

  اور اب یھب اچاتہ اھت ہک وہ اےس اےسی یہ وھچیت رےہ

 

ا اھت 

ے

 اےس اعمف ںیہن یک اھت اور ہن یہ وہ اےس اعمف رکےن اک ارادہ رھک

ے

ی ارم ےن ایھب ی

 ۔   نکیل روح وک نیقی اھت ہک وہ اےس انم ےل یگ 

 

اہں نکیل ذنہ ںیم ای  وسال اھت ہک رضخ امومں وک وہا یک ےہ ہک وہ اتپسہل ےئگ ںیہ ۔ہتپ 

ںیہن ی ارم اس ےس ےنلم یھب دے اگ ی ا ںیہن وسےتچ وہےئ ی ارم اک اہھت اےنپ اہھت ںیم ےیل 

  آںیھکن دنب رک یکچ یھت آج اےس یھب رپوکسن دنین آین یھت اےنپ ی ارم یک ی اوہں ںیم
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°°°°°° 

رضخ ےن آےت یہ ای  رظن روح ےک رمکے وک داھکی اہجں ادنریھا اھت بلطم ی ارم واہیہ 

 اھت ۔ویکہکن روح وک اےلیک ادنریھے ںیم ڈر اتگل اھت 

 اس اک دل وت تہب یک ہک ای  ی ار روح وک دھکی ےل۔

  نکیل اس ےن اےنپ دل یک امین ںیہن

رھپ ےس وکیئ ہن وکیئ اصقنن اچہپےئ   ویکہکن اےس ہتپ اھت ہک ی ارم اس یک لکش دھکی رک اےس

  اگ

اک ی ا دورسا ی ازو یہ دبن ےس اگل رک دے ۔روح ےس 

ن

اور ہی ہن وہ ہک اس ی ار وہ اس اک ی

ر وت اینپ اجن یھب یھت 

ن

 تبحم اینپ ہگج نکیل زعی 

 ہصغ اھت ہک 

ے

ا اھت ۔نکیل اس ےس وہ اس دح ی

ن

روح وت ی ارم یک اجن یھت اس ےن رھپ چب اجی

ھااےن اےس دےتھکی یہ اج

فک

 لکش 

ے

ا ۔ایس ےیل وت ای  ےتفہ ی

ے

ن ےس امرےن اک ارادہ رھک

 سءےپ یھب عنم رک دی ا اھت
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پرر اخومیش ےس آ رک اےنپ رمکے ںیم یلیلٰ ےک اسھت دنب یہ ایگ 
ب

ے

ی

ن

ص

ن

چ

 

 یلیلٰ یھب اےس اینپ لکش داھکےن اک وکیئ ارادہ ںیہن ریتھک یھت۔

ر یھت ۔

ن

 اس یھب اینپ اجن زعی 

ا ۔ اب ےچب اک وسچ رکی ارم ےن  

ے

ر ی ار رکی
م
 ای  ی ار اعمف یک اھت رضوری ںیہن ہک ہ

  وہ آسف اجےئ اگ اور واہں وج اکم رضخ ےس 
 
رضخ وت ہی وسچ رک یھب رپاشین اھت ہک لک ج

  ڈنیہل ںیہن وہےئ ان رپ ی ارم یک احل رکے اگ 

 

 ویکہکن وج اکم وہ ںیہن رکیپای ا اھت وہ وت اس ےن ای  اسڈیئ اگل اکچ اھت۔ 

ا  رم یک روپرسٹ یھت ۔ اس ےک لبیٹ رپ ی 

 ی ارم اانپ لمکم العج رکوا اکچ اھت ۔اور ہی اانت لکشم اھت یہ ںیہن انتج 
 ِ
ےلھچپ ی اسیئ دن ِم

کاا ےک ڈارٹکز ےن لکشم انب دی ا اھت۔ 

ن

 رسی لن

ی ارم ےن ایلٹ ںیم یہ اانپ العج رکوا ایل اھت ۔اور اب وہ لمکم تحص ی اب اھت رسی نکنل 

 رےتہ واہں ےس لکن ڈارٹکز یک وہج ےس اےس اکیف ولکشم

ے
ے

ں وک اسانم رکڑپا نکیل وق
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ے وخد وک یپالگ وہےن ےس اچب ایل اھت۔

ن

ن
 
کن
 رکی ارم 

اور اس زیچ نءےپ رضخ وک ےب رکف رک دی ا اھت اب یھب اس اک یہی انہک اھت ہک ارگ وہ ےلہپ روح 

ا ۔ 

ے

 ےس لم اتیل وت یھبک اانپ العج ہن رکوای

°°°° 

 راہ اھت۔   اوھٹ ۔۔روح وہ اکیف ےصغ ےس اےس اجاگ

  روح ےن آںیھکن وھکل رکداھکی رھپ رکوٹ ےتیل دضی ادناز ںیم وبیل

ےھجم ںیہن اانھٹ آج یہ وت وکسن ےس وسیئ وہں آپ یھب وس اجںیئ ۔اور ےھجم یھب دنین  

 وپری رکےن دںی

 روح ںیہمت ھجمس ںیہن آ راہ ںیم یک ہہک راہ وہں ۔وہ اچدر اتچنھک ےصغ ےس وبال۔

 لکشم وسال وھتڑی ہک ےھجم ھجمس ںیہن آےئ اگ ۔آپ وت رہمے ی ارم ی ارم آپ ھتم اک وکیئ 

 ںیہ

ر ی اب ھجمس آیت ےہ اور دیساھ دل رپ یھب یتگل ےہ وہ 
م
آاسن ےس ایپرے ےس ۔آپ یک وت ہ

را ریہ یھت ےسیج وخاب یک داین ںیم ی ارم ےس ایپرے رھبی یھٹم 

ٹ

ری 

ٹ

آںیھکن دنب ےیل ی 
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 یھٹم ی اںیت رکریہ وہ ۔ 

اراض ےہ۔

ن

 وت ہی یھب وھبل یئگ یھت ہک ی ارم اس ےس ی

ے
ے

 اس وق

ے اےس اینپ ی اوہں ی ارم ےن انی رظن وھگر رک اس یک
مہ
ل

 وپری ی ات ینس اور الگءےپ یہ 

 ںیم ااھٹ ایل۔ 

ااسی رکےنےس روح ےن آںیھکن وھکل رکاےس داھکی اور رھپ رکسما رک اس یک رگدن ںیم 

 ی اںیہ ڈایتل اس یک رگدن ںیم ہنم یھب اپھچ یئگ۔

 ایل ۔ 
 

ُ

 ی ارم اخومیش ےس اےس ااھٹ رک واش روم ِم

ارو ےک ےچین ڑھکا رک

 

 ںیم یہ اور اےس ش
پ
ارو وھکل یھب دی ا۔روح ای  ب

 

ےتپن وہےئ ش

دم رھک یکچ یھت۔   وہش یک دانی ںیم وقیپ

  اس یک آواز 
 
پرر اجےن اگل ۔ج

معب ہ
دلجی ےس اہن رک آو ںیمہ رھگ انلچ ےہ ۔وہ مکح داتی ی ا

 اکونں ںیم ڑپی۔ 

روے ڑسے وہےئ رکےلی۔آپ ںیہن وہ ریمے ایپرے ےس ی ارم۔وہ ریپ ےکٹپےتپ 

ٹ

ک

ارایگض ےس وبیل

ن

 ۔ ی

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

460 

روے ڑسے وہےئ  

ٹ

ن اس ک
ِ
مہ

ے

ب

 ۔وت 

ٹ
 

روا ڑسا وہا رکالی رای

ٹ

یک اہک مت ےن ےھجم ک

ا اچےہ

ن

  رکلیءےپ وک ٹسیٹ یھب رکی

ا اس اک راہتس دنب رک ایگ۔ 

ے

 وہ دووبں اہھت اس ےک اسھت دویار رپ رھک

ازک وبلں وک 

ن

اور اےس ھچک یھب ےنھجمس اک ومعق دےی ریغب اس ےک وبلں رپکھج رک اس ےک ی

 ۔ دیق رک ایل

 ایل۔ 

 

ن

 

 ب
 ِ
 آس یک دشت رپ روح ےن اس یک رشٹ وک ویھٹمں ِم

 ےھت اس اک ادناز 

 

ِ
روح ےک اسھت اسھت ی ارم ےک ڑپکے یھب وپری رطح ےس گیھب ِگ

دی ات وک وکسن دے راہاھت ۔اور 

ن

اب یھب لک رات واال یہ اھت۔وہ اس ےپ اکھج اےنپ خ 

دی ات یک آگ ںیم لج ریہ یھت۔

ن

 روح اس ےک خ 

 

 شخب رک وہ اس ےس زرا دور وہا۔اور اس اک اگل اپھتپھتی ا۔ اس ےک وبلں وک

 

ا ےہ۔

ن

ن اےنپ رھگ اجی
 
ہن
مم
ہ

روا ڑسا وہا رکالی ۔دلجی رکو 

ٹ

 وت اسیک اگل ک

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

461 

 

ر یلکن ۔ 
م
ر ںیم وہ ہنم الھپےئ ی اہ  وھتڑی یہ دی 

 

ارے رپ وہ وبیل وت ی ارم ےن رھپ ےس 

 

ےھجم امومں ےس انلم ےہ ی ارم ۔اس ےک ےنلچ ےک اش

ارایگض

ن

 ےس داھکی۔  اےس ی

 

ا ںیہن اچےہ اھت۔وج اس ےن یک ےہ ہن

ن

روح اس ےک دعب اےس ےنیج اک   زدنہ ےہ وہ نکیل وہی

قح ںیہن ےہ نکیل وہ رھپ یھب زدنہ ےہ ویکہکن اہمترے یپاس وہ وادح رہتش ےہ اب 

 وصفل ںیہن وبانل دلجی ولچورہن ااھچ ںیہن وہ اگ۔وہ دیکمھ داتی وہا وبال۔ 

 

  بلطم آپ ان ےس یھب افخ

 

دا آپ ےک اغی

ٹ ن

 ںیہ ۔ی ارم اوہنں ےن آپ وک انتک ڈوھی

وہےن ےک دعب یھب آپ یک ہگج اسرے اکم رکےت رےہ س  ھچک اھبسال اور آپ ان 

اراض وہ رےہ ںیہ۔

ن

 ےس ی
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امئ ںیہن ےہ ریمے یپاس وہ اس یک ی ات 

ٹ

راب رکو ۔ولچ دلجی ی

ن

 چ

ے

روح ریما دامغ م

 اکٹ ایگ۔

 

 رک یل   ںیم امومں ےس ےلم انب ںیہن اجوں یگ 

ٹ
 

اتپ ںیہن آپ ےن ان    ی ارم زیلپ وھتڑا وی

 ےک اسھت یک یک ےہ وج وہ اتپسہل ںیم ےھت 

 

 اب ای  ی ار دےنھکی وت دںی وہ تنم رھبے ادناز ںیم وبیل۔ 

 

ازک اس ووجد اینپ ی اوہں 

ن

راھ اس اک ی

ٹ

ی ارم ےن ای  رظن اےس داھکی اور رھپ دو دقم آےگ ی 

ر یک رطف لچ دی ا
م
  ںیم ااھٹی ا اور دروازہ وھکل رک ی اہ

 

 ںیم امومں ےس لم رک اجؤں یگ۔

ے

 ی ارم ہی طلغ ےہ آپ ااسی ںیہن رک تکس
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ردیتس ےل رک   اج رےہ ںیہ امومں وہ امومں امومں دلجی آںیئ ےھجم اچبںیئ ی ارم ےھجم زی 

  اویچن اویچن آواز ںیم الچ ریہ یھت

 

 نکیل ی ارم وک وکن اس رپوا یھت

 

  وہ اس یک خیچ و اکپر رظن ادناز ےیک آےگ رھبے اج راہ اھت

 

  ہک رمکے ںیم رضخاخومیش ےس اھٹیب اس ےک اجےن اک ااظتنر رک راہ اھت
 
  ج

 

ر ےک دعب آواز دنب وہ یئگ ینعی ہک وہ    دوونں اج ےکچ ےھت  وھتڑی دی 
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ر آرام رک ول ہتپ ںیہن آسف ںیم ی ارم اہمترا یک احل رکے اگ ہی ہن وہ ےک  رضخ وھتڑی دی 

ڈیب رپ ےنھٹیب ےک یھب القئ ہن روہ ایس ےیل ہہک ریہ وہں ہک ےلہپ یہ آرام رک ےک اجؤ یلیلٰ 

 وغر اگل اھت
 
  ےن وشمرہ دی ا وج رضخ وک یھب اقب

 

°°°°°° 

 

اہتش انبؤ اس اک مکح ےتلم یہ روح ےن اےس وھگر رک داھکی وہ ایھب اجؤ اج رک ریم

ن

ے ےئل ی

  ایھب اہیں ےچنہپ ےھت

 

 ےلہپ یہ آپ ےن ےھجم اسری رات 

ے

ےھجم دنین آ ریہ ےہ ی ارم آپ ھجم رپملظ ںیہن رک تکس

  وسےن ںیہن دی ا اور رھپ حبص حبص اذان ےس ےلہپ ےھجم اہیں الےئ

 

ا ےہ وہ ی الکل آہتسہ ےس آواز اور اب آپ وک ریمے اہھت اک  

ے

اہتش یھب اچےیہ ااسی وکن رکی

ن

ی
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  ںیم انمنمیت اس ےک ےھچیپ ےھچیپ لچ ریہ یھت 

 

  ھچک اہک مت ےن وہ وہ اےس وھگرےت وہےئ وبال

 

اہتش انبیت وہں 

ن

ںیہن سب یہی ہہک ریہ وہں ہک آپ روم ںیم اجںیئ ںیم آپ ےک ےئل ی

  اس ےک یتخس ےس وھگرےن رپ وہ اینپ ی ات یہ دبل یئگ

 

ا   لچ دی 

ن

  ڈگ دلجی رکو وہ ہہک رک اےنپ رمکے یک اجی

 

روا وبل رےہ ںیہ ولچ وکیئ ی ات ںیہن ںیم

ٹ

اےنپ  ہی یک رکےلی اک وجس یپ رک ےھٹیب ںیہ وج اانت ک

اہتش رکواوں یگ وت وخد یہ ےھٹیم وہ اجںیئ ےگ انمرکوت ںیم یھب روہں 

ن

اہھت ےس اھٹیم اھٹیم ی

 ںیہ آپ ھجم ےس وہ رکسما رک اےنپ آپ وک 

ے

اراض وہ تکس

ن

 ی

ے

ر بک ی

ن

یگ ی ارم ی اوب آچ

  آیئ یھت۔ 

ن

 ڈگکل وش رکیت نچک یک اجی
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°°°°°° 

 

رپ اھٹیب اھت تہب وکشش ےک ی اووجد وہ   روح وک نچک ںیم جیب رک اب ی ارم آرام ےس اےنپ ڈیب

 وخد وک روح ےک یپاس اجےن ےس روک ںیہن یپای ا 

 

ا اھت نکیل روح یک رحوتکں یک وہج ےس اس یک    وہ اس ےس اکیف

ے

اراض رےنہ اک ارادہ رھک

ن

ی

ارایگض دم وتڑےن یگل 

ن

 ی

 

ر ںیم وہ رنم رپ اکچ اھت اس اک ارادہ اینت آاسین ےس اےس اعمف رکےن   رزگ وھتڑی یہ دی 
م
اک ہ

  ہن اھت

 

نکیل روح یک ی اںیت اس یک وصعمتیم ی ارم وک ای  ی ار رھپ ےس اس یک رطف ارٹیٹکی 
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  رکےن یگل یھت

 

اےنپ رہچے رپ اس اک رنم اک سمل وسحمس رک ےک اس ےن رکسما رک اےنپ رہچے ہپ اہھت 

د روح یھبک ںیہن ھجمس یتکس یھت ہک ی ارم ےک ےیل وہ ےہ یک  ای 

 

  راھک ش

 

  اےس روح ےک ےنخیچ یک آواز انسیئ یھتوہ اےنپ  
 
  یہ ایخولں ںیم مگ اھت ج

 

  آی ا اھت

ن

  وہ زیتی ےس اھٹ رک نچک یک اجی

 

اہجں روح اےنپ اہھت وک زور ےس اھتںیم روےن یک ایتری ڑکپ ریہ یھت وہ نچک ےک اکم 

رزگ ںیہن یھت اس ےیل اےس تہب مک یھب وھچٹ آیت یھت
م
اڑی ہ

ن

  رکےن ںیم ای
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 یک وہا ریمی اجن ںیھمت وچٹ یگل ےہ داھکؤ ےھجم ولچ روم ںیم اایتحط ےس روح ریما ہچب 

اکم ںیہن رک یتکس وکیئ ےھچیپ رپا ےہ یک ویکں اینت دلجی اچم ریھک ےہ وہ زیتی ےس اس اک 

 راہ اھت

ٹ
ن

  اہھت داتھکی اےس ڈای

 

 رھپ ی ارم ےھجم وچٹ ںیہن یگل وہ اےس اس رطح ےس اینپ رکف رکےت دھکی رک ےلہپ وت یسنہ 

  اھجمسےت وہےئ وبیل

 

ازک ےس اہھت وک اےنپ اہھت ںیم اھتںیم وہ ایھب یھب 

ن

وت رھپ خیچ ویکں ریہ یھت اس ےک ی

  وٹٹےتل وہےئ وبال

 

ارہ یک اہجں ای  اھنن اس اکرکوچ یھبک 

 

ی ارم واہں اس ےن نچک یک زنیم یک رطف یھب اش

  ادرھ یھبک ادرھ اھبگ راہ اھت
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ارے نچیک ںیم وت ااسی ھچک ںیہن اھت وت وھچوٹ اکرکوچ اہیں یک رک راہ ےہ ہی اہیں اانت 
م
ی ارم ہ

 وہں ےگ اور وہاتکس اس ےک وادلنی یھب ںیہی   ےبرکف آزادی ےس وھگم راہ ےہ وت انیقیً

  ےہ اس یک یلمیف یھب

 

 اکرکوچ یک یلمیف الپگنن رپ وغر رکےن اک وکیئ ارادہ ںیہن 

ے
ے

ٹش اپ روح ریما اس وق

اہتش انبو

ن

 رک اتہک ڈروےس ڑیکے    ےہ دلجی ےس ی

ٹ
ن

وھبک یگل ےہ ےھجم وہ اےس ڈای

  وکمڑے امرےن یک رپسے اکنےنل اگل

 

 ہی ہن  

ے

وہ ہک آپ ےک اجےن ےک دعب ہی اکرکوچ ھجم رپ ی ارم آپ اہیں ےس اجےیئ اگ م

اہتش انبےن ںیم 

ن

ی ی

ے

ھت
ی ک

  د

ن

ہلمح رکدے اور اھک اجےئ ےھجم وہ وچر اگنہ ےس اکرکوچ یک اجی

  رصموف یھت

 

 اےسداھکی 

ے

  ی ارم ےن ای  رظن رسےس ریپی
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ا اس اکرکوچ ںیہمت اھک اتکس ےہ ی ارم ےن اےس دےتھکی 

ٹ

روح ںیہمت اتگل ےہ ہک ھچک وھچی

رہ یک  وہےئ
م
  ریخت اک اظمہ

 

د ںیہن اھک یپاےئ اگ نکیل ای 

 

ا اس ش

ٹ

ہی یھب وت وہ اتکس ےہ ہک آپ ےک اجےن ےک دعب اس    وھچی

رض 

ن

ا آپ اک ق

ن

ر ےہ ریمی افحتظ رکی
م
یک وپری یلمیف ھجم رپ ہلمح رکدےآپ ریمے وشہ

 ںیہی رپ ےھٹیب

ے

  ےہ آپ اہیں ےس ںیہک ںیہن اج تکس

 

 رکوں یگ ہک آپ ےن ےھجم اکرکوچ اور ورہن ںیم روز رشحم اہلل ےک اسےنم

ے

 
 آپ یک اکشی

ارہ رک ریہ یھت

 

  اس یک یلمیف ےک وحاےل رکدی ا وہ دیکمھ دےتی وہےئ رکیس یک رطف اش

 

 رکوں اگ ہک مت ےن وفن رپ ھجم ےس 

ے

 
ا اور ںیم روز رشحم اہلل ےس ہی اکشی

ن

 رکی

ے

 
مت ہی اکشی

 ےیل ی ارم ڑتپ راہ اھت ی ات ںیہن یک ہی اجےتن وہےئ یھب ہک مت ےس ی ات رکےن ےک

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

471 

 

 وبےنل رپ روح رس اکھج یئگ۔ 

ن

 اس ےک ااچی

 

۔    ی ارم ےھجم اگل اھت ہک آپ ریمی آواز نس رک اانپ العج رکواےئ ریغب واسپ آ اجںیئ ےگ

 ےھجم آپ یک تحص یک رکف یھت۔ 

 

تحص یک رکف یھت ریمی اجن یک ںیہن ریمی ڑتیتپ اسوسنں یک ںیہن ریمے ےتگلس 

دی اوتں یک ںیہن 

ن

د رشدنمہ رک ایگ۔خ  ری 

ن

  ۔وہ اس یک ی ات اکٹ رک اےس م

 

  آیئ ۔اور زرا اس کھج رک اس ےک اگل رپ اےنپ ل  
 
ی ر

ے

روح آہتسہ ےس اس ےک ق

  رےھک

 

 اینپ روح وک اعمف ںیہن رکںی ےگ ی ارم ۔وہ آہتسہ ےس اس یک وگد ںیم یتھٹیب وپےنھچیگل
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  اور روح ےک اس ادناز رپ ی ارم اک دل یھب ےب اامین وہےن اگل اھت

 

د اےنپ اورپ اکھج ایگ ری 

ن

  اس یک رمک ہپ اہھت رےتھک وہےئ اس ےن م

 

ا رامشئ رک راہ اھت رصف وک ی الکل ھجمس ہن آی 

ن

  سک یم ۔وہ مکح دے راہ اھت ی ا ق

 

راتمح لمحت ےس وبیل 

ن

اہتش رک یل ۔وہ انب م

ن

 ےلہپ ی

 

ا وھگرےت وہےئ وبالروح ںیم ےن

ے

   اہک سک یم ۔وہ اس یک ی ات رظن ادناز رکی

 

  رھپ یک اعمیف لم اجےئ یگ ۔وہ رکسما رک اس ےک ی ال ےھچیپ رکیت ایپر ےس وبیل
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ویکہکن چس یہ ہی اھت ہک ی ارم ےک اےنت یپاس آےن ےک دعب اب اس ںیم سک رکےن یک تمہ 

   ی الکل ںیہن یھت وہ سب اینت یہ وبڈل وہیتکس یھت

 

روح ںیم یک ہہک راہ وہں ںیہمت ھجمس ںیہن آراہ اب مت ےھجم ہصغ دالریہ وہ وہ اس یک رمک 

ا اس اک رہچہ وخد رپ اکھجےئ وہےئ ذرا تخس ےجہل ںیم وبال

ے

  ںیم یتخس ےس ی ازو احلئ رکی

 

  ارگ ںیم سک رکوں وت یک آپ ےھجم اعمف رک دںی ےگ وہ تہب تمہ ےس وبیل یھت

 

ا دنب رکو وج ہہک راہ وہں وہ رکو ۔وہ اےس وھگرےت وہےئ وبالرک   وضفل وکباس

ن

  ی

 

بلطم سک ےنیل ےک دعب یھب آپ ےھجم اعمف ںیہن رکںی ےگ اجںیئ ںیم ںیہن رکیت وہ 

  رخنے داھکیت اےنھٹ یہ وایل یھت
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  ی ارم ےن اس اک رہچہ اےنپ اہوھتں ےس ڑکپ ےک اس ےک وبلں رپ اےنپ ل  رھک 
 
ج

ر وہایگ اس یک   سک اک دوراہین   دےیئ
م
رےنھ اگل اور ی ارم یک دشت انہس اس ےک سب ےس ی اہ

ٹ

ی 

اسسن وھپےنل یگل یھت اور وہ وج ہشیمہ ےس اس یک اسوسنں رپ اانپ قح اتھجمس اھت ےباقوب وہ 

  اکچ اھت

 

 ہپ اہھت رھک رک اےس وخد ےس دور رکےن یک وکشش رکےن یگل

ن

  روح ےک یس 

 

  ہک وہ اس ےک دوونں اہھت اھتم اک 
 
  ایس یک رمک ےک ےھچیپ ےل ایگ  ج

 

اےنپ ای  اہھت ےس اس ےک دوونں اہھت الک رک ےک وہ اس ےک وبلں اےنپ وبلں یک یگنشت 

ا راہ

ے

  اٹمی
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  ہک روح یبمل یبمل 
 
رس اھکی ا اور اس اک رہچہ دےنھکی اگل ج

ے

رھپ ہن اجےن یک وسچ رک اس رپ ی

 رپ رس رھک یکچ یھت ۔

ن

 اسںیسن یتیل ایس ےک یس 

 

 ےس اگلےئ وہ یھب اینپ آںیھکن دنب ےئک اےس وسحمس رک راہ اھت

ن

  اےس اےنپ یس 

 

 دروازے رپ دکتس وہیئ

ن

  ااچی
 
  ج

 

ا
م
رے رھگ وکن آ ایگ ایھب وت یسک وک ہتپ یھب ںیہن ےہ ہک مہ اےنپ رھگ ی ارم ہی اینت حبص ہ

  واسپ آ ےئگ ںیہ

 

رہ رکےت 
م
وہ آںیھکن وھکل رک ی ا رم اک رہچہ دےتھکی وہےئ وپےنھچ یگل ہکبج ی ارم الیملع اک اظمہ

  وہےئ دنکےھ ااکچ ایگ
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اہتش رکںی

ن

ی وہں آپ ی

ے

ھت
ی ک

  ےلچ وھچڑںی ںیم اج ےک د

 

ر لبیٹ رپ رھک رک وبیل ا وہ اس یک وگد ےس

ن

 

 

 

اےتش یک ڈی

ن

 ایتھٹ وہیئ ی

 

ارف ںیم ےس وکیئ وہا وت ےن واسپ یھب دانی آج ںیم آرام رکےن اک ومڈ ےہ وہ 

 

رضخ اور ش

  ےب زاری ےس وبال

 

  آرام رکےن اک ہی ےھجم گنت رکےن اک روح ےن اجےت اجےت وپاھچ

 

اہتش رکےن اگلںیہمت گنت رکےن اک ںیہن مت ےس دبہل ےنیل اک وہ آرا

ن

  م ےس اتہک ی

 

°°°°° 
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ارے اصرم اھبیئ ےسیک ںیہ آپ دروازہ وھکےتل یہ اصرم وک لف ویافینرم ںیم ریحان اور 

  رپاشین دھکی رک وہ وپےنھچ یگل

 

  ںیم وت کیھٹ وہں نکیل مت اہیں یک رک ریہ وہ

 

  ںیم اہیں ےس زگر راہ اھت ہک رھگ یک السٹئ ان دیھکی

 

  ےس ی ارم یک ومت یک 
 
 وت ےہ ہن اصرم رپاشیین ےس وپھچ راہ اھت ویکہکن ج

ے

 
س  ریخی

  ربخ آیئ یھت وہ وت رضخ ےک اسھت رہ ریہ یھت

 

  وت رھپ اینت حبص حبص وہ اہیں یک رک ریہ یھت
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د رلک ےک ڈرسی ںیم وہ 

ٹ

اور اس یک ڈرگنسی رپ رظن اجےت یہ اصرم وک اکٹھج اگل اھت ڈارک ری 

گل ریہ یھت نکیل ایھب ی ارم وک ےئگ ای  ہنیہم ںیہن وہا اھت اور روح اینپ   تہب ایپری

  رنیگن زدنیگ ںیم رصموف وہ ریہ یھت

 

یج وہ درالص مہ آج حبص یہ واسپ آےئ ںیہ اےس ھجمس ںیہن آ راہ اھت ہک وہ ی ارم ےک 

 ی ارے ںیم اےس ےسیک اتبےئ

 

   اور رھپ داتھکی یہ رہ ایگاہمترے اسھت وکیئ اور یھب آی ا ےہ اصرم ےن ےھچیپ داھکی

 

ارٹکپسن ںیہمت سک ےن ہہک دی ا ہک حبص یہ حبص اہمتری لکش دانھکی وعام وک    آو ےب ووقف

  دنسپ ےہ
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وہ اےس دےتھکی وہےئ وبل راہ اھت ہکبج اصرم اک ہنم وہ ریحت ےس الھک اھت ۔اور وہ ان دوونں 

رپاشین ہنم لھک رک ی ارم یک   وک ای  دورسے ےس ی اںیت رکےت اور اصرم وک ریحان اور

  دےتھکی دھکی وخد وفراً واہں ےس لکن یئگ یھت

ن

  اجی

 

  ی ارم مت زدنہ وہ ۔۔۔؟ اصرم وک اینپ آوھکنں رپ نیقی ںیہن آراہ اھت

 

رتص ےس اےس وجاب دےنی اگل

ن

ا وہں وہ ق

ے

  ارگ مت ےتہک وہ وت رم اجی

 

  یش ےس وبال اھتی ارم ےھجم نیقی ںیہن آراہ ہک مت زدنہ وہ اصرم ےب دح وخ

 

رٹ رک آؤ ارگ واہں رپ ہن الم وت 

ن

 اورپ یھب داتی وہں اجرک منہج اک وی 

ن

ن
ِ
مہ

ے

ب

ا وہں ہک 

ے

ااسی رکی

ا وہاتکس ےہ یسک کین اامعل 

ن

 ںیم یھب داھکی ی

ے ن

 
روتشں ےس ااجزت ےل رک ای  رظن ج

ن

ق

 ںیم یھب دںی

ے ن

 
  ےس اہلل ےھجم ج
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  واسپ آ اج

ے

ا اور رھپ نیقی رک انیلاور ارگ دوونں وہگجں رپ ہن الم ی

ن

  ی

 

رہ دے ریہ یھت اس ےیل ی ات وطلی رک ےک وبال

ن

 ی ارم وک اکیف م

ے

  اس یک احل

 

 ےس گل اکچ اھت

ن

ا وہا اس ےک یس 

ے

  ہکبج وہ اس یک ی ات رظنادناز رکی

 

ی ارم ےھجم نیقی ںیہن آراہ ریمے اھبیئ مت زدنہ وہ ریمی وخیش اک وکیئ اکھٹہن ںیہن ےہ 

  اور اہمتری ویبی ےن ےھجم ےب ووقف انبی ا  اہمتری میٹ ربمم

 

 ےس اگل رک یسک 

ن

ںیم ان س  وک یھبک اعمف ںیہن رکوں اگ ی ا رم آیئ ول وی وہ اس ےک یس 

  ےچب یک رطح وخش وہ راہ اھت
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ہی    ان ولوگں وک وت ںیم یھب اینت آاسین ےس اعمف ںیہن رکوں اگ اصرم نکیل اہمترا

  ونجمں واال ادناز ےھجم ی الکل دنسپ ںیہن ےہ

 

اور اس یک آوھکنں ںیم وموجد یمن دھکی رک ی ار م ےن تہب    اس ےک اس رطح ےس ےنکپچ

  رنیم ےس اہک اھت

 

  سج رپ اصرم لھک رک اسنہ

 

ا وہں اہمتری وسیت وہیئ لکش دھکی رک ادنازہ اگل اتکس وہں ہک   ولچ ادنر آوںیہمت

ے

اچےئ الپی

اہتش رکوا رک ںیہن اجیھب

ن

  رعوہ ےن ی

 

 ڈوییٹ رپ وہں ایھب رھگ یہ اج راہ اھت

ٹ
 

ای

ن

  ںیہن ی ار رات ےس ی

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

482 

 

  وہ اس ےک اسھت ادنر آےت وہےئ وبال

 

اراض وہں اس ےس و

ن

ہ روح وک تخس اگنوہں  اینپ ویبی ےس وخد یہ اچےئ اک وبل دو ںیم ی

  ےس وھگرےت وہےئ وبال

 

ارہ یک 

 

اراض وہں ی ارم ےن ےتہک وہےئ رکیس یھب رطف اش

ن

وکیئ ی ات ںیہن ںیم یھب ی

ری ی ات نس رک روح ےن وھگررک اےس داھکی ےسیج 

ن

اہجں اصرم ھٹیب اکچ اھت ہکبج اس یک آچ

 ی ارم اصف وطر رپ رظن ادناز رک ایگ 

°°°°°° 

 

 اصرم اچےئ یپ رک بک اک اج اکچ اھت ۔ 
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رنت دوھ ریہ یھت ۔  اےتش ےک ی 

ن

 روح ی

 

  ڑھکا اس ےک افرغ وہےن اک ااظتنر رک راہ اھت
 
ی ر

ے

  اور ی ارم اس ےک ق

 

رض 

ن

ا ی ارم اک ق

ن

ویکہکن روح ےک اطمقب اکرکوچ اور اس یک یلمیف ےس اس یک افحتظ رکی

  اھت

 

روح دلجی افرغ وہ ےھجم دنین آریہ ےہ ۔ی ارم ےن اس ےک اہھت اینت ولس ڈیپس ںیم ےتلچ 

  دھکی رک اہک

 

اہک کیھٹ ےس اصف وہں۔ وہ اانمطن ےس 

ے

رنت آرام ےس دوھےئ اجےت ںیہ ۔ ی ی ارم ی 

  ےس اےنپ اکم ںیم نگم وہیئگوبیل اور رھپ
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رنت دوھ یت روہںیم اج راہ وہں وسےنریما  کیھٹ ےہ وت رھپ مت اہیں وکسن ےس اےنپ ی 

ارایگض وش رک راہ 

ن

اہیں اہمترے ےیل ڑھکے رےنہ اک وکیئ ارادہ ںیہن ےہ ی ارم اب یھب ی

  اھت

 

ںیم آپ ےس یچس  ی ارم آپ ارگ ےھجم اہیں اکرکوچ اور ایکس یلمیف ےک یپاس وھچڑ رک ےئگ وت  

اراض وہ اجؤں یگ روح دیکمھ دےتی وہےئ وبیل

ن

  وایل ی

 

  ہکبج اس ےک ادناز رپ ی ارم وک اکٹھج اگل اھت

 

اراض وہں ی ارم ےن اتجےت وہےئ اہک 

ن

دی مت ےس ی

ٹ

 و زیم ںیم آرلی 
شکن
ی ک

  ا

 

  اوسپ وسری ںیم وھبل یئگ یھت ۔وہ اےنپ رس ہپ اہھت امرےت وہےئ وبیل
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رے رطےقی ےس شیپ آؤں اگ وہ اب دوی ارہ وھبےنل   ا ورہن تہب ی 

ن

 رکی

ے

یک وکشش م

  تخس ےجہل ںیم وبال

 

ر آےت وہےئ وبیل

ٹ

رای    لک ےس آپ وکن اس اےھچ رطےقی ےس شیپ آرےہ ںیہ وہ ی 

 

 دیھکی یہ ںیہن ےہ اور سج دن مت ےن 

ٹ
 

ںیہن ےبیب ایھب مت ےن ی ارم اکیمظ یک ڈیب اسی

  ؤ یگ تہب اتھچپؤ یگ۔ی ارم اکیمظ یک ڈیباسڈیئ دھکی انیل وت اتھچپ

 

  وہ اس یک آوھکنں ںیم داتھکی رسد ادناز ںیم وبال

 

  اور آپ اچےتہ ںیہ ہک ںیم اتھچپؤں وہ اےس دےتھکی ایس ےک ادناز ںیم وبیل
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 رکو ۔وہ 

ے

راب م

ن

 رکو ریمے اسھت ارگ ےھجم انمںیہن یتکس وت دامغ چ

ے

وضفل ثحب م

  ی ات یہ دبل ایگ

 

ر وت ےتہک ںیہ ہک ںیم اینت ایپری 
م
راب ںیہن رکیت ہکلب ریمے ایپرےےس وشہ

ن

ںیم دامغ چ

اا یہ ںیہن اچےیہ ہی ہن وہ ہک ےھجم یسک یک دنگی رظن گل اجےئ 

ن

کلی

ن

ن
ر 
م
وہ ں ۔ہک ےھجم ںیہک ی اہ

  وہ یھبک ایپر ںیم یک یئگ ی ارم یک ی ات وک ی اد رکےت وہےئ وبیل

 

ا ےہ اہمترا ایپرا اس

ے

ر اس اک دامغ اکھٹےن اگلؤ ۔اس ےک ادناز رپ ی ارم  وضفل وکباس رکی
م
 وشہ

ر رک وبال

ٹ
پ
  چ

 

ر ےک الخف ای  ظفل یھب اہک ۔ 
م
 ےھجم ھچک یھب ںیہک نکیل ربخدار وج آپ ےن ریمے وشہ

 

ر ےس ینتک تبحم ےہ ہی وت اےس 
م
زی ادہ ےننب یک رضورت ںیہن ےہ ںیہمت اہمترے وشہ
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ا ےک اتپسہل ںیم یہ ہتپ لچ ایگ اھتی ا 

ن

  رم زنط رکےن ےس ی از ہن آی ارسی ٹل

 

 یک ۔۔۔! وہ اےس دےتھکی وہےئ اموییس ےس وبیل 

ے

 آپ ای  ی ار اعمف ںیہن رک تکس

 

ی ویبی وہ وج 

م
ک

ن

ی

ںیم اعمیف امےنگن ےس ںیہن ہکلب انمےن ےس امونں اگ روح مت ای  ااہتنیئ 

رنت متخ وہےن رپ ی ارم اتہک ارایگض متخ ںیہن رک یتکس ۔اس ےک ی 

ن

ر یک ی
م
 وہا رمکے اےنپ وشہ

  الچ ایگ

ن

  یک اجی

 

رڈنب وہ وج اینپ ویبی وک اتسس رک وخش وہےت ںیہ آپ وک ہتپ 

ن

م
اور آپ ای  تہب دنگے ہ

ا اچےیہ ہن وہ اس ےک ےھچیپ آےت وہےئ وبل 

ن

ا وت آپ وک وخد یہ امن اجی

ے

ا ںیہن آی

ن

ےہ ےھجم انمی

  ریہ یھت

 

  ہک ی ار م وت اےس رسے ےس رظن ادناز ےیک وہےئ اھت
 
 ج

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

488 

 

°°°°° 

 

 وہ رمکے ںیم آیئ وت ی ارم وس راہ اھت اھت۔ 

 

 وہ یھب اخومیش ےس اس ےک یپاس یہ ٹیل یئگ

 

  رک ایل۔ 
 
ی ر

ے

 یہ ی ارم ےناےس رمک ےس چنیھک رک اےنپ ق

ن

  ااچی
 
 ج

 

 رحتک رپ اس ےن وھگر رک ی ارم وک داھکی وج اےنپ آپ وک دنین ںیم وش رک راہ 

ن

اس یک ااچی

ر اس اک رہچہ د ی ریہ نکیل وکیئ روپیسن ہن ےنلم رپ رکسمرک آںیھگن دنب رک اھت۔ وہ اکیف دی 

ے

ھت
ی ک

 یئگ۔ویکہکن ی ارم چس چم ںیم وس اکچ اھت ۔ 
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ا دھکی روح ےک ادنر اک رشاریت ڑیکا اجگ ایگ۔اور وہ اب اس ےک اسھت 

ے

اور اےس وسی

 ایتسمں رکےن یگل۔ 

 

اک وک ڑھچیت۔وت یھبک اس ےک ڈلپم ںیم ایلگن ڈایتل

ن

۔وت یھبک وپرے   یھبک وہ ی ارم ےک ی

 رہچے رپ ایلگن ےس ریکلںی یتچنھک ۔ 

 

ر ںیہن ےل راہ اھت۔ہتپ ںیہن ےنتک اسولں یک دنین آج 

 

ہکبج ی ارم وکسن ےس ڑپا یسک زیچ اک ای

 یہ وپری رک راہ اھت 

 

ا 

ن

 ی ارم ےس ی ات رکی

ے
ے

ا اچیتہ یھت نکیل وہ اس وق

ن

ری اد ںیہن رکی اس وک اجاگ رک وہ اانپ وکسن ی 

 اچیتہ یھت۔ 
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ا اچیتہ یھت۔نکیل وہ وت وکسن ےس وخد وک وکسن اچنہپ رک وس ایگ 

ن

 زگاری

ے
ے

اس ےک اسھت وق

 اھت۔ 

 

ر ایتسمں رکےن ےک دعب وہ تھچ وک وھگرےن یگل ۔   اکیف دی 

 

 ی ارم ےن اس

ن

  ااچی
 
 اہھت اھتم رک اےنپ رہچے رپ رھک دی ا۔    ج

 

 رکیت روہ ااھچ گل راہ ےہ ۔وہ دنب آوھکنں ےس وبال

 

آپ اجگ رےہ ںیہ۔ںیم وبر وہ ریہ وہں ۔ےلہپ اںیھٹ ی اںیت رکںی ھجم ےس وہ مکح 

 دے ریہ یھت ۔ 
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 اہمترے ہنم ےنگل اک ریما وکیئ ارادہ ںیہن وہ دنب آوھکنں ےس وبال۔ 

 

  ںیم ہہک ریہ وہں وت وا ہی یک ی ات وہیئ 
 
  گل ےئگ اور اب ج

ے

  اانپ بلطم اھت ی
 
 ۔ج

 آپ اک ارادہ ںیہن۔ 

 

مت اس رطح ےس ہنم ےنگل اک ہہک ریہ وہ۔۔۔! وہ آںیھکن لھک رک اس یک ی ات وک اےنپ 

 ادناز ںیم ےتیل وہےئ وہا۔

 

 گل اکچ ارگ ےلہپ اتب دیتی ہک مت اس رطح ےس ہنم ےنگل یک ی ات رک ریہ وپ وت ںیم بک اک ہنم 

ا

ے

 وہی

 

 اس ےک وہوٹنں ےک یپاس ےل ایگ 

ٹ
ن

 وہ اس ال رہچہ اہوھتں ںیم اھتےتم وہےئ اےنپ وہی
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ا اچیتہ وہں آپ ےس وہ دلجی ےس وبیل

ن

 ریماہی بلطم ںیہن اھت ںیم ی اںیت رکی

 

نکیل ریما اب یہی بلطم ےپ اور ی ات ںیم مت ےس ںیہن رک اتکس ویکہکن ںیم مت ےس 

اراض وہں۔

ن

  ی

 

ارایگض ی اد ںیہن ریتہ۔۔! وہ ہنم انب رک وپےنھچ یگل

ن

 ہی س  رکےت وہےئ ی

 

اراض وہں وت ےلہپ  

ن

ںیہن ےھجم سب اےنپ بلطم یک زیچںی ی اد ریتہ ںیہ۔ی ایق ںیم مت ےس ی

ر کھج رک اےس ےب 
م
انمو ےھجم اور رھپ وج اچےہ ہہک ول۔وہ وکسن ےس اتہک اس ےک وبلں ہ

 وکسن رکایگ۔

 

ارایگض ۔اےنپ  ےسیک انموں آپ وک ہی

ن

ا ۔۔۔۔؟ ےسیک متخ وہیگ آپ یک ہی ی

ن

یھب اتبںیئ ی

وبلں وک آزادی یتلم روح ےن وپاھچ اس ےس ےلہپ ہک وہ دوی ارہ اس ےک وہوٹنں رپ اتکھج 

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

493 

 روح اس ےک وہوٹنں رپ اہھت رھک یکچ یھت۔ 

 

 وج ی ارم ےن آرام ےس اےنپ اہوھتں ںیم دیق رک ےیل۔

 

ا۔اس اک اہھٹ 

ن

 رکی

ے

 اھتم رک وہ دوی ارہ اس ےک وہوٹنں رپ کھج ایگ ادنئہ ہی رحتک م

د اس یک سک ہن رکےن دےنی یک وکشش ی ارم وک دنسپ  ای 

 

۔اس ی ار ادناز ںیم دشت یھت ۔ش

ر آی ا اھت۔ 

ے

 ہن آیئ یھت۔یھبت وت وہ دبےل رپ ای

 

ر ےہ وہ اہر رک وبیل۔ 
م
ارایگض ریمی ھجمس ےس ی اہ

ن

فف ۔آپ یک ہی ی
فف
 ا

 

ارایگض ےک رکچ ںیم مت ےس

ن

 رحموم ںیہن وہ اتکس ۔وہوٹنں ےک دعب اس ےک اب اس ی

 رہچے ےک ای  ای  شقن وک وچاتم وہ آہتسہ ےس وبال۔
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ا۔۔۔۔

ن

 !ےسیک انموں ہی یھب وت اتبںیئ ی

 

ا ےہ۔

ے

ای ا اجی

ن

ر وک ےسیک !ی
م
 وشہ

 

د یہی  ای 

 

اراض ںیہن وہےت ۔وہ رخف ےس وبیل یھت ش

ن

ر ھجم ےس ی
م
ےھجم ںیہن اتپ ریمے وشہ

 ۔ی ات نس رک وہ امن اجےئ

 

ار رک دور کنیھپ اکچ اھت۔اور اب 

ے

م۔۔۔۔۔ںیم وت وہں۔وہ ہک رک اس اک دوہٹپ ای

مہ
ممہ
ہ

ازک ووجد رپ احوی وہےن اگل۔ 

ن

 آہتسہ آہتسہ وہ اس ےک ی

 

اراض رکےن رکےن 

ن

د وخد ےس ی ری 

ن

روح اخومیش ےس اس یک ی اوہں ںیم امس یئگ اب اےس م

 اک وکیئ ارادہ ہن اھت ۔ 
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راتمح امن اجےن رپ 

ن

ارایگض یک وہج ےس وفراً اس ےک انب م

ن

 ی ارم اک ڈلپم امنی اں وہا وج وہ ی

اپھچ یھب ایگ۔نکیل روح ےن دھکی ایل اھت۔یھبت وہ رکسمایت وہیئ اس یک نم اماینں اےنپ 

ہہ ریہ یھت
س
ازک ےس ووجد رپ 

ن

 ی

 

°°°°° 

 

وہ بک ےس یھٹیب ی ارم وک انمےن اک الپن وسچ ریہ یھت ۔وج اصف ہہک اکچ اھت اھت ہک اب وہ 

 اےنپ آپ ںیہن امےن اگ ہکلب روح وک یپاڑپ ےنلیب وہں ےگ 

 

 وہ یک رکے اس ھچک ھجمس ںیہن آ راہ اھت 

 

ا۔ان ےس وت وہ 

ے

ے اگلی

ن

کلن

ن

ن
یلیلٰ اور وصعمہم وت اےس وشمرے دیتی یھت ہک اکونں ےس دوھاں 

 وشمرہ ےنیل اک وسچ یھب ںیہن یتکس یھت
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ارف ےس وشمرہ ےنیل اک ایخل آی ا نکیل ان ےس یہ ےیل ےلہپ

 

  دامغ ںیم ش
 
وشمرویں   ۔ج

 یک زسا وہ تگھب ریہ یھت ی اد آےت یہ الپن جنیچ رک ایل۔ 

 

ارض ںیہن رکوں یگ وہ دل ےس وبیل اور   ی ارم آپ

ن

ای  ی ار امن اجںیئ ودعہ یھبک آپ وک ی

ارف یہ آی ا

 

  رھپ ذنہ ںیم ش

 

ارف اھبیئ ےس یہ ی ات رکین وہیگ ۔وہ اھٹ رک روم ںیم آیئ واہں ےس ی ارم اکوفن 

 

ےھجم ش

  ہی احدہث شیپ آی ا 
 
 ایل اانپ وفن وت اس اک اس دن یہ مگ وہ ایگ اھت ج

 

ا وفن ےنیل اک ایخل یھب ہن آی ا   اور اس ےک دعب

 
ن

 ن

 

ان ھچک ولوگں ےل ربمن اےس زی این یھب ی اد ےھت اور وفن ںیم ویس یھب ےھت اےس ےیل اےس 
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ارف اک ربمن اسےنم یہ اھت اس ےن وفارپاً 

 

ا رپا ش

ن

یسک یھب مسق یک رپاشیین اک اسانم ںیہن رکی

 اکل یک یھت 

 

°°°°° 

 

  اخہص رپاشین وہای ارم اک ربمن دھکی رک ےلہپ وت وہ ااھچ

 

 نکیل روح یک آواز نس رک اےس زرا وکسن الم 

 

ارف ےن الہپ وسال یہی یک اھت 

 

 روح مت ذدنہ وہ۔۔۔۔؟ اس یک آواز نس رک ش

 

ارایگض ریمی اجن ےل ےل یگ دمد رکںی ریمی وہ رپاشین یس 

ن

یج زدنہ ویں نکیل ی ارم یک ی
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 وبیل

 

ارف ےن اانپ ںیم یک دمد رکوں روح ی ارم ےن مت ےسےنلم رپ

 

 یھب یپادنبی اگل دی ےہ ۔ش

ا  

ن

 درھکا س

 

 وکیئ ی ات ںیہن وفن رپ یہ دمد رک دںی ۔وہ وصعمتیم ےس وبیل۔ 

 

راق ںیم ول بلطم اینپ ایتسمں ہن وھچڑو اور اےس تہب اس 

ن

ارایگض وک م

ن

ا اس یک ی

ن

روح مت ی

ر ادناز دنسپ ےہوہ امن اجےئ اگ ۔اس اک وشمرہ روح وک ھچک 
م
گنت رکو۔۔ی ارم وک اہمترا ہ

 اخص ھجمس ںیہن آی ا اھت۔

 

 نکیل روح ےن احیم رھب یل۔
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 وہےن دانی۔   ااھچ روح ارگ ی ارم اک آسف آےن اک وکیئ ارادہ ےہ

ے

 وت زیلپ ااسی م

 

 ورہن وہ ریما لتق رک دے اگ۔

 

آسف اکیف دنگہ وہ راہ ےہ ۔ی ارم ےن ارگ آسف اک ہی احل داھکی وتریماجن ےل ےل اگ زیلپ 

 اس وک رھگ رپ یہ رانھک ۔ 

 

ن رکراہ اھت

ے

ن

ن

 ی
من

 آسف یک افصیئ رکوا ولں اگ زیلپ۔وہ 

ے

 ںیم لک ی

 

وہ۔رمدوں وک ریمے ی ارم یک رطح افصیئ آفف آپ رمد ولگ ےنتک دنگے وہےت  

ا اچےہوہ رخف ےس وبیل یھت۔ 

ن

 دنسپ وہی
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ارف 

 

ا وت ش

ے

ی ارم وک چس ںیم دنگیگ ےس ااہتن یک رفنت یھت ۔ارگ اس اک آسف زرا اس دنگہ وہی

 آ اجیت

ے

ام

 

  یک ش

 

اور روح وک وت وخد افصیئ اک وشق اھت اس یک ی ارم یک رچین ےک اسحب ےس اس ےن س  ھچک 

 ھاال ایل اھت۔   اےھچ ےس

مت
س

 

 

ارف وک نیقی دال ہک وہ ی ارم وک آسف ںیہن آےن دے یگ ۔وہ ی ارم وک انمےن ےک ےیل 

 

ش

ا اھت وج یلہپ ی ار 

ن

ر وک انمی
م
اس یک دنسپ یک ڈش انبےن یگل سب اب اےس اےنپ ایپرے ےس وشہ

 تہب لکشم اکم گل راہ اھت۔ 

 

ر الکن۔وت  
م
اانپ وفن روح ےک اہھت ںیم روح ریما وفن اہکں ےہ ۔۔۔! وہ ای  دم ایتر ی اہ

 داھکی۔

 !آپ ںیہک اج رےہ ںیہ۔۔۔۔
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اہیں رےنہ اک وکیئ افدئہ ںیہن مت ےھجم ںیہن انم ریہ ۔وہ اےس دےتھکی وہےئ اانپ وفن ےل اکچ 

  اےس اےنپ وصعمم اھبیئ یک ی اد آیئ۔
 
  اھت ج

ا۔

ے

ارف ےب ومت امرا اجی

 

ا وت ش

ے

  ارگ ی ارم آسف اجی

ا ۔آپ زیلپ

ن

ن رکےن یگلی ارم ںیم انموں یگ ی

ے

ی ن

ن

من

 اجےئ۔ وہ 

ے

  م

°°°°°° 

 

ا اچےیہ ایھب آپ وک آرام 

ن

ا اکم رپ آج وت آپ وک تہب اسرا آرام رکی

ن

 اجںیئ ی

ے

ی ارم زیلپ م

  یک رضورت ےہ

  اور اس ےک ےھچیپ ےھچیپ آیت اےس انم ریہ یھت

ان ےہ

ن

 ان

ن

 ںیم رھگ رپ وبر وہ راہ وہں ریمی ویبی ای  تہب یہ وبرن

رھ ایگ  ی ارم

ٹ

  ہی ےتہک وھےئ آےگ ی 

ا وت ی ارم 

ے

 اجںیئ وہ ںیتنم رک ریہ یھت ارگ وہ آسف الچ اجی

ے

 زیلپ م

ن

ںیہن وہں ںیم وبرن

ا

ے

ا اھت ہک اسری زدنیگ ی اد رھک

ن

ارف اک وہ احل رکی

 

  ےن ش
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اک ڑیبا رغق رک اکچ اھت

ن

ازک یس ی

ن

  ای  وت ےلہپ یہ وہ اس یک ی

  ڑ آی ا اھتاور اس ےک وصعمم ےس امومں اک ی ازو یھب وت

 

د لکشم ںیم  ری 

ن

اور ہن اجےن اب یک یک وتڑےن واال اھتوہ اےنپ امومں اور اھبیئ یک زدنیگ م

 ںیہن ڈال یتکس یھت 

ی ارم یک اینپ اینت ایپری ویبی یک ی ات یھب ںیہن امںین ےگ وہ اس ےک ےلگ ںیم ی اںیہ ڈایتل 

  آ یکچ یھت
 
ی ر

ے

  اس ےک ےب دح ق

ی ےہ اےنپ

م
ک

ن

ی

ا اس وک اس ےئل ںیم اس یک   ریمی ویبی تہب یہ 

ے

ا یھب ںیہن آی

ن

ر وک انمی
م
وشہ

ازک اس ی ازو اےنپ ےلگ ےس اکنل 

ن

ی ات امےنن ےک ےیل ی الکل یھب ایتر ںیہن وہں وہ اس اک ی

  رک وبال

ارے آپ ومعق دو دںی روح یک زی ان رپ اایتخر یلسھپ ۔ اور زیتی ےس س ےک ےلگ ںیم 

  اگل ۔ واسپ ی اںیہ ڈاےتل وہےئ ی ارم یک رشٹ اک نٹب ےنکٹل

سج ےس اہجں روح ےک رہچے یک وہاایئں اڑ ریہ یھت ویہ ی ارم ےک رہچے رپ اجن ویلا 
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یک
ُ
 آر

ٹ

م
  رکسماہ

 

ازک یس رمک ںیم اانپ اہھت ڈال ایگ ۔وت 

ن

وہ اینپ رشٹ ےس ےتکٹل وہےئ نٹب وک وتڑ رک اس یک ی

پ 
 
 ں۔رپ  ریمی ایپری یس ویبی اچیتہ ےہ ہک ںیم اےس ومعق دے رک اانپ ری

 

ںیہک   رکوال

 ہن روہں
 
وہ اےنپ ےلھک رگابین وک دھکی رک رشارت ےس وبال ہکبج    ہنم داھکےن ےک اقب

  روح یک اورپ یک اسسن اورپ اور ےچین یک ےچین یہ رےہ یگ

  ہک اس یک 
 
اوےک یک ی اد رکو یگ دی ا ںیہمت ومعق وہ ااسحن رکےن واےل ادناز ںیم وبال ج

راےن رپ وبجمر رک  
 
 ےن روح وک ھگ

ٹ

م
  دی ارکسماہ

 ںیہن اچےیہ ومعق وہ دلجی ےس وبیل 

ازک    دوں اگ ۔ولچ   نکیل ںیم مت اب ومعق 

ن

ا اس اک ی

ے

ی اس ی ار انم ول ےھجم وہ ای  آھکن دی ا

  اس ووجد ی اوہں ںیم ےیل وصےف رپ آ اھٹیب

ا 

ن

ردیتس ےہ ےھجم ومعق ںیہن اچےیہ ۔وہ دلجی ےس یتہک اس ےس اجن ڑھچای بیجع زی 

  ےس ی ارم واسپ آی ا اھت اس یک اجن لکشم   اچیتہ یھت ویکہکن اس اک ومڈ
 
دبل ایگ اھت ۔ج
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 ںیم ڈایل وہیئ یھت ۔ 

 

 وک وکسن ںیہن ےنیل دی ا اھت ۔اور اب وہ اس ےک وہوٹنں اک سمل اینپ رگدن  
پ
اےس ای  ب

  رپ وسحمس رکےک رپاشین وہ یکچ یھت

  ہک ی ارم وت ہشیمہ یک رطح اب لمکم دموہش وہ اکچ اھت
 
  ج

  ےنہک دے راہ اھت اور ہن یہ اےنھٹ دے راہ اھتوہ اےس ہن وت ھچک  

  ہک روح ہی وسچ رک آدیھ وہیئ اج ریہ یھت ہک ی ارم اس ےک ی ارے ںیم یک وسچ راہ 
 
ج

 وہاگ ۔

 یک اےس گل راہ وہ اح یک رشٹ ےک نٹب وتڑےن وایل رحتک اس ےن اجن وبھج رک یک ۔ 

 

ا اچیتہ یھت ی ارم ےک رہق 

ن

نکیل وہ وت ااسحس ںیہن اچیتہ یھت وہ وت رصف اےنپ اھبیئ وک اچبی

  ےس نکیل وخد سنھپ یئگ 
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ر آی ا وت اس وک اینپ ریمی وسوچں ںیم رصموف داھکی
م
  ی اہ
 
  ہکبج ی ارم ج

 

د گنت رکےن ےک ےیل آسف   انیقیً ری 

ن

وہ وسچ ریہ یھت ہک وہ اےس ےسیک انمےئ ی ارم اےس م

 اجےن اک اہبہن رکےن اگل ۔

 

 اور اس یک وسچ ےک نیع اطمقب وہ اےس آسف ںیہن اجےن دے ریہ یھت ۔ 

 

اب وہ اےس روح ےک یپاس    اس یک رشٹ اک نٹب رشٹ ےتنہپ وہےئ یہ وٹٹ اکچ اھت اور

ا 

ے

  آاجےئےل رک اجےن واال اھت ی
 
ی ر

ے

  ہک روح اےس وجڑےت وہےئ اس ےک ےب دح ق

 

رہ آ راہ اھت وہ اس ےس رواھٹ وہا اھت اور وہ اےس انمےن 

ن

اےس روح وک گنت رکےن ںیم تہب م

ر نکمم وکشش رک ریہ یھت اور اس دوران اس یک نم ایتسمں نم اماینں اس یک 
م
یک ہ

 رک ریہ یھت ۔ 

ے
 

رداس  اتسگایخں س  اخومیش ےس ی 
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 ہک

ے

ارے رپ اس ےک  اہیں ی

 

ارایگض دور رکےن ےک ےئل اس ےک ای  اش

ن

اس یک ی

  دوڑی یلچ آیت
 
ی ر

ے

  ق

 

رس یھب آراہ اھت 

ے

 ی ارم وک اب اس رپ ی

 

  آےت یہ ی ارم
 
ی ر

ے

 وخد رپ اقوب روھک داتی ۔   نکیل اس ےک ق

 

  اور رپ اینپ دشت اٹلےن اتگل

 

دایئ یک رقیباری اں یھب متخ ںیہن وہیئ یھت  ایھب وت اس یک خ 
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 ہ دن ی اد رکےت یہ اےس روح یک بلط وپری دشت ےس وسحمس وہےن یتگلو

 

 رک ےک ریغب راہ ےسیک ۔۔۔۔؟ 

ے
ے

 وہ اینت وق

 

اےس وخد یھب رپاشین رک ریہ یھت اور اب وت وہ اس ےس ای  ےحمل یک دوری    ہی وسچ

 ںیہن رک یپا راہ اھت ۔ 

ے
 

رداس  ی 

 

  اور ہن یہ وہ اےس وخد ےس دور اجےن دے راہ اھت

 

°°°° 

 

  وہ س  ولگ لم رک آسف اک ای  ای  وکہن اکمچ ےکچ ےھت
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ارف اور رضح رپوکسن وہ رک آسف ںیم آرک ےھٹیب

 

  اور اب ش

 

 وہا اھت

ے

 
ای

 

ا افدئہ دنم ی

ن

ا آی

ن

  روح ےن ہن اجےن ی ارم وک ےسیک رواک وہاگ ۔نکیل اس اک ی

 

ارف ےک اسھت اسھت آسف ےک ی ایق ولوگں یک اجن یھب اس ےک ہن آےن  

 

یک وہج ےس ش

  چب یئگ یھت

 

ر یہ وہیئ یھت ہک اصرم ان ےک رس رپ وسار وہا   ایھب اںیہن وکسن ےس ھٹیب ےئگ وھتڑی دی 

 

ام اک اھت ۔ 

ن

ارف ےک ی

 

 اھت وج نیقی ش

ٹ
ن

 اہھت ںیم آرٹسی واری
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 ےس رشط ےنتیج ےک رکچ ںیم  

ے

اس ےن رٹکفی وپسیل واےل ویکہکن لک رات ای  دوس

 وچرای ا اور اھبگ ایگ

ٹ

  اک وال

 

 ایگ 

ے

 
 

 وک یہ زنیم رپ کنیھپ دی ا اور وہ رشٹ ج

ٹ

 وھتڑا آےگ اج رک اس ےن وال

 

 اسیھت وپسیل واےل ےس یپھچ ںیہن رہ    نکیل اس یک

ے

ہی رحتک اصرم ےک ای  دوس

ارف وک یھب اچہپن ایگ

 

  یکس اور وہ ش

 

د وگاہ وہےن یک وہج ارف ااھچ اخہص سنھپ اکچ اھت اور اب اصرم اس ےک رس   مشچ دی 

 

ےس ش

  رپ وسار اھت

 

ے ےک دعب اصرم وت اب

ن

کلن

ن

ن
  سب ای  ومعق یک التش ںیم اھت   ی ارم یک ومت یک ربخ وھجیٹ 
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  اےس سب ای  اہبہن اچےیہ اھت

 

  اینت آاسین ےس وت وہ ان ولوگں وک یھب اعمف رکےن واال ںیہن اھت

 

ایم اس تبیصم وک وھبل یہ ےئگ ےھت

ن

  وہ ےب اچرے وت اصرم ی

 

دار رکوا رک اصرم ےن اںیہن واسپ تقیقح یک داین ںیم آی ا اھت   نکیل اانپ دی 

 

ارف اک یک احل رکےن واال اھت ہی وت وہ اجاتن اھت ی ا رھپ  

 

ارفاور اب وہ ش

 

 ش

 

ارف  

 

دوھکی ارٹکپسن ٹمن ںیم رہ رک ورہن ںیم دیسےھ اہیئ وکرٹ اجؤں اگ ںیم اتب راہ وہں ش

  ہک وہ وت اےس ٹیسھگ رک ےل اج راہ اھت
 
  اےس دیکمھ دےتی وہےئ وبال ج
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اور رھپ اجےت اجےت رضخ ےک اکن ےس یھب اکنل دی ا ہک مت اینپ ریخ انمؤ اس ی ار ںیم ںیہمت 

  نپچب یک دویتس اھبڑ ںیم ۔یھب وھچڑےن واال ںیہن 

 

اک ےگل ےھت 

ن

  اور اس ےک ارادے رضخ وک یھب اکیف رطخ ی

 

°°° 

 

وہ بک ےس اس ےک نیسح رہچے وک دھکی راہ اھت اسھت یہ اسھت اس اک اہھت روح ےک ی ال 

  الہس راہ اھت

 

ارایگض

ن

 اےس ہتپ اھت ہک وہ اجگ ریہ ےہ نکیل رھپ یھب آںیھکن دنب یھت ی ارم یک اسری ی

  وہا وہ یکچ یھت
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 اس یک روح ےن اےس انم ایل اھت 

 

  ےس اےنھٹ یک وکشش یک اس اک 
 
ی ر

ے

ی ار وھبک یگل ےہ وہ آہتسہ ےس انمنمیئ اور ےک ق

  ارادہ نچک ںیم اجرک ھچک انبےن اک اھت

 

 نکیل اس ےس ےلہپ یہ ی ارم ےن اےس روک ایل 

 

ا وہں وت ایپر ریمے ےچب وک وھبک یگل ےہ ںیم وخد اینپ اجن ےک ےیل ھچک  

ے

ااھچ اس انب ےک الی

 ےس اس ےک امےھت رپ وبہس اتیل وہا وبال وت روح رکسمایئ

 

اس اک ایپرا اسادناز روح ےن اےس انم ایل اھت اس ےن رپوکسن ےس اسسن یل اور اانپ رس ہیکت 

 راھک ۔ 
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اب روح وخش یھت وہ اےس انمےن ںیم اکایمب وہ یکچ یھت اس اک ی ارم امن اھت اور اب 

  اےس اور ھچک ںیہن اچےیہ اھت

 

°°°°° 

 

پ ےنیل اک وسےتچ وہےئ 

ٹ

ی ارم تہب ایپر ےس اس ےک ےئل ھچک انب راہ اھت رھپ ویویٹب ےس ی

 وفن ااھٹی ا 

 

ارف یک اکل راکیرڈ دیھکی ا

 

ور وساچ ےک اس ےن آج لک نکیل وفن ان الک رکےت یہ ش

ارف وک وفن وت ںیہن یک وت رھپ ہی آج یک اکل راکیرڈ یک وشوہر 

 

ہی رھپ واسپ آےن ےک دعب ش

  یہ ےہ
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د روح ےن اکل یک وہیگ وہ راکیرڈر آن رکےت وہےئ وسچ راہ اھت  ای 

 

 ش

 

ر ارایگض وہج ےس اکیف رپاشین ےہ لک ی ارم ےن ااکس اکیف ی 

ن

ارف اس یک ی

 

ا وہ اجاتن اھت ہک ش

 احل یک اھت ۔ 

 

ارف اس یک روح وکیھبک وکیئ وشمرہ ںیہن داھکی

 

  نکیل اےس نیقی اھت ہک ان ش

 

ا یھب انب

ن

 وہےئ اسھت اسھت اانپ اھکی

ے
ن

ارف اور روح یک وگتفگ یس

 

 راہ اھت ۔   وفن ےس ش

 

گاا 

ن

ے چ

ن

ھکن
پ
چ

 اور ےسیج ےسیج نس راہ اھت اس اک رہچہ وہل

 

 ریہ 

ن

ارف وک اتب یکچ یھت اور اس ےس وشمرہ امن

 

روح اس یک اور اینپ اینت رپلسن ی اںیت ش
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 یھت ہک وہ ی ارم وک ےسیک انمےئ۔

 

روح اینت ےب ووقف ےسیک وہ یتکس ےہ ےصغ ےس اس اک یپارہ اہیئ وہایگ اس ےن اہھت ںیم ڑکپا 

ر آ یئگ وہا ی اول وپ
م
ری دشت ےس زنیم رپ دے امرا سج یک آواز نس رک وفراً رمکے ےس ی اہ

  یھت

 

یک وہا ی ارم ھچک رگ ایگ ےہ یک آپ وک وھچٹ وت ںیہن یگل رکفدنمی ےس وبیتل اس ےک یپاس 

 آیئ

 

اےن اھتم رک اےس دویار ےک اسھت اگل اکچ اھت اس اک 

 

اےس اسےنم دےتھکی یہ ی ارم اس ےک ش

  اجراحہن اھت  ادناز ااہتنیئ 

 

دی ات یھبک ںیہن ھجمس یتکس اہمتری تمہ ےسیک وہیئ ریمی اور اینپ

ن

رپلنس    مت ریمے خ 
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ن
 

  یسک رسیتے ےس رئیش رکےن یک   الئ

 

ا اچےیہ مت ای  ااہتنیئ ےب 

ن

ر وک ےسیک انمی
م
اب وکیئ رسیتا ںیہمت اتبےئ اگ ہک ںیہمت اینپ وشہ

  ووقف اور مک لقع ڑلیک وہ

 

دی ات ےک اسھت لیھک یتکس وہ یھبک ریمی تبحم یک دقر ںیہن رک یتکس وہ 

ن

مت سب ریمے خ 

  اےسےھچیپ داھک داتی ےہ واہں ےس لکن ایگ

 

رٹ یک اھت ۔   آج روح یک اس رحتک ںیم ی ارم
م
 وک چس ںیم تہب ہ

 

ر رمکے اک   آیئ یھت اور اکیف دی 

ے

وہ زیتی ےس ی ارم ےک ےھچیپ اھبےتگ وہےئ رمکے ی

  دروازہ اٹھکٹھکیت ریہ
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  نکیل ی ارم ےندروازہ ںیہن وھکال

 

ل
ی لک
 افخ وہ اجےئ اگ ۔اور اب اےس یھب یہی گل    اےس 

ے

ادنازہ ںیہن اھت ہک ی ارم اس دح ی

ر اھت   راہ اھت ہک ہی

ٹ

 
 ان دوونں اک ےب دح رپلنس م

 

ارف ےس وشمرہ انیل یہ ںیہن اچےیہ 

 

ا اچےیہ اھت اےس ش

ن

سج ںیم یسک رسیتے وک ںیہن الی

 ےس ہتپ اگل یکچ یھت

ن

  اھت ہی ی ات وہ نچیک اکؤرٹن رپ رےھک وفن یک راکیرڈن

 

  ہک ی ارم وک ہی ی ات اہکں ےس ہتپ یلچ

 

 یہ انتک وہا اھت ہک وہ رھپ ےس نکیل اب وہ یک رکے یگ ایھب ےس انمےئ 

ے
ے

 وہےئ وق

اراض وہ ایگ اھت

ن

اراض وہ ایگ اور اس ی ار وت وہ چس ںیم ریسسی واال ی

ن

  ی
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°°°°°°° 

 

 یک 

ٹ

 
ام وک وہ رمکہ وخد یہ االنک رک ےک آیئ یھت رمکے ںیم ادنریھہ اھت ہکبج رگسی

 

ش

ر وھچڑا اھت

 

را ای ُ
ل ےن ادنر آےتیہ اس رپ اکیف ی 

ی 
م
س

 

 

ر زیچ ی ارم یک 
م
 اس یک دنسپ ینب یھت۔اس ےک دبن رپ وموجد ہ

ے

 وہ رس ےس ریپ ی

ے
ے

اس وق

 دنسپ یک یھت ۔ 

 

وج وہ وخد اس ےک ےیل الی ا اھت۔اور ارثک اےس ےنہپ ےک ےیل یھب اتہک نکیل وہ اسڑیھ ںیم 

ررلبیٹ وسحمس رکیت یھت۔
کف

ن

ی
 وخد وک ا

 

ی ارم اک انہک اھت ہک روح رصف اس ےک اسےنم ہی ابلس ےنہپ نکیل روح ےن اس یک ہی 

راامشئ یھبک وپری ںیہن یک یھت۔ 

ن

 ق
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انب اس ےک وبےل اس یک دنسپ ںیم ڈلھ رک آیئ    نکیل آج اس وک انمےن ےک ےیل وہ وخد

  یھت

 

د اسڑیھ ںیم وہ ےب دح وخوصبرت

ٹ

 گل ریہ یھت۔    ڈارک ری 

 

 اورپےس ےبمل ایسہ ی ال اےس یسک دورسے اہجں یک رپی انب رےہ یھت۔

 

 ےن اانپ یہ ولجہ ریھکبا اھت۔ 

ٹ

د رلک یک سپل ی

ٹ

 اور رھپ ڈارک ری 

 

د وہ    ی ارم ےن آی  رظن اس یک ایتری دیھکی ای 

 

 اگلسےن اگل ۔ش

ٹ

 
۔ رھپ رس کھج رک رگسی

 دےنھکی اک وخاشہ دنم یہ ںیہن اھت۔ 

ے
ے

 امانن یہ ںیہن اچاتہ اھت۔ی ا روح وک اس وق
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ر اجےن اگل نکیل روح ےن راہتس روک ایل 
م
 وہ اس ےس رظنںی ریھپ رک ی اہ

 

 تہب  یتہک  ےس  وصعمایمت  وہ   ۔   ںیہن  یھب ےگ  دںیھکی   ےھجم  ہک ےئٙ  اےنت افخ وہگ

 ایپری گل ریہ یھت ۔نکیل آج اس اک ہی روپ ی ارم اک دل دڑھاک ںیہن راہ اھت ہکلب الج راہ اھت

 ۔راےتس ےس وٹہ سک ےس ہی اتسس وشمرہ ےل ےک آیئ وہ ۔۔۔ 

 

ر مت ےس افخ ےہ۔اور اےس امےنن ےک ےیل ںیہمت 
م
سک سک وک انس رک آیئ وہہک اہمترہ وشہ

 وکیئ وشمرہ اچےہ ۔ 

 

 ۔ وہ بک اک اپت اھٹب اھت
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ںیم ےن یسک ےس وشمرہ ںیہن ایل ںیم وخد آپ وک انمےن آیئ وہں ۔وہ نیقی دال ریہ یھت 

ا آی ا۔ 

ن

 وج ی ارم وک ی

 

ے اھبیتگ 
ھ
 

ت

 

پ

ر لکن ایگ ۔ہکبج روح اس ےک 
م
 ےیل ی اہ

ٹ

م
وہ اس یک ی ات رپ زنطہی یس رکسماہ

ا اھت۔ 

ن

 وہیئ آیئ وہ اس رپ اابتعر ںیہن رک راہ اھت نکیل روح وک وت اےس انمی

 

ارف ی ا یسک اور وک و

 

ہ یھب اےنپ یپاس ےس۔۔۔۔ اس ےن یطلغ یک یھت اےس ہی ی اںیت ش

ںیہن اتبین اچےہ یھت ۔اور وہ رشدنمہ یھت ۔اب وہ اےنپ ی ارم وک انم انیل اچیتہ یھت وج اکیف 

 لکشم اھت 

 

ر ویمزک مٹسس ےک یپاس آیئ ۔ وہ اینپ اسڑیھ
م
 ھاایتل ی اہ

مت
س

  

 

ا یہ 

ے
ن

ا اگل رک اےس انمےئ نکیل ی ارم وت زی ادہ اگےن س

ن

ک اگی

ٹ

ی

ن

من
اہک ی ارم یک دنسپ اک وکیئ رو

ے

ی
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  ںیہن اھت

 

  وکیئ ی ات ںیہن وکیئ یھب ااھچ اس اگل یتیل وہں

 

ا ےلپ رک ےک ی ارم یک رطف آیئ وج وصےف رپ اھٹب

ن

 آںیھکن دنب وہ وخد ےس یتہک وکیئ یھب اگی

 اگلس راہ اھت 

ٹ

 
 رپ رگسی

ٹ

 
 ےیک رگسی

 

ل اس ےک یپاس آیئگ اور وصےف ےک ےھچیپ ڑھکی اس وک دےنھکی یگل۔
ی لک
 وہ 

 

 "اچاہ اھت ںیہمت"

 "یپای ا ےہ ںیہمت"

 "اماگن اھت ںیہمت"
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 "یپای ا ےہ ںیہمت"

 ےس اگل ول ھجم وک"

ن

 'یس 

دی ات ںیہن ںیہ سب ںیم

ن

 "خ 

دی ات ںیہن ںیہ سب

ن

 " ںیمخ 

 "ہی رات ںیہن ےہ سب ںیم ۔

 رپ اہھت ریتھک اےس اینپ رطف وتمہج رکےن یک 

ن

  اس ےک یس 
 
ی ر

ے

ل ق
ی لک
اس ےک 

ر زیچ امہ یھت وساےئ روح ےک ۔ی ارم واہں ےس  
م
وکشش رکریہ یھت۔نکیل آج وت ےسیج ہ

ر اجےن اگل نکیل اس ےس ےلہپ یہ روح اس اک اہھت اھتم رک ےک ےب دح 
م
یھب اھٹ رک ی اہ

رد

ن
ن

  ی  آ یکچ یھتی

 

ا"  "رھپ کمچ ایھٹ ریمی دنبی 

ا"  'رھپ اڑےن یگل ریمی دنینی 

 " رھپ وممس آےئ اہسےن"
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 " رھپ اسون اگل ےہ اگےن"

رےس"  ی 

ے

 "ہن اجےن بک ی

راست ںیہن ےہ سب"  " ی 

دی ات ںیہن ںیہ سب ںیم"

ن

 "خ 

 " ہی رات ںیہن ےہ سب ےہ"

 

ر عمج رکےک اس ےک وبلں وک اےنپ وبلں ےس وھچےن یہ وایل یھت ہک ی ارم 

ے

روح اینپ امتم ی

  ےن اےس داکھ دےتی وہےئ وخد ےس ےب دح دور رکدی ا

 

  اس ےن دشت ےس ہی رحتک یک یھت یک روح وصےف رپ اج رگی

 

  ویکں رک ریہ وہ مت ہی س  ھچک ۔۔۔۔؟
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 اچےہ ہی س  ۔۔۔۔ یک ںیھمت ھجمس ںیہن آراہ اھت ےھجم ںیہن  

 

  اور اس ی ار سک ےس آڈیئی ا ےل آیئ وہ ہی س  ھچک رکےن اک ہی س  یلیلٰ یہ رک یتکس ےہ 

  ایس ےک وشمرے رپ لچ ریہ وہ ہن مت وہ ااہتنیئ ےصغ ےس اس ےک یپاس آی ا اھت

  روح یھبک وت ےھجم ےنھجمس یک وکشش رکو

 یسک رسیتے ےک ریغب اچاتہ 

ن
 

ا ہک ںیم اینپ رپلنس الئ

ے

ویکں ںیہمت ھجمس ںیم ںیہن آی

  وہں

 رکاتکس

ے
 

رداس   ںیم اہمترے اور اےنپ چیب یسک یک دماتفل ںیہن ی 

ریمی اور اینپ رپلسن   ویکں ںیہمت ہی ی ات ھجمس ںیم ںیہن آیت ہک ےھجم دنسپ ںیہن ےہ

ر رکو  

  

 مت یسک اور ےک اسھت ش

ن
 

 الئ

  وہ ااہتنیئ ےصغ ےس وبل راہ اھت ہکبج روح یک آوھکنں ںیم یمن ریتےن یگل
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 آپ ریمے ی ار م ںیہ یہ ںیہن ۔۔۔آپ وکیئ اور ںیہ

 ۔اجنےن ی ارم ایھب ےصغ ںیم یک یک 

ے

ریمے ی ارم ریمے اسھت یھبک ااسی ںیہن رک تکس

 وبےنل واال اھت نکیل روح ےک اافلظ ےناےس اخومش رک دی ا ۔ 

 

  ےس ہی احدہث شیپ آی ا ےہ ریمے ی ارم ںیہک وھک یہ ںیہن   آپ
 
 ںیہ ریمے ی ارم۔ج

 

ے

  ےئگ ۔آپ یھبک ریمے ی ارم یک ہگج ںیہن ےل تکس

 

ری     وہ یھبک اینپ روح وک ویں وخد ےس ُ
 ۔آپ ںیہن ںیہ ریمے ی ارم وہ ی 

ے

دور ںیہن رک تکس

 رطح ےس روےت وہےئ واہں ےس اھٹ رک اھبگ یئگ

 

  ہک ی ارم ےلہپ وت ینتک
 
ر اس راےتس وک داتھکی راہ اہجں ےس وہ اھبگ رک یئگ یھت  ج   دی 

 

 اس ےک آوسن اس یک فیلکت یک ی ارم وک رپوایھت
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  نکیل ہی روح اک وشمرہ ںیہن وہ اتکس اھتوہ یھبک یھب ہی س  وسچ ںیہن یتکس یھت 

 

 اج یتکس یھت

ے

  نکیل وہ ی ارم وک انمےن ےک ےیل یسک یھب دح ی

 

  ح ےناینپ رمیض ےس یک وہ اانپ وفن اکنل رک یلیلٰ وک اکل رکےن اگلوت یک ہی س  ھچک رو

 

°°°°° 

 

ا دھکی

ے

  یلیلٰ ےن رپاشیین ےس وفراً یہ وفن ااھٹ ایل  ی ارم اک وفن آی

 

رضورت    یلیل رتہب وہاگ ہک مت اینپ زدنیگ رپ وتہج دو ریمے اور روح ےک چیب ںیم آےن یک
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 ںیہ آدنئہ مت ےھجم روح وک وشمرہ دیتی رظن ہن آؤ    ںیہن ےہ مہ اےنپ

ے

رزوخد لح رک تکس

ٹ

 
م

  ورہن ںیم مت دوونں یک الماقت یہ دنب رک دوں اگ وہ ااہتنیئ ےصغ ےس وبال اھت

 

  ںیہمت ںیم ےن بک روح وک وکیئ وشمرہ دی ای ارم یک وہایگ ےہ 

 

  ریمی روح ےس ی ات یہ ںیہن وہیئ

 

وھجٹ وبانل دنب رکو یلیلٰ ارگ اہمتری روح ےس ی ات ںیہن وہیئ وت ہی س  ھچک ویکں رک 

  ریہ ےہ ۔۔۔۔ وہ اس یک ی ات اکٹ رک وبال

 

  ی ارم ےھجم یک اتپ وہ یک رک ریہ ےہ اور یک ںیہن ریمی اس ےس ی ات ےسیک
 
 وہ یتکس ےہ ج

  ہک اس اک وفن یہ مگ وہاکچ ےہ
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  ےس وہ اہمترے 
 
ےلہپ وہ اہیں رپ یھب وت وت مہ آےنم اسےنم ی ات رک ےتیل ےھت نکیل ج

  اسھت یئگ ےہ ریما اس ےک اسھت وکیئ راہطب ںیہن ےہ

 

ارف ےن حبص اتبی ا اھت ہک اس ےن روح ےس اہمترے وفن رپ ی ات یک ےہ اس ےک 

 

سب ش

اور ھچک ںیہن اجیتن ی ارم۔ںیم ےن روح وک وکیئ وشمرہ ںیہن دی ا اور ہن یہ ریمی العوہ ںیم 

  اس ےس ی ات وہیئ ےہ

 

ارف ےک العوہ اس یک یسک اور ےس ی ات یھب ںیہن وہیئ ایھب یلیلٰ ہن 

 

اور ریمی وت یک ش

  اجےناینپ افصیئ ںیم یک یک ےنہک وایل یھت ہک ی ارم وفن یہ دنب رک دی ا

 

ق بلطم ہی س  ھچک ریمی زہشادی وخد ےس رک ریہ یھت ےھجم انمےن ےک وہ ایگ ڑیبا رغ

  دےنھکی اگل

ن

ا دنب دروازے یک اجی

ے

  ےیل اور ںیم ےن یک یک ۔وہ اےنپ رس ہپ اہھت امری
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°°°° 

 

ر ڑھکا بک ےہ اےس آواز 
م
روح ریمی اجن ریما ہچب زیلپ دروازہ وھکول وہ دروازے ےک ی اہ

  ہک وہ رمکے ںیم
 
ایتر وہیئ یھت      یھٹیب روےئ اجریہ یھت ینتک تنحم ےسدے راہ اھت ج

  اس ےک ےئل اس ےن یک یک

 

  وکیئ ےسیک رک اتکس ےہ اینپ وصعمم یس ویبی ےک اسھت ااسی ولسک

 

ںیہن وہں ںیم آپ اک ہچب اور ہن یہ ںیم آپ یک اجن وہں اور اب یھبک آپ ےس ی ات 

رویت وہیئ من یس آواز آیئ سج رپ   ںیہن رکوں یگ آپ ریمے ی ارم وہ یہ ںیہن ادنر ےس

  ی ارم ےب نیچ وہ ایگ

 

  روح مت ںیہن آؤ یگ وت ںیم ادنر آ اجؤں اگ ی ارم ےن اہرےت وہےئ اہک
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ربخدار وج آپ ےن ارٹسکیا یک ےسدروازہ وھکال ںیم اسری زدنیگ ی ات ںیہن رکوں یگ 

  آپ ےس وہ وفراً اےس دیکمھ دےتی وہےئ وبیل

 

 ہک آپ اک رہچہ دےنھکی اک یھب دل ںیہن رک 

ے
ے

رے گل رےہ ںیہ ہن آپ ےھجم اس وق اےنت ی 

  راہ

 

اےنپ آسف روم ںیم ھٹیب رک    اور ہن یہ ےھجم آپ اک رہچا دانھکی ےہ ےلچ اجںیئ اہیں ےس

 ےیپ ۔اس وسنت وک ہنم اگلےئ ریمے ہنم ےن یک رضورت ںیہن ےہ

ٹ

 
  رگسی

 

  وہ رویھٹ رویھٹ ایسی ی اںیت رک ریہ یھت ہک ہن اچےتہ وہےئ یھب ی ارم وک یسنہ آ اجیت

 

ا اھت

ن

 اےس روح وک انمی

ے
ے

  نکیل وہ ی الکل یھب اسنہ ںیہن اھت ویکں ےک اس وق
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  روح امیتن  یک وہ راہ اھت  
 
  روح روھٹ اجیت ےہ اور ج

ے

  ی ارم اماتن اھت ی
 
ہی س  ھچک ج

ا

ے

  ی ارم روھٹ اجی

 

نکیل ی ار م وکاےس انمےن ےک تہب اسرے رطےقی آےت ےھت اےس روح ےک ےیل یسک 

رزگ ںیہن یھت ۔ 
م
 ےس وشمرہ ےنیل یک رضورت ہ

 

°°°°° 

 

ااکم وہےن ےک دعب ی ا رم ےن وبجم

ن

ر وکشش ںیم ی
م
ر وہ رک ڈٹیکیلپ یک اس وک انمےن یک ہ

  ےس دروازہ وھکال اھت

 

 اس وک دےتھکی یہ وہ ہنم ریھپ رک ھٹیب یئگ ۔ 
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ی یھت اور ی ارم 

ھ

ٹ

پ ت

افف ےب یب امی وسری ی ار یطلغ وہ یئگ ھجم ےس اعمف رک دو وہ ڈیبرپ 

  زنیم رپ ھٹیب رک اس ےس اعمیف امےنگن اگل

 

ا اچیتہ ںیم ںیہن رکوں یگ آپ وک اعمف آپ تہب دنگے ںیہ ںیم 

ن

 ی ات یہ ںیہن رکی

 وک یہ 

ٹ

 
 وہ ےصغ ےس ی ار ی اررگسی

 

 
پ

 ن

ٹ

 
آپ ےس اجںیئ اہیں ےس اج رک وہ وسنت رگسی

  چیب ںیم ال ریہ یھت

 

ااھچ ہن ی ار ںیہن اتیپ اہمتری وسنت وک وہ رشاریت ادناز ںیم اتہک ےہ اس ےک دوونں اہھت اھتم  

  رک وچےنم اگل

 

ا وہں وہ   سب یہی یطلغ اعمف رک دو اس ےک دعب

ے

یھبک وکیئ یطلغ ںیہن وہیگ ودعہ رکی

 اےنپاکونں وک اہھت اگلےت وبال وت روح ذرا رنم ڑپیئگ
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  ربخدار وج آدنئہ ھجم ےس اس رطح ےس ی ات یک ی ا ےھجم وخد ےس دور یک

 

اراض وہ اجؤں یگ ۔ 

ن

اراض وہےئ وت ںیم یکپ وایل ی

ن

 اور اب ارگ یھبک ھجم ےس ی

 

ھجم ےس ںیہن وہےتہی انمےن واےل اکم ںیم رووھٹں یگ اور آپ انمںیئ ےگ ہشیمہ ھجم 

  ےس ںیہن ااھٹےئ اجےت آپ ےک ہی رخنے

 

ا   وہ ےصغ ےس اےس دےتھکی وہےئ وبیل یھت سج رپ ی ار م ےن وفراً اہں ںیم رس الہی 

 

ریمی اجمل وج ںیم اہمترے اسےنم رخنے داھکؤ ں وہ اس اک رہچہ اھت ںیم اس ےک دوونں 

  اگل وک وچےتم وہےئ ایپر ےس وبال
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ار ویکں دی ی ار آج 

ے

ا اھت وہ اکیف وہٹ گل ریہ یھت نکیل مت ےن اسڑیھ ای

ن

وےسی وکن اس اگی

  یلہپ ی ار وت ریمی وخاشہ وک وپرا یک اھت

 

رے آےئ آپ دھکی ںیم یہ یپالگ وہےئ اج ریہ یھت آپ    یہ اہکں رےہ ےھت ےھجم  اہں ی 

 وک انمےن ےک ےئل وہ ےب وہدہ ابلس نہپ ایل ۔اور ی ال یھب وھکل دےی

 

اچ ےسیک یتیل ےہ ریمے وت اسرے ی اولں

ن

ہنم   اتپ ںیہن ہی ملف ںیم ریہونئ ی ال وھکل رک ی

 ںیم آ رےہ ےھت ۔ 

 

  ےس ےھچیپ رکےت وہےئ وبیل وہ اےنپ دنبےھ وہےئ ی اولں وک ای  ی ار رھپ  

 

 احرض راتہ ےہ  

ے
ے

ر وق
م
ہی رپسٹکی ےہ ریمی اجن مت یھب رپسٹکی یک رکو اہمترا ریہو وت ہ
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ںیہمت رساےنہ ےک ےیل نکیل مت ریہونئ ےننب یک وکشش یہ ںیہن رکیت وہ ای  یہ ےکٹھج  

ا وہا اس ےک اورپ آ اکچ اھت

ے

  ںیم اےس ڈیب رپ رگای

 

ا ےہ وت اےسی یہ رکںی اور   ھجم ےس ںیہن وہےت ہی یملف

ن

ڈراےم ارگ آپ وک ھجم ےس ایپر رکی

ا وہ ہنم انب رک وبیل

ے

ا ااھچ ںیہن وہی

ن

  وےسی یھب ہی س  ھچک رکی

 

ر ےک اسےنم ےسیج 
م
ا ۔ای  ڑلیک اےنپ وشہ

ے

را ںیہن وہی ُ
ا ی 

ن

ر ےک اسےنم ھچک یھب رکی
م
ےبیب وشہ

ارتعاض ںیہن وہ اس ےک  اچےہ وےسی رہ یتکس ےہ ۔اور اہمترے وت یسک یھب ادناز رپ ےھجم

ا اس یک رگدن رپ اےنپ ل  رھک اکچ اھت اور اب رھپ وہ 

ے

دوونں ی ازو اےنپ اہوھتں ںیم دیق رکی

  اخومش وہ یئگ

 

ر دعب اےس روح یک آواز انسیئ دی یھت د دموہش وہےن اگل وھتڑی دی  ری 

ن

  اور ی ارم م
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ا ےہ ۔وہ یفن ںیم

ے

ری وہ اجی

ن

ل ق
ی لک
رس الہیت اس ادناز ںیم وبیل   سب ذرا اس امن یک اجؤں دنبہ 

  یک ی ارم قہقہ اگل ااھٹ

 

ری وہےن اک وت قح احلص ےہ ےھجم وہ اتہک وہا 

ن

ہی دنبہ وت ےلہپ دن ےس یہ مت رپ دفا ےہ اور ق

اہن انب اکچ اھت

 
ن

  اس ی ار اس ےک وبلں وک اانپ ن

 

  ہک وہ آہتسہ ےس اےنپ اہھت اس ےک اہوھتں ےس اکنل رک اس ےک رگد ٹپل یئگ
 
 ج

 

°°°°° 

 

  ہک دو ےنیہم ےلہپ یلیل  
 
ھچ امہ زگر ےکچ ےھت وصعمہم ےن ای  ایپرے ےس ےٹیب وک منج دی ا ج

  ےک اہں دو ڑجواں یٹیب دیپا وہیئ یھت
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اچ اچن ریہ یھت نکیل رضخ اینپ ویٹیبں

ن

  وک یپا رک ےب دح وخش اھت  وج یلیل وک ینگت اک ی

 

  اور آج وصعمہم ےک اہں یھب ای  رونش اتسرہ اکمچ اھت

 

وہ ان وک ابمرک ی اد دےنی ےک دعب ایھب ایھب رھگ آےئ ےھت روح اک وت آےن اک ارادہ یہ ںیہن 

  اھت نکیل ی ارم یک وھگرویں ےن اےس آےن رپ وبجمر رک دی ا

 

ارا   ی ارم اب ےھجم ےبیب اچےیہ س  ےک یپاس ےبیب
م
ارا یہ ںیہن ےہ ہ

م
وہ اکچ ےہ سب ہ

  بک آےئ اگ

 

وہ اس ےک ےھچیپ ےھچیپ یتلچ وہیئ وصعمتیم ےس ہہک ریہ یھت ہکبج وشون یھب دقم دقم ان 

  ےک اسھت یہ آ راہ اھت
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ارے ےبیب ےنہک رپ اس ےن وھبےتکن وہےئ ااسحس دالی ا ہک ںیم ںیہی رپ 
م
اور اس ےک ہ

  وہں اہمترے اسھت

 

  ر روح وک اانپ ہچب اچےیہ اھت ےتک اک ںیہننکیل اس ی ا

 

ریما ںیہن ایخل ہک یف ااحلل مت ای  ےچب وک ڈنیہل رک یتکس وہ ای  ی ار یلیلٰ اور وصعمہم اک 

 ررسن چپ  رکو رھپ مہ اےنپ ےچب ےک ی ارے ںیم وسںیچ ےگ ۔ 
سیپب
ی ک

 ا

 

 وہ  

ے
ے

اکم رکےن واال وہ ہشیمہ واال وجاب داتی اےنپ آسف روم ںیم دنب وہ ایگ بلطم اس وق

 اھت ۔اس ےس اب رات وک یہ ی ات وہ یگ 

 

ر تمیق رپ ی ا رم ےس ی ات 
م
روح ہنم انبےت نچک ںیم آیئگ آج اس ےن ہلصیف رکایل اھت ہک ہ

 رکےک رےہ یگ
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  اےس اب اانپ ہچب اچےئہ اھت ہک یسک یھب احل ںیم 

 

°°°°°° 

 

رات ی ارم رمکے ںیم آی ا وت اس اک ومڈ اکیف وخوگشار اھت سج رپوٹکیج رپ وہ ھچک رعےص 

  ےس اکم رک راہ اھت آج وہ لمکم وہ ایگ

 

  اور اب وہ رھپ ےس روح وک ںیہک وھگامےن رھپاےن ےل رک اجےن واال اھت

 

 نکیل رمکے ںیم آےت یہ اےس ای  ی ار رھپ ےس ےچب یک ی اوتں ںیم رصموف یپای ا وہ یھب

  ےتسنہ وہےئ اس ےک یپاس یہ ھٹیب ایگ
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ارف اھبیئ اک ہچب انتکوصعمم ےہ اس ےک اہھت ےنتک وھچےٹ وھچےٹ ںیہ 

 

آپ ےن داھکی ش

ارے ےچب ےک یھب اےسی یہ وہں ےگ ہن
م
  ہ

 

 آپ ےن اےس چٹ ںیہن یک ی ارم

 

ا وت اس سمل وک وسحمس رکےک آپ ےک ادنر یھب اےنپےچب

ن

ا ی

ے

 ارگ آپ ےن اےس چٹ یک وہی

 یک وخاشہ رضور اجیتگ 

 

ا اھت   وہ ھجمس ںیہن یپا

ے

 وہ وچبں ےک ریغب رےنہ اک ارادہ رھک

ے

ر بک ی

ن

  ریہ یھت آچ

 

 

ن

وسزٹئر ڈنیل ںیم وت وہ وخد اس ےس ےچب ےک ی ارے ںیم ی ات رک راہ اھت نکیل اب ااچی

  اےس وہا یک اھت
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اھت وہ ویکں اتہک اھت ہک وہ  اےس اب ہچب ویکں ںیہن اچےیہ اھت وہ ویکں روح وک ان وچیمر اتہک

  ای  ہچب اھبنسل ںیہن یتکس

 

  وہ 

ے

ا اچےیہ ی

ن

ارا اچب وہ اجی
م
  ےھجم ےگل اگ ہک اب ہ

 
ا روح ج

ن
ن

ریمی ی ات وغر ےس س

اری زدنیگ 
م
اجےئ اگ نکیل یف ااحلل ےھجم ںیہن اتگل ہک مت ای  ےچب وک اھبنسل یتکس وہ وسمت ہ

  اہلل
 
ارے ی ارے ںیم وسوچ ج

م
ےن اچب دانی وہا دے دے اگ وہ اس اک رہچہ  رپ وغر رکو ہ

  اھتںیم تہب ایپر ےس وبل راہ اھت

 

اراض وہ رک رکوٹ دبل یئگ نکیل ی ارم ےن اےس انمےن یک    ہکبج اس ےک وجاب رپوہ

ن

ی

ل ںیہن یک یھت
ی لک
  وکشش 

 

ری  ڈاؤن ےنلیھج ےک دعب اس یک تحص اینت ایھچ ںیہن   2ای  اسل ںیم   رجیم رنوس ی 
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  س یک تحص رپ ےچب اک رکس اتیلیھت ہک وہ ا

 

یلہپ رپیسنکی اور رھپ سم ریکی ےک دعب دیپا وہےن وایل دیچیپویگں ےس روح یک اجن 

  یھب اج یتکس یھت

 

ر اور ھچک ںیہن اھت اب اس ےک    ےچب یک وخاشہ

ن

اینپ ہگج نکیل اےس روح ےس زی ادہ زعی 

ا اھت اےس 

ے

رق ںیہن ڑپی

ن

  اینپ روح یک رکف یھت   سبےیل روح اےس طلغ ےھجمس ی ا حیحص اےس ق

 

 اخر 

ے

ر ی ارم وچبں ےس اس دح ی

ن

ہکبج روح وسچ وسچ رک رپاشین وہ ریہ یھت ہک آچ

  ویکں اھکےن اگل ےہ

 

°°°°°° 
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رے وہ رےہ ےھت

ٹ

  وصعمہم اور یلیل ےک ےچب اہتسہ آہتسہ ی 

 

  ان یک رشارںیت یھب رھبےن یگل یھت

 

ا اھت

ے

 روح ےک اسھت یہ زگری

ے
ے

ر وق

ے

  ان اک زی ادہ ی

 

 وہ اکم رپ وہیت ںیہ وہ اےنپ ےچب اس 

ے

  ی
 
اس ےن وخد وصعمہم اور یلیل ےس اہک اھت ہک ج

 ںیہ 

ے

  ےک یپاس وھچڑ تکس

 

 تہب ااھچ زگر راہ اھت 

ے
ے

 اور ااسی رکےن ےس روح اک وق

 

  اکشر وہ ریہ ےہ  نکیل ی ارم وک گل راہ اھت ہک اس رطح ےس وہ ااسحس رتمکی اک 
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وخوخنار اگنوہں ےس داھکی    اےس   اور آج وت یلیلٰ ےن ایسی آگ اگلیئ یھت ہک اس ےن یھب

  اھت

 

 یلیلٰ ےن اس ےس اہک اھت ہک اب ںیہمت اور ی ارم وک یھب ای  ےبیب الپن رک انیل اچےیہ ۔ 

 

  اور اس ےک دعب ی ارم اور روح یک ایھچ اخیص ڑلایئ وہیئگ یھت

 

 وک اسیج

ے
ے

 رپ گل ےئگ ےھت دو دن ےک دعب یلیلٰ یک ویٹیبں یک رسیتی اسرگلہ یھت ۔نکیل وق

 ہی ایخل ںیہن آی ا اھت ہک اب اےس اےنپ ےچب ےک ی ارے ںیم وسانچ اچےیہ

ے

  ی ارم وک اب ی

 

ہی یھب ہہک یکچ یھت ہک وہ وکیئ وصعمم وھچیٹ یس یچب ںیہن ےہ وج ہچب ںیہن    وہ اےس

 اھبنسل یتکس
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 ےک وت اےنپ یہ اوصل ےھت ۔نکیل ی ارم  

 

ر وہ ویکں ںیہن ھجمس راہ اھت ہک 

ن

اب وت وہ ی ارم یک اس وضفل دض ےس یھب گنت آ یئگ یھت آچ

 اس ےک ادنر اتمم ےک ااسحس اجگ رےہ ےھت 

 

ر ڑلیک یک رطح اس ےک ادنر یھب ہی وخاشہ دیپا وہ یکچ یھت ہک اب اس اک یھب ای  ہچب 
م
ہ

دی ات ےنھجمس ےس یہ اق

ن

ا اچےیہ ۔نکیل ی ارم وت ےسیج اس ےک خ 

ن

  رص اھتوہی

 

°°°°°° 

رھت ڈے یپاریٹ   ی الکل دنب یھت آج وہ یلیلٰ یک ویٹیبں یک ی 

ے

 
پ

دو دن ےس ی ار م ےس ی ات ج

 ےس واسپ آیئ ۔ 
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  وت اےس اینپ تعیبط ںیم ھچک ریغ ومعمیل وسحمس وہا

اراض یھت ایس ےیل اےس  

ن

ا رضوری ںیہن اھجمس یف ااحلل وہ اےس نکیل ی ارم ےس ی

ن

اتبی

ا اچیتہ یھت ہک وہ اس ےس افخ ےہ اور ویکں افخ ےہ

ن

  ااسحس دالی

اریلم اس ےس ی ات 

ن

ارایگض وک ی الکل یہ رظنادناز رک دی ا اھت وہ تہب ی

ن

نکیل ی ارم ےن اس یک ی

ا اھت ےسیج وکیئ ی ات وہیئ یہ ہن وہ

ے

  رکی

 

وہ آسف روم ںیم الچ آی ا ہکبج وہ اےنپ رمکے ایھب یھب اےسرمکے ںیم اجےن اک ہہک رک  

ارایگض وک وہ تہب اےھچ ےس ھجمس راہ اھت

ن

 ںیم ہنم وھپال رک یلچ یئگ ۔اس یک ی

 

 ۔نکیل ھچک یھب وبال ںیہن وہ اکیف رپوکسن اھت ۔

وہ ڈارٹک ےس لم اکچ اھت ۔ڈارٹک اب روح یک ڈنکنشی اکیف رتہب اتب رےہ ےھت    ای  امہ ےلہپ

ر ںیہن ڈایتل ۔نکیل رھپ یھب وہ یسک مسق اک   اب نکمم اھت ہک

 

را ای  اس رپ ی 

ے

اس یک ذینہ احل

  رکس ںیہن انیل اچاتہ اھت روح یک دض ےک اسےنم اب وہ یھب اہرےناگل اھت 
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ارف تک ےچب دھکی رک ںیہک ہن ںیہک دل ںیم اےنپ ےچب یک وخاشہ یھب اڑگنایئ 

 

رضخ اور ش

س سب ای  یہ وموضع اھت اس ےس ےنیل یگل یھت ۔ےلھچپ نیت اسل ےس روح ےک یپا

 ڑلےن ےک ےیل ۔ 

 

اراض وہےن اک اور اہیں آ رک وہ 

ن

اب اےس وکیئ اہبہن یہ ںیہن داتی اھت ڑلایئ رکےن اک ی

 اخومش وہ اجیت ویکہکن ان اےس ںیہک ہن ںیہک ےس ہی ی ات ہتپ لچ یکچ یھت 

 

ا

ے

  ہک ی ارم ہچب ویکں ںیہن اجی

 

انپ لمکم چپ  اپ رکواےک روپرسٹ اس ےک اسےنم اور ےلھچپ نیت اسل ںیم وہ دس ی ار ا

 رھک یکچ یھت ۔ 
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 نکیل ی ارم وت رھپ یھب ی ارم اھت وہ اےس انمےن ںیم اکایمب ںیہن وہ یکس ۔

 یلیلٰ اور وصعمہم ےک وچبں ےک اسھت زگاریت وت ی ارم  

ے
ے

ر وق

ے

  روح اانپ زی ادہ ی
 
اور اب ج

 وک یھب دشت ےس ااسحس وہا اھت ہک اب اںیہن اےنپ ےچب ےک ی ارے ںیم وسانچ اچےیہ 

 

ا

ے

ا وت روح وہ اک ومڈ ااھچ وہی

ے

  یھب رھگ واسپ آی
 
 ۔وہ ج

 

رے ںیم یہ ی اںیت رکیت یھت وہ اس یک اسری ی اںیت یلیل اور وصعمہم ےک وچبں ےک ی ا

ا

ے

ارا یھب ہچب وہی
م
  ۔اور ایہن س  ی اوتں ےک اڈنی رپ وہ یتہک ہک اکش ہ

 

 وت وہ رات وک یھب ریمے یپاس یہ راتہ 

 

 ںیم اےس اےنپ یپاس السیت
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  اور یہی س  ی اںیت ی ارم وک یھب ایھچ یتگل یھت

 

ا اھت ۔اب وت ےلھچپ   اکس دل ںیم یھب ںیہک ہن ںیہک ےچب یک وخاشہ یھت وج زی ان رپ

ے

ںیہن الی

ارایگض داھک ریہ یھت

ن

 ای  ےنیہم ےس روح اےس وخب ی

 

اراض وہ اجیت اس اچیبری اک یھب ی ارم ےک العوہ اور وکن اھت 

ن

 یھبک وہ امن اجیت یھبک رھپ ےس ی

 

ر اھت اور اس اعمےلم ںیم یھب ی ارم یھب ذرا 
م
اس ےیل ی ارم ےس روانھٹ اس ےک سب ےس ی اہ

 تخس تعیبط اھت 

 

ر روےنھٹ ںیہن داتی اھت   وہ اےس اےنپ آپ ےس زی ادہ دی 
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°°°°° 

رات وک رمکے ںیم آی ا وت روح وک واش روم ںیم ووگنٹ رکےت داھکی وہ رپاشیین ےس اس 

  ےک یپاس آی ا اھت

راب وہ ریہ ےہ ںیم ڈارٹک ےک یپاس ےل 

ن

روح ریمی اجن مت کیھٹ وت وہ اہمتری تعیبط چ

  وہےئ وبال  اتلچ وہں وہ اس یک ھٹیپ الہسےت

اراض یھت اس یک رکف دنمی رپ اےس دالہس دےنی یگل

ن

  وہ وج اس ےس اکیف ی

ںیم کیھٹ وہں وہ یک ےہ ہن یلیل ےن ےھجم اورجن وجس الپی ا اھت سج ےک دعب ےس ہن ےھجم ااسی 

ر ڈیب 
م
وسحمس وہ راہ اھت اب ںیم کیھٹ وہ اجؤں یگ آپ رکف ہن رکںی وہ اس اک اہسرا یتیل ی اہ

 آیئ 

ے

 ی

 

ا اہمتری ںیہن

ے

 روح ںیہمت ےباایتحیط ںیہن رکین اچےیہ اور وجس ےس ااسی ھچک ںیہن وہی

راب ےہ ریمے ایخل ںیم ںیہمت ڈارٹک ےک یپاس الچ اچےیہ ی ارم

ن

رکف دنمی    تعیبط چ
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  ےس وبل راہ اھت 

ایھب ےھجم تخس دنین آ ریہ ےہ وہ اہر امےتن وہےئ وبیل ویکں ہک اجیتن    ااھچ ی ای ا حبص ولچں یگ

  ہک ی ارم اینت آاسین ےس اس یک اجن ںیہن وھچڑےن واال  یھت

گ رکو 

ن

ی

ٹ

ی ن پ
چ
کیھٹ ےہ نکیل حبص ںیم ںیہمت وخد ےل رک اجؤں اگ ریمے اجےن ےک دعب مت 

روح    یگ اجؤ یگ یہ ںیہن اس اعمےلم ںیم وت وےسی یھب ی ارم وک اس رپ رھبوہس ںیہن اھت

  اےس وھگر رک رہ یئگ

 

اگنپ ےک ےیل یلیلٰ 

 

ی ش

ے

کلت

ن

ن

ر 
م
اس ںیم آج یھب اینت تمہ ںیہن یھت ہک وہ ایلیک رھگ ےس ی اہ

ر ےل رک اجیت یھت    اور وصعمہم
م
 اےس ی اہ

 

ا ۔وہ آج یھب اینت یہ 

ے

اور وھگےنم رھپےن الچن ی ا ڈرن رپ ی ار م اےس اےنپ اسھت ےل رک اجی

ردل یھت ینتج ےک ےلہپ ی ارم یک روح آج یھب ویسی یہ یھت نکیل

ن

 اےس وکیئ زمکور ںیہن ی 

  ہہک اتکس اھت
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ا اجیتن ںیہن یھت

ن

  وہ ڑلیت ںیہن یھت نکیل اس اک بلطم ہی ںیہن اھت ہک وہ ڑلی

اینپ زدنیگ ںیم یسک مسق اک وکیئ دھک وکیئ فیلکت وکیئ رپاشیین ںیہن اچیتہ یھت نکیل اس اک 

  یک تمہ ںیہن ریتھکبلطم ہی ںیہن اھت ہک وہ دھک فیلکت ی ا رپاشیینں اک اسانم رکےن 

ر مسق ےک احالت وک سیف رکیتکس یھت ۔نکیل وہ
م
  ی ارم اس    وہ ہ

 
  رکیت ج

ے

ہی س  ھچک ی

 اس ےک اسھت اتلچ اھت وہ ےسیک 
پ
ر ب
م
ر دقم رپ اس ےک اسھت اھت ہ

م
ا نکیل وہ وت ہ

ے

ےک اسھت ہن وہی

 اینپ روح وک االیک وھچڑ داتی ۔

ا ر تبیصم وک ےلہپ ی 
م
ا اھت اور ی ارم روح ےک راےتس ںیم آےن وایل ہ

ن

رم یسیج اٹچن اک اسانم رکی

ارف اصرم س  اس 

 

وک نیقی اھت ہک اس ےک دعب یھب اس یک روح ایلیک ںیہن وہیگ رضخ ش

  ےک اسھت ےھت اور ںیہک ہن ںیہک" وہ' یھب 

اہں اب اےس ہی ڈر ںیہن اھت ہک اس ےک اجےن ےک دعب اس یک روح ایلیک وہ اجےئ یگ 

 اس یک روح وک وفحمظ رںیھک ےگ اس یک روح یک اےس اتپ اھت ہک اس ےس ڑجے رےتش

  افحتظ رکںی ےگ
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°°°°°°°° 

 ۔۔ڈارٹکروح اک لمکم چپ  اپ رکےن ےک دعب 

ٹ

ن ٹ

ن

تہب تہب ابمرک وہ یش از رپی گن

  ی ارم ےس ےنہک یگل

 

  دھکی ریہ یھت اےس وت اسےنم وایل یک ی ات رپ     ہکبج روح

ن

یھبک ڈارٹک وت یھبک ی ارم اجی

  نیقی ںیہن آراہ اھت

  ی ارم ڈارٹک ےن ایھب ایھب یک وبال وہ ڈارٹک وک رظنادناز رکیت ی ارم ےس وپےنھچ یگل

 ویہ وج مت ےن انس روح ی ارم رکسما رک وبال 

ارا ےبیب۔۔۔
م
 ی ارم بلطم ہ

ارا ہچب اس داین ںیم آےن واال ےہ ریما اور آپ اک ی ارم ریما اانپ ےبیب وج  
م
ےٹنھگ   24بلطم ہ

وسےئ اگ یھب ریمے یپاس وہ وچبں یک رطح وخش وہیت   ریمے یپاس رےہ اگ اور رات وک

  داھکی وج 

ن

  ہک ی ارم ےن ای  رظن ڈارٹک یک اجی
 
اس یک رشٹ وک وجنھجڑ یکچ یھت ج

  ےچین اکھجےئ رکسماےئ اج ریہ یھت   رہچہ
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ارا اانپ ےبیب آےن واال ےہ وہ ےتسنہ وہےئ وبال وت روح ےب اایتخر یہ اس ےک  
م
ےبیب ویہ ہ

 ےس آ یگل

ن

  یس 

ا رم ںیم تہب وخش وہں تہب زی ادہ ریما ےب یب داین ںیم آےن واال ےہ ںیم اس اک تہب ی 

  ایخل روھکں یگ

دےھکی اگ آپ ریما ےب یب    ںیم اس ےس تہب ایپر رکوں یگ وہ ہشیمہ ریمے اسھت رےہ اگ

  س  ےس ایپرا وہاگ

  ہک ی ارم اہجں
 
اس یک   وہ ایخولں یک داین ںیم ہن اجےن اہکں ےس اہکں لکن یکچ یھت ج

  ی ات رپ رکسما راہ اھت ویہ اس یک من آوھکنں ےن اےس رپاشین رک دی ا

ر ںیہن وہےن   ی ارم اس ی ار مہ اےنپ

ٹ

ری 

ٹ

وہےن واےل یب اک تہب ایخل رںیھک ےگ وکیئ گ

را ںیہن وہےن دوں یگ   دںی ےگ س  ھچک ااھچ ااھچ وہاگ اس ی ارے ںیم ھچک یھب ی 

  من وہےن یگل یھت وخیش وک ی اد رکےت وہےئ اس یک آںیھکن   یلہپ

  ی ارم م ےن آہتسہ ےس اس ےک آوسن اصف ےیک 

اس ی ار ھچک یھب طلغ ںیہن وہاگ مہ دوونں اےنپ ےچب وک اس داین ںیم ومکلی رکںی ےگ مہ 
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ارا ےبیب وہاگ رپ ہشیمہ 
م
دوونں لم رک اس اک ایخل رںیھک ےگ اےس ایپر رکںی ےگ اور وہ ہ

ارے یپاس رےہ اگ
م
  ہ

  داھکی اور ان اک رکشہی ادا رکےت وہےئ اس اک اہھت وچےتم وہےئ

ن

 اس ےن ڈارٹک یک اجی

  روح وک اےنپ اسھت ےل آی ا

روح وت ایھب ےس اینت ااسکیڈٹئ وہ ریہ یھت ہک دح ںیہن ہکبج اس یک وخیش وسچ رک ی ارم 

 یھن ےب دح وخش اھت ۔ 

ر راہ اھت

ے

  اس اک ہی ایپرا اس ادناز دیساھ ی ارم ےک دل ںیم ای

 

°°°°°° 

ام ےس ےلہپ ان ےک رھگ کپٹ ےکچ ےھت

 

ارف ۔اےنپ وچبں تیمس ش

 

  رضخ وصعمہم یلیلٰ ش

 

 س  ےن یہ روح وک ابمرابکد دےتی وہےئ اینپ رطف ےس ٹفگ یھب دےی ےھت ۔ 

اچ رک وخش وہ راہ اھت ےسیج ان یک 

ن

اچ ی

ن

ہکبج وشونوت ان یک وخیش وک ہن ےتھجمس وہےئ یھب ی
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 وخیش ںیم اانپ ہصح ڈاانل اچاتہ وہ

  یھب اھت نکیل روح اک الہپ ہچب وت ویہ اھت وج

 

 سج ےس اےس تہب زی ادہ تبحم یھت۔ 

 

 اور اس یک وموجدیگ وک یھبک یھب رظنادناز ںیہن رکیتکس یھت

°°°°°° 

  دن زیتی ےس زگرےن ےگل ےھت

ا

ے

 اس ےک آس یپاس راتہ اس اک ایخل رھک

ے
ے

ر وق
م
  ی ارم ہ

  یلیلٰ اور وصعمم اس یک رنس ینب وہیئ یھت

   دح ےس زی ادہ ایخل ریتھک اور اےس وکیئ یھب ااٹل دیساھ اکم رکےن یہ ںیہن دیتیاس اک 

  ڈارٹک ےک اطمقب اس یک ذینہ ڈنکنشی تہب ایھچ یھت نکیل تحص رھپ یھب ڈاؤن یھت
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  انب رک دیتی

 

  سج یک تلچء یلیل اےس روز یسک ہن یسک زیچ اک کلم ش

  سج وک دےتھکی یہ روح وک ووگنٹ وہےن یتگل

 

ر آےئاھبڑ ںیم اجےئ وکیئ یلیل
م
 اک انہک اھت ہک ای  ی ار ٹیپ ےک ادنر زیچ یلچ اجےئ رھپ ی اہ

ا ۔ 

ے

رق ںیہن ڑپی

ن

 ق

 

ا وت ڑپے اگ ۔ 

ن

 اس ےک ےئل روح وک اھکی

 

وےسی وت وخد یھب اانپ تہب ایخل ریتھک یھت ویکہکن وخد اےس اس ےچب یک ےب دح رضورت  

 رٹٹنمٹی یک وہج ےس وہ ایس زیبار وہ یکچ یھت نکیل رھپ یھب یلیلٰ اور وصعمہم یک الشیپس 

  یھت

ا

ے

  اور ی ارم یھب اس اک دح ےس زی ادہ ایخل رھک
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ا وھچڑ دی ا اھت

 

  اب وت اس ےن این وشش

ےٹنھگ اس  24ہک وہ اس ےک اسھت آسف الچ رکے واہں وہ وخد اس اک ایخل رےھک اگ اور وہ  

  یک رظنوں ےک اسےنم رےہ یگ

 رونیٹ یک رظن ںیہن رک 

ن

رزگ ںیہن اھت وہ اینپ زدنیگ ی ا رم یک وبرن
م
نکیل روح وک ہی وظنمر ہ

 یتکس یھت

 

اہیں ی ارم یک رظنوں ےس چب رک وہ وج وھتڑی تہب ےب اایتحیط ی ا الھچ وکد رکیت یھت ی ار 

  م ےن وہ یھب دنب رکوا دینی یھت

 

 اجےن ےک ی ارم اک وت انہک اھت ہک اس ےیل اس ےن تہب اہبےن اگلےئ ےھت ی ارم ےک اسھت ہن

  اس یک زدنیگ تہب ارٹنگنٹس ےہ

  

رات ڑپ 

 

راب ای

ن

راہب دھکی رک روح یک تحص رپ چ

ن

وہ وت رکش اھت ہک ہلیل ےن ہہک دی ا ہک وخن چ
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 ںیہ اور وہاتکس ےہ ہک روح یک تحص یھب ڑگباجےئ ۔ 

ے

 تکس

ا وت وہ تہب ےلہپ ےس یہ وھچڑ اکچ اھت ایس ےئل

ن

 اس اعمےلم ںیم یھب اس ےن یلیلٰ رپاابتعر رکی

  ڈارٹک یک راےئ یل یھت

 

اور ڈارٹک اک یھب یہی انہک اھت ہک وکشش یک اجےئ ہک روح ےک اسےنم وخن اک ای  رطقہ 

اہک ےچب    یھب ےہب اور اےس ای  ہگج دنب یھب ہن یک اجےئ 

ے

ازہ اصف ںیم راھک اجےئ ی

ے

لھک اور ی

ر ڑپے

 

  یک تحص رپ ااھچ ای

ی ارم وک ی الکل ایھچ ںیہن یگل یھت ویکں ہک اکم زی ادہ وہ اجےن یک وہج  لھک اضف وایل ی ات

ا

ے

  ےس ی ارم آج لک رات وک افرغ وہی

ر رطف ےل    اور اےسی ںیم روح
م
 یلیل ےک اسھت زگار ریہ یھت سج ےس یلیل اےس ہ

ے
ے

وق

 رک اجیت ۔یلیل ےک اسھت وکیئ دینمش وت ںیہن یھت 

 

  ی رصموایفت ی ا رم ےس رئیش رکےن یکنکیل روح وک اعدت یک اےنپ دن رھب یک اسر
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 یلیلٰ یک رگدان ںیہن نس اتکس اھت

ے

رھ ےجب ی

ٹ

  اور وہ رات ےک ای  ڈی 

ا ڑپ راہ اھت

ن

  نکیل آج لک اےس وبجمری ںیم ہی یھب رکی

°°°°° 

ری امرے آرام 

ٹ

ی ارم ےھجم آرکسئمی اھکین ےہ رات ےک اسڑےھ نیت ےجب وہ ڈیب رپ وچک

  ےس یھٹیب وہیئ یھت

ا وہں وہ اس اک اہھت وچم اھت اس ےک یپاس ےس اےنھٹ یہ واال ریما ہچب ںیم 

ے

 ایھب ےل ےک آی

  اھت

ر وایل اھکین ےہ وہ وصعمتیم ےس ہہک ریہ یھت
م
ری وایل ںیہن اھکین ی اہ

ن

  ےھجم ق

ی وک ھچ ےنیہم زگر ےکچ ےھت اینپ تحص زمکور وہےن یک وہج ےس وہ ںیہک ےس 

س

ن

ی گن

اد یک رپ

 ڈیلی ںیہن

ٹ

ٹ

ن

   دیتھک یھتیھب ھچ امہ یک رپی گن

د رک الؤں 

ٹ ن

ےبیب رات ےک اسڑےھ نیت ےجب اہمترے ےیل آسئ رکمی اہکں ےس ڈوھی

  ی ارن ےن نیکسم وصرت انبیئ یھت

آلکج روح یک رونیٹ ہی وہیکچ یھت سک اک دن وسےت وہےئ اور اسری رات اجےتگ 
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ا وت یھبک وہ یچک

ے

 وہےئ زگریت اور آدیھ رات وک یھبک اےسوکیئ وموی دےنھکی اک دل رکی

  ریکی اں اھکےن دض ےل رک ھٹیب اجیت

 

 وہ ہن وخد وسیت یھت ہن اےس وسےن دیتی 

ے

  ی

ے

ا ی

ے

 ی ارم اس یک دض وک وپاا ہن رکی

ے

  ی
 
اور ج

  یھت

ر آی ا اور وفن ااھٹ رک اصرم وک اکل رکےن اگل
م
ا ی اہ

ے

  ی ارم اہں ںیم رس الہی

  رات وک اسڑےھ نیت ےجب ی ار م یک اکل ےن اےس رپاشین یک اھت

 

 وفن ویکں رک رےہ وہ وہ رہگی دنین ےس اجاگ اھت  ی ارم

ے
ے

 وت ےہ مت اس وق

ے

 
  س  ریخی

  اہمتری وردی اک وھتڑا افدئہ وہاتکس ےہ یک ی ارم ےن وسال یک

  ںیہن اھجمس اھت   ںیم اھجمس ںیہن مت یک انہک اچےتہ وہ اصرم چس ںیم

 وہ

ے

 اینپ ویبی ےک ےئل آسئ رکمی اچےیہ ال رک دے تکس

ے
ے

  ےھجم ایھب اور ایس وق
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ر ای  
م
 ےہ اسھت ںیم آسئ رکمی یپارل یھب ےہ ںیہمت واہں ےس    آی ادی ےس ی اہ

ٹ
ن

روٹسیری

  ےلیک وھچڑ رک ںیہن اج اتکسآاسین ےس لم اجےئ یگ ںیم اینت رات وک روح وک ا

 

ارف وک اشمرف ےن 

 

ر اجیھب وہا ےہ ۔ش
م
رضخ وک ںیم ےن یسک اکم ےک ےلسلس ںیم رہش ےس ی اہ

  اےنھٹ ںیہن دانیی ار م ےن لیصفت ےس اتبی ا

  اصرم ےن ای  رظن ڑھگی یک رطف داھکی

ا اھت ۔اےنت دور اجےن ےس رتہب اھت ہک وہ 

ے

اینپ وردی   ااکنر رکےن اک وسال یہ دیپا ںیہن وہی

د ی ارم ےن یھب  ای 

 

 داھک رک ںیہی ںیہک یپاس ےہ وکیئ یپارل ولھکاےل ۔اور ش

ن

 
ٹ

اک وھتڑا تہب پ

  وردی یک ی ات ایس ےئل یک یھت

 

ںیم رقتابی دنپرہ سیب ٹنم ںیم ےل رک اتچنہپ وہں اصرم ےن وفن دنب رکےت وہےئ اہک 

 یھب اچنہپ ایگ  15   اور رھپ

ے

  ٹنم ےک دعب آرکسئمی اس ےک رھگ ی

ےسج اھک رک روح رپوکسن وہ رک وسیئ یھت ۔ڈارٹک ےن وےسی وت آسئ رکمی ی ا اےسی یہ وھچیٹ 
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راس ںیہن اتکس    ومیٹ زیچںی

ے

دنب رک ریھک یھت ۔نکیل ی ارم روح وک یسک یھب زیچ ےک ےئل ی

 سج ےس اےس ی ا اس ےک وہےن واےل ےچب وک اصقنن ہن ےچنہپ داتی  

ے

اھت ایس ےئل ای  دح ی

 راتہ اھت ۔ 

 

°°°°° 

راب رےنہ 

ن

 دے دی یھت نکیل آلکج روح یک تعیبط تہب چ

ٹ

 
ڈارٹک ےن ڈویلیری یک ڈی

یگل ایھب اس ون ےنیہم لمکم ںیہن وہےئ ےھت نکیل اس ےک ی اووجد یھب روح یک تعیبط دح 

راب رےنہ یگل یھت سج یک وہج ےس ی ارم تہب رپاشین اھت

ن

  درہج چ

  وہ روح ےک ےیل ڈارٹکز یک وپری میٹ رھک اکچ اھت 

  وج اس یک یھنن یس یھنن ےس رضورت وک وپرا رکےن ےک ےیل ہشیمہ ایتر ریتہ

وج اس یک زرا یس فیلکت رپ اھبگ رک اس ےک یپاس آےت ےھت نکیل ہی درد وت دقرت اک اظنم  

ر اھت رای    اھت ےسج انہس س  وعروتں ےک ےئل ای  ی 

ا یھب وھچڑ اکچ اھت ر

ن

 اس ےک یپاس راتہ اھت وہ اکم رپ اجی

ے
ے

ر وق
م
وح ےس زی ادہ امہ وت اس ی ارم ہ
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  ےک ےئل ھچک یھب ںیہن اھت اور اب وت اس اک ہچب یھب اس یک اتیمہ اک اگبلطر اھت

 اس اک اسہی ےنب اس ےک اسھت اسھت راتہ اھت

ے
ے

ر وق
م
  وہ ہ

اس ےک رساہےن اھٹیب اس ےک ی اولں    آںیھکن ومدنے وہیئ یھت ی ارم   ایھب یھب روح

گلی ااں ریھپےن اگل 

ن

ن
  ںیم ا

ر ےک دعب اےس درد رشوع  اےس وسحمس رک ےت وہےئ وہ رکسمایئ یھت نکیل وھتڑی یہ دی 

  ےن لمع یک اھت   وہےن اگل رنس ےن اےس وفراً اتپسہل ےل اجےن اک وشمرہ دی ا سج رپ ی ارم

°°°°° 

راب ےہ مہ ٹنشیپ وک ےلہپ یہ اتب ےکچ ےھت 

ن

 تہب چ

ے

 رٹسم ی ارم ٹنشیپ یک احل

 

ا لکشم

ن

اری ی ات وک ےچب ی ا دمر ںیم ےس یسک ای  وک اچبی
م
 وہ اجےئ اگ نکیل اوہنں ےن ہ

  ریسسی ںیہن ایل اور آپ ےس یھب ہی ی ات رئیش رکےن ےس عنم رکدی ا

ںیمہ سج زیچ اک ڈر اھت ویہ وہ راہ ےہ مہ دوونں ںیم ےس یسک ای  وک یہ اچب یپاںیئ ےگ آپ 

  ان رپ اسنئ رک دںی
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ر ےہ ۔ہکبج دورسا رپیپ اس 

ن

ی ات یک اگریٹن ےہ ہک ارگ  آپ وک سک یک اجن ےس زی ادہ زعی 

ا ےہ وت اتپسہل ذہم دار ںیہن وہاگ ڈارٹک اس ےک اہھت    وکیئ یھب

ے

آرپنشی ںیم اجن ےس اجی

  ںیم ڑکپا رک آےگ اج یکچ یھت

 اس یک ی اوتں وک ےنھجمس یک وکشش رک راہ اھت اور وہ اجیتن یھت ہک اس یک اجن وک 

ے

وہ ایھب ی

ر یک  رطخہ ےہ نکیل رھپ یھب اس ےن ہی ی ات ی ارم  

  

 ےس ںیہن ش

 

  وت یک ہی ہچب اس ےک ےیل اانت امہ اھت

 نکیل اس ےک ےئل 

 

اس یک روح امہ یھت اےس روح ےس زی ادہ امہ وت اس ےک ےیل اینپ اجن یھب اتیمہ ںیہن  

 ریتھک یھت

 

۔نکیل ارگ اس ےن روح وک اچب ایل اور ہی ہچب ہن راہ وت یک روح اےس اعمف رکے یگ یک وہ 
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  دورسی ی ار اانپ ہچب وھکےن اک وحہلص دیپا رک کس یگ

اور وہ یھب اس ڈنکنشی ںیم ہک وہ یھبک دوی ارہ امں یھب ںیہن نب یتکس ۔آج یلہپ ی ار ی ارم وک 

 راہ ےہ او 

ٹ

  ر وہ ھچک ںیہن رک اتکسگل راہ اھتےک اس اک س  ھچک ل

  رضخ ےن اس ےک دنکےھ رپ اہھت راھک

  وت ی ارم ےن انب اس یک رطف دےھکی اینپ روح وک اچبےن ےک ےئل رپیپ رپ اسنئ رک دےی

°°°°°°° 

°°°°° 

ا ہحمل ای  ااحتمن ےس مک ںیہن اھت

ے

ر زگری
م
 . ہ

ر اھٹیب ےب ینیچ
م
ےس آےن واےل احملت اک   ادنر اس یک روح اک آرپنشی لچ راہ اھت ۔اور وہ ی اہ

 . ااظتنر رک راہ اھت

 . ہن اجےن یک وہےن واال اھت

 راہ اھت ۔ 

ن

 وہ سب اہلل ےس اینپ روح یک زدنیگ یک داعںیئ امن
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د ان ےک بیصن ںیم اوالد اک ھکس اھکل یہ ںیہن ۔ ای 

 

 ش

 وہ سب ہی لکشم احملت زگرےن اک ااظتنر رک راہ اھت

   اتکس ےہوہ اجاتن اھت ہک وہ اینپ روح وک اھجمس

ا وہاگ

ن

ا دقرت اک ہلصیف ےہ ےسج ان دوونں وک وبقل رکی

ن

  وہ اےس اتبےئ اگ ہک ہچب ہن وہی

 

روح ہن اجےن سک رطح ری اٹکی رکے یگ یک وہ اےس اعمف رک کس یگ دورسی ی ار اانپ 

 ہچب وھک رک ای  ایھچ زدنیگ زگار کس یگ ۔ 

  اس وکہتپ ےلچ اگ ہک وہ دوی ارہ یھبک امں ںیہن
 
  نب یتکس وت یک ےتیب یگ اس ےک دل رپ۔ اور ج

اہ اگر اےس ہن ےھجمس اچر اسل ےک وطلی ااظتنر ےک دعب اےس ومعق    ںیہک وہ

ن

اےنپ ےچب اک گ

 الم اھت اینپ اتمم وک وکسن اچنہپےن اک

 ےس اگلےن اک

ن

  ۔اینپ اتمم یسک رپ اثنر رکےن اک یسک ےک ےھنن ووجد وک اےنپ یس 
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 وخیش یھب ان ےس نھچ یکچ یھت   نکیل ان یک ہی

ر ںیم آرک اتب دانی اھت ہک اس اک ہچب  اس داین ںیم ںیہن راہ ۔   ڈارٹک ےن ھچک یہ دی 

اک اھت   نکیل روح

ن

  ےک ےئل یھب ہی آرپنشی تہب رطخی

ر زگرےت ےحمل ےک اسھت رظن الل یتب رپ امجےئ وہےئ اھت اہجں ےس یھبک یھب وکیئ 
م
وہ ہ

   اھتیھب ہلصیف آاتکس

 ںیہ رضخ اس ےک دنکےھ ےپ اہھت 

ے

 نکیل داع وت رک تکس

ے

ی ارم مہ اور وت ھچک ںیہن رک تکس

  رےتھک وہےئ وبال داع رکو ہک روح کیھٹ وہاجےئ

 

اری روح 
م
ا ےہ وت وہ ہ

ے

اہں ی ارم اھبیئ آپ وت ےتہک ںیہ ہن ہک اہلل روح ےس ےب ااہتن تبحم رکی

 وک اس ڈنکنشی ےس رضور اکنےل اگ ۔ 

راب   اور

ن

رار ےچب وگد ےتیل ںیہ دن ںیم ۔ارگ روح یک ڈنکنشی زی ادہ چ

ن

م
ےچب اک یک ےہ ولگ ہ

 

ے
ے

ال اجےئ یگ وق

ن

 
 بس

ے

وہ یئگ وت مہ اس ےک ےیل ای  ہچب وگد یل یل ےگ ۔اس یک احل

ے وہےئ وبال

ے

ھن

ٹ

ی ن ت

ارف اس ےک دورسی رطف 

 

ر درد اک رممہ ےہ ش
م
  ہ
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ا ےہ وت وہ اےس ا

ے

یس یک اوالد ویکں ںیہن داتی اسرے ااحتمن ارگ اہلل روح ےس اینت تبحم رکی

 ریمی روح ےک ےئل یہ ویکں انبےئ ںیہ ۔۔۔۔ 

 اتیل ےہ ۔۔۔۔    وہ روح وک وخایشں دے رک وخایشں نیھچ ویکں 

ا ےہ ویکں روح رپ وکسن زدنیگ 

ے

راب ویکں رکی

ن

ا ےہ وت وہ رھپ چ

ے

  س  ھچک کیھٹ وہاجی
 
ج

 ںیہن زگار یتکس۔۔۔ویکں رضخ ویکں۔۔ 

ارکشاہن اافلظ نس راہ اھترضخ ریحایگن ےس  

ن

  ی ارم ےک ہی ی

 

ا  آج یلہپ ی ار اےس ی ارم ےک ل  و ےجہل رپ نیقی ہن آی 

ارکشی رک راہ 

ن

 وک دھکی رک وہ وخد ی

ے

ارکشی ےس رفنت یھت اور آج روح یک اس احل

ن

اےسی

  اھت

ا 

ن

دوہ اےنپ آوسن اہبی ای 

 

 اس یک آوھکنں ںیم آوسن سب ےنہبوک ےب نیچ ےھت نکیل ش

ے
ے

اس وق

  اچاتہ اھتیہ ںیہن  

ا ےہ وت ویکں ںیہن دے داتی اےس اس ےک ےصح یک وخایشں وہ  

ے

ارگ وہ اس ےس اینت تبحم رکی
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ا ر آی 
م
 ڈارٹک ی اہ

ن

  ااچی
 
  رضخ ےک رہچے یک رطف دےتھکی وہےئ وبال ج

 

راب یھت ہک   اٹیب وہا ےہ   تہب تہب ابمرک وہ رٹسم ی ارم

ن

آپ یک زسم یک ڈنکنشی اینت چ

د مہ یسک ا ای 

 

  ی  وک یہ اچب یپاںیئ ےگ ںیمہ اگل ہک ش

 رےتہ س  ھچک وکراپ وہایگ

ے
ے

 نکیل وق

ا اےس ریحایگن 

ے

ر ےل آےئ یگ ڈارٹک اس ےس اہھت المی
م
ر ںیم آپ اک اٹیب ی اہ رنس وھتڑی یہ دی 

رے دھکی رک رکسما دی ا   ںیم ھگ 

 

راتھ ی ارم اےس روک ایل اھت

ٹ

  ہکبج اس ےس ےلہپ ہک وہ آےگ ی 

 ریمی روح یسیک ےہ۔۔۔؟

   ےب ینیچ ےن ڈارٹک وک یھب ای  ےحمل ےک ےیل رپاشین رکدی ا اھتاس ےک ےجہل یک

  ایھب وت ںیم ےن اتبی ا ہک ان یک ڈنکنشی یھب اکیف رتہب ےہ
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 رےتہ ان یک 

ے
ے

ی یک وہج ےس ڈنکنشی اکیف رکلکیٹ وہ یئگ یھت نکیل مہ ےن وق

س

ٹ

ی گن

یلہپ رپ

  ڈنکنشی رپ اقوب یپا ایل

  

ٹ
ن

 آپ اےنپ ےٹیب یف ااحلل وہ ےبوہش ںیہ ا ںیہن دو نیت گ

ے

  ی
 
ں ںیم وہ اجےئ اگ ج

 ایسی یھت ہک ڈارٹک الہبےن واےل ادناز ںیم ےنہک اگل

ے

  ےس ی اںیت رکںی اس یک احل

 

ںیہن ےھجم ریمی روح وک دانھکی ےہ ۔ی ارم ےن ای  رظن رنس یک رطف داھکی وج ےچب وک 

    دیفس ڑپکےںیم اپھچےئ اس ےک یپاس ال ریہ یھت

ا ےہ اںیہن 

ے

 ان وک وہش ای

ے

  ی
 
 ںیہ ج

ے

اٹ آپ اینپ زسم ےک یپاس رہ تکس

ٹ

اس واےئ ی

ر ںیم روم ںیم ٹفش رک دی ا اجےئ اگ ڈارٹک اس اک دنکاھ اپھتپھت رھ اکچ وھتڑی یہ دی 

ٹ

ا آےگ ی 

ے

ی

  اھت

 

راھےئ  

ٹ

رضخ رنس ےک اہھت ےس اس ایپرے ےس ےبیب وک ےل رک اس یک رطف دقم ی 

  ےھت نکیل ی ارم ےن اس یک رطف داھکی یھب ںیہن
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ی ارم روح اور اہمترا ےبیب دوونں ی الکل کیھٹ ںیہ اس رطف دوھکی وت حیحص انتک ایپرا ےہ ہی  

  اس یک رطف وتمہج رک راہ اھت  وہ ےچبوک اےنپ اہوھتں ںیم ےیل ی ارم وک

 ںیم 
پ
ا داھکی اس یپاک ذات ےن ای  ب

ن

ا اافلظ اامعتسل ےک ںیہ ی

ن

ارکشا ی

ن

رضخ ںیم ےن تہب ی

ا ےہ

ے

  داھک دی ا ہک وہ ےسج اچےہ انتج اچےہ ونازی

 

اس ےن ریمے ےیل ااحتمن یک ڑھگی ریھک اور ںیم اس ںیم ربص رکےن ےک اجبےئ 

 رکےن اگل

ے

 
  اکشی

ا

ن

ا ںیم اس یک ذات ےک اقتوضں وک ھجمس یہ ہن اکس ۔ںیم ھجمس یہ ہن انتک مک لقع ان

ن

ن وہں ی

ی ےہ ۔

ے

ھت
ی ک

ر ہگج وموجد ےہ ںیمہ یتنس ےہ ںیمہ د
م
 اکس ہک وہ یپاک زات ہ

ر رک دی ا 
م
 ینتک دلجی اس ےن اانپ آپ ھجم رپ اظہ

اینپ روح ےک اسھت     ںیم س  ےس ےلہپ اس ےک یپاس اجؤں اگ اوراس وھچےٹ اکروٹن وک

رھ رک ونازا ےہ  یہ دوھکیں

ٹ

  اگ نکیل ےلہپ اس اک وت رکشہی ادا رک ولں سج ےن اواقت ےس ی 
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ا ےہ وہ رکسمای ا ہکبج رضح

ے

یھب    اینپ آوھکنں ںیم آےئ آوسن وک اہوھتں ےس اصف رکی

ارف یک وگد ںیم ڈال اکچ اھت ۔ 

 

 رکسماےت وہےئ ےب یب وک ش

  وج بک ےس ےب نیچ اھت اےس دےنھکی ےک ےئل 

   ادا رکےن اج اکچ اھتی ارم رکشاےن ےک لفن

رہتش ی ارم اور روح یک ںیہن ہکلب اینپ اکیپ گل راہ اھت 

ن

ارف وک ہی اھنن اس ق

 

 اور ش

°°°°°° 

ارکشی رپ وہ ےب دح رشدنمہ اھت ۔اس اک 

ن

ی ارم ےن رو رو رک اہلل ےس اعمیف امیگن یھت اینپ ی

 اہلل اےس تہب اچاتہ اھت 

 اس ہفحت یھب دے ڈاال اھت  اور اینپ تبحم ںیم ان دوونں وک ای  تہب ایپرا 

  اہلل ریح و رکمی ےہ

 روح ےس ےنلم ےس ےلہپ اس ےن اینپ یطلغ یک اعمیف امیگن یھت ۔

ارکشا وہ یھبک یھب ںیہن اھت ۔ 

ن

 اانت ی
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ا اھت اور آج وخد رمگایہ ےک راےتس رپ لچ ڑپا

ے

  وہ وت وخد س  وک رمگایہ ےس دور رکی

  وہ اتھچپ راہ اھت تہب اتھچپ راہ اھت

  اس اک تہب رکش زگار یھب اھت   رک اےنپ دجسوں ںیم اہلل ےس اعمیف امیگن یھت وہ  رو رو

 سج ےن روح یسیج یپاک ریست ڑلیک اس ےک بیصن ںیم یھکل یھت ۔

رےتش ےک روپ ںیم اجیھب اھت

ن

  رپ اینپ روتمحں اک ہفحت ای  ےھنن ق

 رک

ن

را رک اعمیف امن

ٹ

رگ

ٹ

  وہ روح ےک یپاس آی ا   اہلل ےک وضحر گ

 

ے

ا اس اک اہھت اےس ایھب ی

ے

  رکیس رھک
 
ی ر

ے

 وہش ںیہن آی ا اھت وہ اخومیش ےس اس ےک ق

  اھتم رک ھٹیب ایگ

 وہش ںیہن آی ا اھت 

ے

وہ اےنپ ےٹیب اک رہچہ اینپ ویبی ےک اسھت دانھکی اچاتہ اھت روح وک ایھب ی

 ں اطیشونں ےس اچب ریہ یھت

ن

 

ے

  نکیل واہں یلیلٰ اور وصعمہم اس ےھنن ےچب وک اےنپ ت

  وج اس ےک اہھت رپ رپ ولبن ی ادنھ رک اےس اڑاےن یک وکشش رک رےہ ےھت

ش ےھت ویہ وصعمہم اور یلیل وک ڈر اھت ہک ںیہک ہی س  اہجں ےچب اےس یپا رک ےب دح وخ

 اےس ابغرے ےس ی ادنھ رک آامسن ںیم ںیہ ہن اڑا دںی۔
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 ویکہکن وہ تہب زمکور اھت 

ر ںیم اینپ یلمیف ےک    ےک اصرم یھب وھتڑی یہ دی 
 
ارف اور رضخ ےب دح وخش ےھت ج

 

ش

  اسھت آاکچ اھت

 نکیل اصرم ےن رمکے اک دروازہ دنب اتپسہل ںیم اانت رش ےنڈارٹک وک رپاشین رک دی ا اھت 

ر ںیہن اجےئ یگ
م
  رکےک ہہک دی ا ہک وشر یک آواز ی اہ

اور اب اصرم ےک دوونں ےچب یھب ی ارم ےک وصعمم ےس ےٹیب وک اڑاےن یک وکشش رک 

  رےہ ےھت

ا   ہی اگل ی ات ےہ ہک وشون وک ہی س  ھچک ی الکل دنسپ ںیہن آی 

اٹلی ا وشون اس یک روھکایل ےک ےیل اس ےک رس ےسیج یہ یلیلٰ ےن وھچےٹ ایمں وک اکٹ ںیم 

  رپ ھٹیب ایگ

  اور اب وشون ےک ڈر ےس وکیئ یھب وھچےٹ ایمں ےک یپاس یہ آ راہ اھت

ری وہےن یک وہج ےس اےس وھتڑا تہب دھجمسار وہےن اک 

ٹ

رہ ےک س  ےس ی 
م
وساےئ امہ

  اطخب احلص اھت
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رہ ےب یب یک اگل وچےتم وہےئ رع
م
ام یک وہاگ امہ

ن

  وہ ےس وپےنھچ یگلامام اس اک ی

  وہ وت اس یک امں وہش ںیم آےن ےک دعب اتبےئ یگ

 رعوہ ےن رکسماےت وہےت وہےئ اہک

  یکٹ وہیئ یھت   یک اگنںیہ ایھب ایھب رصف اور رصف روح رپ یہ   ہکبج ی ارم

وج اس وشر رشاےب یک وہج ےس اب آہتسہ آہتسہ اینپ آںیھکن وھکل ریہ یھت اس یک 

ر صخش رپ ڈایل  آںیھکن وھکےتل وہےئ ای  
م
 رظن وپرے رمکے ںیم وموجد ہ

  اھت وہ اےس دےتھکی وہےئ اس ےک یپاس
 
ی ر

ے

  اھٹیب اھت  ی ارم اس ےک ےب دح ق

ا ایگ

ن

  روح ےن اھٹ رک ےنھٹیب یک وکشش یک نکیل اس ےس ااھٹی

نکیل اس ےک رہچے رپ یسک مسق یک وخیش ںیہن ہکلب ای  ڈر ای  وخف اھت وج ی ارم تہب 

   اھتاےھچ ےس وسحمس رک اکچ

°°°°° 

ا   وہ آہتسہ ےس رکیس ےس اھٹ رک اس ےک یپاس اھٹیب اور اےس اےنپ اسھت اگلےت وہےئ ااھٹی 
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  ی ارم ریما ہچب اہکں ںیہ س  کیھٹ وت ےہ ہن

 ی ارم زیلپ ھچک وبیل آپ اخومش ویکں ںیہ 

 

  اس یک آوھکنں ےس آوسن ےنہب ےگل

 وہےئ ےک ی ال الہس راہ اھت س  ھچک کیھٹ ےہ روح زیلپ رسکلی ی ارم اس اک اماھت وچےتم 

  نکیل روح وک وکسن ی ا آی ا

  وتریما ہچب اہکں ےہ زیلپ اتبںیئ ےھجم وہ ی ارم اک اکرل وھجنھجڑےت وہےئ وبیل

روح یک وہ ایگ ےہ ںیہمت رسکلی وہ اجؤ ےبیب ںیہی رپ ےہ ایھب وسی ا ےہ ےچب اےس وسےن  

ا ںیہن دے رےہ ےھت وہ وت رکش ےہ ہک وشون اکروع  وھتڑا لچ

ے
ن

اری وت وکیئ س
م
 ایگ ورہن ہ

  یہ ںیہن ںیہ اہیں

 رعوہ ےناھٹ رک اکٹ ےس ےبیب ااھٹی ا اور اس ےک یپاس ےل آیئ 

ی رپ 

ٹ

ی لت

ن

سن

ام راھک ےہ ی ایق اس رپ

ن

روح اہمترا اٹیب رٹسم وھچےٹ ایمں لف احل مہ ےن یہی ی

ام مت وخد رھک انیل وہ رشارت ےس رکسماےت وہےئ ےبیب اس یک وگد 

ن

وسٹ رکےن واال ی
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  ںیم رھک یکچ یھت

  اس ےک دیفس ڑپکے ےس اس اک رہچہ ڈاکھ وہا اھت

رہچہ یھب داھکی دںی رعوہ ےن رشارت ےس ارے وھچےٹ ایمں اب اےنپ ی ای ا وک یھب اانپ 

  ےتہک وہےئ اس ےک رہچے ےس دیفس ڑپکا اٹہی ا

وصعمم ےس رہچے وک دےتھکی یہ روح ےک اسھت اسھت ی ار م ےک دل یک دڑھںینک    رپ ونر

 یھب زیت رک یئگ 

ر
م
 ریمی روح اےنپ ےٹیب وک ںیہن    روح ڈیمم آپ ےکوشہ

ے

  ی
 
اصج  اک انہک اھت ہک ج

 وہ  

ے

  ی

ے

ی ی

ے

ھت
ی ک

یھب ںیہن دےھکی ےگ مہ دوونں اےس لم رک داین ںیم ومکلی رکںی ےگ د

  اب آپ دوونں اےس ومکلی رک ول رعوہ ےن رکسماےت وہےئ اہک

  وت روح ےن یگیھب آوھکنں ےس رکسما رک ی ا رم وک داھکی

ی ارم ےن آہتسہ ےس اس یک دوونں آںیھکن وچےتم وہےئ اےنپ ےٹیب ےک اگل وک وھچا اھت 

ےک اسےنم ی ارم یک اس اسجرت رپ رہچہ اکھجےت وہےئ اےنپ ےٹیب ےک سج رپروح وت س  

  رہچے رپ کھج یئگ
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وہ وخد رپاشین یھت ہک ہی س  ھچک وہا ےسیک ڈارٹک ےن اہک اھت ہک وکیئ ای  یہ زدنہ چب اتکس 

رںی   ےہ اور اب اس اک اٹیب اس ےک اہھت ںیم ےسیک اھت اس ےک رہچے رپ یھکل انھجل یک رحتی 

  ی ارم اکچ اھت

ارے ےیل ہفحت اجیھب ےہ سب رکش ادا رکووہ 
م
ا ےہ روح اس ےن ہ

ے

اہلل مت ےس تہب تبحم رکی

  رنیم ےس اس اک اماھت وچاتم اس ےک آوسن اصف رکےن اگل

 

 رپ رس رھک رک

ن

اخومیش ےس    روح رظنںی اےنپ ےٹیب ےک رہچے رپ امجےئی ارم ےک یس 

  آوسن اہبےن یگل

ر زیچ رپ اقدر ےہ ۔اس ےک
م
رکم یک وکیئ دح ںیہن ۔آج اس ےن ان وم ےب   وہ یپاک ذات ہ

  دح ونازا اھت ۔ےب کش وکن ےہ اس یپاک ذات ےک العوہ

°°°°° 

اتپسہل ںیم ےلھچپ نیت دن ےس ایھچ احیص روقن یگل وہیئ یھت نکیل ڈارٹک ےک اطمقب ہی 

  ان ےک اوصولں ےک الخف اھت
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ا وکن اھت اصرم اک اقونین السنسئ اور

ے
ن

یسک زیچ ےک اکم آےئ ی ا   نکیل اہیں ڈارٹکز یک س

  ںیہن نکیل اہیں آ راہ اھت

ر ںیہن اجیت یھت اور اصرم رمکے ےک ادنر  
م
رمکے اک دروازہ دنب وہےن ےک دعب آواز ی اہ

ا اھت وت ی ایق رمضی ڈرٹسب  

ے

دالخ وہےت یہ دروازہ دنب رک داتی اور ارگ وشر یہ ںیہن وہی

رکںی ےگ سب اےنپ اکم ےس اکم   ےسیک وہےت اصرم اک انہک اھت ہک وہ یسک وک ڈرٹسب ںیہن

  رںیھک ےگ

 

 اور وہ ااسی یہ رکےت ےھت

 

 روح وک ای  ےتفہ ےک دعب اہیں ےس یٹھچ ینلم یھت

 

ا اھت ی ارم اس 

ے

 اتپسہل ںیم اےنپ ےٹیب اور ی ارم ےک اسھت یہ زگری

ے
ے

 اس اک اسرا وق

ے

  ی

ے

ی

  ےک یپاس یہ راتہ
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ا وھچےٹ

ے

ومےٹ اسرے اکم رنس ا رک   اور رمکے ںیم یہ وموجد وصےف رپ رات وک وسی

  'رکاجیت یھت

 اےنپ ےٹیب وک 

ے

نکیل روح ےن ای  زیچ تہب دشت ےس ونٹ یک یھت ہک اس ےن ایھب ی

  اینپ ی اوہں ںیم ااھٹی ا ںیہن اھت

ام روی ام راھک اھت

ن

  روح ےن تہب وسچ واچر ےک دعب اےنپ ےٹیب اک ی

ام ھجمس ںیم آی ا    ی ارم اور روح

ن

ام وجڑ رک اےس ای  یہ ی

ن

این یھت   اک ی

 
ن

ہی ان یک تبحم یک ن

ام یھب ےب دح تبحم ےس یہ راھک اھت 

ن

 سج اک ی

 

ا ام ےب دح دنسپ آی 

ن

  ی ارم وک یھب اےنپ ےٹیب اک ی

  رکیس     ی ارم آپ اےس اینپ ی اوہں ںیم ویکں ںیہن ااھٹےت
 
ی ر

ے

وہ ےب یب اکٹ ےک ق

 ینس   رےھک اس اک رہچہ دھکی راہ اھت ہی روح یک آواز

ا اس ےہ ہی ہن وہ ےک ریمی ی اوہں ںیم 

ٹ

را وہ اجےن دو ہی وھچی

ٹ

روح ی اروہ اےس وھتڑا اس ی 

  لسھپ اجےئ
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    ی ارم ےن ای  ےب یکت یس الج  دی وت روح ےن ریحت ےس ہنم انب رک اےس داھکی

یک ی ار ہنم وھکےل ویکں دھکی ریہ وہ ےھجم ڈر اتگل ےہ ہی ہن وہ ہک ہی ریمے اہھت ےس رگ 

  ںیم اےس ااھٹی ا رکوں اگاجےئ ایھب تہب 

ے

را وہاگ ی

ٹ

ا ےہ ہی وھتڑا اس ی 

ٹ

   وھچی

 

 یف ااحلل اےس مت یہ ااھٹؤ 

  ےھجم وت ای  ی ات ھجمس ںیم ںیہن آیت فیلکت اینت زی ادہ دے راہ اھت ےہ

 

 آور ہی ےہ انتک اس ۔۔۔۔؟

 

رے دنین وپری رک راہ ےہ

ن

اک ںیم دم رک راھک اھت اور اب ےسیک م

ن

  آےت یہ ی

 اوھٹ ہی اہمترے ی اپ اک اتپسہل ںیہن ےہ اہجں آرام ےس دنین وپری رک رےہ وہ  ولیہ رٹسم

  اور رنس وک وھگر رک ویکں دھکی رےہ ےھت
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اےنپ رھگ ںیم امں نہب ںیہن ےہ یک ےھجم اس رطح دورسے یک امں ونہبں رپ رظن رےنھک 

ر ےہ

ٹ
پ
 واےل ولوگں ےس تخس چ

 

 وسانچ ہک ریم

ے

ے ےٹیب وہ وج ںیہمت س  آالؤٹ ںیہمت یھب کیھٹ رک دوں اگ ہی م

  ےہ

 

  وہ وھگرےت وہےئ وبال وت ہن اچےتہ وہےئ یھب روح یک یسنہ لکن یئگ

د راہ وہں آپ وت ریمے وصعمم ےچب وک رھٹیک 

ٹ ن

ی ارم وہاتکس ےہ وہ اس رنس ںیم ےھجم ڈوھی

  انب رےہ ںیہ روح ےن ےتسنہ وہےئ اہک وت ی ارم یھب رکسمای ا

  ےس روی ام داین ںیم آی ا اھت
 
 لھک رک یسنہ ںیہن یھت اور ہن یہ لھک رک ج

ے

 روح ایھب ی

 ی ارم ےس ی ات ںیہن یک یھت

 

ل ڈنکنشی ےک 
ن ک

ٹ

ی ن

اےس گل راہ اھت ہک ی ارم اس ےس افخ وہ اگ ویکہکن اس ےن اینپ رک
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  ی ارے ںیم اس وک ھچک یھب ںیہن اتبی ا اھت

 

اراض ںیہن اھت ویکہکن وہ اتھجمس اھت ہک ہی س  تمسق

ن

 اک لیھک ےہ نکیل ی ارم اس ےس ی

زدنیگ اور ومت اہلل ےک اہھت ںیم ےہ وہ اچےہ ینتک یھب وکشش ویکں ہن رک ےل اینپ ی ا 

  یسک اور یک آےن وایل ومت وک روک ںیہن اتکس

ادہ ی ا رم دل یہ دل ںیم اس ےس افخ وہ اگ ایھب 

 

نکیل روح ہی وسچ رک رپاشین یھت ہک ش

ا   ںیہن اتب راہ نکیل آج اےس گل راہ اھت ہک ی ارم

ے

اس ےس افخ ےہوہ تہب ایپر ےس ی ات رکی

  ےہ اس اک ایخل رھک راہ اھت

اور آج تہب دونں ےک دعب وہ رپوکسن وہ رک لھک رک اس ےس ی اںیت رک ریہ یھت لھک رک 

  رکسما ریہ یھت

 

د روی ام یھب رکسمای ا راہ اھت  ای 

 

ی ارم ےن ای  ی ار رھپ روی ام ےک رہچے یک رطف داھکی ش

  داھکی ی ارم ےن ای  رظن روح وک
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  وتمہج وہ 

ن

  دےتھکی وہےئ رکسما ریہ یھت نکیل ی ارم دوی ارہ ےٹیب یک اجی

ن

وج اںیہن یک اجی

  ایگ

 

  اس اک دایھن رکسماےت وہےئ روی ام ےک اگل رپ ڑپےتھ رہگے ڈلپم رپ اھت

 اجےن ےک ایخل ےس

ٹ
 
ںیہن اچاتہ    ہی وہ وادح زیچ یھت وج اینپ اوالد ںیم روح یک تبحم ی

 اھت ۔ 

 

 اہمتری داع وبقل وہیگ روح اس ےن اتبی ا وت روح رھپ ےس لھک رک یسنہ 

ا انتک ایپرا ڈلپم ےہ  

ن

ںیم اجیتن وہں ۔۔آپ اس ےک ڈلپم یک ی ات رک رےہ ںیہ ی

 رپ ریمے ےٹیب اکاینپ امں دصےق ریمے ےچب 

 

ا ےہ وہ ااسکیڈٹئ یس وہ رک اےنپ 

ن

ی ارم زیلپااھٹ رک دےیجی ےھجم اس ےک ڈلپم رپ سک رکی
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 ریہ یھت ویکں ہک یف ااحلل ڈارٹک ےن اےس ڈیب 

ن

دوونں اہھت الیھپےئ اس ےس روی ام امن

  ےس اےنھٹ ےس عنم یک اھت

 

 ںیم ہی ںیہن رک اتکس ی ار ریمے اہھت ےس رگ ایگ وت

 

ا۔۔۔ وھچ 

ے

ا اس وت ےہ آپ ااھٹ رک دے دںی ےھجمھچک ںیہن وہی

ٹ

 ی

 

رایئ یھت اور ی ارم ںیم وھتڑی تمہ آ یھب یئگ یھت   روح ےناس یک تمہ ی 

 ےس اگلی ا اب وہ تہب 

ن

اس ےن تہب رنیم ےس روی ام وک اینپ ی اوہں ںیم ااھٹی ا اور اےنپ یس 

  ےل رک اج راہ اھت

ن

  وھچےٹ وھچےٹ دقم اتیل اےس روح یک اجی

ازک ووجد اس یک   ہی اھنن اس ااسحس 

ن

ی الکل این اھت اےس نیقی ںیہن آ راہ اھت ہک ہی وھپل اس ی

  اوالد ےہ

ر ںیم اس یک اوالد ےن اےس ااسحس دالدی ا ہک وہ ی ارم اکیمظ یک اوالد  نکیل وھتڑی یہ دی 
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 ےہ

 وہ۔۔۔۔؟

ے

 دبزیمت مت ااسی ےسیک رک تکس

 

  ےک روح یک ںیہمت رشم ںیہن آیئ ںیم اہمترا ی اپ وہں وہ اس وھگرےت وہےئ  
 
وبال ج

  یسنہ رٹنکول ںیہن وہریہ یھت

ا ویکہکن ہی اس ےک ی ای ا یک 

ن

ی ار م اس اچبرے وک وھتڑی ہن ہتپ اھت ہک اہیں وسوس ںیہن رکی

اس ےک ی ای ا دیئب ےک ڈون ںیہ ۔روح ےن ونصمیع نیکسم یس لکش انبےت     وگد ےہ اور

  وہےئ اس ےک اہھت ےس روی ام وک ےل ایل

 

پرر انہپ رک رےتھک ںیہ رنک یک یچب اہکں یئگ 
 مب
پت پ

ال ںیم ےچب وک 

ے

پ
 یک اےس ہتپ ںیہن ےہ ہک اس

۔اینپ یگیھب رشٹ وک دھکی رک اب اےس رنس رپ یھب ہصغ آ راہ اھت نکیل روح ےس اینپ یسنہ وک 

  رٹنکول ںیہن وہریہ یھت
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 وکیئ ںیہن رک اکس روح روی ام ےک اگل  

ے

وا ریمے زہشادے وت ےن وہ اکم یک ےہ وج آج ی

 ےتم وہےئ وبیلوچ

°°°°° 

  روح یک دض رپ ی ارم آج وچےھت دن یہ اےس اےنپ اسھت واسپ رھگ ےل رک اج راہ اھت

  ڈارٹک ےن ای  ےتفہ ےک رٹسی ےک ےئل اہک اھت

  نکیل روح اےنپ ےچب وک اتپسہل ںیم ںیہن رھک یتکس یھت

راب وہ اجےئ وہ اچیبرہ وت ایھب ایھب 

ن

اےس اتگل اھت ہک اہیں اےھچ اخےص صخش یک تحص چ

ازک یھتدیپا وہا اھت

ن

   اور اس یک تحص یھب اکیف ی

 اور وہ اےنپ زمکور ےس ےچب وک اتپسہل ںیم ی الکل ںیہن رانھک اچیتہ یھت

  اےس اتپسہل یک رنوسں یک ںیہن ہکلب اینپ امں یک رضورت یھت

ر ےک دعب روی ام وک اس  ر وھتڑی دی 
م
اور اورپ ےس ےسیک بیجع ولگ ےھت اس اتپسہل ےک ہ

  اور اےس رٹسی رکےن ےک ےیل ہہک دےتی   ےس دور اکٹ ںیم اتیل دےتی

 الھب وکن اتہک ےہ یسک امں ےک اسھت ااسی ۔۔۔۔؟
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ر اس ےک یپاس ںیہن  ادنر یہ ادنر اےس اس ی ات اک ہصغ اھت ۔ہک وہ ولگ روی ام وک زی ادہ دی 

رےنہ دے رےہ ےھت ۔روح اک سب اتلچ وت وہ وت اےس ای  ڈنکیس ےک ےیل یھب وخد ےس دور 

  ہن رکیت

وت اس ےن رنس ےس ہہک یھب دی ا ہک اکٹ وک یہ اس ےک ڈیب ےک یپاس رھک اجےئ   دو نیت ی ار

ی رےہ یگ نکیل رنس ےن رکسما دی ا ےسیج وہ وکیئ 

ے

ھت
ی ک

وہ سب دور ےس یہ روی ام وک د

  ےبووقیف وایل ی ات رک ریہ وہ

  اور اجےت وہےئ ےبیب اکٹ وک یھب آےگ رک رک ںیہن یئگ اظمل وعرت

  ر وہ اےس رھگ ےل آےن ےک ےیل ایتر وہ ایگوہ وت ی ارم ےس دض لچ یئگ او

ورہن ہی اتپسہل واےل وت اےس اس ےک ےچب ےس یہ دور رکدےتی۔ ےب ووقف ےب سح 

ر وک ںیہن ےتھجمس ےھت )وقبل روح ےک(

ن

ڑ
گ

ن

ی لی
ف

 ولگ ای  امں یک 

ای  وت اینت وتنمں رمادوں ےک دعب اےس ای  ہچب الم اھت وہ یھب ان اتپسہولں یک ملظ یک 

 اھت ۔ رظن وہ راہ  

ارف

 

ےن وت تہب عنم یک اہک ہک ایھب روح وک اتپسہل ںیم یہ رےنہ دو مہ س     رضخ اور ش
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 رپ ی ارم لھگپ ایگ ۔   اہیں اس اک تہب ایخل رںیھک ےگ نکیل روح ےک وھجےٹ آوسنوں

  اور اب روح وکسن ےس وایسپ یک ایتری رک ریہ یھت

°°°°° 

 ہی س  یک ےہ ۔۔۔؟ 

رے اکنٹ وک اتپسہل ےک ا

ٹ

رے ی 

ٹ

  دنر رےتھک وہےئ آدیم وک دھکی ڈارٹک ےن وپاھچی 

پررز ںیہ
 مب
پت پ

  رس ہی ےبیب 

 ی ارم اکیمظ یک رطف ےس آرڈر الم ےہ آدیم ےن لیصفت اتبیئ

ا ا ی ارم ےک یپاس الچی 

ے

  وت ڈارٹک اہں ںیم رس الہی

  رس آپ ےن اتپسہل ںیم اےنت زی ادہ رپیپز ویکں وگنماےئ ںیہ

رے اتپسہل ںیم رپیپ متخ وہےئگ ںیہویکں ہک آپ یک رنس اتب ریہ یھت ہک اےنت

ٹ

   ی 

اور ریمے ےٹیب وک ریغب رپیپ ےک راھک ایگ اھت ےھجم ہی ی ات ی الکل دنسپ ںیہن آیئ ی ارم اےس 

وھگرےت وہےئ اس ادناز ںیم وبال ےسیج ہہک راہ وہآدنئہ یھبک رپیپز متخ ںیہن وہےن  
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  اچےیہ

ارف وک ای  ی ار رھپ ےس یسنہ آےن یگل

 

  ہکبج رضخ اور ش

  وت ںیہن داھکی اھتاوہن

 

  ں ےن ہی اظنرہ الئ

 ی اد 

ے

ارے دار ادناز ںیم اںیہن وپری اہکین انسیئ یھت ہک ایھب ی

ن ٹ

پ

نکیل روح ےن اےسی چ

  رکےت یہ اںیہن یسنہ آاجیت

رھ ایگ

ٹ

  کنیھت وی وس چم رس ڈارٹک رکشہی ادا رکےت وہےئ آےگ ی 

ارف اانپ قہقہ روےک وہےئ  

 

ر رک داھکی اہجں رضخ اور ش

ٹ

  ےک ی ار م ےن ای  رظن ےھچیپ م
 
ج

  رسخ رہچے ےک اسھت ڑھکے ےھت

مت ولوگں وک اہیں ڑھکے رےنہ ےک ےئل ںیہن البی ا ےہ ںیم ےن اجؤ روح اک اسامن ااھٹ رک 

  اگڑی ںیم روھک

ا

ن

  اور اہں اس ومنےن وک یھب اسھت ااھٹ رکےل اجی

ی ارم ےن اس ادناز ںیم اہک ہک وہ دوونں اےس وھگرےن ےگل وہ سک ومنےن یک ی ات رک راہ 

  اھت
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 ی ارم ومنہن وکن وشون وت وخد اےنپ ریپوں رپ لچ اتکس ےہ ۔۔۔۔۔ 

ان وہےن ںیم اس ےتک ےک ےچب یک ںیہن اےنپ ےچب یک ی ات رک راہ وہں ان دوونں ےک ریح

  رپ وہ اھجمسےت وہےئ وبال

ارف ےک دنکےھ رپ 

 

 ںیم یطلغ وہیئگ رضخ ش

ن
ن

ارے ی ارم ےن ہنیگن اہکےہ ںیمہ یس

 امچٹ اگلےت وہےئ وبال

  مت ولوگں ےک ےیل وہ وج یھب وہ نکیل ریمے ےیل وت ومنہن یہ ےہ

  ےس آی ا ےہ اس داین ںیم
 
ی ےک ےچب ےن ج

ی لف

 آےت یہ ریمی روح رپ ہضبق رکایل اس ا

ا اھکی ا

ن

  روح ےن ھجم ےس ای  ی ار ںیہن وپاھچ ی ارم آپ ےن اھکی

ارے ویکں ںیہن

ے

  ی ارم آپ ےن لک ےس یہی ڑپکے ےنہپ ںیہ ای

ا اچاتہ ےہ

ن

  ایھب اچر دن اک ےہ اور ریمی ہگج رپ ہضبق رکی

ا ےہ ی ارم دلجی دلجی  

ٹ

را وہ اجےئ ایھب تہب وھچی

ٹ

اےس وت ںیم کیھٹ رکوں اگ سب زرا ی 

   
 
  ان دوونں وک ریحایگن ےس وخد وک دےتھکی یپای اوبل راہ اھت ج

  رھپ وہ اینپ ی اوتں ہپ وغر رک ےک ذرا ڈنھٹے ےجہل ںیم وبال

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

594 

 یل ےہ 
پ
یک وسچ رےہ وہں ےگ ہی دوونں اس ےن نیت اچر دن ےک ےچب ےس دینمش ب

ےن وسےتچ وہےئ ی ات دبیل اور وہ دوونں وج ریحایگن ےس دھکی رےہ ےھت ےب اسہتخ    ی ارم

  قہقہ اےھٹ

ر روح ےک اسھت یہ رےہ اگ ہن رضخ 

ن

ی ی ار یک وہایگ ےہ اہمترا ہچب ےہ وہ آچ

ی لس  
چ

ی ارم اینت 

  اس ےکاکدنےھ رپ اہھت رےتھک وہےئ اےس اھجمسےن اگل

  ہک رضخ اور 
 
اا ادنر الچ ایگ ج

ے

کی

ٹ

ھی
 
چ

وضفل وبانل دنب رکو انتج اہک ےہ اانت رکو ی ارم اس اک اہھت 

ارف وک اینپ یسنہ روانک داین اک س  

 

رنی اکم گل راہ اھتش

ے

    ےس لکشم ی

ا ےہ

ے

ا ےہ اب ہتپ ےلچ اگ اٹیب ڈان ےک اورپ یھب ای  ڈان وہی

ے

 اہاہاہاہ ڈان انب رھپی

 وہ دوونں قہقہ اگلےت وہےئ اسامن ااھٹےن لکن ےئگ 

°°°°°°  

 ےل ولچ مت ااھٹ رک ںیہن لچ یپاؤ یگ

ے

  روح ی ار ی ارم ےن اہک ےہ ہک روی ام اگڑی ی

  رے یک رضورت ےہایھب ںیہمت وخد اہس

ارف ااھٹ ےل اگ اور ںیہمت ںیم اھتم رک ولچں اگ رصف ںیہمت رصف اہسرا دوں  

 

اےس ش
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ے یہ مت روی ام وکاینپ وگد ںیم ےل انیل

ے

ھن

ٹ

ی ن ت

  اگ اگڑی ںیم 

ارف وکن اس اےس دورسی اگڑی ںیم ےل رک اجےن واال ےہ وج وت اےس ااھٹےن یہ 

 

اور ش

  ںیہن دے ریہ

  رضخےن اھجمسےت وہےئ اہک

  ی ارم اس ےک ڈاچسرج رپیپ ایتر رکواےن اج اکچ اھت

ر ےل رک اجےئ یگ 
م
ہکبج روح اب ہی دض رک ریہ یھت ہک وہ وخد اےس اینپ وگد ںیم ااھٹ رک ی اہ

  وہیت اج ریہ یھت   اتپ ںیہن ےچب ےک اعمےلم ںیم روح تہب زی ادہ یچٹ ویکں

 روی ام وک اینپ وگد ںیم ےل رک

ے
ے

ر وق
م
  رےھک اس اک دل اچاتہ اھت ہک وہ ہ

 ےک ےئل یھب اینپ آوھکنں ےس اولھج ہن وہےن دے   وہ وت
پ
  اےس ای  ب

ا ارف ےن تہب آیگتسہ ےس اس یک وگد ےس روی ام وک ااھٹی 

 

  ش

ا ر ےل آی 
م
ارف ےک اسھت یہ ی اہ

 

  رضخ روح ےک رگد اہھت الیھپےت وہےئ اس ش

ارف ےن ای  دقم یھب اس ےس افےلص رپ ںیہن 

 

ری ایت تعیبط وک ےتھجمس وہےئ ش

ن

 
روح یک چ

ر لچ راہ اھت رای    ااھٹی ا اھت وہ اس ےک ی الکل ی 
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 ہکلب اسھت اسھت ںیہ وہ دوونں روی ام ےک شقن و اگنر رپ وغر رک رےہ ےھت

اھت اور رہچے وہ ہن رصف ی ارم ےس ےبدح اتلم اھت ہکلب اس یک آوھکنں اک رلک یھب ی ارم اسیج  

د رونش انب داتی اھت  ری 

ن

ا رہگا ڈلپم اس ےک وھچےٹ ےسرہچے وک م

ے

 ڑپی

ر اہمترے ےٹیب ےس تہب اتلج ےہ
م
۔رضخ ےن     روح اےنپ ےچب وک اچب رک رانھک اہمترا وشہ

  اسھت یہ اےس راز یک ی ات اتبیئ یھت

 

ہ

ے  یک وہایگ ےہ آپ وک امومں الب وکیئ ی اپ اےنپ ےٹیب ےس لج اتکس ےہ ۔روح ےن 

ے

شن

  وہےئ اہک

 ی ارم اکیمظ وک ںیہن اجیتن روح وہ اینپ تیکلم رپ رصف اانپ قح اتھجمس ےہ

ے

  مت ایھب ی

اور اہیں ہی انجب وھچےٹ ایمں اس یک تیکلم ںیم ہصح دار اننب ےئگ ںیہ اب اہیں رپ 

  یسیلج وت یتنب ےہ

ا اچےتہ 

ن

  ہک اس یک ی ات وک ھجمس رک ی
 
رے ےنیل واال اھت ۔ج

ن

وہےئ یھب روح  رضخ اک ادناز م

 رکسمایئ

  ریمے ی ارم اےنپ ےٹیب ےس تہب ایپر رکںی ےگ ۔روح ےن وفراً ی ارم یک اسڈیئ یل یھت
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ا ےہ 

ے

ا اہک ی ارم اس ےس ایپر ںیہن رکے اگ ی ارم اس ےس تہب ایپر رکی

ن

ارے وت مہ ےن وکن

 ۔اور ےب کش وہ اےس مت ےس یھب زی ادہ اچےئ اگ ۔

اا     نکیل اہمترا دایھن ی ارم ےس یھب

ن

ی

ٹ

من  ہ

ن

 
ںیہن اچےیہ ورہن دیئب ںیم ی اپ ےٹیب یک ایسی ج

  ڑھچے یگ ہک مت یھبک وھبل ںیہن یپاؤ یگ رضخ اک ادناز ڈراےن واال اھت

رےت یہ ی ار م ےن اےنپ ومنےن وک اینپ وگد ںیم ےل ایل اھت اور اسھت یہ رضحےن 

ے

ہکبج ےچین ای

  اانپ اہھت اٹہےت وہےئ ی ارم وک روح وک اھتےنم اک ومعق دی ا

  مت ولگ یلھچپ اگڑی ںیم آؤ ولچ ولکن

ارہ 

 

ارف وک اگڑی اک دروازہ وھکےنل اک اش

 

وہ ان دوونں وک آرڈر دے راہ اھت اور اسھت یہ ش

  یھب رک ڈاال

ارف ےن اہک

 

ن یھب روی ام ےک اسھت انلچ ےہ ش
 
ہن
مم
ہ

  

  ہک ان ےس ےلہپ وشون اگڑی ےک ادنر ھٹیب اکچ اھت
 
  ج

 ےجہل ںیم ےتہک وہےئ روح وک اگڑی ںیم اھٹبی ا ںیم ےن اہک یلھچپ اگڑی ںیم آؤ ی امت ےن تخس

  اور روی ام ےک وسےئ وہےئ ووجد وک آہتسہ ےس اس یک وگد ںیم رھک دی ا
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 ان یک اگڑی وک دےتھکی رےہ

ے

ارف دور ی

 

  رضخ اور ش

ی ارمہ ےس زی ادہ وت ان دوونں یک زدنیگ ںیم اس ےتک یک اتیمہ ےہ اسیک اتک ےہ اےنپ ی اپ 

ا ےہیک اگڑی ھجمس رک وفرا ھٹیب

ے

   اجی

ارف ےن اےنپ دل یک ڑھباس اکنیل 

 

 ش

ا اھت اور اورپ ےس ی ارم 

ے

ای  وت وےسی یھب روی ام ےک رہچے ےس رظن اٹہ ےن اک دل ںیہن رکی

ےن اےنت اکم دے ڈاےل ےھت رضخ آہتسہ ےس اانپ اہھت اس ےک دنکےھ رپ الیھپےت 

ارہ رکےن اگل

 

  وہےئ اےس ےنلچ اک اش

 ےھتویکہکن ی ارم اک آرڈر افول رکےن

ے

   ےک العوہ رک یہ یک تکس

 

°°°°°° 

ارف اھبیئ وک آےن دےتی ہن اسھت ان اک اک انتک دل رک راہ اھت روی ام ےک اسھت  

 

ی ارم آپ ش

آےن اک آج یلہپ ی ار رفس ےک دوران روح یک رظنںی ہن وت ی ارم ےک رہچے یک رطف یھت 

ر ڑسک یک رطف وہ لسلسم روی ام وک دےتھکی وہےئ وبل  
م
  ریہ یھتاور ہن یہ ی اہ
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  روح ےھجم وھتڑی رپاویئیسی اچےیہ

ےنتک دن وہ ےئگ ںیہ ںیہمت کیھٹ ےس داھکی یہ ںیہن وہ آہتسہ ےس کھج رک اس ےک 

  ہک اس یک 
 
رہچے وک ای  اہھت ےس اھتم رک اس ےک اگل رپل  رےتھک وہےئ ےھچیپ اٹہ ج

 ںیم رسخ وہ یکچ یھت
پ
  ےب ی ایک رپ وہ ای  ب

 رک 

ٹ
ن

 رپ وفسک رکںی وہ رسخ وہےت وہےئ اےس ڈای

ن

ی ارم یک یک رحتک ےہ ڈراویئن

  وبیل ہکبج ی ارم رکسمای ا

  اسھت ںیم اینت نیسح ویبی یھٹیب وہ
 
  ادرھ ےسیک وفسک رکوں ج

ارف اک رہچہ ںیہمت اانت یہ اداس گل راہ اھت وت مت روی ام وک اس ےک وحاےل رک دیتی 

 

اور ارگ ش

ارا روامسن ۔۔۔۔وہ ےتہک وہےئ ای  ی ار رھپ ےس  روی ام اس ےک اسھت آ
م
ا ےگل اہھت ہ

ے

اجی

  اس ےک اگل رپ اکھج

ارہ یک وج اینپ 

 

ی ارم ی از آ اجںیئ آپ روی ام دھکی راہ ےہ اس ےن ہی روی ام یک رطف اش

  دوونں وگل وگل آںیھکن وھکےل اےنپ ی اپ وک وھگرے اج راہ اھت

را یہ وکیئ

ٹ

ےت وہےئ ںیہن دےتھکی وہ اس یک ےب رشم ےہ امں ی اپ وک روامسن رک   ی 
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آںیھکن دنب رکےت اس ےک وھچےٹ ےس رہچے رپ اانپاہھت ااہتنیئ رنیم ےس رھک رک ااھٹےت 

  وہےئ وبال

  ہکبج اس یک رحتک رپ اس ےک اگل ےک ڈلپم امنی اں وہےئ

 ےک اگل ہپ اےنپ ل  رےتھک وہےئ وھچا   ےسیج دھکی رک رکسماےت وہےئ روح ےناس

روح یھبک ریمے ڈلپم وک اس رطح ےس ںیہن وھچامت ےن ی ار م   تہب یہ طلغ ی ات ےہ

  ےن اےس وھگرےت وہےئ اہک

ا اس اٹیب ےہ ریمء رگج اک ڑکٹا ےہوہ ای  

ٹ

آپ اک اور اس اک الھب یک اقمہلب ہی وت ریما وھچی

  رظنی ارم یک رطف دھکی رک رھپ ےس اجاثنر رظنوں ےس روی ام وک دےتھکی وہےئ وبیل

ر 
م
وہں اہمترے دل رپ ریما قح ےہ ےٹیب ےک آاجےن ےس مت ےھجم وھبل   ںیم یھب اہمترا وشہ

  ںیہن یتکس ی ارم ےن ےسیج ی اد دالی ا اھت

 ی ارم ںیم آپ وک ںیہن وھبیل یک وہایگ ےہ آپ وک ۔۔۔ 

دی ایت ادناز    وےسی آپ ںیہ وکن یک ںیم آپ وک اجیتن وہں ی ارم

ن

یک ی ات رپ روح ےلہپ وت خ 

  ت دبل یئگںیم وبیل نکیل رھپ رشارت ےس ی ا
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ا وہں ہک ںیم وکن وہں اس ےک ادناز رپ وہ رکسماےت وہےئ وبال

ے

  رھگ ولچ رھپ اتبی

  ہک چس وت ہی اھت ہک ی ارم یک رظن یھب ی ار ی ار کٹھب روی ام ےک رہچے یک رطف اج ریہ 
 
ج

  یھت

  دل ںیہن رک راہ اھت   روی ام ےک رہچے ےس رظن اٹہ ےن اک اس اک یھب ی الکل

  ہک اےس اگڑی یھب الچین یھتنکیل وبجمری ہی یھت 

  س  اک انہک اھت ہک اس ےک اسرے شقن ی ارم ےس ےتلم ںیہ

اور ارگ ااسی اھت وت ےب کش ی ارم نپچب ںیم تہب یہ ایپرا ہچب وہا وہاگ ویکہکن اس اک اٹیب ےب دح 

ا اھت

ے

  ایپرا اھت اور ہی ی ات وہ دل ےس وبقل رکی

 

°°°°° 

راھیئ ی ا رم ےن ابمل راہتس یک اھت اور اںیہن 

ٹ
پ
ر وہیئگ دورسے راےتس رپ چ  آےن ںیم اکیف دی 

  زی ادہ یھت

ا اچاتہ اھت

ن

  اور وہ روح اور اےنپ ےچب وک ی الکل یٹفیس ےس رھگ الی
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ارف اور رضخ ےلہپ ےس یہ ان ےک رھگ رپ چنہپ ےکچ ےھت

 

  ش

  ہکبج یلیل اور وصعمہم اےنپ وچبں تمس ےلہپ ےس یہ اہیں یھت

  ج وھچڑ رک یلمیف ےک اسھت آج اںیہن ےک یپاس اھتاور اصرم یھب اےنپ اسرے اکم اک

  س  ےن تہب وخیش ےس روی ام وک رھگںیم ومکلی یک

ر وک  یلیل اور وصعمہم ےن وت وپرے رھگ وک یہ اجس ڈاال اھت اتپسہل ںیم یل یئگ ےلہپ دن یک وصتی 

رمی رکےک رھگ یک رٹنیس وایل دویار رپ اگلی ا اھت اہجں روح اور ی ارم ای  اسھت ےھٹیب

ن

 روی ام وک ق

  اینپ وگد ںیم ےیل رکسما رےہ ےھت

 وت 
 
س  ےک اہوھتں ںیم روی ام ےک ےئل ےفحت ےھت نج ےس ےنلیھک ےک وہ یف ااحلل اقب

رھ رک ای  ےھت

ٹ

  ںیہن اھت ۔نکیل وہ اسرے ےفحت ای  ےس ی 

روی ام وک ےلہپ دن ےک ڑپکے رضخےک رھگ ےس انہپےئ ےئگ ےھت ویکہکن رضخر تہب رخف 

ا ےہےس اس ی ات وک  

ن

ای

ن

  وبقل رک راہ اھت ہک وہ روی ا م اکی

این ےتنب وہےئ تہب بیجع گل راہ اھت

ن

  اہں نکیل یلیلٰ وک ی

ر یسک وک اہبہن لم 29اب یک رصف  
م
این یتنب ایھچ یتگل یک نکیل اب وت ہ

ن

اسل یک مع ںیم وہ ی
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  ایگ اھت اےس ڑھچےن اک

ام ےس اھت ۔ 

ن

این ےک ی

ن

ا روی ام یک ی

ے

 اور وت اور اب ی ارم اےس البی

ارف روی ام وکاینپ وگد ںیم ےئل س  

 

  وچبں وک اس ےس اعتمرف رکوا راہ اھت   ش

 یھب ےکچ ےھت اور اےس ابغرے ی ادنھ رکاڑاےن یک وکشش وےسی وت وہ س  اس ےس لم

  یھب رک ےکچ ےھت نکیل رھگ آےن ےک دعب وہ ای  ےئن ادناز ںیم اس ےس ےلم

اشمرف اصج  اک وت انہک اھت ہک وہ اےلیک ںیہ ایس ےیل اےس اےنپ اسھت یہ ےل ںیلچ نکیل 

 نہب اھبیئ دے اتکس اس یک ی ات نس رک ی ارم ےن اہک ہک اےنپ ی اپ ےس راہطب رکو وہ ںیہمت

ارے ےچب رپ رظن رےنھک یک ی الکل رضورت ںیہن ےہ
م
  ےہ ہ

  اب وج یھب اھت آےنپ دنچ دن اک ہچب اھت وت اےس یھب تہب ایپرا اھت

ارہ رکےت وہےئ وخد ادنر  

 

س  ےک اجےن ےک دعب ی ار اےسای  رمکے ںیم آےن اک اش

  الچ ایگ

ارہ  

 

  رکیت اس یک ےھچیپ یلچ یئگروح آہتسہ ےس روی ام وک ااھٹیت وشون وک اش

°°°° 
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  ہی ای  ےب دح ایپرا رمکہ اھت وج یسک ےچب ےک ےیل اجسی ا اور انبی ا ایگ اھت

 ہی ای  

ے

ارٹسکیا ڈیب روم اھت سج ںیم ای  ڈیب اور وصہف ےک اسھت     اس ےس ےلہپ لک ی

  یسک امہمن ےک رےنہ یک لمکم ہگج انبیئ یئگ یھت

ارے روی ام اک رمکا ۔۔۔
م
  ۔¡ی ا رم ےن رکسماےت وہےئ وپاھچاسیک اگل ہ

ر اک ڈیب اھت

ن
 

  رمکے ںیم ای  ینم اسی

ر رطف ولھکےن یہ ولھکےن ےھت رمکے وک وپرا ولب رلک یک ایگ اھت سج یک وہج ہی یھت ہک 
م
ہ

  ہک یٹیب یک تحص رپ اکلہ 
 
ا ےہ ج

ے

ر رکی

 

ی ارم وک ہتپ الچ اھت ہک ےٹیب یک تحص رپ الین رلک ااھچ ای

ر رک

 

ا ےہالگیب رلک ااھچ ای

ے

  ی

  تہب ایپرا رمکہ ےہ ی ارم ہی آپ ےن اجسی ا روح وک نیقی ںیہن آراہ اھت

رارنئ ںیہن وہں  

ن

آف وکرس ںیم ےن انبی ا ےہ اےنپ ےٹیب ےک ےئل وےسی ںیم تہب ااھچ ڈی 

  نکیل ای  وھچیٹ یس وکشش یک ےہ

ااکچ اھت

ٹ

  وہ آہتسہ روی ام وک روح یک وگد ےس ےتیل وہےئ ڈیب رپ ل 

رے اتیل اانت ایپرا گل راہ اھت ہک روح اک دل یک ہک ایھب اجےئ   اہجں وہ رپ وکسن

ن

دنین ےک م
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  اور اےس ایپر رکےن ےگل

  ےیک وہ وسال رکےن اگل
 
ی ر

ے

ا ویکں ےہ روح وک اےنپ ےب دح ق

ے

  روح ی ار ہی اانت زی ادہ وسی

  اتپ ںیہن ںیم ےن یھب یلیل ےس وپاھچ اھت اس ےن اہک اھت ےچب اےسی یہ وسےت ںیہ

ا ےہ اور وسےت ںیہ  

ے

ارے ےٹیب یک وکایٹل چپ  رکںی وہ رصف وسی
م
اور روےت ںیہ نکیل ہ

ا ےہ روح ےن رخف ےس اتبی ا اھت

ے

  رکسمای

 روےت وہےئ یسک ےن ںیہن داھکی اھت ۔سب 

ے

اور وایعق ہی ی ات چس یھت روی ام وک ایھب ی

ا

ے

  اس اک روےن اک دل رکی
 
ا ہک روح ا ےس وفرا اینپ وگد ںیم  ج

ے

 ےل وت اینت ایپری لکش انبی

پ وہ رک رکسماےن گل اتکس    یتیل   اور وہ وخد یہ جپ

ااھچ ولچ اب مہ اےس ی الکل ڈرٹسب ںیہن رکےت اےنپ رمکے ںیم ےتلچ ںیہ وہ روح اک اہھت 

 اھتےتم وہےئ وبال 

 روح ےن رکف دنمی 

ے

اہں وت اےس اسھت ےل رک اجںیئ ےگ اہیں اےلیکوھچڑ وت ںیہن تکس

  ےس اہک

ےسیج دورسے رمکے ںیم ںیہن یسک دورسے رھگ ںیم اج   روح وت اےسی ی ات رک ریہ وہ
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رےہ ںیہ ںیہی رپ یہ ارگ روےئ اگ وت آواز آ اجےئ یگ یک ی ارم ےن ایپر ےس ےتہک وہےئ اس 

  ےک دنکےھ رپ اانپ اہھت راھک

ی الکل ںیہن ی ارم یک وہایگ ےہ آپ وک ںیم یف ااحلل اےس ی الکل یھب االیک ںیہن وھچڑ 

ارے   دورسے رمکے ںیم    یتکس
م
ارے اسھت ےل رک ےلچ وںیہ رپ وسی ا رکے اگ ہ

م
ہ

  رٹنیس ںیم روح ےن اےس رکےت وہےئ اہک

یک بلطم ےہ اہمترا ہی ریمے اور اہمترے چیب ںیم وسےئ اک مہ دوونں ےک درایمن ی ار 

اڈک یک تیفیک ںیم اھت

 

 م ش

  

ن

  لچ دی  ہکبج روح اہں ںیم رس الہیت روی ام وک ااھٹیت آہتسہ آہتسہ اےنپ رمکے یک اجی

ا اس ومنہن اب اس ےک اور اس یک ویبی 

ٹ

 نیقی ںیہن آراہ اھت ہک اس اک ہی وھچی

ے

ی ارم وک اب ی

  ےک چیب ںیم وسی ا رکے اگ

روح مت اکیبر ںیم رپاشین وہ ریہ وہہی ی ارم اکیمظ اک اٹیب ےہ ی الکل ںیہن ڈرےن واال اس ےن  

ا یکچ یھت

ٹ

  اےنپ رمکے ںیم دقم رےتھک وہےئ اہک اہجں روح ڈیب ےکرٹنیس ںیم روی ام وک ل 

  ی ارم آہتسہ ےس اینپ اسڈیئ 
 
ںیہن ںیم ی الکل رکس ںیہن ےل یتکس وہ ےتٹیل وہےئ وبیل ج
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  آ رک ٹیل ایگ

ارے چیب ںیم اےسی یہ رےہ اگ اس ےن رھپ ےس وسال یک
م
 ہ

ے

  اور ہی بک ی

 وت ںیم اےس ی الکل االیک ںیہن وھچڑےن وایل ی ارم روح ےن آںیھکن 

ے

رقتابی یپاچن اسل ی

  ہک ی ارم اخومیش ےس اانپ رس ےیکت رپ رگا ایگ
 
  دنب رکےت وہےئ اہک ج

°°°°° 

  اےس اےنپ اہھت رپ اھنن اس سمل وسحمس وہا
 
  وہ رہگی دنین وس راہ اھت ج

 

  اس یک آھکن وفرا لھک یئگ یھت

 

ازک اھت

ن

  اس اک سمل وھپل ےس زی ادہ ی

 

  ی ارم ےک ی ازو رپ ی ار ی ار اس اک اتلہ وہا ریپ گل راہ اھت  ےن ذرا اس رس ااھٹ رک داھکی وت  اس

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

608 

 

  وہ ےب اایتخر رکسما رک اےس دےنھکی اگل

 

روی ام دوونں آںیھکن وھکےل اہھت ریپ الہےن ںیم رصموف اھت اور اس اک اھنن اس ریپ ی ار ی ار 

  ےنلہ یک وہج ےس اس ےک ی ازو ےس چٹ وہ راہ اھت

 

د روی ا م ےن وسحمس رکایل اھت اس اک ی اپ اس یک رطف وتمہج ےہ وہ اےس دےتھکی  ای 

 

رھپ ش

د اس ےک ےنلیھک اک اانپ یہ ادناز اھت ای 

 

  وہےئ اےنپ اہھت ریپ ایس ڈیپس ےس المےئ اج راہ اھت ش

 

ا اس ووجد اتلہ 

ٹ

ی ا رم اب اس یک رطف رکوٹ ےل رک ی اوغرا ےس دےنھکی اگل ۔اس اک ہی وھچی

ےہ اےس تہب یہ ایپرا گل راہ اھت رکوٹ ےنیل یک وہج ےس اس اک ی ازو اس ےس ذرا اتلج  

ردی  وہا اور اس اک 

ن
ن

د اس ےک وھتڑا ی ری 

ن

افےلص رپ آایگ وج ی ارم وک وخد یھب ااھچ ںیہن اگل وہ م

  ریپ ای  ی ار رھپ ےس اس ےک اہھت وک وھچےن اگل
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پ ےک اجےنگ اک انتک ااظتنر رکےن رٹسم روی ام ی ارم اکیمظ یک آپ وک اتپ ےہ آپ یک امام آ

 ںیم ےن اینپ ویبی وک اانت گنت ںیہن یک انتج مت ےن سب ان اچر 

ے

ےک دعب وسیئ ےہ آج ی

 دونں ںیم یک ےہ 

 

ریتس ےہ وہ مت ےس ی اںیت رکےن ےک ےئل اور اہمترے زہشاد ےسیج رخنے متخ ںیہن 

ے

انتک ی

 وہےت 

 

ام ںیہن یتیل اانت وس رک رکےت یک وہ سب اتب دو 

ن

اور دورسی اہمتری ہی دنین وج وپری وہےن اک ی

  ےھجم

 

احلل ںیہک وخاوبں ںیم ریمے وہب وت ںیہن دنسپ رک ریھک ای  ی ات اکن وھکل رک نس ول یف ا

اہمتری مع ںیہن ےہ ڑلویکں ےک وخاب دےنھکی یک ایس ےیل رتہب وہ اگ ہک وخاوبں یک داین 
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ر آاجؤ
م
  ےس ی اہ

 

اور یف ااحلل ںیہمت ریمی ویبی رپ دایھن دانی اچےیہ وج اینت لکشم ےس ںیہمت اس داین ںیم 

 الیئ ےہ

 

ھاارا ھچک لچ راہ اھت

م

ے

ب

 ہی ی ات وت ںیم ہن ہک ان دوزیشاؤں ےپ وےسی اس رنس ےک اسھت 

  وہ ںیہمت رکسما رکسما رک دھکی ریہ یھت
 
  یھب ھجمس ایگ اھت ج

ے

  ی

 

اور ای  اور ی ات اکن وھکل رک نس ول اہمترے ی اپ ےن یھبک اےسی اکم ںیہن ےیک اس ےن 

ادی یک اور ایس ےس مت یسیج رھٹیک اوالد یھب دیپا رکیل 

 

ای  یہ ڑلیک وک دنسپ یک ایس ےس ش

  ھت وپری زدنیگ وکسن ےس زگاروں اگ۔اور اب ایس ےک اس 

 

ادی رکو ےگ اور ایس ےک اسھت 

 

اور مت یھب ای  یہ ڑلیک وک دنسپ رکو ےگ ایس ےک اسھت ش
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اسری زدنیگ زگارو ےگ ۔وج اوصل ریمی زدنیگ ےک ویہ اوصل اہمتری زدنیگ ےک یھب 

رمت ی ارم اکیمظ یک اوالد وہ

ن

  وہےن اچںیئہ آچ

 

ا اس 

ٹ

اک ی ازو اھتےم اےس لمکم وطر رپ اینپ رطف وتمہج رک راہ   وہ اس ےک ی الکل یپاس ل 

 اھت۔روی ام اک لیھک اب رک اکچ اھت 

 

ی ارم ےن وت رصف اس اک ای  ی ازو یہ ڑکپا وہا اھت نکیل اس ی ازو یک وہج ےس ااکس دورسا اہھت 

  اور دوونں ریپ یھب رک ےئگ

 

د روی ام اک ان ےس وکیئ نشکنک اھت ای 

 

 . ش

 

ر ویکں آرےہ اور روی ام ےکاہھت  
م
 اتپ ںیہن ی اہ

ٹ
ن

ریپ رک اجےن یک وہج ےس اس ےک وہی

  ےھت
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 ےن ادنر اک امتم ہصح وکر 

ٹ
ن

ر الکن وہا اھت ہکبج اورپ ےک وہی
م
 لمکم وطر رپ ی اہ

ٹ
ن

اس اک الچن وہی

  یک وہا اھت

 

 ی ارم وک ی الکل ادنازہ ںیہن اھت ہک وہ یک رکےن واال ےہ

 

ر ںیم اتپ لچ ایگ  اس یک نکیل اےس وھتڑی یہ دی 

ن

  ااچی
 
 ہک وہ یک رکےن واال ےہ ج

 رکاےک دار آواز ےن وپرے رمکے وک الہ رک رھک دی ا

 

ا ںیہن ےہ   رات

ے

  وہ ےسیک امن ےل رک ریہ یھت ہک اس اک اٹیب روی

 

  اور اس ےک ےٹیب ےن وت دو یہ ٹنم ںیم وپرے رمکے وک آامسن رپ ااھٹ ایل اھت
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را ویکں انم راہ ےہ کیھٹ ےہ ای   روی ام ی ار یک وہایگ ےہ ویکں روےئ اج راہ ےہ ااھچ ی ار ی 

رڈنی یھب انب انیل 

ن

  دو رگل ق

 

 رک

ٹ

رس

ن

ش ےہ وت ااھچ لچ ںیم ایس رنس وک وہب ےک وطر رپ وبقل رک ولں اگ اب وہ ریتا ق

 ںیم اس ےک ےئل عنم ںیہن رک اتکس 

 

 ںیہن وہےن واال ایپر تبحم ےک اعمےلم ںیم وت 

ے

 
ای

 

 رک ںیم اظمل ی اپ ی الکل ی

ے

وت رکف م

ان وہں 

ن

 اہرٹ مسق اک ان

ٹ

 
 تہب وسی

 

 اس ےک روےن رپ وہ وبالھک رک اھٹ اھٹیب 

 

ر یھب  

ن

دےنی اگل نکیل اور ای  اےھچ ی اپ یک رطح روی ام وک اس ےک دنسپ یک زیچوں یک آق
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ل اانپ ہنم دنب ںیہن رک راہ اھت وہ روےئ اج راہ اھت
ی لک
  روی ام یسک اےھچ ےچب یک رطح 

 

د آج تہب دونں ےک دعب رپ وکسن دنین وس ریہ  ای 

 

اس ےن ای  رظن روح رطف داھکی وج ش

ا اچاتہ اھت آہتسہ ےس اس ےن روی ام ےک ےھنن ےس 

ن

یھت ۔وہ اےس ی الکل ڈرٹسب ںیہن رکی

 ےس اگلی اووجد وک ا

ن

  ےنپ یس 

 

ا ر ےل آی 
م
  اور اےس ااھٹ رک ی اہ

 

°°°°°°° 

 

ازک اس ووجد اےنپ اسےنم 

ن

یک وہایگ ےہ ی ار اس رطح ےس ویکں رو راہ ےہ وہ اس ےک ی

 رکےت وہےئ وصےف رپ ھٹیب ایگ 
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 اس ےک دوونں اہوھتں ںیم وہ ی الکل وکیئ ڈگا اس گل راہ اھت ۔ 

 

   رےنھک اور اہھت ںیم ااھٹےن رپ وہ اخومش وہ ایگ ی ارم ےک اس رطح ےس اےس اےنپ اسےنم

 

ا ےہ اہں ےھجت ہتپ ےہ 

ے

ای ارم اکیمظ ےک ےٹیب یسیج ی ات ویکں رو راہ اھت اےسیوکن روی

ن

ہی یک ی

ہہ یکچ ےہ اور اب رو رو رک وت اس یک 
س
ریتی امں ےھجت اس داین ںیم الےن ےک ےئل انتک ھچک 

  دنین رپاب رکےن واال اھت

 

اچر دن ےس    یھب رات کیھٹ ےس وس ںیہن یپایئ ریمی اچیبری روح اور وت ےسیک  ون ےنیہم ای  

ا یہ راتہ ےہ نکیل رات وک رھپ یھب ےھجت ریمی روح یک دنین 

ے

وس راہ اھت اور اسرا دن یھب وت وسی

راب رکین ےہ ویکں یئھب ی اپ اک راج ےہ یک 

ن

  چ

 

ری ان یک 

ے

ہن اٹیب اہیں ااسی ںیہن ےلچ اگ ریمی روح ےن ےھجت داین ںیم الےن ےک ےیل اینپ دنین ق
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ا اور ارگ وت ےن اےس گنت یک وت ھجم ےس 

ن

ےہ اب ےھجت یھب اینپ امں وک ی الکل گنت ںیہن رکی

را اور وکیئ ںیہن وہاگ وہ اےس دیکمھ دے راہ اھت    ی 

 

  ھکی رک رکسماےئ اج راہ اھتہکبج روی ام اس ےک رہچے ےک ارپسکینشی د 

 

لچ اب دلجی ےس نچک ںیم ےتلچ ںیہ ریتے ےیل دودھ وریغہ انبےت ںیہ اور رھپ ےھجت 

  الس دےتی ںیہ یک ایخل ےہ وہ اس ےک رہچے وک دےتھکی وہےئ ااھٹ

 

ای  اہھت ےس اس ےک ےھنن ےس ووجد وک اھتےم وہےئ وہ اس ےک ےئل دودھ انبےن اگل 

 نیت اچر ی ار دودھ انبےت وہےئ داھکی اھت وہ ی ارم اکیمظ اھت اےس روح وک اس ےن دن ںیم

 یسک یھب زیچ وک ےنھکیس یک رضورت ںیہن ڑپیت یھت دانھکی یہ اکیف اھت 

 

ر وصےف رپ آ ایگ اور اس وک ی الکل 
م
ر ںیم وہ اس ےک ےئل دودھ انب رک واسپ ی اہ وھتڑی یہ دی 
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   دعب یھب روی ام وسی ا ںیہنڑوح واےل ادناز ںیم دودھ الپی ا نکیل دودھ ےنیپ ےک

 

ارے ی ار اب وس اج ریتا ٹیپ یھب رھبایگ ےہ ۔ ویکں ںیہن وس راہ ی ارم ےن زرا یتخس ےس 

 وپاھچ 

 

ا یہی 

ن

ا راہ ےہ اب وت وسےئ اگ ےسیک ےہ ی

ے

وےسی ی ار ریتی یھب یطلغ ںیہن ےہ اسرا دن وت وسی

ا

ن

  ی ات ےہ ی

 

اتکس نکیل رپاشین وہےن یک رضورت    لچ وکیئ ی ات ںیہن ںیم ھجمس اتکس وہں وت وسںیہن

  ںیہن ےہ ریتا ی اپ ےہ ہن اس ںیم وکیئ ہن وکیئ لح اکنل ولں اگ

 

ارے ےئل وت ای  امہمن ےہ اور ی ارم اکیمظ 
م
ایھب وت ایھب ایھب داین ںیم آی ا ےہ وت ہ

ام  

ن

ا ےہ وےسی وت وسچ راہ وہ اگ ںیم ریتے اسےنم ی ار ی ار اانپ ی

ے

 رکی

ے

دم

ن

امہمونں یک وخب خ
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ام یک ےہویک

ن

اہک ےھجت ی اد وہ اجےئ ہک ریتے ی اپ اک ی

ے

  ں ےل راہ وہں ی

 

  اور ےھجت یھب ہتپ لچ اجےئ ہک وت سک اک اٹیب ےہ

 

ا اکیف ارٹنگنٹس ےہ 

ن

ا وہں وےسی ہی ولھکی

ے

 اک وکیئ اسامن رکی

ٹ

ٹ

ن

من

ن

ن ت

ٹ

ی
لچ اب ںیم ریتی ارٹن

  وہ ای  الپٹکس یک اگڑی وک اےنپ اہھت ںیم ےل ےئل اےس داھک راہ اھت

 

ا ےہ وےسی ریمے    نکیل

ٹ

وت یف ااحلل اس ےک اسھت ںیہن لیھک اتکس ویکہکن وت تہب وھچی

 اکنل رک 

ٹ

   ےس ای  ی لن ٹ
 

 ویفرٹ ےہ وہ اینپ ج

ٹ

ا ےہ وج ریما ومس

ن

یپاس یھب ای  ولھکی

  اےس داھکےت وہےئ وبال

 

ا ےہ

ے

رہ آی

ن

ا ےہ اور اس ےک اسھت ےتلیھک وہےئ ےھجم تہب زی ادہ م

ن

نکیل   ہی ریما ویفرٹ ولھکی

ا ےہ ریما ںیہن ایخل ہک یف ااحلل وت یسک یھب ولھکےن ےک 

ٹ

اس ےک ےیل یھب وت تہب وھچی
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 ےہ ھجت ےس وت اہھت ںیم ڑکپا یھب ںیہن اج راہ ہی اس یک اگڑی اس ےک 
 
اسھت ےنلیھک ےک اقب

  ٹیپ ےس ااھٹےت وہےئ کنیھپ اکچ اھت

 

ھ یف ااحلل اہیں ملف دےھکی اگ لچ آاج دوونں ی اپ اٹیب لم رک ای  ملف دےتھکی

ے

پ ت
 ںیہ دا اویل ڈ

رہ آےئ اگ وہ ےتہک وہےئ ملف    رپ سب یہی ای  

ن

ملف ےہ تہب ینف ےہ لم رک دںیھکی تہب م

  اگلےن اگل

 

پ یک ںیملف دنسپ ںیہن ۔اور چس 

 

ای

ٹ

ی ےہ اس ی

ے

ھت
ی ک

ر د

ن

ک وموی 

ٹ

ی

ن

ی ن
م
وےسی ریتی امں وت رو

رہ ےہ اب ںیم ریتے 

ن

ک ملف دےنھکی اک اانپ یہ م

ٹ

ی

ن

ی ن
م
وہکں وت اس ےک اسھت ھٹیب رک رو

ک وموی وت دےنھکی ےس راہ

ٹ

ی

ن

ی ن
م
  اسھت ھٹیب رکوت رو

 

ا رئیلپ اون رک اکچ اھت   وت مہ دوونں ایس ملف وک اوجناےئ رکںی ےگ وہ رویٹ اےنپ اسھت

ے

الی

رومی وک اےنپ اسھت وصےف رپ ذرا اواچن رکےک اھٹبی ا اھت ہک وہ یٹ وی وک کیھٹ ےس دھکی کس 
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 یھب ںیہن ےہ  نکیل اےس دلج یہ ااسحس وہایگ ہک
 
  یف ااحلل وہ ےنھٹیب ےک اقب

 

ا یک لچ آ اج ریمی وگد ںیم یہ 

ے

آاج وہ اینپ وگد   ی ار ای  وت یک زیچ ےہ ےھجت ےساھٹیب ںیہن اجی

  ںیم رےتھک وہےئ ااسحن رک ےک وبال

 

د روی ا م ےن یھب ای 

 

 ملف رشوع وہیئ ےہ ی ارم ےن وخب اوجناےئ یک اور ش

 

روی ام ملف یک رطف مک اور ی ارم ےک رہچے یک رطف ےس زی ادہ دھکی راہ اھت ی ار م ےک ےتسنہ 

 رہچے وک دھکی رک وہ یھب ی ار ی ار الھکلھک ااتھٹ۔ 

 

 رپ ی ارم وک ایھچ احیص دنین آےن یگل یھت ویکہکن ےلھچپ اچر دن ےس اتپسہل ںیم ملف ےک اڈنی

  وہےن یک وہج ےس اےس وصےف رپ ای  دن یھب ایھچ دنین ںیہن آیئ
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  اور دورسی رطف ہی رکف یگل ریتہ یھت ہی ہن وہ ہک روح وک یسک زیچ یک رضورت ڑپ اجےئ

 

 اےسی تہب دنین آ ریہ یھت نکیل وہ   ایس ےیل وہ دنین ںیم یھب ارلٹ یہ راتہ اھت 

ے
ے

۔اس وق

 اجاتن اھت ہک اس ےک ےھنن ےس زہشادے وک اس یک رضورت ےہ ۔ 

 

ا اچاتہ اھت ۔ملف متخ وہےن ےک دعب وہ روی ام ےک ےئل  

ن

وہ روح وک ی الکل ڈرٹسب ںیہن رکی

ر دو ڈاھیئ ےٹنھگ ےک دعب دودھ
م
 ےک اطمقب اےس ہ

ے

 
 رھپ ےس دودھ انبےن اگل ڈارٹک یک دہای

  دانی اھت

 

اور اب رقتابی دو ےٹنھگ وت وہ یہ ےکچ ےھت اےس ٹیپ وپاج ےئک وہےئ اےنپ ےئل اچےئ اک پک 

  انب رک اس ےن روی ام ےک ےیل یھب ایتر یک

 

 رئیش رکےن 

ن

 ےک اسھت چٹ رکےک اس ےن ڈری

ے

آپ ےن اچےئ اکپک روی ام یک وبب
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 آدیھ  

ے

رز یک ۔وری ام ےک دودھ یک وبب

 

پ
وہےن ےک دعب اس ےن دنگا واےل ادناز ںیم ح

 اس ےس دور رھک دی

ے

 اس ہنم انبی ا ی ارم ےن ھجمس رک وبب

 

 وت ےھجت یہی ےب وساد ےب 

ے

ایھب ےہ انتک اس اور رخنے داھک راہ ےہ اٹیب ھچ است ےنیہم ی

ذاہقئ دودھ انیپ ےہ ںیم ےن یھب یہی ایپےہ ارگ ریتی دادی زدنہ وہیت وت ےھجت اتبیت ۔لچ 

ر ال
م
 ےہ رگیم یھب اکیف اب آاج ذرا ی اہ

ے
ے

ن ںیم ےتلچ ںیہ اذان وہےن ںیم ایھب اکیف وق

  آ ایگ

ن

ر یک اجی
م
  ےہ لچ ڈنھٹی وہا ےتیل ںیہ وہ دواتسہن ادناز ںیم اےس ااھٹ رک ی اہ

 

°°°°° 

 

ا ر لکن آی 
م
 یپا رک وشون یھب آہتسہ آہتسہ اس ےک ےھچیپ ی اہ

ٹ

م
 اور اس یک آہ

 

گ رےہ وہ اےس اےنپ ےھچیپ آےت دھکی رک ی ارم ۔یک ی ات ےہ رٹسم وشونمت اینت حبص حبص اج
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  ےن وخوگشار ادناز ںیم اہک

 

 ی ارم ےن اس ےس 

ے

د ںیہن انیقی وشون یھب ریحان وہا وہاگ ویکہکن آج ی ای 

 

اس ےک ادناز رپ ش

د زدنیگ ںیم یلہپ ی ار اینت ی اںیت یک  ای 

 

اس ےجہل ںیم ی ات ںیہن یک یھت ۔اور ی ارم ےن یھب ش

اامعتسل وہےن واےل اافلظ ی ا رھپ روح ےک    یھت وہ تہب مک وباتل اھت رصف رضورت ںیم

ا اھتاسےنم وہ اےنپ  

ے

ر ی ات رکی
م
  دل یک ہ

 

نکیل اس ےن وخد ونٹ یک اھت ہک وج ی اںیت وہ روی ام ےس رک راہ اھت اسری ےب وضفل اور ےب 

  دصقم یھت ۔ایسی ی اںیت نج اک وکیئ رسا یہ ںیہن اھت

 

نکیل وہ اجاتن اھت ہک اس اک اٹیب اس یک اسری ی اںیت تہب یہ اوجناےئ رک راہ ےہ ایس ےئل وت وہ 

وہا ہکلب اب یھب وہ اینپ یہ دن ںیم روی ام ےس ی اںیت ےئک اجراہ اھت نج وک   اخومش ںیہن

ری وغر ےس نس راہ اھت

ٹ

  ان ےک اسھت اتلچ وشون یھب ی 
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°°°°°° 

 

روح ےن دنین ںیم اانپ اہھت ڈیب رپ اےنپ داںیئ رطف راھک وت واہں یسک اک ووجد وسحمس ہن 

  رکےک اس یک آھکن لھک یئگ

 

ا وت اہیں ی ارم اھت 

ن

   اور ہن یہ روی ام وہ زیتی ےس ایھٹی

 

  ےھت بلطم وہ اہجں یھب ےھت ای  اسھت ےھت

 

  وہ دوونں اغی

 

ری یس ی ات ےہ روی ام وخد ےس اھٹ رک ںیہک اج ںیہن اتکس ۔ 
م
 اظہ
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ے ی ارم وک 

ے

ہلن

ٹ

ب

  ڑھکیک ےس الن ںیم 
 
  آےن یگل ج

ن

ر یک اجی
م
اس یک دنین اڑ یکچ یھت وہ ی اہ

   ہکبج وشون اس ےک اسھت اسھت آہتسہ آہتسہ لچ راہ اھتاس ےک وگد ںیم روی ام وک داھکی

 

  اس ےن وکسن یک اسسن یل

 

روی ام ی ارم ےک اسھت اھت وہ ی الکل یھب رو ںیہن راہ اھت ہکلب ی ارم یک ی اںیت اےس ایھچ گل 

 آیئ

ٹ

م
  ریہ یھت ۔روح رہچے رپ ای  ایپری یس رکسماہ

 

ےس رھبوپر اڑگنایئ ےل رک وہ دوی ارہ ڈیب   اس ےن ہنم رپ اہھت رےتھک وہےئ امجیئ یل اکھتوٹ

ل الیھپےت وہےئ وہ ڈیب رپ یٹیل اور ای  ی ار رھپ ےس آںیھکن دنب رک 
م

ن

کت

رپ آیئگ آےنپ اورپ 

  یل

 

اہں اےس اب رکف ںیہن یھت ویکہکن وہ اجیتن یھت ہک اس اک ی ارم اس ےک روی ام وک اھبنسل 
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ر ےلہپ وج دنین اےس ی اےئی اےئہہک     ےل اگ رک اھبگ یئگ یھت ای  ی ار رھپ ےس وھتڑی دی 

  اس رپ احوی وہےن یگل

 

ر یکچ یھت ۔ 

ے

ر ںیم وہ رہگی دنین ںیم ای  وھتڑی دی 

 

°°°°°° 

 

ہن اجےن بک رہھٹےت رہھٹےت روی ام یک آںیھکن دنب وہیئگ ی ارم وک ی الکل ااسحس ںیہن 

 وہا اھت ہک وہ وس اکچ ےہ ۔ 

 

  وہ بک ےس اس ےھنن ےس ووجد وک اےنپ اسھت اگلےئ سب اتلہٹ اج راہ اھت 
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ہی ےب دصقم ےب زنمل اس رفس اےس تہب ااھچ گل راہ اھت ۔وشون ےن وھبےتکن وہےئ اےس 

ا اچاہ

ن

   ہک روی ا م وس اکچ ےہاتبی

 

  

ن

اتپ ںیہن ےسیک وہ اجن ایگ اھت ۔ی ارم ےن ای  رظن وشون وک داھکی اور رھپ روی ام یک اجی

رہتش دھک راہ اھت

ن

  وسےت وہےئ ی الکل وکیئ وصعمم اس ق

 

  ارے ہی وت وس ایگ ی ارم اےس دےتھکی وہےئ رکسمای ا وت وشون وھبےتکن وہےئ االھچ

 

  ی ارم ےن ای  اہھت یک
 
پ رکوای ا ۔   ج و ں رپ رھک رک اےس جپ

ھ

ٹ

ت

 ایلگن اےنپ وہں

 

ا وہ وس ایگ ےہ

ن

  وشر ںیہن رکی
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 ولچ اےس ڈیب روم ںیم رےتھک ںیہ ۔ 

 

  وہ وشون وک اتہک وہا آےگ لچ دی ا اور وہ ایس ےک ادناز ںیم اس ےک ےھچیپ ےھچیپ آ راہ اھت

 

°°°°° 

 

رق  

ن

سب اانت اھت ہک رات وک وہ یطلغ رمکے ںیم دقم راھک وت روح رہگی دنین وس ریہ یھت ق

 وہ اینپ ہگج رپ یھت

ے
ے

  ےس ی ارم یک ہگج رپ وس یئگ یھت اس وق

 

ا   ی ارم آہتسہ ےس روی ام وک ڈیب رپ اٹلی 

 

  اور وخد یھب ڈیب رپ ٹیل ایگ
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  ہکبج وشون رمکے ںیم یہ ےنب وھچےٹ ےس دگےھ رپ ٹیل اکچ اھت

 

رٹسم وشون ےھجم وت تہب دنین آ ریہ ےہ ںیم وسےن اج راہ وہں ۔مت یھب وس اجؤ ویکہکن وھتڑی 

ر ںیم وہ اسرے ومنہین آ   اجںیئ ےگ   یہ دی 

 

ام یہ ںیہن ےل 

ن

اس ےن س  وک ی اد رکےت وہےئ وساچ وج لک رات اہیں ےس اجےن اک ی

  رےہ ےھت

 

ا

ے

 اج رک واسپ آ اجی

ے

ارف وت ی ار ی ار دروازے ی

 

  ش

 

ے وہےئ اےنپ اسھت ےل رک ایگ اھت اس اک سب اتلچ وت وہ روی ام وک وخد رضخ

ے

ن

ٹ

ن
 
ی
س
ھ
گ

 رقتابی اےس 

ا ۔ 

ے

 ےس دور یہ ہن رکی
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اور لک اس ںیم دلجی آےن اک ودعہ یھب رک دی ا اھت اب اس یک دلجی ےنتک ےجب وہین یھت 

 انیل اچاتہ ی ارم وک ی الکل ادنازہ ںیہن اھت ان ےک آےن ےس ےلہپ ےلہپ وہ اینپ دنین وپری رک

 و ں ںیم دنین وت اےس 
ن

ے

شن
م

ارف یک 

 

اھتویکہکن وہ اجاتن اھت ہک وچبں ےک وشررشاےب اور ش

رزگ ںیہن آےئ یگ
م
  ہ

 

°°°°°° 

 

  لھک یھت
 
ی ر

ے

  ی ارم یک آھکن دس ےجب ےک ق

 

ر ےس یکلہ یکلہ آواز آ ریہ یھت
م
  دروازہ دنب اھت نکیل ی اہ

 

 رمکے ںیم اس ےک العوہ اور وکیئ ںیہن

ے
ے

ا راہاس وق

ے

 تھچ وک وھگری

ے

ر ی    اھت وہ اکیف دی 

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

631 

 

ا  روی ام اکسمل وسحمس وہ راہ اھت ےسج وسحمس رکےک وہ رکسمای 

ے

  اےنپ ی ازو رپ اےس ایھب ی

 

ا ر لکن آی 
م
رشی وہ رک ی اہ

ن

  رھپق

 

ا اھت

ن

  اہجں رقتابی س  ولگ یہ ےھت وساےئ اصرم ےک اےس اینپ ڈوییٹ رپ اجی

 

رزگ ںیہن ینلم یھتویکں ہک ڈان ےک اہں اٹیب دیپا وہ
م
  ےن یک وخیش ںیم اےس یٹھچ وت ہ

 

 وصعمہم یک وگد ںیم اھت ۔روح نچک ںیم اس اک دودھ ایتر رکریہ یھت

ے
ے

 روی ام اس وق

 

ارہ یک وت وہ رکسما ےک روی ام وک اس یک وگد ںیم رھک یئگ 

 

 اس ےن آہتسہ ےس وصعمہم وک اش
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ا ےہ رضخ اےس دےتھکی وہےئ اس ادناز 

ے

ا ڑپی

ن

  ےچب وہےت ںیہ وت آپ وک اسری رات اجگ
 
ج

  ںیم وبال ہک ی ارم رکسمای ا 

 

رنیم ےس وھچےت  اہں سب اہلل ےن ہفحت دی ا ےہ وت اھبنسانل وت ڑپے اگ وہ روی ام ےک رہچے وک

  وہےئ وبال

 

روح اتب ریہ یھت ہک مت اسری رات اجےتگ رےہ ۔ایس ےیل حبص اس ےن ںیہمت اگجےن 

ںیہن دی ا اور مہ ےن یھب وپری وکشش یک ہک مہ ی الکل وشررشاہب ہن رکے اور ھچک وشون 

 الچیئ وہیئ یھت

ے

 اصج  ےن مہ رپ اینپ وکحم

 

ارف ےن ےتہک وہےئ ےگل اہوھتں وشون یک ذرا یس آواز یچین وہیت وت وہ ےلگ ڑپ اج

 

ا ےہ ش

ے

ی

 یک آج یلہپ ی ار ی ار م وکوہ اانت ااھچ اگل اھت

ے

 
  اکشی
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وےسی وت رضخ ےن اینپ ایچبں دیپا وہےن ےک دعب یلیل وک وسا ہنیہم ںیہک یھب آےن اجےن 

 ںیہن دی ا اھت اور ہن یہ زی ادہ ولوگں ےس الماقت رکےن دی یھت 

 

اھت وہ تہب مک ولوگں وک اجیتن یھت اور تہب مک ولوگں ےس قلعت    نکیل روح اک اعمہلم اگل

  ریتھک یھت اور ی ارم ےن اس رپ یسک مسق یک وکیئ یپادنبی ںیہن اگلیئ یھت

 

رے ےس اےنپ ان دونں وک اوجناےئ رک ریہ یھت

ن

روی ام    یھبت وت وہ ی الکل رسکیلی یھت اور م

  ےئل دودھ انب ریہ یھت  وک رضخ ےک وحاےل رک ےک نچک ںیم آی ا اہجں وہ اس ےک

 

  آ رک 
 
ی ر

ے

اس ےک نچک ںیم آےن رپ اس ےن رکسما ےک ی ارم وک داھکی اور رھپ وخد اس ےک ق

 رپ رس رھک رک وبیل

ن

  اس ےک رگد ی ازو ےٹیپل اس ےک یس 
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ا   ی ارم اوگنی وگنیم وس چم ۔۔۔۔اس اک ادناز تہب اھٹیم اھت ی ارم رکسمای 

 

وونں اگل وک ااہتنیئ دشت ےس وچےتم وہےئ وبال اس آیئ ول وی وٹ ریما ےب یب اس ےک د

ر ےس روےن یک آواز انسیئ دی اور روی ا م ےک  
م
ےس ےلہپ ہک روح ےس دور وہیت اےس ی اہ

ر یک رطف اھبگ ےئگ ےھت
م
 روےن رپ وہ دوونں ی اہ

°°°°° 

 

ارف ےن ےسیج یہ روی ام وک ا

 

 یک وہ ایگ ہی روےن ویکں اگل ش

ن

ینپ ی اوہں ںیم ی ار اس وک ااچی

ا رشوع رکدی ا ۔ 

ن

 ااھٹی ا اس ےن روی

 روح اور ی ارم نچک ےس اھبےتگ وہےئ آےئ ےھت ۔ 

ا ار ف ےن وفراً روی ام وک روح ےک وحاےل رکدی 

 

  ش

 وہں اےس وھبک یگل ےہ اس ےئل رو راہ ےہ 

ے

ارف اھبیئ رپاشین م

 

ارے ھچک ںیہن ش

  روح روی ام یک ھٹیپ الہسےت وہےئ وبیل
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  اینپ امں اک سمل وسحمس رکےک وہ وفرا اخومش وہ ایگ اھت

ہتپ ںیہن وھبک یگل ےہ ی ا یسک ےن اس ےک اکن ںیم آرک رسوگیش یک ےہ ہک اس اک ی اپ 

رای ا وت روح اےس رک ایکس امں ےک اسھت روام

ٹ

ری 

ٹ

سن رک راہ ےہ ی ارم اےس وھگرےت وہےئ ی 

  وھگر رک رہ یئگ

اےسی وھگر رک یک دھکی ریہ وہےھجم۔ ےھجم ہی ےلہپ دن ےس یہ تہب زیت اتگل ےہ ۔سب 

ا ےہ ی ارم ےن اس یک اافنرنشیم ںیم ااضہف یک اھت

ے

  اہمترے اسےنم وصعمم لکش انبی

 

  روح ےن اےس ی اد دالےت ادناز ںیم اہکی ارم وہ رصف یپاچن دن اک ہچب ےہ ۔

 وھجمس تہب اکپ ےہ ہی رات ںیم ےن 

ے

ہی اچر دن اک ہچب رضور ےہ نکیل اےس ہچب م

 اہمترے امےھت رپ سک یک وت ےھجم وھگر رک دےنھکی اگل ۔ 

ےسیج اینپ ویبی وک ںیہن اس یک امں وک سک یک وہ ی ارم اس ےک ی الکل اسھت وصےف رپ اھٹیب 

 ڑکپ رک اےس اتبےتوہا روی ام ےک د

ے

  اگل   ودھ یک وبب

ر ںیہ حبص ےسیک ایپر رک رےہ ےھت اسری رات اس 
م
ای  وت آپ ی الکل یہ ریمی ھجمس ےس ی اہ
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اک ایخل یھب راھک اور اب اس ےک دنمش ےنب وہےئ ںیہ ۔روح اےس وھگرےت وہےئ  

  وبیل

  مت اسےنم ںیہن یھت ہن ریمے اسےنم وت تہب رشاتف ےس اھٹیب وہا اھت

ے

مہ دوونں   اہں ی

ےن اکیف اوجناےئ یک تہب اسری ی اںیت یھب یک ںیم ےن اےس اھجمسی ا یھب ہک ںیہمت ی الکل 

  گنت ہن رکے

  نکیل دوھکی دورہپ وہےت یہ ہی دبل ایگ رھپ ےس ںیہمت گنت رک راہ ےہ

 

ری ںیہ اس رطح ےس 

ن

اےس ذرا ااسحس ںیہن ےہ ہک نچک ںیم اس ےک امں ی اپ دوونں ی 

  رورک اکپرےن یک یک رضورت ڑپ یئگالگ اھپڑ اھپڑ رک  

ام یک وکیئ زیچ ںیہن ےہ اس ےک ادنر اےنپ امں ی اپ 

ن

رز ی

ن

 
ا اچےیہ اھت اےس م

ن

وھتڑا ربص رکی

را انمےت وہےئ وبال وت روح اینپ  ا ےہ وہ ااھچ اخاص ی 

ے

وک اس رطح ےس وکن ڈرٹسب رکی

ام ںیہن ےل ریہ یھت   یسنہ وک رٹنکول رکےن یگل وج

ن

  رےنک اک ی

د ےن گل ےئگ وہ ایھب ہچب ےہ   ی ارم آپ

ٹ ن

رز اہکں ےس ڈوھی

ن

 
یپاچن دن ےک ےچب ےک ادنر م
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ا روح اک ادناز اھجمسےن واال اھت نکیل اہیں 

ن

ھااںیئ ےگ وت اےس ھچک آےئ اگ ی

ی ل
س

مہ اےس ھچک 

  اےس ےنھجمس وک ایتر وکن اھت

ا 

ن

اری روح اےس اہمترے ٹیپ ےک ادنر ےس یہ ھکیس رک آی
م
 ااہتن یک دباالخق اوالد ےہ ہ

ا اچےئہ ہک ہی ی ارم اکیمظ 

ن

یک اوالد ےہ ۔وہ اس ادناز ںیم وبال ہک    اچےیہ اھت اےس ہتپ وہی

 روح وکشش ےک ی اووجد یھب اینپ یسنہ روک ںیہن یکس

 

اہلل ی ارم یک وہایگ ےہ آپ وک وہ اینپ یسنہ رویتک لکشمب وبیل یپایئ یھت ہکبج اےس اس رطح 

  ہج وہےئگےس ےتسنہ دھکی رک ی ایق س  ان یک رطف وتم 

یک وہایگ ےہ روح ںیہمت اس رطح ےس ویکں سنہ ریہ وہ۔۔۔۔؟س  ےس ےلہپ یلیلٰ 

  ےنوپاھچ اھت

رز بک ےس آںیئ ےگ 

ن

 
ھچک ںیہن سب ںیم ہی اجانن اچیتہ وہں ہک ریمے ےٹیب ںیم ںیم م

ان ےباینزی 

 

  ےک ی ارم ش
 
روح ای  رظن ی ارم یک رطف دھکی رک یلیل وک اتبےن یگل ج

رے ےس اھٹیب اھتےس وصےف رپ اھٹیب

ن

 رےھک تہب م

ن

ان

ٹ

 رپ ی

ن

ان

ٹ

  ی
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رز آےت ںیہ 

ن

 
 روح دامغ اکھٹےن رپ ےہ ہن اہمترا اچر دن ےک ےچب ںیم اہکں ےس م

را وہاگ ھچک ےھجمس اگ وت   ھچک انھکیس رشوع رکے اگ رضح اک ادناز ڈاےنٹ واال اھت   ایھب وہ ی 

ی ارم ےھجم اتگل ےہ ںیمہ تہب ااھچ ایسی ی ات ےہےھجم وت اگل ہک ہی س  ھچک ھکیس رک آےئ اگ  

ارا ہچب تہب دب االخق
م
رز اھکسےن ںیم ہ

ن

 
 ےہ ۔   تنحم رکین وہیگ اےس م

ی اس ےک دنکےھ رپ 

ے

ھت
ی ک

اور تہب دبزیمت یھب ےہ ںیمہ تہب تنحم رکین وہیگ وہ ی ارم وک د

  اہھت رھک رک ےتسنہ وہےئ وبیل

 

ےک ےیل تنحم رکین وہیگ لقع   انتک وضفل وبیتل وہ مت روح یک ےھجم ںیہن ہتپ ہک ںیمہ اس 

ام یک وکیئ زیچ اہمترے ادنر ےہ ںیہن

ن

  ی

را وت وہےن دو آہتسہ 

ٹ

رزاھکیسےن وہں ےگ نکیل ےلہپ مت اےس ی 

ن

 
آف وکرس ںیمہ اےس م

  اےس ھچک ھجمس ںیم آےئ اگ
 
  آہتسہ ےھکیس اگ وہ ج

 ڈاینل ےہ ی ا  

ے

اانپ یہ ریپ وھتڑی  ایھب وت اس وک ہی یھب ںیہن اتپ ہک اےنپ ہنم ںیم دودھ یک وبب

ر ےلہپ ی ار م ےن اےس اانپ یہ ریپ ہنم ںیم ڈاےل دھکی رک ریحایگن اک ااہظر یک اھت   دی 
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اہں نکیل روح اس ےک ی ات دبےنل رپ اےس دےنھکی یگل وجاسرا ازلام یہ ایس رپ اگل ایگ اھت اور 

ر وکیئ اس وک ںیتحیصن رک راہ اھت ہک مت رضورت ےس زی ادہ دلجی اچم ریہ وہ
م
  اب ہ

را وہےن ںیم یف ااحلل وت    ایھب روی ام

ٹ

امئ ےگل اگ ےنھکیس ںیم ےنھجمس ںیم اور ی 

ٹ

ا ےہ اےس ی

ٹ

وھچی

  امں ی اپ وک اچہپےنن ںیم یہ دو ڈاھیئ ےنیہم گل اجںیئ ےگ  اےس اےنپ

ہکبج روح اخومیش ےس ان س  یک ی اںیت نس رک وخد وک رجمم رہھٹاےئ اجےن رپ ادنر یہ 

 ادنر ی ارم ےس افخ وہ ریہ یھت 

 

°°°°°° 

 

ا   رمکے ںیم آی ا وت روح وک ہنم انبےئ دھکی رک رکسمای 
 
  س  ےک اجےن ےک دعب ی ارم ج

آج وت ریمی یلگنج یلب اکیف ےصغ ںیم گل ریہ ےہ وہ اس ےک یپاس ڈیب رپ ےتٹیل   یک ی ات ےہ

  وہےئ وبال ہکبج روی ام وھتڑے افےلص رپ دنین ںیم اھت

ا  رک دی 

ے

 
ای

 

رے ںیہ آپ ی ارم آپ ےن س  ےک اسےنم ےھجم طلغ ی  ےنتک ی 
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  ہکبج آج ںیم س  وک داھکےن وایل یھت ہک آپ یک وسےتچ ںیہ

 وہ ہنم وھپےئل وبیل 

ا رہگا اس وت

ے

 مت اچیتہ یھت ہک وہ س  ولگ ریما ذماق انبےئ وہ اس یک وگد ںیم رس رھک

  رکسمای ا

اہں وت آپ یھب وت س  اک ذماق انبےت رےتہ ںیہ ۔اسرے ڈرےت ںیہ آپ ےس اچبروں  

ا وھتڑا وخش وہےن اک نکیل آپ یسک وک وخش وہےن اہکں دےتی ںیہ

ے

  وک ومہعق لم اجی

  ااسی اچیتہ وہں ہک روی ام اورپ ےس س  ھکیس اھکس رک آےئ ۔ ان س  وک گل راہ اھت ہک ںیم 

ارایگض اک ااہظر رکےن یگل 

ن

ی ی ارم ےس ی

ے

ھت
ی ک

 وہ ای  رظن روی ام وک د

 

ا اچےیہ اھت رضوری ںیہن وج ی اںیت 

ن

اہں وت ہی اہمتری یطلغ ےہ ںیہمت لقع اک اامعتسل رکی

ا وہں وہ مت س  ےک اسےنم وب 

ے

ر رکی  

  

 ل دو ۔ںیم مت ےس ی اروی ام ےس ش

ا مت ےس تبحم تہب ےہ وہ اس اک رہچہ وخد رپ 

ے

ر ںیہن رکی
م
ر یسک رپ اظہ

م
ںیم اانپ آپ ہ

  اگل وچےتموہےئ وبال   اکھجےئ
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 اور ریمے روی ام ےس روح ےندلجی ےس وپاھچ ۔

رے ولٹ 

ن

 دنین ےک م

ے
ے

ی ارم م ےن ای  رظن اس یک رطف داھکی وہ اھنن اس ووجد اس وق

  راہ اھت

ا ےہ ہک ںیم  

ے

 ُااھٹ رک ویکں  ریما دل رکی

ے
ے

ر وق
م
 نب ںیم کنیھپ دوں ۔مت اےس ہ

ٹ

اےس ڈس

ر تبحم ےس روی ام اک رہچہ دےنھکی ےگل داتھکی راہ  ی ںیہن وہ یک وہ ینتک یہ دی 

ے

ھکت

ے

ب

وھگیتم ریتہ وہ 

  وبال وت روح وک ےنخیچ رپ وبجمر رک ایگ
 
  اور رھپ ج

 نب ی ارم آپ ااسی وسےتچ ںیہ ریمے وصعمم ےچب ےک ےیل آپ ریمے ےچب وک ڈ

ٹ

س

یہ ںیہن رکیتکس آپ یھبک یھب   ںیم کنیھپ دںی ےگ اہےئ اہلل اب وت ںیم آپ رپ رھبوہس

ی اس یک دل دالہ دےنی وایل ی ات رپ 

ے

ھت
ی ک

 ںیہ وہ روی ام اک وصعمم اس رہچہ د

ے

ھچک یھب رک تکس

  رپاشین وہ یکچ یھت

 

 مت 

ے
ے

ر وق
م
ا ےہ ہ

ے

 اس وک ارے ںیم وت اہمترے ےیل یہ الھبیئ وساتچ وہں ںیہمت گنت رکی

ااھٹ رک وھگیتم ریتہ وہ ںیہمت رپاشین رک داتی ےہ اس ےیل ہہک راہ وہں ی ارم ےن وصعمم 
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  ےننب یک وکشش یک

 نب ںیم کنیھپ دںی ےگ ۔ 

ٹ

 ی ااہلل ی ارم ارگ ریما ہچب ےھجم گنت رکے اگ وت آپ اےس ڈس

 ںیم گنت رکےن اک وت ںیہن اتپ اہں نکیل ارگ اس ےن ںیہمت رضورت ےس زی ادہ ایپر یک وت

 ااسی رکےن ےس ےھچیپ یھب ںیہن وٹہں اگ ۔ 

شاا ےت دےتھکی وہےئ روح یک وگد ےس رس ااھٹی ا اور اھٹ رک ھٹیب ایگ
م
کس

  اس ےن روی ام 

  ی ارم آپ اےنت اظمل ی اپ ںیہ روح وک دصہم وہا اھت

ر  ر آ راہ ےہ ہی وھتڑی یہ دی 
م
 ی اہ

ٹ
ن

اہں تہب یہ اظمل ی اپ وہں ںیم اہمترے ےٹیب اک وہی

ا  

ن

  رشوع رک دے اگ دلجی ےس اس ےک ےئل دودھ انب رک الؤ ںیم روی

ا ےہ ہک ریمے اکن یہ یپ اجےت ںیہ دلجی اجؤ وہ روی ام وک اےنپ 

ے

ااسی الگ اھپڑ اھپڑ رک روی

ا وہا اینپ وگد ںیم ااھٹ اکچ اھت

ے

  رکی
 
ی ر

ے

  ق

 

ا یپارک روح دصےم یک تیفیک ںیم نچک ںیم یلچ یئگ

ے

  ہکبج ایس اجگ

 آف ومڈ ےک اسھت اےنپ ی ا

ے
ے

پ وک ی ا رم ےن ای  رظن وی ام ےک رہچے وک داھکی وج اس وق

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

643 

  دھکی راہ اھت

  ی ارم ےن رکسماےت وہےئ اس ےک رہچے ےک ای  ای  شقن وک اےنپ وبلں ےس وھچا

ر ےلہپ روح ےس یک وہیئ ی اوتں رپ ےنسنہ اگل   اور ایھب وھتڑی دی 

 نب ںیم اتکنیھپ وہ وت اےس اےنپ دل ےک یسک وکےن ںیم اپھچ رک رانھک اچاتہ 

ٹ

وہ اےس یک ڈس

 اھت ۔ 

 

ا اھت ہک اچاتہ یہ ںیہن اھت ہک اس ےک العوہ وکیئ اور دےھکی وہ وہ روح ےس اینت تبحم 

ے

 رکی

روح وک یھب ایس رطح ےس اپھچ رک رانھک اچاتہ اھت ےسیج آج وہ روی ام وک وخد ںیم اپھچ انیل اچاتہ 

  اھت

آج روی ام وک ی اری ی اری س  یک وگد ںیم دھکی رک اس اک دل اچاہ ہک وہ اانپ اٹیب ان ےس ےل رک 

  ہگج اپھچ رک رھک ےل اہجں وکیئ اےس ہن دھکی یپاےئںیہک یسک  

وہ اےنپ ادنر دبتیلی ونٹ رک راہ اھت اس ےن وج تبحم روح ےس یک یھت ویسی یہ تبحم روی ام 

  اےس وخد ےس رکےن رپ وبجمر رک راہ اھت
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ںیم ےن ی الکل کیھٹ اہک اھت مت تہب زیت زیچ وہ ۔مت ےس مہ دوونں اسھت ےھٹیب دےھکی ںیہن 

ا

ن

ر اور ٹیل اجےتگ وت ںیم اینپ ویبی ےس دواچر ایپر رھبی ی اںیت رک اجےت ی  ۔ارگ وھتڑی دی 

  اتیل

ا اواچن رک ےک اس ےک وھچےٹ 

ے

نکیل ںیہن مت ےن وت ابکب ںیم ڈہی اننب ےہ وہ اس اک ریپ ڑکپ ی

  ےس ریپ وک آےگ ےھچیپ ےس وٹٹےتل وہےئ وبال 

ں یگ ۔اور ابکب ںیم اینت نکیل اہمتری وت ڈہی اں یھب اہمتری رطح وھچیٹ وھچیٹ وہ

ا

ے

رق ںیہن ڑپی

ن

  وھچیٹ ڈہی ےس ی ارم اکیمظ وک وکیئ ق

وت ںیم ںیہمت ابکب ےک اسھت یہ اپھچ رک اھک اجؤں اگ وہ اس ےک اگل وک ذرا دشت ےس 

  وچم رک وبال وت روی ام اس یک ملظ رپ روےن اگل

ازک وقنش رپ ملظ یک اھت

ن

د ی ارم یک ومھچن اور داڑیھ ےن روی ام ےک ی ای 

 

  ش

رٹسم روی ام اصج  ذرا ذرا یس ی ات رپ روےن یک رضورت ںیہن ےہ اور اےنپ ی اپ ےک  

  ایپر یک اعدت ڈاول ںیم وت اےسی یہ ایپر رکوں اگ
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 زرا اہبدر ونب ی ار وت ی ارم اکیمظ ےک ےٹیب وہ دویئب اکر ڈان ےک

 

 

ن

ن
 
پھن
چ

 ںیہن وہیت وہ اےس اےنپ اسےنم رکےت وہےئ   داریھ یک ذرا یس 

ے
 

رداس  مت ےس ی 

  ذرا تخس ےجہل ںیم وبال

 

ا دنب رک دی ا اور ای  ی ار رھپ ےس 

ن

اس ےک اس رطح ےس اسےنم رکےن رپ روی ا م ےن روی

ر اھت
م
 اب یھب ی اہ

ٹ
ن

  اےس وھگرےن اگلاس اک ای  وہی

ا دنب رکو ورہن ریتی امں وک اتب دوں اگ ہک رنس ےک اسھت ریتا یک لچ راہ 

ن

اوےئ ےھجم وھگری

راھک ےہ اس ےن ےھجت نکیل ںیم ریتا ی اپ وہں تہب اےھچ   ےہ ھچک زی ادہ یہ رشفی ھجمس

 ےل رک ادنر 

ے

را رھٹیک ےہ ی ارم وبل یہ راہ اھت ہک روح دودھ یک وبب

ٹ

ےس اجاتن وہں وت انتک ی 

  دالخ وہیئ

 نب ںیم کنیھپ داتی انتک روےئ اج راہ اھت 

ٹ

ارگ مت اور دو ٹنم ٹیل آیت وت ںیم ےس وایعق ڈس

  ہی وہ اےس رھپ ےس ےنپت اگل
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اہں ےھجم یھب یہی اتگل اھت ہک آپ ااسی یہ رکںی ےگ نکیل دودھ انبےن ےک دوران ںیم ےن 

  ای  ی ات ونٹ یک ہک ای  ی اپ یھبک اےنپ ےچب ےک اسھت ااسی ںیہن رک اتکس

اور ںیم اجیتن وہں ےک آپ اس ےس تہب ایپر رکےت ںیہ ۔آپ ااسی وسچ یھب ںیہن 

 رصف ےھجم گنت رکےن ےک ےئل ااسی وب 

ے

ل رےہ ںیہ ۔روح ےن اینپ دنملقعی تکس

ایل اجبیئ 

ے

 داھکےئ وت ی ارم ےن اےس داد دےنی واےل ادناز ںیم ی

 

بلطم ےک مت اینت لقع دنم وہہک ہی ی ات مت ےن نچک ںیم اجرک وسیچ ہن ہک اہیں 

یک ںیہمت رمکے ںیم ی اد ںیہن آی ا اھت ہک ںیم اس اک ی اپ وہں وہ اس ےک    ڈیبروم ںیم

 ےتیل وہےئ روی ام ےک ہنم ںیم ڈال اکچ اھت ۔ اہھت ےس دودھ یک  

ے

 وبب

 نب وایل ی ات ےن ےھجم یچس ںیم ڈرا دی ا اھت اب 

ٹ

  یھب آی ا اھت نکیل ڈس

ے

ںیہن ایخل وت ی

 ںیہ وہ آہتسہ ےس اس ےک اسھت  

ے

آپ اک وکیئ رھبوہس یھب وت ںیہن آپ وت ھچک یھب رک تکس

ے وہےئ وبیل وت ی ارم اینپ یسنہ اپھچ ایگ

ے

ھن

ٹ

ی ن ت

  

 رانھک ۔وہ ےتسنہ وہےئ وبال   ںیم واعق ھچک یھب رک اتکس وہں ھجم ےس تہب اےھچ یک ادیم

ے

م
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 وتروح ہنم انب یئگ

 

°°°°°°° 

 

  ےس وت وہ ی الکل 

ے

  ےس ی ارم ےن روی ام وک روح وک گنت رکےن ےک ےئل عنم یک اھت ی
 
ج

  یہ روح ےک اسھت کپچ رک رےنہ اگل اھت

 

ا تہب زی ادہ اھت 

ے

 ےسیج اس یک ی ات وک تہب اےھچ ےس ھجمس ایگ وہ وہ وت رکش اھت یک روی ام وسی

  ورہن وت اےس روح ےک اسھت احملت یھب بیصن ہن وہےت

 

ا 

ن

 روح ےک اسھت راتہ اھت اور وہ اےس ذرا اس روح ےک اسھت ےھٹیب داتھکی وت وہ روی

ے
ے

ر وق
م
وہ ہ

  رشوع رک داتی روی ام اب دو امہ اک وہےن واال اھت 
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  نب اکچ اھتی ارم ےن وت اےسی یہ اےس دنمش ہہک دی ا اھت نکیل اب وہ الص ںیم اس اک دنمش  

 

وہ ای  رظن ی ارم وک روح ےک یپاس اجےت داتھکی اور رھپ آپ ےن رکاےک دار آواز ںیم وہ 

ا اھت ۔ 

ے

پ ںیہن رکی ا یتیل وہ جپ

ن

 روح اےس ااھٹی

ے

  ی
 
ا ےہ ہک ج

ے

ا رشوع رکی

ن

 روی

 

 ی ار م وکوہ ایپرا وت تہب اھت نکیل اس اک روح ےک اسھت اکپچ یکپچ اےس ی الکل دنسپ ںیہن یھت 

 

ا اھت رھپ وت اور اخ

ے

 اس اک وہی

ے
ے

  روح اس ےک یپاس وہیت یھت اور روح اک اسرا وق
 
ص رک ج

 ںیہن رک اتکس اھت

ے
 

رداس   روی ام یک اخمتفل ی الکل ی 

 

یھت وےسی وت اس یک دیپاشئ ےک دورسے ےتفہ یہ وہ    اب وہ اےس ےبیب اکٹ ںیم السیت

 اےس ااھٹ رک اسڈٹئ اےنپ رمکے ںیم ےبیب اکٹ ےل آی ا اھت ااہجں وہ روی ام یک وسےت ںیہ 

  اگل داتی
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  ویکہکن روح وک اینپ ی اوہں ںیم رھبے ریغب اےس رپوکسن دنین ںیہن آیت یھت

 

رمکے ںیم ےبیب اکٹ آےن ےک دعب روح ےن وھتڑا اس ارتعاض وت یک اھت نکیل ی ا رم ےن 

ا وہاگ اور ہی یھب چس

ن

 اھت ہک اہک ہک ارگ روی ام ڈیب رپ وسےئ اگ وت اےس دورسے رمکے ںیم وسی

روح وک دورسے رمکے ںیم اےلیک وسےن ںیم ڈر اتگل اھت اور روی ام وک یف ااحلل وہ اےلیک 

 دورسے رمکے ںیم رےنہ دے ںیہن یتکس یھت

 

  ایس ےئل اےس اس ےبیب اکٹ ےک وبھج وک انہس ڑپا

 

°°°°° 

 

  وہ رمکے ںیم آی ا وت روی ام ےب یب اکٹ ںیم آرام ےس وس راہ اھت
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ی ےک وسےن ےک دعب ےھجم ڈٹسی ےس الب انیل

ی لف

  رات وک یک اہک اھت ںیم ےن مت ےس اس ا

 

  ںیم رمکے ںیم آی ا وت مت یھب اس ےک اسھت ےب وہش ڑپی یھت مت دوونں ہشن 
 
نکیل ج

  رکےک وسےئ ےھت یک وج ریمی ی اد ںیہن آیئ

 

  وہ رواھٹ رواھٹ اس ڈیب رپ ھٹیب ایگ

 

رات وک ےھجم اتپ یہ ںیہن الچ ہک بک ےھجم دنین آیئگ اور ںیم روی ام ےک اسھت یہ وس یئگ روح 

  اےس رواھٹ دھکی رک رکسماےت وہےئ اےس انمےن اس ےک یپاس آیئ یھت

 

ا اھت اور

ن

اگنپ رکےن اجی

 

ا تہب رضوری اھت ویکہکن لک روی ام ےک ےیل ش

ن

ایلیک وہ اج   اےس انمی

ا ںیہن وت وہ اےس ےل رک ںیہن اجےئ اگ

ن

  ںیہن یتکس یھت اور ارگ ی ارم امی
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  ہک روح وک اس ےک 
 
 ںیم اےس چنیھک رک ڈیب رک رگا اکچ اھت ج

پ
ا ای  یہ ب

ے

وہ اہں ںیم رس الہی

اک ےگل

ن

  ادناز تہب رطخی

 

ا اراض ےھت روح ےن وفراً ی اد دالی 

ن

  ی ارم ایھب آپ ھجم ےس ی

 

 - یک زسا وچم ےک دی اجیت ےہ،ان وک یطلغ

 

ا ےہ،       

ے

 -ایپرے ولوگں یک اطخؤں ےپ یھب ایپر آی

 

ا وہا ےھچیپ اٹہ اینپ 

ے

وہ دیشکل ےس اتہک ےہ اس ےک وبلں رپ اکھج اور ای  یھٹیم یس اسجرت رکی

  رشٹ ےک اورپ ےک دو نٹب وھکےل وت روح وک رطخے یک یٹنھگ انسیئ دےنی یگل
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   اگ ۔وہ اےس ےھچیپ رکےت وہےئ اھجمس ریہ یھتی ارم روی ام اجگ اجےئ 

 

ا اگلی ا اھت اےس وہ 

ن

وکیئ ی ات ںیہن دو دن ےلہپ ںیم ےن اس ےک اکٹ رپ ای  انھچنھچ ولھکی

  اےس اینپ امں یک رضورت  

ے

ا ےہ ی

ے

  وہ اس یک رطف وتمہج وہی
 
تہب دنسپ ےہ اور ج

  یھب شیپ ںیہن آیت

 

 ومو 

ٹ

 
ٹنم وک ی الکل ڈرٹسب ںیہن رکے اگ اور یف اس ےیل وہ اےنپ امں ی اپ ےک رپاویئی

اگنپ رکےن ےک ےئل 

 

 رکو ورہن لک ںیم اہمترے ےٹیب یک ش

ے

ااحلل مت ےھجم ڈرٹسب م

رزگ ںیہن اجؤں اگ
م
  اہمترے اسھت ہ

ا

ن

ن اجی
 
ہن
مم
ہ

وہ اگ روح ےن وفراً ی اد   روی ام ےک اسرے ڑپکے اس وک وھچےٹ وہ ےئگ ی ار م 

 ل دیرکواےت وہےئ اس ےک ےلگ ںیم ی اںیہ ڈا

ا ےھجم وہ رکسما رک ےلہپ اس 

ن

 رکی

ے

ڈگ رگل آف وکرس مہ اجںیئ ےگ سب مت ڈرٹسب م

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

653 

  ےک وبلں وک رھپ اس ےک اگولں وک وچاتم اس یک رگدن رپ اکھج

  ہک
 
 وہ اخومیش ےس اس اک سمل وسحمس رک ریہ یھت    ج

  روی ام یک اسری زیچوں یک ٹسل وت وہ ےلہپ یہ ایتر رک یکچ یھت

   وک ایتر اھتاور اب ی ارم یھب ےنلچ

اگنپ رپ اجریہ یھت نکیل رھپ یھب اےس 

 

وسا ہنیہم لمکم وہ اجےن ےک دعب رقتابی روز یہ ش

 یہی اتگل اھت ہک روی ام ےک ےیل زیچںی اب یھب مک ںیہ

ر روز اس 
م
د ےل اےنپ ےٹیب ےک ےیل ہکبج ی ارم یھب ہ ری 

ن

اس اک دل اچاتہ اھت ہک وہ وپری داین چ

ا

ے

  راتہ اھت  ےک ےیل ھچک ہن ھچک الی

ر ادناز ںیم روح ےن اس ےک 
م
ا اھت نکیل اس ےک ہ

ے

ی ارم لھک رک اینپ تبحم اک ااہظر ںیہن رکی

  ےٹیب ےک ےیل ےب انپہ دے ریھک یھت

اگنپ رک رےہ ےھت

 

 وہ دوونں روی ام ےک ےیل ش

 وشونیسک وک دھکی رک ےھچیپ یک رطف اھباگ

ن

  ااچی
 
  ج

  ح ےن اےس اھبےتگ دھکی رک اہک۔۔۔۔واسپ اؤ رو   وشون اہکں اج رےہ وہ مت 
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ا دھکی رک وہ یھب اس 

ے

ے یک وہ ایگ ےہ اےسی ویکں اھبگ راہ ےہ اےس اھبگ
س
ق

ا 

ن

ی ارم دںیھکی ی

  ےک ےھچیپ آیئ یھت

ا   نکیل ےچین ےتچنہپ یہ اےس وشون ےک اسھت وہ آدیم داھکیئ دی 

  وہ اتپسہ
 
  ہک اےس ی اد اھت ج

 
ل ںیم یپالگ وشوناس ےک وبٹ رپ زی ان الچےئ اج راہ اھت ج

 ےس اگلی ا 

ن

  اھت اس ےن اےس اےنپ یس 
 
ی ر

ے

  ہی صخش یک ےب دح ق

ے

 ںیم یھت ی

ے

نپ یک احل

و  ےس رےنگنی ےگل
پھ
چ
پ ت 

  اھت وہ ہحمل ی اد رکےت ںیہ روح ےک اہھت ریپ ںیم ےسیج 

  اس صخش وک اس 

ے

  وہ وہش ںیم ںیہن یھت ی
 
اس ےن دعب ںیم رضخ ےس یھب وپاھچ اھت ج

  ویکں آےن دی ا
 
ی ر

ے

  ۔۔۔۔؟ ےک اےنت ق

 

 

ن

 ہک اس ےن ی اروں وک یھب ہی ی ات اتبیئ یھت اےس ی اد اھت وہ اس صخش ےک یس 

ے

اہیں ی

ری رطح ےس رو ریہ یھت   ےس اگل رک ی 

ی ارم ےن وت اس ی ات وک زی ادہ اتیمہ ہن دی۔وےسی وت وہ روح وک یسک وک وھچےن ںیہن داتی اھت 

 نکیل درک ےک ےلگ ےنگل رپ یھب ی ارم ےن ھچک ہن اہک ۔ 
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د ای 

 

رایب یک وہج ےسش

ن

 یک چ

ے

ن ن ٹ
ط
  اس یک 

اری تہب دمد یک یھت
م
 درک ےن ہ

ے
ے

  سب ہہک دی ا ہک مت وہش ںیم ںیہن یھت اور اس وق

ی ار م درک اک رکش زگار اھت ہک اس ےن روح اک ایخل راھک اھت اےس اچبےن ںیم دمد یک یھت 

ر یھت    نکیل ہن اجےن ویکں روح وک اس دنبے

ٹ
پ
 ےس بیجع ےس چ

 

ا ےہ اےس 

ے

ا ہک وہ ہچب زدنہ ےہ ی ا رم اجی

ے

رق ںیہن ڑپی

ن

  ےس اس ےن اہک اھت ہک اےسیوکیئ ق
 
ج

ام یک وکیئ زیچ ںیہن یھت اس ےک 

ن

 ی

ے

 

ن

ائ

ن

  ےس یہ ہی آدیم ی الکل ااھچ ںیہن اتگل اھت ان

ے

ی

 ہک وہ اس یک رکش زگار یھب ںیہن یھت ہن اجےن ویکں اس صخش ےس اےس 

ے

ادنر اہیں ی

  انھجل وسحمس وہیت یھت

  آیئ اور ےصغ ےس وشون یک ریس اھتیم
 
ی ر

ے

  وہ اس ےک ق

رے ریغے ےک ریپوں وکاچےنٹ ےتگل وہ ر ای 
م
  تہب دبزیمت وہ مت وشون اس رطح ہ

ا اہمترا اانپ وکن ےہ اور رپای ا وکن وہ وشونوک ڈاےتن وہےئ ہہک 

ے

یک ںیہمت ھجمس ںیم ںیہن آی

  ریہ یھت
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  تہب وہ رسد ےجہل ںیم وبالوہ اتکس ےہ ںیم اس اک مت ےس زی ادہ اانپ وہں 

  آیئگ 

ن

  ہکبج روح اس یک رطف دےھکی انب وشون وک ڈایتٹن ھچک افےلص رپ ڑھکے ی ارم یک اجی

 داتھکی راہ

ے

ا دور ی

ے

  ہک در ک اےس وخد ےس دور اجی
 
  ج

°°°°° 

ںیہمت اس ےس اس رطح ےس ی ات ںیہن رکین اچےیہ یھت اس ےن اہمتری اجن اچبیئ 

ا

ے

ارے ےئل تہب لکشم وہ اجیتےہ اس دن ارگ وہ ںیہن وہی
م
   وت ہ

ریمی اجن اہلل ےن اچبیئ ےہ اےس رصف وہلیس انبی ا اھت اور ہتپ ںیہن اےس یہ ویکں وہلیس 

انبی ا اھت ےھجم ی الکل ااھچ ںیہن اتگل وہ صخش انتک رغمور ےہ وہ صخش اور وشون اس ےک ریپوں 

 ڑا اس ایپر یہ رکدے وک اچٹ راہ اھت وت ذرا اےس ااسحس ںیہن وہا ہک وہ وشون وک وھت

ی وہیئ وبیل

ے

ھت
ی ک

  اور مت رھگ ولچ آج وت ںیم ںیہمت کیھٹ رکدوں یگ وہ وشون وک ےصغ ےس د

  ےس آےن ےک دعب اکیف اداس گل راہ اھت
 
ی ر

ے

  وج درک ےک ق

ا ےہ    یک وہ ایگ ےہ روح وہ اجونر ےہ امونس وہ ایگ اھت اس ےس

ے

اجونر سج زیچ وک دنسپ رکی

ا ےہ مت ھچک زی ادہ یہ دل رپ ےل ریہ وہ ی ارم اھجمس راہ اھتایس ےک یپاس اھبگ رک اج

ے

  ی

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

657 

 

اگنپ 

 

ی ارم مہ یک اس آدیم ےک ی ارے ںیم ی اںیت رکےن ےگل ںیہ زیلپ روی ام ےک ےیل ش

 تہب مک ےہ

ے
ے

  رکین ےہ وق

  اشمرف یک اسرگلہ ےک ےئل ںیم اس ےک اےھچ اےھچ ڈرزسی انیل اچیتہ وہں

اہک ریما ہچب زہشادہ ےگل

ے

  ی

ار اہک۔ وہ وت ےہ

ے

 

ن

  یہ زہشادہ ی ارم ےن ےباخ

 روح رکسمایئ

و  رلک یک رشٹ ںیم ی الکل وھپل اسیج اتگل 
 ی ل
پ
و  رلک یک رشٹ ولں یح 

 ی ل
پ
وشون ےک ےئل ںیم 

 یہ اےس وشون رپ ایپرآ ایگ اھت

ن

  ےہ وہ اب ااچی

 وسرج یھکم اک ی ا رسوسں اک روح ےک ادناز رپ ی ارم ےن ااسکیڈیئ ںیم داھکیئ 

   یھت ہک وہ اس اک ذماق اڑا راہ ےہہکبج روح ھجمس یکچ 

 وبال رکںی

ے

  آپ ریمے اور ریمے وچبں ےک چیب ںیم م
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 ہچب اور اتکی ار م ےن ی اد رکوای ا ۔ 

  اہں وت اور ےچب یھب وہ اجںیئ ےگ روح وفراً وبیل یھت

اہک مت وپری زدنیگ اںیہن ںیم اھجل رک رہ اجؤ 

ے

اہں ویکں ںیہن وچبں یک وفج دیپا رک اتیل وہں ی

ا ایس وک اھبنسولا

ن

  ی  دی ا ےہ ی

ارے اور ےچب ںیہن وہں ےگ ےلہپ روح ان ی اوتں رپ رشام اجیت 
م
یک بلطم آےگ اج رک ہ

  ےس روی ام داین ںیم آی ا اھت اےس روی ام ےک اھبیئ ونہبں یک رکف وہےن یگل 
 
یھت نکیل ج

  یھت اس ےئل وہ لھک رک ی ارم ےس ی ات رکیت یھت

  دوھکی روح ےھجم ےچب تہب دنسپ ںیہن ںیہ ای  آدھ ہچب کیھٹ ےہ

 ںیہ اس اک ایخل رھک 

ے

 ںیہ اےس ای  ایھچ ب زدنیگ دے تکس

ے

مہ اس وک اھبنسل تکس

 ںیہ ۔

ے

 ںیہ اور وپری رطح اس دایھن دے تکس

ے

 تکس

ارا ای  یہ ہچب تہب ےہ سج اک مہ ایخل رھک 
م
ےھجم اور وچبں یک وخاشہ ںیہن ےہ روح ہ

 

ے

رزگ ںیہن اھت تکس
م
 ںیہ ی ارم اک ادناز اھجمسےن واال ہ

ے

  ںیہ اھبنسل تکس
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وہ ےسیج مکح دے راہ اھت ہک اےس ای  یہ ہچب رانھک ےہ اور وکیئ ہچب وہاگ یہ ںیہن روح 

 اخومش یس وہیئگ

اگنپ یک رطف اگلےن یک 

 

  ہک اس یک اخومیش وک ونٹ رکےک ی ارم ےن اےس ش
 
ج

ر ںیم وہ اکایمب یھب وہ ایگ وہ اےس اتب ںیہن یپای ا اھت ہک وہ دوی ارہ  وکشش یک اور وھتڑی یہ دی 

  امں ںیہن نب یتکس

  روی ام یک وصرت ںیم اہلل ےن ان ےک بیصن ںیم اوالد ھکل دی یہی اکیف اھت

ی ارم ےک ادنر ہن وت اور وچبں یک وخاشہ یھت اور ہن یہ وہ روح یک اجن دوی ارہ لکشم ںیم 

ا ںیہن اچاتہ ڈال اتکس اھت وہ ای  ےچب ےک اسھت  

ن

تہب وخش اھت نکیل وہ روح وک ہی ی ات اتبی

  اھت ہک وہ دوی ارہ امں ںیہن نب یتکس

وہ اےس یھبک یھب ااسحس رتمکی اک اکشر ںیہن وہےن دے اتکس اھتایس ےیل اس رپ اینپ 

ر یک ہک وہ اور ےچب ںیہن اچاتہ ہکبج روح اس زیچ وک دعب رپ رھک رک رسکلی وہ یئگ
م
 رمیض اظہ

°°°°°°° 

اگنپ ںیم رصموف ےھت  وہ

 

 دوونں ش
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ا  د اینپ امں ےک اسھت آی  ای 

 

  روح اک داہین اسےنم یپارای  وھچےٹ ےس ےچب رپ ایگ وج ش
 
ج

اگنپ ںیم رصموف یھت

 

د اس یک امں ش ای 

 

 اھت اور اہیں رپ آےگ ےھچیپ لیھک راہ اھت ش

ا

ے

ارہ رکی

 

   ےہوہ تہب ویکٹ اس اھتیھبک ادرھ وت یھبک ادرھ اتلیھک اور رھپ وشون وک یھب اش

رزگ 
م
د اےس وشون دنسپ آ ایگ اھت نکیل یف ااحلل وشون وک یسک یھب رطف اجےن یک ااجزت ہ ای 

 

ش

 ںیہن یھت اور ہن یہ وشون دلخی یسک ےک اسھت اتلھگ اتلم اھت 

  روح وک و وہ ہچب تہب ایپرا گل راہ اھت

اس یک مع رقتابی نیت اسڑےھ نیت اسل وت وہیگ اس ےن ی ارم اک دایھن یھب اس رطح 

  دولای ا

  وہ ایپرا اس ہچب دنسپ وتی ارم وک یھب تہب آی ا اھت

  نکیل وہ اکیف رشاریت گل راہ اھت واہں س  یہ ولوگں ےس اس یک رشارںیت اجری یھت

د رک واسپ اےنپ یپاس 

ٹ ن

ر ںیم اےس ںیہک ہن ںیہک ےس ڈوھی ر وھتڑی دی 
م
ہکبج اس ےک امں ہ

د اےس اس امل ںیم آےن یک اعدت یھت اس ےیل  ای 

 

ر ہگج وک ےل ےک آیت ش
م
 وہ اہیں یک ہ

  اےھچ رطےقی ےس اجاتن اھت
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°°°°° 

ی اورپ وایل زنمل   
ھت

ے

ب

اگنپ ٹیلپمک وہیئ وت وہ وایسپ یک راہ ےنیل ےگل نکیل 

 

ان ولوگں یک ش

ا سب رگےن یہ واال اھت 

ٹ

ا اس ہچب امرٹیک ےک دویار ےس ٹل

ٹ

ےس آوازںی آےن ںیگل وہ وھچی

  روح یک وت ےب اایتخر خیچ لکن یئگ

س ےچب وک دںیھکی وہ رگ اجےئ اگ س  ولگ الچ رےہ ےھت امرٹیک یک وہ ہگج ی الکل ی ارم ا

  اسنسن یھت اس رطف وکیئ یھب ںیہن اھت

د وہ ہچب اینپ رشاروتں ںیم واہں چنہپ ایگ اھت اور اب س  وک اینپ رطف وتمہج رک اکچ اھت  ای 

 

ش

 وہ خیچ راہ اھت رو راہ اھت وہ وخد اینپ دمد ںیہن رک یپا راہ

ے
ے

   اھتاس وق

ا ںیم آ 

ن

 وھچڑی

ے

  ہک اس یک امں ےچین ےس لسلسم سب اانت یہ ہہک ریہ یھت ہک اہھت م
 
ج

  ریہ وہں

پ رپ آ 

 

نکیل اس ےس ےلہپ ہک واہں رپ یتچنہپ ےچب اک اہھت وھچٹ رک ےچین ےگل ولےہ ےک یپای

 ایگ

ا

ے

ی د یہ وکیئ واہں چنہپ یپا ای 

 

 اک اور ےچین    ہی ہگج دویار ےس تہب زی ادہ دور یھت آاسین ےس ش
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  افہلص دح ےس زی ادہ اھت

ویہ اورپی زنمل رپ یپاس ڑھکا درک اےس سب دےھکی اج راہ اھت ی الکل اچبےن یک وکشش 

  ںیہن رک راہ اھت

  روح ےن یلہپ ی ار یسک ےس ےب ااہتن رفنت یک یھت وکیئ اانت ےب سح ےب 
 
ہی وہ ہحمل اھت ج

  درد ےسیک وہ اتکس اھت

ا اھت ہک 

ے

رق ںیہن ڑپی

ن

  ڑھکا اس یک یک اےس وکیئ ق
 
ی ر

ے

 وہ ہچب رم اجےئ اگ وہ اس ےک ی الکل ق

دمد رکےن یک ی الکل وکشش ںیہن رک راہ اھت ولگ الچ رےہ ےھت اس یک امں یپاولگں یک 

 ریہ یھت

ن

  رطح روےت وہےئ اےس اچبےن ےک ےیل دمد امن

ا اچاہ نکیل ووہاہں اےس ںیہک رظن ںیہن آی ا اور رھپ 

ن

دی

ٹ ن

ریبی ی ارم وک ڈوھی

ے

روح ےن اےنپ ق

اس ےن ای  ی ار رھپ ےس دایھن اس ےچب یک رطف دی ا وت اےس ی ارم ویہ اورپی زنمل رپ 

ا وہا رظن آی ا

ے

  اس ےچب وک اچبی

 ی ارم ےک اسھت دو نیت اور ولگ یھب ےھت وج اس ےچب وک اچبےن یک وکشش رک رےہ ےھت 

  

ن

پ یک رطف آی ا اور اس ےچب وک ڑکپ رک اورپ یک اجی

 

ی ارم اس دویار ےس وھکد رک آےگ یپای
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 چنیھک ایل وخ وہ دو ی ار رگےت رگےت اچب

  ہک ےچب یک امں رورو رک ی اراکم رکشہی ادا رک ریہ یھت ی ارم 
 
س  ےنوکسن اک اسسن ایل ج

راھ

ٹ

  اجےن ی 

ن

   دےیےب سب اہں ںیم رس الہےت وہےئ اےنپ دقم روح یک اجی

ررک داھکی

ٹ

  ےھچیپ ےس آواز ای  ی ار م ےن م
 
 ج

را ےہ نکیل ںیہمت الم یک ھچک یھب ںیہن نکیل 

ٹ

 رکدی ا ہک اہمترا دل تہب ی 

ے

 
ای

 

نب ےئگ ریہو ی

ارگ مت وھتڑا اس ٹیل وہ اجےت وت اس امرٹیک یک وھتڑی تہب یٹسلبپ وہ اجیت ڈیمی ا واےل 

 اس وک اچبےن یک امرٹیک ےک امکل اک ےنچنہپ یہ واےل ےھت نکیل ںیہمت تہب دلجی یھت ہن

  وھتڑا البیہ رکوا دےتی

ا ںیہمت یھب ھچک ہن ھچک رضور داتی

ے

  امکل اےلیک ںیہن اھکی

اوت 

ے

اانت رگا ڑپا ںیہن وہں ںیم اس صخش ےک یپاس اھٹیب روہں اگ اور ارگ ںیم اےس ںیہن اچبی

راھ

ٹ

ا ی ارم اےس اتہک وہارھپ آےگ ی 

ے

  وہ ہچب ےچین رگ اجی

ا ںیہن  

ے

ںیہمت ریہو ےننب یک رضورت     سب زی ادہ ےس زی ادہ وھتڑی تہب وھچٹ آاجیترمی

را انمےئ وہےئ وبال اےس ی ارم یک ہی رحتک وک دنسپ ںیہن آیئ  رزگ ںیہن یھت وہ اخاص ی 
م
ہ
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  یھت نکیل ہن اجےن اس یک ی اںیت نس رک روح وک اانت ہصغ ویکں آےن اگل

ر صخش آپ
م
ےک اسیج ےہ آپ ےک اسیج ےب   آپ وک ااسی ویکں اتگل ےہ ہک اہیں وموجد ہ

ام یک وکیئ زیچ ےہ یہ ںیہن آپ ےک ادنر وہ وعرت بک ےس  

ن

درد ےب سح ااسحس ی

ا یہ 

ے

ری ڈنکنشی ںیم اجی الچےئ اج ریہ یھت ارگ آپ اس ےک ےچب وک اچب ےتیل وت وہ اینت ی 

ر ںیہن ۔آپ وک ااسحس ےہ ہک وہ ہچب انتک ڈرا وہا ےہ دںیھکی اےس انتک امہس وہا ےہ وہ اس ڈ

ا 

ے

د رصف ہسیپ یہ رظن آی ای 

 

ے وہےئ اےس اسولں گل اجںیئ ےگ نکیل آپ وک وت ش

ے

کلن

ن

ن
ےس 

  ےہ اور وہ اس یک اسری ی اںیت نس رکا ےس ااسحس دالےت وہےئ وبیل

 

 ےہ ہچب ھچک ںیہن وہا اےس اور اس اک

ے

ااسحس ےھجم ںیہن اس   ی الکل زدنہ اور حیحص السم

اگنپ رکےت  

 

ا اچےیہ ےسیج ش

ن

 مت    وہےئیک امں وک وہی

 

اےنپ یہ ےچب اک وہش یہ ںیہن کیل

ا وہا 

ٹ

اانت اوور رٹیکی ویکں رک ریہ وہ مت وت اےسی ڑتپ ریہ وہ ےسیج اس اک ںیہن اہمترا ہچب ٹل

 اھت ےسج ںیم ےن اچبی ا ںیہن اور رگ رک رم۔۔۔۔۔

اٹچخ۔۔۔۔۔۔اس یک ی ات ایھب ادوھری یھت ہک روح اک اہھت ُااھٹ اور اس دشت ےس 

  رپ آ رک اگل ہک وہ ےب اسہتخ اےس دھکی رک رہ ایگاس ےک رہچے 
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 زی ان اھبنسل رک رٹسم ربخدار وج ںیم ےچب ےک الخف ای  ظفل یھب اہک 

ان 

ن

 ںیہ ںیمہ مک از مک آپ ےسیج ےب سح ےب دل ان

ے

مہ اےنپ ےچب یک افحتظ وخد رک تکس

  یک دمد یک رضورت ںیہن ڑپے یگ

ارے رک ےکچ ںیہ اانت یہ رکش
م
ہی اہلل رکے ےھجم دوی ارہ آپ یک لکش سج ےن دمد آپ ہ

  دانھکی بیصن ہن وہ

وہ ہن وت اےنت اہبدر یھت اور ہن یہ اینت ےب سح ےک یسک وک اس رطح ےس ڑپھت امر رک ی اںیت 

انسیت نکیل روی ام اس یک زدنیگ ںیم یک اھت وہ وخد یھب ںیہن اجیتن یھت اےنپ ےچب ےک ےئل 

رد  ںیہن رک یتکساےسی اافلظ وہ وت یک وکیئ یھب امں ی 

ے
 

  اس

ا راہ

ے

 رکی

ے
 

رداس ا راہ اور اےنپ اگل ہپ اہھت رےھک اس شپت وک ی 

ے

ر اےس وھگری   ینتک دی 

ہکبج اس ےک ی ات رپ ی ارم وک یھب ااھچ اخہص ہصغ آ ایگ اھت وہ روح ےک اس دقم رپ ی الکل 

 ںیہن رک یتکس

ے
 

رداس   یھب ریحان ںیہن وہا اھت وہ اجاتن اھت ہک روی ام ےک الخف وکیئ ی ات ی 

  اھت   اس ےک ےچب ےک الخف اس اک ی اپ وکیئ ی ات ںیہن رک اتکس وہ وت رھپ وکیئ

 وبول زسم روح ی ارم اکیمظ زدنیگ ںیم بک یک وہ اجےئ یسک وک ہتپ 

ے

رے اافلظ م

ٹ

اےنت ی 
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  ںیہن اتلچ

ری وہ اتکس ےہ وہ اتکس ےہ ہک ای  دن مت ریمے یپاس آؤ   ہی داین تہب ی 

مت ھجم ےس دمد امےنگن ےک ےیل ےب سب وہ اجؤ اور ہی یھب وہ اتکس ےہ ای  دن ااسی آی ا ہک  

 وہاتکس ےہ ہک اس دن ںیم مت ےس اس ڑپھت اک اسحب اموگنں

 ہپ اہھت رےھک ےس ےھچیپ دےتلیکھ وہےئ 

ن

آینپ طلغ یمہف وک دور رک ول رٹسم ی ارم اس ےک یس 

  وبال

 دمد یک روح ےک ےیل ایھب ی ارم زدنہ ےہ اور ی ارم ےک وہےت وہےئ روح وک یسک یک

  رضورت ںیہن ڑپے یگ

 انہک ورہن ہی وت روح 

ے

اور آدنئہ ای  امں ےک اسےنم اس ےک ےچب ےک ےیل اےسی اافلظ م

یھت سج ےن ای  ڑپھت امر ےک وھچڑ دی ا ایسی ی اوتں رپ امںیئ ںیلسن ااھکڑےک رھک دںیتی 

  ںیہ

د وعرت وک ھجمس یتکس وہ نکیل ای  امں وک وکیئ ںیہن ھجمس اتکس ای 

 

  مت ش

ںیم اہمترا رکشزگار وہں مت    ریمی وخاشہ ےہ آےگ زدنیگ ںیم ںیہمت یھبک ہن دوھکیں
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ا یک لیج ےس اکنل رک 

ن

ےن ریمی روح یک اجن اچبیئ ےہ ہی ااسحن یھب ںیہمت رسی ٹل

  ںیم ےن اکچ دی ا ےہ

اب ہن وت وکیئ ااسحن ےہ اور ہن یہ اہمتری لکش دوی ارہ دےنھکی اک وخاشہ دنم وہں دوی ارہ 

ارے
م
ا  ہ

ن

 آی

ے

  راےتس ںیم م

ویکہکن مہ وخن ےس ڑجے روتشں ےس زی ادہ ااسحس ےس وجڑےروتشں وک اھبنےت 

  ںیہ

ام یک وکیئ زیچ ہن وہ

ن

ا نج ںیم ااسحس ی

ن

  اےسی وخن ےک روتشں اک یک رکی

 اہجں ااسحس وہ واہں وخن ےک روتشں یک رضورت ںیہن ڑپیتھ 

ارے یپاس ااسحد ےک رےتش ںیہ وخن ےک روتشں یک رضورت ںیہن ےہ ںیمہ ںیم 
م
اور ہ

  اور ریمی ویبی یھبک یھب ںیہمت دوی ارہ ںیہن دانھکی اچےتہ

اری زدنیگ ےس ی ارم اک ادناز اانت ےب درد  
م
اھت ہک ےلچ اجؤ اانپ ےب سح اور رمدہ دل ےل رک ہ

ر درک اےس زیمخ اگنوہں ےس داتھکی راہ   ہن اجےن ینتک دی 

  

ے

ای  دن آےئ اگ ی ارم اکیمظ وخن ےک روتشں یک کیھب امےنگن آ وےگ ریمے در رپ ی
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ںیہمت ھچک بیصن ںیہن وہاگ وہ اینت مک آواز ںیم وبال ہک روح اس یک ی ات وک نس ںیہن یپایئ 

 یھت

ھی اا رک وبال
پ
چ

ھی اا 
پ
چ

  ٹیگ آؤٹ ی ارم 

 ای  رظن روح وک داھکی اور رھپ وشونوک اس ےن

 ارگ بیصن ںیم وہا وت مت ےس دوی ارہ الماقت رضور رکوں اگ ۔نکیل وج 

ے

اج راہ وہں دوس

ا ی اد رانھک مت ےن ھجم ےس ودعہ یک ےہ وہ 

ن

ذہم داری ںیم ےن ںیہمت دی ےہ اےس رضور اھبنی

 ےس وشون وک دےتھکی وہےئ اس ادناز ںیم وبال ےسیج وہ وکیئ ےتک ےس ںیہن

ے

 ہکلب اےنپ دوس

 ی ات رک راہ وہ 

ے یک وکشش یک وت وہ ےنلچ 

ن

ن

ٹ

ن
 
سی
ھ
گ

 اےس داتھکی راہ اس ےن اےس 

ے

اور رھپ وہ الچ ایگ وشون دور ی

 اس ےن 

ے

  ی

ے

 درک اس یک اگنوہں ےس اولھج ہن وہ ایگ ی

ے

  ی
 
وک ایتر یہ ںیہن اھت ج

  واہں ےس اانپ دقم آےگ ںیہن اٹہی ا اھت

 ںیم ہک وشوناس اک اس دقر دویاہن اھت ہن اجےن یک اھت اس صخش  

اور وشون ےس اس رطح ےس ےسیک ی ات رک راہ اھت وکن یس ذہم داری دی یھت اس ےن وشون 
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ا ودعہ یک اھت وشون ےن اس ےک اسھت روح وک ی الکل ھجمس ںیہن آی ا اھت

ن

  وک اور وکن

°°°°° 

   یک یئگ یھتاس ی ات وک ای  ہتفہ زگر اکچ اھت اشمرف یک اسرگلہ تہب دوھم داھم ےس

ا اھک راہ اھت اور ہن یہ اس یک لیھک 

ن

نکیل ہتپ ںیہن یک وہایگ اھت وشون وک وہ ہن وت کیھٹ ےس اھکی

  وکد ےلہپ یسیج یھت وہ ای  یہ ہگج اداس اھٹیب راتہ

  اھٹیب راتہ
 
ی ر

ے

  ی ا رھپ اسرا اسرا دن روی ام ےک ق

   
 
ی ر

ے

ل اس ےک ق
ی لک
  یھب اس ےک یپاس روح ےس وت وہ ی الکل دور دور راتہ اھت وہ 

 
ا ج

ے

ہن آی

ا 

ے

ر الچ اجی
م
 اس یک رطح اھٹ رک ی اہ

ے

آیت اس ےک ی ال الہسیت وہ یسک روےھٹ وہےئ دوس

  روح وک ہی س  زیچںی تہب بیجع گل ریہ یھت وہ تہب رپاشین یھت وشون وک ےل رک

  ای  دن وصعمہم اس اک اموحل جنیچ رکےن اےس اےنپ ٹیلف ںیم ےل رک یئگ ۔واسپ 
 
ج

ا اھتآیئ وت وشون 

ے

ارلم اھت ےسیج وہ ےلہپ وہا رکی

ن

  ی الکل ی

ا اھت

ے

  وہ اکچ اھت وہ ےلہپ ےس زی ادہ اس اک ایخل رھک
 
ی ر

ے

  وہ ےلہپ ےس زی ادہ روح ےک ق

اھت نکیل اس دن ےک دعب وہ صخش اںیہن ںیہک رظن ہن آی ا اور ہن یہ روح اس ےک ی ارے 
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 یھت   ںیم وسانچ اچیتہ یھت اور ہن یہ اےس دوی ارہ یھبک دانھکی اچیتہ

  رھپ وہ اینپ زدنیگ ںیم رصموف وہ یکچ یھت

  یھبک ی ارم وت یھبک روی ام اےس اور یسک زیچ اک وہش یہ ںیہن اھت

اس یک زدنیگ تہب رصموف وہ یکچ یھت اور ےب دح نیسح یھب ۔ی ارم اوکس زہشادویں یک 

ا اھت اور وہ وخد ای  زہشادے یک امں یھت ۔

ے

 رطح رھک

ر تہب اتلج اھت اور وہ اےس ےب دح ایپرااسڈلپم واال زہشا
م
دہ سج ےس اس اکڈلپم واال وشہ

  اور الجیت یھت

°°°°° 

  روی ام ڈاھیئ ےنیہم اک وہ اکچ اھت

  اس یک رشارںیت یھب رھبےن یگل یھت

وہ وت اس ےک دنکےھ رپ    اس یک س  ےس ویفرٹ ہگج یھت روح یک وگد اور ارگ ڑھکی

اا اس اک ویفرٹ اکم اھت اور ی ارم وک اس یک یہی زیچ دنسپ ںیہن یھت

ن

کی

ٹ

لی
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ر ادناز یہ روح یک 
م
اہں نکیل روح وک وت اس یک وکیئ یھب زیچ ہن دنسپ ںیہن یھت ہک اس اک ہ

  اجن اھت

  وہ ی ارم ےک اسھت ایپر
 
  وہ   ج

 
ا اھت نکیل ج

ے

  ی الکل اےس وکیئ ہلئسم ںیہن وہی

ے

ا اھت ی

ے

رکی

ا اھت

ے

ا اھت اس ےک اسھت اتلیھک اھت اےس اتکپچ اھت اےس گنت رکی

ے

  روح ےس ایپر رکی

  اب اےسہی وکپچ ی الکل ااھچ ںیہن اتگل اھت

 

  داتھکی اھت 

ن

 وہ وکروح وک ایپر رکےت وہےئ وہ وہ ی ار ی ار ی ارم یک اجی

 

ا ےہی ارم وک نیقی 

ے

  اھت ہک ہی اجن وبھج رک اےس الجےت وہےئ ہی اکم رکی

 

  نکیل روح ےک ےئل اس اک ہچب تہب وصعمم اھت ہن ھجمس اس۔

ا یھب اچاہ اھت ہک وہ اانت یھب ہن ھجمس ںیہن ےہانتج مت یتھجمس وہ    نکیل

ن

ی ارم ےن اےس اھجمسی

 ےس اس ےیل لم ایگ اھت آپ ےتلج ںیہ ریمے ےچب   نکیل اب وت روح وک ای  ڈاالیئگ
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  ایسی ی اںیت رکےت ںیہ

 ے اگ وت روح  
چ
چپ

اور اس ےک ی ات رپ ریحان وہ رک ارگ ی ارم وپھچ اتیلہک وہ الب سک زیچ ےس 

 ےک یپاس وجاب اھت 

 

  اس اک ڈلپم

  اس یک ی اوتں رپ شع شع رک ااتھٹ   آپ ریمے ےچب ےک ڈلپم ےس ےتلج ںیہ ی ار م وت

 

ا اھت ےسیج ہک نکیل دعب ںیم اہجں اےس روی ام اےلیک لم 

ے

ا وہ اےنپ وخب دبےل وپرے رکی

ے

اجی

ا وہا رس ااھٹےئ 

ٹ

 ی ارم رمکے ںیم دالخ وہا وت اس ےن داھکی ہک روی ام ڈیب رپ ااٹل ل 

ے
ے

اس وق

  وشونوک وھگر راہ ےہ

  شیپ رک راہ اھت

ے

  ہکبج وشون اس ےک اسےنم اتپ ںیہن وکن ےس رکی

  داھکی وج نچک ںیم تہب رصم

ن

  وف گل ریہ یھتاس ےن ای  رظن روح یک اجی

ارہ یک

 

  اور رھپ اس ےن وشون وک اش
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ر لکن ایگ اھت
م
ارہ ھجمس رک وشون رمکے ےس ی اہ

 

  اس اک اش

رھ اجےئ

ٹ

  ی 

ن

  ہک ی ارم ےن آہتسہ ےس دروازہ دنب یک اور اےنپ دقم ڈیب یک اجی
 
  ج

 

ا ای  یہ 

ے

د وی ریمے زہشادے آہتسہ آہتسہ اس یک رطف دقم ااھٹی

ٹ

ی ڈ
س
م
ریما ایپرا ہچب ی ای ا 

 اہھت ےس اھتم رک دوبچ اکچ اھت ۔ 

  وہ وصعمم یس اجن وپری رطح اس ںیم دیق وہ رک رہ یئگ

 و ےت وہےئ وخد اینپ    اور ی ارم تہب آرام ےس اس ےک اگل رپ اینپ داڑیھ ومھچ
ھن
پ
چ

  راہ اھت ۔ اجراحہن تبحم اک ااہظر رک

ری این یک  ی ارم اک دل وت اچاتہ اھت ہک اےس اھک یہ اجےئ نکیل اوسفس ہک وہ وکیئ وچٹیلک ی ا ی 

راب یہ ریتہ

ن

 اس رپ چ

ے

 

ن

  ٹیلپ ںیہن اھت نکیل ی امت یک ئ

ا ی ارم

ے

ا رشوع رکی

ن

 وہ اےنپ رپ وہےن واےل اس ملظ وک ھجمس رک روی

ے

  ی
 
اانپ اکم رک اکچ    ج

 اھت ۔ 

 روی ام ےن اتخیچ

ے

  ی
 
ر لکن   ج

م
ا رشوع یک ی ارم رہتس اصف دھکی رک رمکے ےس ی اہ

ے

الچی
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  ایگ

  نچک ےس رمکے یک رطف آیئ یھت  ہکبج اس ےک الچےن رپ روح اھبےتگ وہےئ

 

ا روےئ اج راہ اھت روح وفرا اس ےک یپاس آیئ اور اےس آہتسہ ےس ااھٹ رک 

ٹ

اہجں وہ ڈیب رپ ااٹل ل 

 ےس اگلی ا

ن

  اینپ ی اوہں ںیم رھبے اےنپ یس 

ا ویکں آ روہ وہ ریمی اجن 

ن

 سب ریما ہچب یک وہایگ اانت روی

 

  اور ہی رہچہ ویکں اانت رسخ وہ ایگ وہ اس ےک رہچے ےپ اہھت ریھپےت رپاشیین ےس وبیل

  ی ارم ےک اسھت وشون یھب رمکے ںیم دالخ وہا

  یک وہا روح ویکں رو راہ ےہ ریما زہشادہ ی ارم اس ےک ےھچیپ رپاشیین ےس وبال

ا د اےلیک رمکے ںیم ڈر ایگ ےہارے ی  ای 

 

  رم اب آپ آےئگ ہتپ ںیہن ش

 ےس 

ن

ر ایگ وہاگ وہ روی ام وک اےنپ یس 
م
د وشون وسوس ےنتک ی اہ ای 

 

وشقن وت اس ےک یپاس یہ اھت ش
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 اگلیت وشون وک دھکی رک وبیل 

 

 

ے

 
رک راہ اھت ہی اگل ی ات یھت ہک    روی ام آہتسہ آہتسہ روح ےس ی ارم یک وخب اسری اکشی

 رضور آیت روح ایھب اس

ے

ام

 

  یک اکشوتیں وک ھجمس ںیہن یتکس یھت ورہن ی ارم یک ش

 

 ی الکل وصعمم انب اس ےک اسھت اھٹیب رپاشیین ےس روی ام یک ھٹیپ 

ے
ے

  ہک ی ارم اس وق
 
ج

  الہس راہ اھت

ارلم ادناز ںیم 

ن

وکیئ ی ات ںیہن ریما زہشادہ اس ںیم روےن وایل وکیسن ی ات ےہ وہ ی الکل ی

  اےس الہب راہ اھت

°°°°°°°° 

ری این انب ریہ وہں دامدےےل ےک آیئ وہں سب وچےہل ےس   ی ارم ںیم آپ ےک ےیل ی 

 اس ےک اہھت ںیم ڑکپ آیت 

ے

ارا ی ایق ےہ اب روی ام وک ہی دودھ الپ دےئجی وہ دودھ یک وبب

ے

ای

ر یک رطف اجےن یگل
م
 واسپ ی اہ
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ر  

ن

ڑ
پل ی
م

  داھکی اور رھپ ی ارم ےک ڈ

ن

  ہک اس یک ی ات نس رک ی ارم ےن ڈیب یک اجی
 
رونش ج

 وہےئ ےھت ۔ 

 

  اےنپ وصعمم ےچب وک ریش یک اھچکر ںیم وھچڑ رک اج یکچ یھت   روح ےب اچری

 

ا رتہب اھجمس اب اس اک اھنن اس دنمش ےس 

ن

ا الپی

ن

نکیل رھپ اس ےس اگنپ ےنیل ےس ےلہپ اےس الھکی

  اقمہلب رکےن ےس ےلہپ ھچک اھک یپ ےل یہی رتہب اھت

ا   آی 

ن

ا وہا یبٰ یک اجی

ے

  ریما زہشادہ دودھ ےئپ اگ وہ رکسمای

 راےتس ںیم آ ایگ

ن

  وشون ااچی
 
  ج

را ملظ یک اھت سج ںیم وشونےن یھب اس 

ٹ

ایھب دو دن ےلہپ یہ وت ی ارم ےن اس ےک اسھت اانت ی 

ا ںیہن دھکی اتکس اھت

ے

د وہی ری 

ن

  اک اسھت دی ا وہ اس ےچب رپ اس رطح اک ملظ م
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ایگ ےہ ےھجت وت ےب اکر ںیم رپاشین وہ راہ ےہ ںیم وت روی ام ےس دو اچر ی اںیت وشون ی ار یک وہ

  رکےن ےک ی ارے ںیم وسچ راہ وہں

ر ںیہن وہیگ سب

ٹ

ا وہں اس ےک اسھت ھچک رگی 

ے

ی اںیت رکوں اگ اور اگل    ارے ی ار ودعہ رکی

رک اتکس وک وھچونں اگ یھب ںیہن وہ اےس اھجمسےت وہےئ وبال وشون رپ وہ زی ادہ رھبوہس ںیہن  

  اھت

روح اک ہی اچمچ بک اس یک اسری ی اںیت روح ےک اکونں ںیم ڈال دے اےس ھچک ہتپ ںیہن 

  اھت اور ہی وت روح وک اینپ ی اںیت اھجمسیھب اتکس اھت

 

 ایگ اور ی ار م انب یسک رشارت ےک 

ٹ

م
  ےس ہ

 
ی ر

ے

اس ےک ی ارپت نیقی رکےک وشون اس ےک ق

  روی ام ےک یپاس آ اھٹیب

  رنیم ےس اس ےک اگل وھچےن اگل ریما زہشادہ اٹیب  

 رک اےس ااسحس دالی ا ہک وہ یھب یہی ےہ

ن

 ۔ ۔۔۔وشون ےن وھبی

 

  اھبئ

ارے ھچک ںیہن رک راہ ںیم اب یک اےنپ ےٹیب وک ایپر یھب ہن رکوں وہ اےس وھگرےت وہےئ  
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ار رک ےک ہنم ںیم رھک اکچ اھت

ے

 ای

ن

ن

ھک

 اک ڈ

ے

  دودھ یک وبب

 

  ہک رظنںی ی ار ی ار یھبک اس ےک  
 
  اگل وت یھبک ےھنن ےھنن اہھت یپاوں اورپ اج ریہ یھتج

ا ےہ 

ے

روی ام ی ار وت ےھجم تہب ااھچ اتگل ےہ اور مسق ےس ےھجت تہب اسرا ایپر رکےن وک دل رکی

ہہ یتکس وت ےسیک ےہس اگ
س
  نکیل ریما ایپر ریتی امں ںیہن 

ا

ے

  وت روح ےک یپاس اجی
 
ا ج

ن

 اجی ا رک وہ یک ےہ ی

ے

ےہ اس   اور ریمی روح ےکاےنت یپاس م

ر آی ا ےہ اور 

ے

ا ےہ اس ےس ایپر اتیل ےہ وت ےھجم اتگل ےہ ہک وت ریمے اقمےلب رپ ای

ے

ےس ایپر رکی

راےن اتگل ےہ
 
  رھپ ریتی تحص دھکی رک ھجت ےس اقمہلب رکےن رپ یھب دل ھگ

  اب وت یہ اتب ںیم یک رکوں

را ےہ

ے

   اینپ تحص اک وھتڑا ایخل راھک رک اب وت ی ارم اکیمظ ےک اقمےلب رپ ای

ے
ے

ر وق
م
ےھجت ہ

ایتر رانہ وہاگ اقمےلب ےک ےئل وہ ےتہک وہےئ ای  ی ار رھپ ےس اس ےک اگل یک رطف ےنکھج 

  اگل
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 ۔ ۔۔۔۔۔وشون یک آواز ای  ی ار رھپ ےس اس اک راہتس روک یئگ

 

  اھبئ

  اہں اتپ ےہ وت یہی ےہ اس اک وبڈی اگرڈ ۔دنبہ اےنپ یہ ےچب وک ایپر ںیہن رک اتکس

ے وھگرےت وہےئ
س
س

 وبال  وہ 

 

ا ےہ

ے

رق وہی

ن

ا اچاتہ اھت ےس ایپر رکےن اور ملظ رکےن ںیم ق

ن

د اےس ہی اھجمسی ای 

 

  ہک ش
 
  ج

°°°°°°°°° 

 

 اس ےک 

ے
ے

ر وق
م
ا اھت ہ

ے

ے اک دل یھب ںیہن رکی

ن

کلن

ن

ن
را وہ راہ اھت ی ارم اک رھگ ےس 

ٹ

ےسیج ےسیج روی ام ی 

 ایتسمں رکےت رانہ اےس تہب دنسپ اھت    اسھت رشارںیت

 

ےس اس رپ ملظ رکےت وہےئ ڑکپ ایل اھت وہ یھب رےگن اہھت اب و یھب اب وت روح ےن یھب ا 

 اےس ی ارم ےک اسھت االیک ی الکل ںیہن وھچڑیت یھت ۔
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ا وہاگ

ن

ا اھت وت اےس س  ےک اسےنم یہ رکی

ن

  ارگ ی ارم وک اس ےس ایپر رکی

 

 ہی روح اک ہلصیف اھت 

 

 اب اےس ی ارم رپ ی الکل رھبوہس ںیہن اھت

 

رس 

ے

وہ اس ےک وصعمم ےچب وک اےنپ ایپر اک وہ وہ ڈایقئ اکھچ اکچ اھت ہک روح وک اےنپ ےچب رپ ی

  آےن اگل اھت

 

°°°°°°°°° 
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 وہ اہن راہ اھت

ے
ے

ر ےلہپ یہ وہ آسف ےس واسپ آی ا اھت اس وق   ی ارم ایھب وھتڑی دی 

 

ےئ اس ےس ی اںیت رکےت اس اک اھنن اس رہچہ دھکی ریہ روح ڈیب رپ اےس دودھ الپےت وہ

  یھت

 

ا اھت 

ے

وےسی ی ارم یک یھب وکیئ یطلغ ںیہن یھت وہ اس یک امٹرٹےسیج اگل دھکی رک ےب سب وہ اجی

ا

ے

ا وت روی ام ھٹیب رک روےن گل اجی

ے

  روی ام وک ایپر رکی
 
  اور رھپ اےنپ ادناز ںیم ج

 

ل الہس الہس رک الل ےس دیفس رکےن ڑپےت ےھت ہکبج روح وک وت دعب ںیم اےنپ ےٹیب ےک اگ

ا ےسج ہن ےتھجمس وہےئ یھب روح اےس دالےس  

ے

اور اس دوران روی ام ی ارم یک وہ اکشںیتی اگلی

  ےک اسھت ااسی ںیہن رکںی ےگ    دیتی یھت ہک اب ی ای ا روی ام

 

ر الکن
م
  وہ اہن رک ی اہ
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ا وہا ےہ

ٹ

  روح ہی دوھکی رشٹ اک نٹب وٹی

 

   وہےئ وہ اےس داھک راہ اھترشٹ ڈیب رپ ےتکنیھپ 

 

الیئ یھت اس اک نٹب ےسیک وٹٹ ایگ وہ روی ام وک ڈیبرپ رےتھک    ی ارم ہی رشٹ وت ںیم اس ی ار

ےل رک آیئ یھت ہی وت ی ار م ےن ای  ی ار    وہےئ اس یک رشٹ دےنھکی یگل ہی وت رپوسں یہ وہ

  یھب ںیہن ینہپ یھت

 

 ںیہن اوہنں ےن اگلےئ وہےت ولچ دلجی ااھچ اب وٹٹ ایگ وت وٹٹ ایگ اےنت اےھچ ےس

ےس اس اک نٹب اگل دو ی ارم یبمل ثحب ںیم ڑپے ریغب ےشیش ےک اسےنم ڑھکا اےنپ ی ال ونسار 

  راہ اھت
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ا ںیم حبص اس ےک اسرے نٹب ےکپ رک دوں یگ روح ےن رشٹ 

ن

آپ وکیئ اور نہپ یل ی

  ہتپ رک ےک اہک

 

  ںیہن ایھب رکو ایھب بلطم ایھب ےک ایھب ےھجم یہی ینہپ ےہ وہ دض رکےت وہےئ وبال

 

ااھچ ی ای ا کیھٹ ےہ ںیم ایھب رک دیتی وہں روح اس یک ی ات امےتن وہےئ اس ااملری یک 

  ےھچیپ 
 
  آیئ ج

ن

 روی ام یک زور دار خیچ ےک اسھت روےن یک آواز انسیئ اجی

ن

 ےس ااچی

  دی

 

ری رطح ےس لچم راہ اھت   وہ ی ارم   ےک ےضبق ںیم ی 

 

ا اےس اےنپ 

ے

  ہک ی ارم اس ےک اگل رپ اےنپ داریھ اور ومھچن ےس ااھچ اخہص ملظ رکی
 
ج

رہ رک راہ اھت
م
  اجراحہن ایپر اک اظمہ
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  روح اھبیتگ وہیئ ڈیب ہپ آیئ نکیل

ن

ر یک اجی
م
 اس ےس ےلہپ ہک ی ارم واہں ےس اھٹ رک ی اہ

  اھبگ اکچ اھت

 

 ےس    ی ا اہلل ی ارم آپ بک دسرھںی

ن

ےگ اہےئ ریما وصعمم ہچب روح وفرا اےس اےنپ یس 

 یگل

ن
ن

 یس

ے

 
  اگلیت اس یک اکشی

 

ر راہ اھت
م
رے ےس ی اہ

ن

  ہک اب م
 
  ج

 

 ںیم ریتی امں وک ااھچ ںیہن ریمے وصعمم ےچب ےھجم اعمف رک دانی داڑیھ ومھچن ےک ریغب

پھ ےک اسھت ےھجت ںیہن
خ
چ 

 اتگل داڑیھ وم

 

  اس ںیم ریما وکیئ وصقر ںیہن ےہ ےھجت اسری زدنیگ اےنپ ی اپ اک ایپر ویں یہ انہس وہاگ
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  وہ اویچن آواز ںیم روح وک انسےت وہےئ وبل راہ اھت

 

روح     احل رکیت وہںریمے ےچب وک رھپ دانھکی ںیم یک   اب آپ اہھت اگل رک داھکیںیئ

د اپتریہ یھت ری 

ن

  اےس اےنپ اسھت اگلےئ الہب ریہ یھت ہکبج ی ارم یک ی اںیت اےس م

°°°°° 

 

اٹیب زیلپ دودھ یپ ول ںیم ودعہ رکیت وہں اب ےس ی ای ا آپ ےک یپاس یھب ںیہن آںیئ ےگ اور 

 "ہن یہ ان اک اجراحہن ایپر انہس ڑپےاگ ریمے ےچب وک۔ ۔۔

ا اس صخش وک ریمے وصعمم ےچب رپ

ے

  ی ااہلل ذرا رمح ںیہن آی

ر یسک وک اینپ رطح وٹسن نیم انب اھجمس وہا ےہ
م
  ہ

 رک دی ریمے وصعم

ے

م زہشادے یک وہ اس ےک اگل الہسےت وہےئ اےس اھجمس یک احل

 وسں وسں رک راہ اھت 

ے

 ریہ یھت وج اب ی
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رس آ راہ اھت نکیل وہ اےنپ وصعمم ےس ےچب وک اےنپ اظمل اور 

ے

 رپ تہب ی

ے

روح وک اس یک احل

ر ےس اچب ںیہن یتکس یھت ۔ 
م
ر وشہ  اجی 

رشی وہےن یلچ

ن

 یئگ  روی ام زرا اسرتہب وہا وت وہ اےس ڈیب ےپ ریتھک ق

ی ارم ےن رمکے ںیم دقم راھک وت روی ام وک ڈیب رپ اےلیک اتلیھک وہا یپای ا اس یک آںیھکن ای  ی ار 

 رھپ ےس رونش دےی یک رطح کمچ ایھٹ یھت ۔ 

  ڈیب رپ آی ا روی ام 
 
ی ر

ے

یک ششک یھت وج اےس اینپ رطف یتچنیھک یھت    کپل رک اس ےک ق

ا اھت

ے

ی   اےس دھکی رک ی ارم وخد رپ ربص یہ ںیہن رک یپا

ا اس ےک رسخ اگل 

ے

اس ےس ےلہپ ہک وہ رھپ ےس کھج رک اس رپ یسک مسق اک وکیئ دشتد رکی

رس آ ایگ

ے

  دھکی رک اےس رپ ی

ا    ریما ہچب ہی سک ےن یک ریمے ےچب ےک اسھت اےسی وکن

ن

ا ےہ ی ای ا وک ی الکل ایپر رکی

ے

ایپر رکی

ا ھکیس اجںیئ ےگ 

ن

ا نکیل وکیئ ی ات ںیہن ی ای ا آہتسہ آہتسہ ایپر رکی

ے

 ی ا رھپ ریمے ںیہن آی

  زہشادے وک اےنپ ی ای ا اکایپر ےنہس یک اعدت رپ اجےئ یگ

 اک اگل وچم رک ےھچیپ اٹہ ۔   ی ارم ےب دحرنیم ےس
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پ وہا ےہ  ی ارم ہن رکے زیلپ وہ اینت لکشم ےس جپ

آپ اک سب ےلچ وت اس ےس اھک یہ اجںیئ ہکلب آج وت آپ ےن وکیئ رسک یھب ںیہن وھچڑی  

  ابی اھبیتگ وہیئ ڈیب رپ آیئ یھت۔روح ی ارم وک عنم رکیت رقت

دوھکی مگیب ای  ی ات اکن وھکل رک نس ول ہی ریما یھب ہچب ےہ اور اےس ںیم یھب ایپر رکےن 

ا وہں

ے

  اک وپرا قح رھک

ا اہمترے اسیج ایپر وت ںیم یک رکوں ریمے ایپر رکےن اک ای  اگل 

ے

اب ےھجم ںیہن آی

  رطہقی ےہ اگل ادناز ےہ

ا ایس ےیل وہ روےن اتگل ےہ وج ایھب روی ام وک ھجمس

ے

  ںیہن آی

اہک اےس ھجمس ںیم آےئ ہک ہی 

ے

 دانی اچےیہ ی

ے
ے

ںیہمت ےھجم ومعق دانی اچےیہ اور روی ام وک وق

 اس ےک ی اپ ےک ایپر رکےن اک رطہقی ےہ 

  ہک رظنوں ےس رشارت اصف کلھج ریہ 
 
ی ار م تخس ےجہل ںیم اےس اھجمس راہ اھت ج

  یھت

 ںیہن رک اتکس  اجراحہن ےہآپ ےک ایپر رکےن اک رطہقی اانت 

ے
 

رداس   ہک ریما ہچب ی 
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ازک انب دو آج آج وک اےس ڑپکے یھب ڑلویکں ےک انہپ دےی 

ن

اہں ی الکل اےس اینپ رطح ی

  ہی ڑلاک ےہ روح مک ازمک اس ےک ڑپکے وت ولب رلک ےک وہےن اچےیہ

دح ےہ ی ارم یسک زیچ یک دح وہیت ےہ آپ وک دو یہ رلک زدنیگ ںیم دنسپ ںیہ ای  الین اور 

ےہ اور اب الین اےس انہپ انہپ رک الین رک دںی   دورسا رسخ رسخ ےھجم انہپ انہپ رسخ رک دی ا 

  ےگروح اس یک ی ات نس رک دلجی ےس وبیل یھت

د رلک ےک ڑپکے یتنہپ  

ٹ

ر ری 

ے

ی ارم ےن وت اس رپ ایھچ اخیص یپادنبی اگلیئ وہیئ یھت وہ زی ادہ ی

د    ی ارم   یھت ویکہکن

ٹ

ا اھت اور رقتابیً اسرے یہ ری 

ے

اس ےک ےیل اےنپدنسپ ےک ڑپکے الی

  رلکےک وہےت

ر ںیہن رک یتکس یھت 

ن
 

  نکیل روی ام ےک اعمےلم ںیم وہ ی الکل یسک مسق اک وکیئ رپمکوامی

 ہک اس ےک دودھ یک 

ے

 یک زیچںی الیت ولھکےن ڑپکے اہیں ی

ن

ر رن
م
اس ےک ےیل وہ ہ

ر رلک ںیم یھت روی ام رپ ی ار م یک مک یہ یتلچ یھت
م
 یھب ہ

ے

  وبب

  اور ی ار م وک اس ی ات رپ زی ادہ ارتعاض یھب ںیہن اھت

روی ام وک روگنں وک ےنیج یک وپری آزادی یھت نکیل روح اےس رسخ ںیم یہ ایھچ یتگل یھت 
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ای  وت رسخ رلکاس یک رظنوں یک ڈنھٹک اھت اور دورسا روح رپ ہی اتلھک یھب تہب زی ادہ 

  اھت

  ااھچ کیھٹ ےہ ی ای ا وج رمیض انہپؤ ںیم اہکں روک راہ وہں ی ارم وفراً امن ایگ

ے وہےئ رخنے 

ے

ھن

ٹ

ی ن ت

اہں وت ںیم وکن اس آپ یک ی ات امونں یگ روح یھب اس ےک یپاس 

  داھکیت وبیل

 روی ام ریمی اجن دودھ یپ ول ہن اٹیب 

ی ارم ںیم بک ےس اےس دودھ الپےن یک وکشش رک ریہ وہں نکیل ےلہپ ےنتک یہ  

ا راہ اور اب ہی دودھ ںیہن یپ راہ ےن رپاشیین ےس اہک وت ی ارم وج آ

ے

رروی ا دی 

ٹ

رام ےس ڈیبےپ ل 

  اھت اھٹ رک ھٹیب ایگ اور روح یک وگد ےس روی ام وک ےل رک اینپ وگد ںیم راھک

وہ اس ےیل ویکہکن آج روی ام ےن اےنپ ی ای ا ےس ی ات یہ ںیہن یک ویکں ںیم کیھٹ ہہک راہ 

ا

ن

  وہں ی

ا ۔اےس دودھ ےئپ

ن

 ی ارم آپ اس ےک اسھت الڈ دعب ںیم رک ےئجیل اگ ےلہپ ےس دودھ الپںیئ ی

 وہاکچ ےہ اب وت اےس وھبک یگل وہین اچےیہ تہب گنت 

ے
ے

وہےئ اچر ےٹنھگ ےس زی ادہ وق
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ا اس اک اھنن

ے

اس رہچہ دےنھکی اگل   رکےن اگل ےہ ےھجم روح ہنم انبےئ وبیل اور ی ارم اہں رس الہی

  اھت۔ 

ن

 سج اک اسرا دایھن ایس یک اجی

د وہ یھب ای 

 

 اےنپ دنمش یک ی ا   ش

ے
ے

وہں ںیم ےہ ایس ےئل وسحمس رک اکچ اھت ہک وہ اس وق

  اس اک ہنم رھپےس نب ایگ وہ روےن یک لمکم ایتری رک اکچ اھت

ر آ اکچ اھت
م
 وک اپھچ رک ی اہ

ٹ
ن

 اورپےوہی

ٹ
ن

پلا وہی ح
ت 

ن

پ

  اس اک اھنن اس 

 

 روح اک دوہٹپ اسنھپ وہا اھت اس ےن تہب زور ےس اس ےک 

ے

روی ام ےک اہھت ںیم اب ی

 ی ا   دوےٹپ وک ڑکپا وہا اھت روح

ے

  رم ےک وحاےل رک یکچ یھت دودھ یک وبب

  ہک ی ارم اب رصموف وہ اکچ اھت
 
  ج

اہمترے اسھت ہلئسم یک ےہ ڑلےک ۔۔۔۔!ویکں ریمی ویبی وک اانت گنت رکےت وہ اس 

ےک یپاس آےت یہ اہمترے ڈراہم رشوع وہ اجےت ںیہ ےھجم ریمی ویبی ےک اسھت ےنکپچ 

 واےل ولگ ی الکل دنسپ ںیہن ںیہ

را اور وکیئ ںیہن وہاگ آدنئہ اس ےک یپاس آےت یہ مت  ا وت ھجم ےس ی 

ن

ا رشوع یک ی

ن

 ےن ویں روی
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 مت اجےتن ںیہن وہ ےھجم دیئب اک ڈان وہں ںیم 

ام ےس اجےتن ںیہ وہ روی ام رپ اکھج اےس اینپ یپاور داھکےن یک    ولگ ےھجم ڈویل

ن

ےک ی

ا

ن

 ہی وھبل اکچ اھت ہک ےسج وہ ڈرا راہ ےہ وکیئ اعم ان

ے
ے

د وہ اس وق ای 

 

ن وکشش رک راہ اھت ش

  ںیہن ہکلب دیس روی ام اطیمظ ےہ

 رپ اس ےن روح  

ٹ

م
ی ارم ےک اس رطح ےس ڈراےن رپ وہ الھکلھک رک ےنسنہ اگل اس الھکلھکہ

  وک داھکی اھت وج وخد یھب وہوٹنں ہپ اہھت رھک رک ےنسنہ یگل

 اور ہی انجب سنہ رےہ ںیہ ۔   ینتک دباالخق اوالد ےہ ی ای ا ی ات رک رےہ ںیہ

   یسنہ وک اپھچ ہن یپای ای ارم اچہ رک یھب اینپ

 

 اس ےک وبلں ےس اگلیئ وت وہ 

ے

اےس رنیم ےس ایپر رکےت وہےئ ی ارم ےن دودھ یک وبب

  اخومیش ےس رشفی ےچب یک رطح دودھ ےنیپ اگل

 رےہ ےھت اےس دودھ ےتیپ دھکی رک 

ٹ
ن

ی ار م آپ ریمے ےچب وک اس رطح ےس ویکں ڈای

ر ےلہپ ی ارم ےک ڈراےن رپ اس اک دایھن   روح وک یھب داین اہجن اک ھچک وہش آی ا وت وھتڑی  دی 
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  ایگ

ںیم ےن بک ڈااٹن روح۔۔۔وہ وت ںیم اےس اھجمس راہ اھت ہک ںیہمت گنت ہن یک رکے اور مت 

  ےس زی ادہ ہن اکپچرکے ویکہکن اس اکم ےک ےیل اس اک ی اپ ےہ

 

 ادناز روی ام وک ونغدیگ ںیم اجےت دھکی رک ی ارم ےن رنیم ےس اےس اکٹ ںیم اٹلی ا اور ذوینعم

  ںیم اتہک رہ ےک یپاس آی ا ای  یہ ےکٹھج ںیم ےس چنیھک رک ڈیب رپ رگای ا

ااسحس ےہ ےھجم اہمترا اسرا دن اس ےک ےیل اھبےتگ اھبےتگ کھت اجیت وہ اور رات وک 

  ںیم اکھت داتی وہں

ایس ےئل وساچ ہک ویکں ہن اینپ اوالد وک وھتڑا اس قبس اھکسؤں اےس اتبؤں ہک امں وک وھتڑا 

ا اچےیہ وہ اس یک آ

ن

ر اوالد ےک ادنر وھتڑا اس ااسحس یھب وہی

ن

رام یھب رکےن دانی اچےیہ آچ

ا رشاریت ادناز ںیم وبال ۔ 

ے

 رگدن رپ ل  رھک

 

ر اصج  ےک ادنر یھب وت اجگ اتکس ےہ وہ وھتڑا اس ااسحس رک یل اور 
م
یہی ااسحس وشہ
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یک رگدن ںیم   رات وک آرام رکےن دںی روح ےن اسری ی ات اس رپ ڈاےتل وہےئ اس

  اینپ ی اںیہ ڈایل

رس ںیہن اھک 

ے

ان ےہ وہ مت رپ وت ی الکل ی

ن

ر تہب ےب رمح اظمل و افسک ان
م
ںیہن ی ار اہمترا وشہ

اتکس اور اس اعمےلم ںیم وت ی الکل یھب ںیہن ۔انتج ایپر مت اسرا دن روی ام وک دیتی وہاانت ایپر 

  ںیہمت اسری رات ےھجم دانی وہاگ

 

 وہیگ ریمی اور اہمترے ےٹیب اور ارگ مت ےن ریمی  

ن

 
ی ات ںیہن امین وت اس رھگ ںیم ج

  یک۔ارگ مت رپ اس اک قح ےہ وت ریما یھب ےہ

  اور ریما قح زی ادہ ےہ ویکہکن ںیم ےلہپ اہمتری زدنیگ ںیم آی ا وہں

  ہکلب اےس وت الی ا یھب ںیم وہں

ام رک دو 

ن

 ریمے ی

ے
ے

ر رات اک نیسح وق
م
وت اہمترے قح ںیم رتہب یہی ےہ ہک مت اینپ ہ

ام اہمترا اسرا دن اہمترا اٹیب اور رات ریمی ںیم ےسیج اچوہں اانپ ایپر 

ن

رصف ریمے ی

راتمح ی اارتعاض رکےن اک وکیئ قح ںیہن ۔ 

ن

ن م

مہ

ے

ب

 ووصل رکوں 
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ا ےہ

ن

  ںیہمت سب ےھجم وسحمس رکی

 

ا ےہ وہ اس یک رگدن وک وچےتم وہےئ اس یک اینپ آیت اجیت اسوسن

ن

ام رکی

ن

ں وک ریمے ی

 وھتڑی رپ اےنپ ل  رھک اکچ اھت ۔ 

ا راہ اھت

ے

  اور اب وہ اےنپ ادناز ںیم اس رطح اانپ ایپر اانپ قح اتجی

راتمح ےک اس ےک رگد ی اوہں اکاصحر یتچنیھک اس ےک وبلں اک 

ن

  ہک روح انب یسک م
 
ج

  ۔ سمل اےنپ وبلں رپ وسحمس رک ریہ یھت

 ی ارم یک ی اوہں ںیم یتلھگپ 
پ
 ب
پ
رے ولٹ راہ اھت ہکبج روح ب

ن

روگش ےک م

ن

روی ام وخاب چ

ازک وسحمس رک ریہ یھت۔ 

ن

 اانپ آپ وھپولں ےس یھب زی ادہ ی

 رکش ادا رکیت یھت اےنپ رب اک سج ےن اےس اینت نیسح زدنیگ دی یھت اس اک 
پ
 ب
پ
وہ ب

 یسک نیسح وخاب اسیج اھت سج وخاب ےس وہ  
پ
ا ںیہن اچیتہ ای  ای  ب

ن

یھبک یھب اجگ

  یھت

°°°°° 
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روی ام ھچ امہ اک وہا وت راضمن رشوع وہایگ ہی راضمن یھب ان یک زدنیگ اک ےب دح امہ 

 راضمن اھت ویکہکن روی ام یک یلہپ دیع آ ریہ یھت

رھ اکچ اھت

ٹ

ا اچےتہ ےھت نکیل ی ارم اک اکم یھب ی 

ن

  سج وک وہ دوونں یہ ی اداگر انبی

رنی دورسی داین یھب یھتینتج نیسح اس یک داین 

ے

د اینت یہ دبی ای 

 

  وہیکچ یھت ش

ا

ن

پ ان وک طلغ اکومں رپ اگلی
 
  آےئ دن وجان ڑلویکں ےک ری

ا

ن

 وہ رک ان ےشن وک داین ںیم الیھپی

ے

  اور رھپ وج ان ڑلوکں اک ےشن ںیم دھٹ

ا 

ے

ر صخش رہچے رھک
م
ا اےنپ یہ ولوگں وک دوھاک دانی ہ

ن

اےنپ یہ ونط ےک اسھت دغاری رکی

  اھت

ا وت اےس وکسن اتلم اسر

ے

ام اےنپ رھگ اجی

 

  وہ ش
 
ا دن اےسی یہ ولوگں ےک اسھت زگار ےک ج

  اھت

روح ےکریغب وت وہ اینپ زدنیگ یھبک وصتر یھب ںیہن رک اتکس اھت نکیل روی ام ےن اس یک 

  زدنیگ ںیم آ رک اس یک زدنیگ وک ےب دح وکسن اشخب اھت
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ر ےس   رھگ واسپ آی ا اھت ۔ رات وک اانپ اسرا اکم متخ رکےک وہ اکیف دی 

رے ےس رہگی دنین وس راہ اھت 

ن

رے م

ٹ

اس ےک دعب رمکے ںیم آی ا وت روی ام روح ےک اسھت ی 

 ۔

ا اھت ایس ےیل وسےن اک دصقم یہ ہن اھت وہ 

ن

 رشوع وہ اجی

ے
ے

ر ںیم رحسی اک وق وھتڑی یہ دی 

 اخومیش ےس اھٹ رک ڈٹسی ںیم آایگ ۔ 

 آی ا اھت ۔   اور اب رقتابی وپےن ےٹنھگ ےک دعب روح وک اگجےن

اوہں یک داین ںیم 

ن

ان دنچ اسولں ںیم اس یک زدنیگ ینتک نیسح وہ یئگ یھت ۔دن رات گ

  اینپ رپوکسن یلمیف وک داتھکی اھت اےس اینپ اسری اکھتوٹ متخ وہیت  
 
رےتہ وہےئ وہ ج

 وسحمس وہیت ۔ 

 انب دی ا اھت ۔    روی ام یک یھنن یھنن رشاروتں

ے ن

 
 ےن ان ےک رھگ وک ج

ا اھت اور وہ ہی یھت ہک وہ اےنپ وہےت وہےئ   روی ام ےک سب ای  

ے

ری

ٹ
پ
یہ اعدت ےس ی ارم چ

 روح اک داہین یھبک ی ارم یک رطف ہن اجےن داتی ۔

وہ ھچ امہ اک ہچب رضورت ےس زی ادہ وہایشر اھت ۔اب وت روح یھب ےنہک یگل یھت ی ارم آپ ےک  
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ر ےس زی ادہ ایپرے ریمے ےٹیب ےک ڈلپم ںیہ ۔

ن

ڑ
پل ی
م

 ڈ

 وہیئگ ی ارم ںیم وج ای  وکایٹل روح وک رظن آیت یھت وہ یھب اب اس رھپ یک یھت نلج یک ااہتن

 ےک ےٹیب ںیم یھت ۔ 

 وہ اخومیش ےس اس یک اسڈیئ آی ا اور اےس اگجےن اگل ۔ 

 وہ اکچ ےہ ۔ 

ے
ے

 روح رحسی اک وق

 اس ےن تبحم ےس اگجی ا اھت ۔ 

 نکیل روح وکاجےنگ ےس ےلہپ ہن اجےن ےسیک اس اک وبڈی اگرڈ اجگ ایگ ۔ 

 ی ارم اک اہھت اےنپ امں ےک دنکےھ رپ دےتھکی یہ اس اک االرم ےنجب اگل ۔ 

روی ام ی ار ںیم ھچک ںیہن رک راہ وہں ریتی امں ےک اسھت رصف رحسی ےک ےیل اگج راہ 

ا دھکی رک وہ روح اس ےس اگل  

ے

 وہا ۔ وہں اےس الگ اھپڑ ےک روی

ی ار یک وہایگ ےہ ےھجت رصف ریتی امں ںیہن ےہ ریمی ویبی یھب ےہ مسق ےس ریمی ی ات 

روےن ںیم    رپ نیقی رک ےل ی ار م ےن داہیئ دےتی وہےئ اہک ہکبج روی ام ہلگ اھپڑے

  رصموف اھت
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 روی ام وک روےت وہےئ نس رک روح یک آھکن لھک یکچ یھت  

 ی ارم ریما ےب یب ویکں رو راہ ےہ ۔۔۔؟ 

پ رکاےن یک وکشش رکےن یگلوہ    ےس اگلےئ اےس جپ

ن

  روی ام وک اےنپ یس 

  وسحمس رکےت یہ 
 
ی ر

ے

ںیم ےن ھچک ںیہن یک روح اہمترا ہی وچدیکار ےھجم اہمترے ق

 اجگ آی ا اور رھپ وہےن اگل ۔ 

 ی ار م ےن وفراً اینپ افصیئ شیپ یک یھت ۔ 

ر

ے

د داین اک وادح ہچب اھت وج اےنپ ی اپ وک اینپ امں ےک ق ای 

 

  ںیہن آےن داتی اھت اور ی ارم اک ہی ش
 
ی

ا اھت اور سج اک ی ار م ھچک ںیہن ااھکڑ اتکس اھت ۔وہ وخد 

ے

وادح دنمش وج اےس روح ےس دور رھک

ا اھت

ے

  یھب اس ےس تہب تبحم رکی

آپ ےن رضور ڈااٹن وہاگ ی ا وھگر ےک داھکی وہاگ اےس آپ وک ہتپ ےہ ہن آپ ےک اس رطح 

ا ےہ ۔

ے

 ےس دےنھکی ےس وہ روی

پ رکاےت وہےئ ڈیبےسایھٹروح ا   ےس جپ

 ی ار ںیم ےن ھچک ںیہن یک ںیم چس ہہک راہ وہں ہی اےنپ آپ روےن اگل ۔ 
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ا ےہ ۔روح اےس  

ے

 روی

ے
ے

ر وق
م
ااھچ وت اب آپ ہی انہک اچےتہ ںیہ ہک ریما اچب رووت ےہ ہ

 وھگرےت وہےئ وبیل 

 یک ںیہن روح ریما ہی بلطم ںیہن ےہ ۔ںیم سب یہی ہہک راہ وہں ہک ںیم ےن ھچک ںیہن 

 ہی وخد یہ رو راہ ےہ ۔ 

ا ےہ ۔ 

ے

 اہں ی الکل آپ وت ھچک رکےت یہ ںیہن ںیہ وج ھچک اتہک ےہ ریما وصعمم ہچب رکی

روح ہی ی ایق وصعمم وچبں یک رطح وصعمم ںیہن ےہ ہی تہب زیت ےہ ی ارم ےن اینپ افصیئ 

 شیپ رکین اچیہ ۔ 

 واہ واہ آپ وک ریما ھچ امہ اک وصعمم اس ہچب زیت اتگل ےہ ۔

ش اسل ےک وہےئگ ںیہ اینپ رحوتکں رپ یھبک وغر ںیہن یک ۔آپ ےن ربخدار 

ے

ن

ن

 ی
یپن

اور وخد 

وج اپ ےن ریمے وصعمم ےچب وک ہی ان اگنوہں ےس داھکی یھب وت روح ےن ایکس آوھکنں 

ارہ یک 

 

  یک رطف یھب اش

 وکن یس اگنوہں ےس روح ۔۔۔۔؟ 

 ان اگنوہں ےس نج ےس آپ ریمے وصعمم ےچب وک دھکی رےہ ںیہ ۔
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ا ےہ ی ارم ۔ 

ے

 روی ام ڈر اجی

ا ےہ ۔

ے

ا ںیہن اہمترا اٹیب ڈرای

ے

 ےبیب اہمترا اٹیب ڈری

ااگہر رہھٹای ا ایگ

ن

ا اچاہ وہ انب یسک یطلغ ےک گ

ن

  ی ارم ےن ےب یسب ےس اےس اھجمسی

    ی ارم

ے
ے

رشی وہ رک  ںیم اس وق

ن

 مک ےہ ےھجم رحسی انبین ےہ وہ ق

ے
ے

نچک    ڑل ںیہن یتکس وق

 یک رطف لچ دی ۔ 

ھت ریھک وھچیٹ رکیس رپ روی ام وک اھٹبی ا اور وخد رحسی انبےن ںیم رصموف ویہ زیم ےک اس

 وہیئگ ۔

رشی وہ رک ےچین روی ام ےک اسےنم وایل رئیچ رپ اھٹیب وت روی ام وھگرےن اگل ۔ 

ن

 ی ارم یھب ق

 دبےل ںیم ی ار م ےن اےس وھگر رک داھکی وت وہ اےس دھکی رک الھکلھکرک رکسما راہ اھت ۔ 

ر دھکی رک ی ارم ےب اایتخر رکسمای ا 

ن

ڑ
پل ی
م

 اس ےک اگولں رپ ڑپےن واےل ڈ

ا رنیم ےس اتسنہ  

ے

ر یک امنشئ رکی

ن

ڑ
پل ی
م

 اےس اےنپ ےچب رپ وٹٹ رک ایپر آ راہ اھت اےنپ ڈ

ے
ے

اس وق

ر ےلہپ اس وہ اےس یھب وصعمم ہچب گل راہ اھت  ی ارم وھبل ایگ اھت ہک وھتڑی دی 

ے
ے

 اس وق

 الپیئ ےہ

ٹ
ن

رہ رکےت وہےئ اےس وخب ڈای
م
 اک اظمہ

ے

 

ن

  اطیشن ےن اینپ اطیشئ
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ےک یپاس آی ا ۔اس ےک اس رطح    ی ارم ریغ وسحمس ادناز ںیم رکیس ےس اھٹ رک روی ام 

  ی ارم ےن اس اک اھنن 
 
  آےن رپ روی ام اےس وھگر رک دےنھکی اگل ج

 
ی ر

ے

 اس رہچہ اھتم ےس اےنپ ق

 تبحم اک ااہظر یک ۔    رک اینپ اجراحہن

 ۔    اور اس ےک دعب روی ام اک ااسی ی ااج اجب ہک روح وبالھک رک اس یک رطف آیئ

ر ےلہپ اےس  ر الکن وھتڑی دی 
م
ا وہا نچک ےس ی اہ

ے

اور اےس ااھٹ رک ایپر رکےن یگل ہکبج ی ارم رکسمای

 اک

ٹ
ن

 ر رکےک وہ وےسی یھب ےل یہ اکچ اھت دبال وت روی ام وک اجراحہن ایپ    ڑپےن وایل ڈای

ا اچیتہ یھت 

ن

 اس ےس ثحب ںیہن رکی

ے
ے

روح سب اس یک ھٹیپ وک وھگر رک رہ یئگ وہ اس وق

 رہ ایگ اھت ۔

ے
ے

  ویکہکن رحسی متخ وہےن ںیم تہب مک وق

پ رکاےن ںیم اکایمب وہیئ یھت وہ اےس دوی ارہ ےس  روی ام وک وہ تہب لکشم ےس اےس جپ

ا انبےن یگلرکیس رپ اھٹب رک ای  ی ا

ن

  ر رھپ اھکی

رووو۔۔۔۔۔روو۔۔وہ اچےئ انبےن ںیم رصموف وہیئ وت اےس ےھچیپ ےس روی ام یک آواز 

  انسیئ دی

 وہ یلہپ ی ار ی ات رکےن یک وکشش رک راہ اھت اور وہ وت وخیش ےس وھپےل ہن امسیئ
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اکپرا دلجی اہلل ریما ہچب یلہپ ی ار ھچک وبل راہ ےہ ی ارم ی ارم دلجی آںیئ وت روی ام ےن ےھجم   

ر یک رک رےہ ںیہ
م
  آںیئ یک وہایگ ےہ واہں ی اہ

ر ےلہپ ی ارم  وہ وخیش ںیم اس دقر دویاین وہ ریہ یھت ہک اےس ہی یھب ی اد ہن راہ ہک وھتڑی دی 

اراض یھب وہ ریہ یھت

ن

  یک رحتک ےن اےس ہصغ دالی ا اھت اور وہ اس ےس ی

لخ وہا وت اےس وخش وہےت دھکی  یک وہا ےہ روح اینت وخش ویکں وہ ریہ وہ وہ نچک ںیم دا

  رک وپےھچ انب ہن رہ اکس

چس ہہک ریہ وہں وہ اینت    ی ارم روی ام ےن ایھب ےھجم اکپرا ایھب اس ےن ےھجم البی ا ی ارم ںیم

 وخش یھت ہک ااہتن ہن یھت۔

  ںیم اجاتن وہں وہ ھچ امہ اک وہ اکچ ےہ ایھب اےس ی اںیت رکین رشوع رکین اچےیہ

اس ےک اسےنم ےھٹیب وہےئ   اسےنم یھب اینپ امں وک اکپرو ی امزہشادے ای  ی ار ریمے  

  ےنہک اگل نکیل وہ ہنم انب رک اہھت لبیٹ رپ رےتھک وہےئ زیم رپ یہ ٹیل ایگ

ر ںیم وہ دنین ںیم یھب  ی اوالد اک وبثت دےتی وہےئ وھتڑی یہ دی 

م
ک

ن

ی

اور وقبل ی ارم اب وہ 

ر اکچ اھت

ے

  ای
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ل راہ وہں ںیہمت وہ اےس اینپ ی اوہں ںیم ااھٹ ےت ااہتنیئ دبزیمت اوالد ےہ روح ںیم وب

 ےس اگل رک وبال ارادہ اےس رمکے ںیم وھچڑ رک آےن اھت ہکبج روح اس یک لکش 

ن

وہےئ یس 

  دھکی رک الھکلھک رک یسنہ

ا اس ہچب اےنپ ی اپ ےس دینمش ومل ےل اتکس ےہ نکیل اب 

ٹ

وہ امیتن وت ںیہن یھت ہک اانت وھچی

ا اےس یھب اتگل اھت ہک روی ا 

ے

م ی ارم اک دنمش نب ایگ ےہ وہ ی ارم یک رمیض اک وکیئ اکم ںیہن رکی

  اھت

°°°°°° 

 اےس اسےنم اھٹیبےئ اےس دھکی رےہےھت

ے
ے

 روح اور ی ارم اس وق

ا

ٹ

 اھت ی ارم راضمن ںیم ی

ے
ے

ا اھت روزہ وھکےنل ںیم ایھب اکیف وق

ے

مئ رپ رھگ آےن یک وکشش رکی

 رپ آ یھب ایگ اھت

ے
ے

  اور آج اافتق ےس وق

ا وت ںیم ےھجت اھک اجؤں اگ وہ ونصمیع ےصغ ےس وبل راہ اھت 

ن

 روی ام دھکی ارگ وت ےن ی ای ا ںیہن وبال ی

  اوربک ےس اس یک ںیتنم رک راہ اھت ہک وہ اےس ای  ی ار اےس ی ای ا ہہک رک الب ےل

 یسک ںیم ںیہن وہیئ یھت

ے

  اےنت رخنے داھکےن یک تمہ آج ی
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 ںیم اخک رک داتی اھت نکیل آج اسےنم 
پ
ری ارم ای  ب

ٹ

اےنت رخنے داھکےن واےل یک اک

  روی ام اھت

 

ا رک ایل اھت اس 

ے

 ےس وھجمسی

ے
ے

ی اوالد ےہوت اس   نکیل اب اس ےن وق

م
ک

ن

ی

ےک بیصن ںیم یہ 

  اک یک وصقر

ا ےہ اےنت ےصغ ےس ںیہن اور آپ اک روزہ 

ے

ی ارم اےسی ںیہن وچبں ےس ایپر ےس وبولای ا اجی

را انمےت وہےئ  ےہ آپ ےس اھکںیئ ےگ ےسیک ۔۔؟ وہ اےس روی ام رپ ہصغ رکےت دھکی ی 

  وبیل

ہک اس اک روزہ ےہ ےسیج وہ چس چم ںیم ی ارم ےن وھگر رک اےس داھکی وہ اےس ی اد رکوا ریہ یھت  

 اےس اھکےن اج راہ وہ 

 روی ام اٹیب اتبؤ ی ای ا ےک اسےنم وبول ہک روی ام ےسیک وباتل ےہ روی ام ایھب وبےل اگ امام ۔۔۔۔ 

ای اش ریما ہچب ایھب ی ای ا وبےل اگ

 

  امام ںیہن ےلہپ ی ای ا وبےل اگ ش

ر   ی ارم

ن

  اکسھکاک ی ازو ڑکپ رک اےس ےھچیپ رکےت وہےئ روی ام ےک م
 
ی ر

ے

د ق   ی 
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ا ےہ رھپ ھچک اور وہ 

ے

ویکں ی ای ا وبےل اگ ےلہپ ہی امام وبےل اگ ویکہکن وہ امں ےس زی ادہ ایپر رکی

  آیئ
 
ی ر

ے

 یھب اےس ےھچیپ دیتلیکھ وخد روی ام ےک ق

د ان دوونں وک دھکی رک ھچک وسچ راہ اھت ےسیج ہلصیف رک راہ وہہک ےلہپ ےسیک   ای 

 

ہکبج روی ام ش

  وخش رکے

ای اش ریمی 

 

اجن ارگ وت ےن ی ای ا وبال ہن وت اکپ ودعہ ںیم اس رنس ےک اسھت ریتی گنٹیس ش

  رکوا دوں اگ

ا ےہ نکیل وہ ےھجت زی ادہ اھبؤ ںیہن دیتی نکیل ریتا ی اپ ےہ 

ے

ےھجم اتپ ےہ وت اےس تہب دنسپ رکی

 رک ریتی ی اپ یک وخوصبریت سک دن اکم آےئ یگ اب ںیم اےنپ ےچب ےک 

ے

ہن وت رکف م

یہ اتکس وہں وہ اس ےک دوونں اگل وچےتم وہےئ ایپر ےس وبال آج لک اس ےئل اانت وت رک 

  یک تبحم یک دشت ںیم یمک آیئ وہیئ یھت

 

ا وت اتچب یھب ںیہن اھت

ے

  نکیل ااطفری ےک دعب ارگ وہ اس ےک اہھت گل اجی
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پ رکںی ی ارم ریمے وصعمم ےس ےچب وک نک زیچوں ںیم اگل رےہ ںیہ اےس یسک رنس  جپ

 ےہ ےھجمس آپ ریما وصعمم ہچب ۔۔۔اتپ ںیہن ےسیک ےسیک دنگے ازلام اگل ںیم ارٹنڈٹس ںیہن

 رک دے اگ ہک وتی ام آپ ےس زی ادہ ھجم 

ے

 
ای

 

رےہ ںیہ آپ اس رپ دےئھکی ایھب امام ہہک رک ی

ا ےہ روح ےک ےجہل ںیم تہب امن اھت

ے

  ےس ایپر رکی

اس ےن امں اور رھپ روی ام اصج  وبےنل ےک ےئل ایتر وہےئ ای  ابمل اسسن چنیھک رک  

  ی اپ وک داھکی

  وج ی ا وغر اےس دھکی رےہ ےھتروی ا الھکلھکی ا وت وہ دوونں ےباایتخر رکسماےئ

ا 

ے

  اھتےسیج وہ وکیئ العن رکےن واال وہں ہک وہ سک ےس تبحم رکی

ن

اسرا دایھن ایس یک اجی

  ےہ

  اور رھپ روی ام ےن ان دوونں یک ادیموں رپ یپاین ریھپےت وہےئ اہک

 

  نس رک ی ارم اور ب۔۔۔اھب۔۔۔۔اھب 

 

  اھبئ

 

 ۔۔۔۔۔۔اور اس یک ہی اھبئ

 

 ۔۔۔۔۔اھبئ

 

ئ

  روح دوونں اک ہنم لھک ایگ
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پ اداس

ے ن

  یس ای  رظن ی ارم رپ ڈایل   روح ن

پ رک ےتک ںیہک ےک روح یک ادایس دھکی رک ی ارم ےن یتخس ےس اہک    اےب جپ

  ی ار آپ ریمے ےٹیب وک اتک الب رےہ ںیہ روح ڑتپ ایھٹ

ا اس یپپ ےہ ی ارم اک ہصغ مک اہں رگم طلغ الب راہ

ٹ

ا ےہ ہی وھچی

ے

را اس وہی

ٹ

 وہں اجاتن وہں اتک وت ی 

ںیہن وہا اھت روح ےک اےنت اداس وہےن رپ اےس یلہپ ی ار روی ام رپ اانت زی ادہ ہصغ آی ا اھت وہ 

 ےسیک اےنپ امں ی اپ وک وھچڑ رک ےتک یک آواز اکنل اتکس ےہ اےس امام ی ا ی ای ا انہک اچےئہ اھت 

اونں اک ہچب ےہ

ن

 ویکں راکیرڈ اقمئ رک راہ ےہ ۔وت ان

ی ارم یک وہایگ ےہ آپ وک وہ ہچب ےہ اسرا دن وت وشون ےک اسھت راتہ ےہ وت ایسی آواز اکنےل 

ا ےہ امام ی ا ی ای ا ی ا ھچک اور مہ اھکسںیئ 

ن

ا اور اس وک یک ہتپ ےہ ہک اس ےن ںیمہ یک ہہک رک البی

ن

اگ ی

ا ی ار م 

ن

  یک ڈاےنٹن رپ وہ اےس اھجمسےت وہےئ وبیلےگ وت ہتپ ےلچ اگ ی

 

نکیل رحسی ںیم وت مت ہہک ریہ یھت ہک اس ےن ںیہمت اکپرا ےہ ی ارم اےس وھگرےت وہےئ  

  وبال
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  اس ےن ےھجم امام ہہک رک وھتڑی ہن البی ا اھت اس ےن وت ےھجم روح ےک رک البی ا اھت

ے

  او وہ وت ی

  روح ےن روی ام یک افصیئ ںیم وبال

ام ےس ںیہن البےتدح درہج دبزیمت

ن

   اوالد ےہ اس اانت یھب ںیہن اتپ ہک امام وک ی

اووہ ی ار م اس ےک اسےنم وت آپ ےھجم روح ہہک رک البےت ںیہ اور ہچب وج ےھکیس اگ ویہ وت 

  وبےل اگ اس ےک ڈاےنٹن رپ رھپ ےس اھجمسےت وہےئ وبیل

رے آےئگ ںیہ ہک ںیم ںیہمت  امم ہہک رک البوں وت اب ہی ےھکیس اگ ےسیک بلطم ادبن اےنت ی 

 وہاگ 

وہ اےس وھگرےت وہےئ وبال اھت اور روح ےن اانپ اہھت اےنپ رس رپ امرا وج رضورت ےس زی ادہ 

تخس گل ایگ وہ اانپ اماھت ےتلسم وہےئ ی ارم وک دےنھکی یگل وج اس اک اہھت اٹہ رک وخد اس ےک 

  امےھت رپ اسمج رکےن اگل

 

   ےہ ےھجم وہ ےصغ ےس وھگرےت وہےئ وبالویکں فیلکت دے ریہ وہ وخد وک اجیتن ںیہن

ا اب ںیم اس وک اھجمسی ا رکوں یگ ہک 

ن

ی ارم ریما بلطم اھت مہ اےس اھکسںیئ ےگ وہ ےھکیس اگ ی
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ہی ےھجم امام اور آپ وک ی ای ا البی ا رکںی ویکہکن ایھب وت اس وک ہتپ یہ ںیہن ےہ ہک اس ےن ںیمہ 

ا ےہ

ن

  یک یک ہہک رک البی

 آ ایگ ےہ ہک

ے
ے

ا رشوع رکںی  اب وق

ن

مہ اےس آہتسہ آہتسہ روتشں ےک ی ارے ںیم اھجمسی

راںیئ اہجں روزہ ےنلھک ںیم 
م
روح ےن وسےتچ وہےئ اہک اور رظن ڑھگی یک رطف دوہ

  رصف آداھ ہٹنھگ ی ایق اھت

اےتھٹ    اووہ ی ارم آپ ےن ےھجم اہیں ی اوتں ںیم اگل دی ا ےھجم ایھب وکپڑے یھب ےنلت ںیہ وہ

  وہےئ وبیل

رام ےن ای      رظن اےس دھکی رک اہں ںیم رس الہی ا وت وہ اھٹ رک ادنر یلچ یئگ ی 

°°°°°°° 

ا نکیل ارگ یھبک یھب 

ے

رق ںیہن ڑپی

ن

 وبل  ایھ ےھجم وکیئ ق

ے

دھکی روی ام ےھجم ی ای ا ےب کش م

ا وت ےھجت روح وک یہ اننھچ ےہ ویکہکن ریتا ی اپ اس ےس تہب ایپر 

ن

روح اور ریما اقمہلب وہی

ا ےہ 

ے

 رکی

ں یک آھکن ںیم ی الکل ادایس ںیہن دھکی اتکس اور ارگ وت ےن ریمی ویبی وک اینت اور وہ ریتی ام

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

710 

ا وت ںیم ریتا وہ احل رکوں اگ وج اسری زدنیگ ی اد رےھک اگ

ن

  یس یھب ادایس دی ی

 یک ےہ ہن اس یک زسا ںیم ےھجت دواگن ااطفری ےک دعب 

 

اور ہی وج وت ےن ایھب ےتک یک رطح اھبئ

ر ےتلچ ںیہ یک 
م
ر ڈنھٹی وہا لچ ریہ ےہ ہی اے  الچ آ اجی اہ

م
اہیں رمکے ںیم اھٹیب وہا ےہ ی اہ

  یس یک وہا ےہ تحص ںیہن انبیت

ازہ وہا انیل رضوری ےہ لچ دلجی ےس آ اجؤہ اس اک 

ے

ایھچ تحص ےک ےئل ڈنھٹی اور ی

ار اکچ اھت 

ے

 اہھت اھتاتم اےس زنیم رپ ای

ہ لچ ںیہن اتکس اھت نکیل ارگ روی ام زنیم رپ ےنھٹیب یک وکشش رک راہ اھت ویکں ہک یف ااحلل و

 اج اتکس اھت

ے

ار دی ا اجےئ وت وہ یھبک یھب یسک یھب وکےن ی

ے

  زنیم رپ ای

نکیل ی ارم ےن اس اک اہھت اینت یتخس ےس ڑکپا وہا اھت ہک روی ام ےن رظنںی ااھٹ رک ےصغ ےس 

  داھکی

ن

  اس یک اجی

م ےس دقم الم رک لچ اےب لچ اھٹ ےھجم زنیم رپ رےنگنی واےل ےچب ی الکل دنسپ ںیہن ںیہ دق

 ریمے اسھت

ے واال ڑھکے وہ اج

ن

ھن

ٹ

پ ت

ا  را آی 

ٹ

 ی 
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ربخدار وج زنیم رپ اھٹیب لچ دقم ےس دقم الم ریمے اسھت وہ اس اک اہھت اھتاتم اےس 

ردیتس ولچاےن یک وکشش رک راہ اھت   زی 

سج رپ روی ام اک ہنم اکچ اھت وہ روےن یک لمکم ایتری رک اکچ اھت نکیل ی ارم ےن اےس روےن یک 

 ااجزت ںیہن دی یھت 

اس یک ای  رصف وگری رپ وہ اخومیش ےس اس ےک اہھت ےک اہسرے ےس اےنھٹ اگل اور 

ردیتس ےنلچ یک وکشش یھب رکےن اگل   رھپ زی 

  ےس الین آلچن رظن آی ا اس ےن ای  یہ ےحمل 
 
ی ر

ے

 یہ دروازے ےک ق

ن

  اےس ااچی
 
ج

  ںیم روی ام وک ااھٹ رک اینپ وگد ںیم رھک ایل اھت

ا یف ااحلل وت 

ن

ریما زہشادہ وخد انلچ اچاتہ ےہ ایھب ریپ وت ےنگل دےاٹیب رھپ ےنلچ یک وکشش رکی

 رصف زنیم رپ ڑیکوں یک رطح رگنی اس ےک دوونں اگولں وک وچاتموہ تبحم ےس وبآلآ

  روح آج لک ی الکل ےب رکف یھت 

ا اھت اس ےئل وہ اےس

ے

 ںیم ی ارم اس رپ ی الکل دشتد ںیہن رکی

ے

االیک وھچڑ   روزے یک احل

دیتی یھت اس ےک اسھت انب یسک ڈر وخف ےکنکیل ی ارم وک اوسفس اھت ہک وہ اےس اینپ 
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ا 

ے

ی  رمیض ےس ایپر ویکں ںیہن رک یپا

   نکیل ااطفری ےک دعب وہ وخب دبےل اکناتل اھت

یک وہا ی ارم یک ہی ےنلچ یک وکشش رک راہ اھت اس یک ی ات نس رکروح وخیش ےس وبیل 

  اہں ںیم رس الہی اےن رکسما رک     ی ارم

ا اچاتہ ےہ نکیل ےھجم اتگل ےہ یف ااحلل اس ےک ریپاس اک اسھت ںیہن 

ن

اہں ہی وت وکشش رکی

ا ریما زہشادہ وہ اس ےک دوونں اگل وچاتم تہب ایپر ےس وبال 

ن

ا ےہ ی

 

دںی ےگ ایھب وھچوٹ ش

  روح وک وت ی اپ ےٹیب ےک ایپر رپ ےب دح ایپر آی ا اھت 

ر  ےلہپ واےل واےعق وک وہ ی الکل ںیہن اجیتن یھت ارگ اجیتن وت ہی ی ات اگل یھت ہک وھتڑی دی 

 ی ارم یک ای  اور ڑلایئ وہ یکچ وہیت

ے
ے

  اس وق

وکیئ ی ات ںیہن وھتڑے رعےص ںیم ریما اٹیب اےنپ ریپوں رپ ےنلچ ےگل اگ وہ وخیش ےس یتہک 

 واسپ اجےن یگل 

ر الن ںیم اگل دو ںیم او
م
اءاہلل مت ااطفری اک اسرا اسامن ی اہ

 

ر واہں ان ش رروی ام وھتڑی دی 

  واک رکےن اج رےہ ںیہ
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ر الچ ایگ ہکبج دایھن اب یھب اس ےک اگولں رپ اھت
م
  وہ اس ےس اتہک ی اہ

ورہن اس یک اجراحہن تبحم رسخ    وج رصف اور رصف راضمن یک وہج ےس دیفس ےھت

  وہےئ وہےت

°°°° 

 

اھکی روی ام ڈیب رپ ای  دم ایتر روح وک اگج رک وہ وخد امنز ادا رکےن ایگ اھت ایھب واسپ آی ا وت د

ری اں اےس  ا ولشار اور اورپ ےس کیلب واٹکس ریپوں ںیم یھنن یھنن یس ھک 

ے

اھٹیب ےہ دیفس رکی

 زہشادہ انب ریہ یھت 

ی ارم اک دل اچاہ یک یھب اس ےک یپاس اجےئ اور دل وھکل رک اےس ایپر رکے نکیل رھپ وہ 

دی ات رپ رٹنکول دیع واےل دن اےس روےت وہےئ یھب ںیہن دھکی اتکس 

ن

اھت ایس ےیل اےنپ خ 

  رک ایگ

اس ےن وخد یھب ی الکل ایس ےک ےسیج یہ ڑپکے نہپ رےھک ےھت روح ےن وخد ونباےئ 

ےھت روی ا م اوری ارم ےک ڑپکے اور روح یک دنسپ ںیم وہ دوونں زہشادوں یس آن ی ان 
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  رےنھک واےل ےب دح ایپرے گل رےہ ےھت

 

ا ولشار اور اس ےک اس یک ڈرگنسی اک رلک یھب ان ےک اسیج

ے

 اک رکی

ن

 یہ اھت اس ےن دیفس رن

 اک دوہٹپ ایل وہا اھت

ٹ

 

ن

  اورپ کیلب رلک اک ئ

  ہی روی ام یک یلہپ دیع ان دوونں ےک ےیل ےب دح الشیپس یھت

  
 
اء اہلل وہ اس اک اماھت رنیم ےس وچاتم وہا ےھچیپ اٹہ ج

 

ریما زہشادہ ہچب انتک ایپرا گل راہ ےہ امش

و ون یک

 

پس
سن

  ایگ  داایھن 

ن

  اجی

 اک اتک وھچیٹ یس اکیل رشٹ ےنہپ وہےئ اھت

ن

  دیفس رن

  روح ےن وت آج ایھچ اخیص گنچیم رکوا ڈایل یھت س  وک

  وشون اصج  ریہو گل رےہ وہ اور ای  رظن وشون وک داتھکی آھکن دی ا رک وبال 

  ہکبج وشون اینپ دم الہےت وہےئ اینپ وخیش اک ااہظر رک راہ اھت

ھ

ٹ

ی ن ت

الھکھک راہ اھت اور وج زیچ اس ےس زی ادہ اٹکی رک ریہ یھت وہ ےھت اس ےک    ااروی ام ڈیب یپتے

  ریپوں ےک وجےت
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ا

ے

ارہ رکی

 

  نج رپ وہ وپرا وپرا دایھن داتی وپرا ریپ ااھٹ رک داتھکی اور ی ارم وک یھب اش

  اس ےک ےھنن ےس ریپوں رپ وھچےٹ وھچےٹ ےس وجےت ےب دح ایپرے گل رےہ ےھت

د نچک ںیم ھچک انبےن ںیم اس ےس رظنںی اٹہ رک وہ   ای 

 

روح وک التش رکےن اگل وج ش

  رصموف یھت

رک ونٹ اکنل رک اس یک یلیھتہ ںیم امھتی ا وج ہک اس یک رطف 

ٹ

   ےس ای  ک
 

اس ےن ج

  ےس اس یک دیعی یھت

ر اس وک یھب وت 

ن

ا ےہ وخد نچیک ںیم الچ ایگ آچ

ے

ارہ رکی

 

اور رھپ وشونوک اس ےک یپاس رےنہ اک اش

ی ڈدی دینی یھت اور ینیل یھب یھت
پع ن
  ا

°°°°°°° 

اس ےن نچک ںیم دقم راھک وت وہ ریش وخرہم انبےن ںیم رصموف یھت س  ےن وھتڑی یہ 

ا اھت ایس ےیل وہ ےلہپ یہ اسری ایتری رک انیل

ن

ر ںیم آ اجی    اچیتہ یھتدی 

  ہک اس اک اسرا دایھن رکایئ ںیم ابکوبں یک رطف اھت
 
ری این دم رپ ریھک وہیئ یھت ج   ی 

 ی ا رم ےن اےس ےھچیپ ےس ڑکپ ےتیل وہےئ اس اک رہچہ اینپ رطف یک اور اس 

ن

  ااچی
 
ج
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  ےک وبلں وک اےنپ وبلں یک درتسس ںیم ایل

  اور اےنپ ادناز ںیم اےس دیع وش رکےن اگل

ےبیب اور کنیھت وی وس چم ریمی دیع اینت لشیپس انبےن ےک ےیل روی ام یک یلہپ   دیع ابمرک

ل ےہ اور ہشیمہ رےہ یگ وہ اس اک اگل وبلں ےس وھچےت وہےئ ےھچیپ اٹہ 

 

پش
سن

دیع ےب دح ا

  ہکبج ی ارم یک اس رحتک ےن اےس رسخ رک دی ا اھت

 اےس ںیہک اک ںیہن وھچڑیت

ے

 
ری

ے

  آج یھب اس صخش یک ق

ا ہک روح یک رسخ ارگ یلیلٰ اور وصعم

ے

ہم اہیں وہیت وت ای  ٹنم ںیم ان وک ہتپ لچ اجی

  رتگن رصف اور رصف ی ارم یک اسجرت یک وہج ےس ےہ

ا وت ۔۔۔!وہ اےنپ وحاس رپ اقوب   دح وہیت ےہ ی ار م یھبک

ے

وت وہش رک ایل رکںی ایھب وکیئ آ اجی

  یپایت اےس ڈاےتٹن وہےئ وبیل وت وہ رکسما دی ا

یھب یک رک دی ا رصف دیع یہ وت دی ےہ ںیہمت اور اب دیعی ولاگن اور   اہں رو ںیم ےن ااسی

  وہ ایپر ےس اہھت اس ےک اسےنم الیھپےت وہےئ وبال   اب دو ریمی دیعی

ر ےلہپ وایل اسجرت یک رطف  آپ اینپ دیعی ےل ےکچ ںیہ اس ےن اس یک وھتڑی دی 
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ارہ یک

 

 اش

  ھت الیھپےت وہےئ وبیلاب آپ ےھجم ریمی دیعی دںی وہ اس ےک اہھت رپ اانپ اہ

اس اسحب ےس وت ںیم ےن یھب ںیہمت ھچ ےنیہم ےلہپ یہ دیعی دی ےہای  زہشادے ےک 

روپ ںیم اس ےس زی ادہ ایپری وت وکیئ دیعی ںیم ںیہمت دے یھب ںیہن اتکس وہ اانپ ووٹ 

  اکنل ےک اس ےک اہھت ںیم رےتھک وہےئ تہب ایپر ےس وبال

 یھب اےنپ یپاس یہ رھک ایلروح ےن رکسماےت وہےئ اہں ںیم رس الہ

ٹ

  ی ا اور اس اک ال

ی ات وت اس یک ی الکل چس یھب روی ام ےس زی ادہ ایپری وت دیعی وےسی یھب اس ےک ےئل اور 

  وکیئ وہ یھب ںیہن یتکس یھت

°°°°° 

 زگر راہ اھت روی ام یک یلہپ اسرگلہ آےن وایل یھت

ے
ے

  وق

ر وکیئ اینپ رط
م
ف ےس روی ام یک اسرگلہ یک سج ےک ےئل وخب ایتری اں یک اجریہ یھت ہ

  ایترویں ںیم اانپ ہصح ڈال راہ اھت

 اگل  

ٹ

ٹ

ن

 من
پت خ

ٹ

ب

ا اھت نکیل روی ام ےک اسھت اس یک ا

ے

رضح اینپ ویچبں ےس یھب ےب دح تبحم رکی
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  یہ ویلل یک یھت

ا ےہ وہ یھب 

ے

وہ اس ےس ےب دح اچاتہ اھت اور اجاتن اھت ہک روی ام یھب اس ےس تہب ایپر رکی

  راتہ اھتاس ےک اسھت ےب دح وخش  

ارف وت اصف اتہک اھت ہک روی ام ںیم اگل یہ ویلل یک ششک ےہ ہک اےس اینپ 

 

  ہک ش
 
ج

  رطف یتچنیھک ےہ

ا

ے

  اصرم ےتفہ ںیم ای  دن رضور اس ےک یپاس رکچ اگلی

یلیلٰ ےن یئک ی ار ی ارم ےس اہک اھت ہک وہ اےس اےنپ آسف ںیم الی ا رکے نکیل ی ارم ےن اصف 

  وک اےنپ اکم ےس تہب دور رانھک اچاتہ اھتااکنر رک دی ا وہ اینپ یلمیف  

ا ےہ نکیل روح ای  

ے

ا ہک وہ یک اکم رکی

ے

د روح وک یھب ہی س  ھچک یھبک یھب ہن اتبی ای 

 

وہ وت ش

  دن وہ ریہ س  ھچک اجن یئگ یھت

 

ا ےہ 

ے

روں ولوگں ےک الخف اکم رکی ُ
اور وہ اس ےک اسھت یھب یھت وہ اجیتن یھت ہک ی ارم ی 

  رپ وکیئ ارتعاض یھب ںیہن اھتاور اےس ی ارم ےک اکم  
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راےب ےس دور رانھک اچاتہ اھت

ن

  نکیل ی ارم وک ارتعاض اھت وہ اینپ یلمیف وک اس وخن چ

ارف اور رضخ رپ 

 

اس ےن یلیل اور وصعمہم وک یھب عنم رک دی ا اھت ہک اب وہ ہی اکم ہن رکے ش

 اسری ذہم داری ڈال دںی

ا اچیتہ ںیہ ہی ان اک اکم ےہ وج وہ 

ن

نکیل وصعمہم اور یلیل اک انہک اھت ہک وہ اینپ ذہم داری اں اھبنی

د وکیئ ثحب ںیہن یک نکیل اینپ  ری 

ن

ا اچیتہ ںیہ ان یک دض ےک اسےنم ی ارم ےن م

ن

اایحت رکی

ے

ی

 ےس دور یہ راھک وہا اھت    یلمیف وک اس ےناس س  

 

یھبک اس ےک اسےنم ان س  زیچوں اک ذرک  روح یک س  ھچک اجےنن ےک ی اووجد یھب وہ

ا

ے

  ںیہن رکی

اا اسرا دن وہ 

ن

کلی

ن

ن
ان یک رطح رھگ ےس 

ن

اس یک رونیٹ آج یھب ویسی یہ یھت حبص ای  اعم ان

ا ےہ نک ولوگں وک اکٹ رک ان یک زدنایگں متخ رک داتی ےہ اس س  

ے

ےنتک ولوگں وک امری

  ےس وکیئ یھب وافق ںیہن اھت

ٹ یک ینپمک ےک لگیل اکذغات وموجد ےھت وج ہک ای  اعم اس ےک یپاس اوپنرٹ اوپسکیر
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یس ینپمک یھت اور وپسرٹ اک اسامن یپااتسکن ےس دیئب اور دیئب ےس یپااتسکن اور دورسے  

 رکیت ںیھت

ٹ

ن فٹ

 

  اممکل ںیم س

 لچ ریہ یھت

ے

  اہیں رپ تہب اسرے ولوگں یک المزم

یئ یھت اور ایس ےس آےن ی ارم ےن ہی ینپمک رقتابی دس اسل ےلہپ اےنپ الحل وسیپں ےس انب

ا اھت

ے

رچ رکی

ن

  واےل وسیپں وک وہ روح اور روی ام رپ چ

 یک یمک اےس یھبک یھب ںیہن وہیئ یھت نکیل وہ اسرا ہسیپ وہ ومیتیں  

ے

ڈان ےننب ےک دعب دول

 ںیم داتی اھت

ٹ

  رغوبیں ور رٹس

ںیہن   اےس اس ےسیپ ےس وکیئ بلطم یہ ںیہن اھت وہ روح اور اےنپ ےچب وک یھبک یھب رحام

ا اچاتہ اھت اور ہن یہ اس ےن یھبک اںیہن رحام الھکی ا اھت

ن

  الھکی

  اور ہی روح یھب تہب اےھچ رطےقی ےس اجیتن یھت

ان یک 

ن

ان اھت داین اےس ای  اعم ان

ن

 ان

ٹ

ی کٹ
ف
ر احلظ ےس ای  رپ

م
ر رپ رخف اھت وج ہ

م
اےس اےنپ وشہ

ںیم ہن اجےن ےنتک رطح اجیتن یھت وکیئ اس ی ات ےس وافق ہن اھت ہک وہ ڈویل ےک روپ  

ا اھت

ن

  ویحاونں وک اس داین ےس اٹہ اکچ اھت اور ونتکں اک افصہی ایھب یھب رکی
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°°°°°° 

رھت ڈے وٹ وی  ی ی  پ
من ت ہ

 

رھت ڈے وٹ وی  ی ی  پ
من ت ہ

 

رھت ڈے ڈرئی روی ام ی ی  پ
من ت ہ

 

ر رطف اس یک اسرگلہ ےک تیگ اگےئ اج رےہ ےھت
م
رھت ڈے وٹ وی ہ ی ی  پ

من ت ہ

  

را اس ےک اہھت ےس اکٹ راہ اھت

ٹ
پ
ان ےب اینزی ےسی ارم یک وگد ںیم چ

 

ری ش

ٹ

  اور وہ زہشادہ ی 

الم ےھت

 

  ان یک یپاریٹ ںیم رصف ان ےک اخص ولگ یہ ش

ش الےئ ےھت اور وج ٹفگ اےس س  ےس زی ادہ دنسپ وج ی ارم ےک ےیل ایپرے ایپ

ٹ

گفن

رے 

اون یک الیئ وہیئ اسلکیئ سج ںیم ھٹیب رک وہ اےنپ یہ رھگ یک ریس رک راہ     آی ا اھت

ن

وہ یھت اےنپ ی

  اھت

یف ااحلل اےس اسلکیئ الچین ںیہن آیت یھت اس ےئل اشمرف اےس ےھچیپ ےس داکھ دے راہ  

 اس ےک ےھچیپ یھٹیب

ے

 
ااکم وکشش رک ریہ   اھت ۔ہکبج انعی

ن

اس ےس اسلکیئ ولچاےن یک ی

 یھت ۔
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  ےک رہم س  وک اونگر یک ےہ آےنپ رکش ےک یپاس یھٹیب ی اںیت رکےن ںیم رصموف 
 
ج

  یھت ی ارم اےس اےنپاسھت اھٹبےئ اس ےس وکسل ےک ی ارے ںیم وپھچ راہ اھت

ذرا اگل ہی ںیہن اھت ہک وہ آج ان ےک اسھت ںیہن لیھک ریہ یھت وہ ہشیمہ لیھک وکد ےس  

ی 

ے

ھت
ی ک

  وہ روی ام ےک رھگ ےپ آیت وت وہ ہشیمہ ی ارم وک یہ د
 
ریتہ یھت اور اہں اخص رک ج

  ریتہ یھت

 ےک احلظ ےس رہم وھتڑی زمکور یھت 

ے

 
ری ا تہب دنسپ یھب انعی

ٹ

ی ارم وک یھب ہی یھنن یس گ

اک وک وھچیت تہب وصعمم یتگل یھت

ن

 ہمشچ رچاےئ اینپ یھنن یس ی

ے
ے

ر وق
م
  رظنوں رپہ

  ی ارم اس یھبس اجےتن
 
 ےھت ہک وہ ی ارم ےس ےب دح اچیٹ ےہ وہ اکیف دضی یھت نکیل ج

 ےس وکیئ ی ات امےنن ےئلیک اتہک وت وہ وفرا ی ات امن اجیت یھت 

ادی رکے یگ ۔ 

 

ری وہ رک ی ارم اچوچ ےس ش

ٹ

 ہک اس اک ہی یھب انہک اھت ہک وہ ی 

ے

 اہیں ی

ویکہکن اافتق ےس اےس یھب ی ارم ےک ڈلپم ےب دح دنسپ ےھت وج اس ےک رھگ ںیم یسک ےک 

  یپاس یھب ںیہن ےھت
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روی ام ےک آےن ےک دعب یھب اس ےن اانپ رکش ںیہن دبال اھت اےس آج یھب ی ارم یہ دنسپ اھت 

کش روح دبل یئگ یھت نکیل رہم ےن ی ارم ےک اسھت یسک مسق یک وکیئ ےب وافیئ ںیہن ےب  

  یک یھت

 ی ا رم ےس ی اںیت رکیت ی الکل وکیئ اخومش تعیبط ڑلیک ںیہن گل ریہ یھت وہ 

ے
ے

وہ اس وق

 اینپ اسری ی اںیت اس ےس رئیش رک ریہ یھت 

 

  ہک ی ار م یھب اخومیش ےس اس یک اسری ی اںیت نس رک ی الکل اس 
 
یک وسچ ےک اطمقب  ج

  ےیل انشکی دے راہ اھت 

اہ اھت ۔ 

ن

را گ ا یسک اور یک رظنوں ںیم تہب ی 

ن

 اس اک اس رطح ےس ایپر ےس ی ات رکی

وہ بک ےس اےس تخس اگنوہں ےس وھگرے اج راہ اھت سج اک ی ارم ی الکل ونسٹ ںیہن ےل 

  راہ اھت

 وہ

ے
ن

 رھگ ںیم رکاےکدار روےن یک آواز وگیجن ےسج یس

ن

ےئ س  ولگ یہ اور رھپ ااچی

 وبالھک ےئگ ےھت 
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د وہ اسلکیئ ےس رگ ایگ وہ اگ ای 

 

  آی ا اےس اگل ہک ش

ن

ر یک اجی
م
  ی ارم اھبگ رک ی اہ

 

ر آیئ 
م
 اور اےس وچٹ یگل وہیگ اس ےک ےھچیپ یہ روح اھبیتگ وہیئ ی اہ

نکیل روی ام وک ھچک یھب ںیہن وہا اھت وہ سب ڑھکیک ےک یپاس اسلکیئ وک ڑھکے رک ےک 

 اور اشمرف ریحایگن ےس دھکی رےہ ےھت  روےئ اج راہ اھت 

ے

 
  اور انعی

 وہا یک ےہ ایھب وت وہ اسلکیئ رپ ان ےک اسھت تہب اوجناےئ 

ن

وہ یھب رپاشین ےھت ہک ااچی

 وہ اس رطح ےس ویکں روےن اگل

ن

  رک راہ اھت رھپ ااچی

ا اچہ راہ اھت  

ن

نکیل یک وہایگ روی ام ویکں روےئ اجرےہ وہ ۔۔۔۔؟وہ اےس اینپ وگد ںیم ااھٹی

ا دوونں اہھت آسپ ںیم وجڑے اور زی ادہ روےن اگل   روی ام

ے

  اس ےک اہھت رپ اانپ اہھت امری

ارے ریمے یپاس وت آ۔۔یک وہایگ ےہ ویکں روےئ اج راہ ےہ ۔۔۔؟وہ اےس ای  ی ار رھپ 

  اس ےن ای  ی ار رھپ ےس اس ےک اہھت 
 
ےس ااھٹےن یک وکشش رکےت وہےئ وبال ج

ا رشوع رک دی اےھچیپ رکےت وہےئ اور زی ادہ ر

ن

  وی
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ی وہں روح رپاشیین ےس روی ام ےک یپاس آیئ وت وہ اےنپ 

ے

ھت
ی ک

ی ارم آپ ےھچیپ وہں ںیم د

ا اور اس ےک یپاس الچ ایگ

ے

  دوونں ی ازو اورپ رکی

  اور اب ےک دنکےھ ےس اگل لسلسم روےئ اج راہ اھت

 وہا یک ےہ روی ام ریمی اجن ویکں رو رےہ وہ اس رطح ۔۔۔؟روح اس یک ھٹیپ الہسیت 

  رپاشیین ےس وپھچ ریہ یھت

ارف ےن رشاریت ےس اشمرف یک رطف داھکی

 

  ش
 
  ج

 وخد یہ روےن اگل ۔یپاچن اسہل اشمرف وفر اینپ 

ن

ارے مہ وت لیھک رےہ ےھت ہی ااچی

  افصیئ ںیم وبال

 ےس وپےنھچ اگل وج دنکےھ ااکچ رک 

ے

 
 چس چس اتبؤ وہ ویکں رو راہ ےہ اب وہ انعی

ے

 
انعی

  ھکی ریہ یھترپاشیین ےس روی ام وک د 

ا رضور مت دوونں اطیشونں ےن ھچک یک ےہ 

ن

ھچک وت وہا ےہ اےسی یہ وت ںیہن روےن ےگل اگ ی

  دلجی ےس اتبؤ یک یک ےہ مت ےن وہ ان دوونں وک دھکی رک ڈاےتٹن وہےئ وبال

د روی ام وک دنین  ای 

 

ارف اھبیئ اےسی یہ روےن اگل وہاگ ۔اجؤ اٹیب آپ ولگ ولیھکش

 

اسٹ اوےک ش

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

726 

اس ےئل رو راہ ےہ وہ اےس ااھٹ رک ادنر ےل اجےت وہےئ وچبں ےس وبیل وت   آ ریہ ےہ

ارف اور ی ارم یھب اس ےک ےھچیپ یہ ادنر آ ےئگ

 

  ش

اسرے ےچب لم لج رک ایپر تبحم ےس رےتہ ےھت ڑلایئ ڑگھجے اک وت یف ااحلل اںیہن اتپ یھب 

یئ ڑگھجے یک وہج ںیہن اھت اس ےئل اس ی ات وک ےل رک وہ ےب رکف ےھت ہک یسک مسق یک ڑلا 

  ےس روی ام روی ا وہاگ ی ا وچبں ےن اےس امرا ی ا ڈااٹن وہ اگ ااسی وت یھبک وہا یہ ںیہن اھت

ہی س  ولگ یہ روی ام وک ےب دح اچےتہ ےھت ۔اور ان س  ےک اسھت روی ام اوجناےئ 

ا اھت وت رھپ روی ام اس رطح ےس روےن ویکں اگل اور اب وت وہ ی ارم ےک یپاس اج 

ے

یھب تہب رکی

  ںیہن راہ اھت سب ےصغ ےس وھگرے اج راہ اھتیہ  

اےس اس رطح ےس    روی ام   ی ارم وک ھچک ھجمس ںیہن آراہ اھت نکیل ھچک وت طلغ وہا اھت اس ےس

ا اھت 

ے

اراض ںیہن وہی

ن

را ایپر لیھج رک یھب وہ اس ےس ی وھگرے اج راہ اھت اس اک اانت دشت ی 

  لکل یہ روھٹ رک ھٹیب ایگ اھتنکیل ہتپ ںیہن اس ی ار ااسی یک وہایگ ہک وہ اس ےس ی ا

اس ےک ی ار ی ار وھگرےن رپ ی ارم ےن دو نیت ی ار اےس یپاس البی ا اور ااھٹےن یک وکشش یک 

ر وہا یک اھت ی ارم وک ی الکل 

ن

ر ی ار اس اک اہھت کٹھج داتی اور رھپ اےس وھگرےن اتگل آچ
م
نکیل وہ ہ

  ھجمس ںیہن آی ا نکیل وہ اس ےس تخس رواھٹ وہا اھت
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°°°°° 

ر وس اکچ اھت  وہ ایگ ڈرن ےک دعب روی ام رو رو رک وھتڑی دی 

ے
ے

 اور اب ان س  ےک اجےن اک وق

  وہ ولگ واسپ اجےن ےگل
 
  ج

 وت روی ام یھب اجگ اکچ اھت اور اب اس یک رظنںی ی ارم رپ یھت 

 

ارایگض وک وہ ی الکل وھبل اکچ اھت یھبت وت ی ارم ےن اےس اےنپ یپاس 

ن

ر ےلہپ واےل ی وھتڑی دی 

ا الچ ایگ

ے

  البی ا وت وہ اھبگ

اراض ںیہن اھت ۔س  ولگ اجےن ےس ی ارم وک یھب وھت

ن

ڑا وکسن الم اھت ہک وہ اس ےس ی

  رہم ےن روی ام وک سک رکےن یک وکشش یک ۔وت وہ اےس وھگر رک 
 
ےلہپ روی ام ےس ےلم ۔ج

 اس ےس دور وہ ایگ ۔ 

رے دار یھت ۔ 

ن

 اس یک رحتک س  ےک ےیل یہ اکیف م

 

ی ا وج رہم وک تہب دنسپ آی ا رہمی مت اس ےک ےصح اک سک یھب ی ارم وک رکدو ۔رضح ےن آڈیئی ا د
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  اھت ی ارم رکسما رک ےچین اکھج وت روی ا م اک اجب رھپ ےس ےنجب اگل

  ہک رضخقہقہ اگ ااھٹ ۔
 
 ی ارم وبالھک رک ےھچیپ وہا ۔ج

رامیث یپاےئ اجےت ںیہ وہ    رٹسم ی ار م ابمرک وہ
 
آپ ےک ےٹیب ےک ادنر یھب آپ واےل چ

ی ےک ۔رضخ ےن ےتسنہ

ی لس  
چ

رامیث ےھت اہں 
 
 وہےئ روی ام ےک روےی یک وپری  وکن ےس چ

  وہج اس ےک اسےنم رھک دی

یک بلطم مت ہی انہک اچےتہ وہ ہک ںیم رہموک ایپر رک راہ وہں اس ےئل رو راہ ےہ ۔۔؟ی ارم 

ےک ےیل ہی ی ات ئن یھت نکیل وہ روی ام ےک روےن یک وہج اجانن اچاتہ اھت رضخ ےن ےتسنہ 

  وہےئ اہں ںیم رس الہی ا

ا

 

 رک دی ا ہک وہ ریتا یہ ہچب ےہ وتہب ایھب ای  اسل اک ےہ اور اینت نلج داھکی روی ام ےن ی

ے

 
ی

۔ریمی وصعمم یس یٹیب وک سک یھب ںیہن رکےن دی ا ۔رضح اسنہ وت ی ارم اےلگ یہ ےحمل روح یک 

 ےس اگل اکچ اھت

ن

ردیتس ااھٹ رک اےنپ یس    وگد ےس روی ام وک زی 

ے وہےئ رو راہ

ے

لن
 
ح
م

ری رطح ےس اس ےک ی ازوؤں ںیم  ا     اھت ی ا رم ان وج ی 

ے

س  وک اہھت الہی

  الچ ایگ    اےس ےئل

ن

 اورپ یک اجی
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وہ حبص ےس یہ روی ام ےک روےی یک وہج ےس تہب رپاشین اھت وہ وت وسچ یھب ںیہن اتکس اھت 

و  وہ راہ ےہ ۔ 
س
 س
ن

 ہک وہ اےس ےل رک وپز

ا وہں ںیم یسک وک ںیہن ااھٹؤں اگ یسک ےس ایپر ںیہن رک

ے

وں اگ سب ریما ہچب ںیم ودعہ رکی

  رصف اےنپ روی ام ےس رکوں اگ

 ےس اگلےئ اےس ظفحت اک ااسحس داتی ودعہ رک راہ اھت ہک وہ رصف ایس اک 

ن

وہ اےس اےنپ یس 

  ی اپ ےہ

د رو رک اےس وخد ےس دور رک راہ اھت ری 

ن

ارایگض اک ااہظر رکےت وہےئ م

ن

  نکیل روی ام اینپ ی

 رصف ریتا ی اپ وہں وہ اےس ااھچ ہن ریما ی اوب ںیم یسک ےس ایپر ںیہن رکوں اگ ی ارںیم

  وچےتم وہےئ نیقی دالراہ اھت

ا دنب وہایگ نکیل وسں وسں اب یھب اجری یھت ۔سب ریما 

ن

ر ںیم روی ام اک روی وھتڑی یہ دی 

 ےس اگل 

ن

ہچب ی ای ا رصف آپ ےس ایپر رکںی ےگ ۔وہ روی ام ےک اگل وچاتم اےس اےنپ یس 

  ااھچ اگل اھت وہ وخد یھب ااسی یہ اھتاکچ اھت ۔ہن اجےن ویکں اےس روی ام اک ہی روہی تہب  
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رمیث اس    اےس یھب ںیہن دنسپ اھت ہک روی ام اور روح
 
یسک اور ےس تبحم رکے اور ویہ چ

  یک اینپ اوالد ںیم یھب ےھت

 وج روح ےک ےئل رپاشیین یھت نکیل ی ارم اس ی ات وک ےل رک تہب وخش اھت ۔ 

  وھچےٹ وہےت ںیہ اںیہن س  ےس
 
زی ادہ رضورت اےنپ امں  وہ اجاتن اھت ہک ےچب ج

  ی اپ یک وہیت ےہ ان یک وتہج ان ےک ایپر یک رضورت وہیت ےہ

اینت وھچیٹ یس اوالد وک ارگ کیھٹ ےس اھبنسال ہن اجےئ وت آےگ اجرک تہب اسرے اسملئ  

 ںیہ ۔ی ارم یسک یھب مسق اک وکیئ رکس ںیہن اچاتہ اھت وہ اےس رپونشکیٹ دانی اچاتہ 

ے

شیپ آ تکس

ا 

ن

اچاتہ اھت ہک وہ رصف اور رصف ایس اک ی اپ ےہ اور س  ےس زی ادہ اس ےس اھت اےس اتبی

ا ےہ

ے

  تبحم رکی

 

 وھچڑ رک 

ے

اور اس یک تبحم ںیم وکیئ یھب ہصح دار ںیہن ےنب اگ ۔س  وک دروازے ی

 ےس اگل ہتپ ںیہن وکن یس ی اںیت رکےن 

ن

روح ےن رمکے ںیم دقم راھک وت وہ اس ےک یس 

  ںیم رصموف اھت
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ارے ےس وپاھچ ہک س  ھچک کیھٹ ےہ وت ی ارم اوگناھٹ داھک رک اےس روح ےن ی ارم  

 

ےس اش

  ادنر الب اکچ اھت اور وہ ای  رہگا اسسن ےل رک رپوکسن وہیئ

ر 
م
آپ دوونں ی اںیت رکںی ںیم نچک ٹیمس ےک آیت وہں ۔وہ آہتسہ ےس یتہک دروازہ ی اہ

 ےس دنب رکےک وشون ےک اسھت ےچین آ یئگ ۔ 

سج ےک اسھت ی اںیت رکےت وہےئ وہ اینپ رپاشیین رئیش رک ریہ یھت اوروشونیھب یسک 

 یک رطح اس یک اسری ی اںیت نس راہ اھت

ے

درد دوس
م
  ہ

°°°°° 

 

 وک رپ گل ےکچ

ے
ے

  ےھت وہ اینپ رپوکسن زدنیگ ںیم ےبدح وخش ےھت وق

آج یلیلٰ اور رضخ ںیم ایھچ اخیص ڑلایئ وہیئگ یھت یلیل اینپ دوونں ویٹیبں وک وہلٹس انجیھب 

 اچیتہ یھت 

  ہکبج رضخ اک انہک اھت ہک وہ تہب وھچیٹ ںیہ ایھب اانپ آپ ںیہن اھبنسل ںیتکس

ی ااں اس وخن  یلیل یھب ےھچیپ ںیہن یٹہ اس ےن ہہک دی ا ہک وہ

ٹ

 ی ن
پ
اچیتہ ےہ ہک اس یک 

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

732 

راےب ےس دور رںیہ

ن

  چ

اور تقیقح یھب یہی یھت ہک یتلچ ہشیمہ ےس یلیل یک یہ یھت رضخ ڑل ڑل رک اب اخومش وہایگ 

  ہک ی ار م ےن یھب اےس اھجمسی ا اھت ہک یلیل ای  رطح ےس کیھٹ یہ ریہ یھت اہیں رپ 
 
ج

 ان ولوگں یک ڑپاھیئ یھب ڈرٹسب وہ ریہ ےہ

 

  اچےہ ان ےس لم اتکس ےہ اور رھپ رضخ اس یک   اور
 
ا زی ادہ دور اج ریہ ںیہ رضخ ج

ن

وہ وکن

  ی ات وک ھجمس ایگ

ان دوونں یک حلص رکواےن ےک دعب وہ رھگ واسپ آی ا وت روز یک رطح روح وک آج یھب روی ام 

  ےک اسھت یہ رصموف یپای ا

اہک ان  

ے

 ڈرٹسب  یلیل اینپ دوونں ویٹیبں وک اہیں ےس دور یھب ریہ ےہ ی

ن
 

یک رپلنس الئ

  ہن وہ ی ارم ےن اےنپ ڈلپم یک امنشئ رکےت وہےئ اےس ربخ انسیئ یھت

اہک وہ 

ے

یج ںیہن وہ اںیہن وخد ےس دور اس ےیل ںیہن رک ریہ یھت ہکلب اس ےئل رک ریہ ںیہ ی

اءاہلل  

 

ی ااں امش

ٹ

 ی ن
پ
دوونں ای  وفحمظ ہگج رپ ای  اےھچ وکسل ںیم ڑپھ کس اور امومں یک 
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ںیہ وہ رہ یتکس ںیہ نکیل ریما وصعمم روی ام ایھب رصف دو اسل اک ےہ وہ ےس ھچ اسل یک  

 ںیہن رہ اتکس اینپ امں ےک ریغب اس ےن روی ام وک اےنپ اسھت اگلےت وہےئ تبحم ےس اہک ۔ 

رار ی ار اھجمس اکچ وہں مت اس   س  ےس یلہپ ی ات روح

ن

م
نج وک" وصعمم"ہن اہک رکو وہ    ہ

 اطخب اتلم ےہ ہی وت اطیشن اک یھب ی اپ ےہ ےچب اور وہےت ںیہ ںیہنج " وصعمم" اک

د الھکھکےت وہےئ اینپ امں ےک اسھت   ری 

ن

۔ی ارم ےن اےس وھگرےت وہےئ اہک سج رپ وہ م

  ےسیج اک ارادہ یہ ی ارم وک داھک رکالجےن اک وہ  اکپچ اھت

ر یک رای    اس اسحب ےس وت آپ رھپ اطیشن ےک دادا وہےئ روح ےن اسحب ی 

ری رہتش داری اں ریمی یہ اکنول ویکں ےک اس ےک اہں ویکں ںیہن اب اس ےس اس

  اوالد یک وخاشہ 
 
 اھت ج

ے
ے

اخدنان اک نج ںیم اےنپ رھگ ےل آی ا وہں ہن اجےن وکن اس وق

ا ہک ایسی اوالد دیپا وہیگ

ے

 وت ۔۔۔   اجیگ ارگ ہتپ وہی

ا ےہ ںیم وت دن رات اہلل یپاک

ے

 ارفغتساہلل ارفغتساہلل اہلل رکش ادا رکےن واولں وک دنسپ رکی

اک رکش ادا رکیت وہں ہک اس ےن ریمی وھجیل ںیم ریما وصعمم ہچب ڈاال اور ای  آپ ںیہ۔ 

  ۔۔ ی اپ آپ ےک ےسیج ںیہن وہےت ی ارم روح ےن وتہب رکےت وہےئ اہک
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ا وت اوالد اس ےک ےسیج یھب ںیہن وہیت ۔وکیسن اوالد ےہ وج 

ے

ارگ ی اپ ریمے اسیج ںیہن وہی

ر    اےنپ امں ی اپ ےک چیب
م
 اینپ امں ےس یکپچ ریتہ ےہ ۔ڈہی نب رک ہ

ے
ے

 وق

ارف ےک رھگ ےل رک اجؤں اگ ۔اور اےس    اےس ریمے وحاےل رکو آج

 

ںیم اےس ش

ہک اس یک امں رپ اس ےک ی اپ اک یھب قح ےہ ۔ی ارم ےن اےس ی ازو ےس    اھجمسؤں اگ

ا ۔    ڑکپ  اینپ وگد ںیم ااھٹی ا سج رپ وہ ڑتپ رک دوی ارہ اینپ امں یک رطف ٹلپ

دا رک رےہ ی ارم آپ ےنتک اظمل رے رگمتس ںیہ ہک ای  ےچب وک اس یک امں ےس خ 

ٹ

 ںیہ اےنت ی 

  ںیہ روح ےن ڈراہم رکےت وہےئ اہک

ر ےک ےئل اےنپ اسھت ےل  دا اک وخف رکو ںیم اےس رصف وھتڑی دی 

ن

دا ےک ےئل خ

ن

روح خ

ارف اور وصعمہم اس ےس انلم اچےتہ ںیہ۔

 

ںیم ںیہن وہں اانت   رک اج راہ وہں ویکہکن ش

ای  امں وک اس ےک وصعمم ےچب ےس اگل رک دوں اس ےن" وصعمم" وک اس اظمل ےک  

رزگ ںیہن اھت
م
  چنیھک رک اہک ویکں ہک اس یک رظن ںیم اس اک ہی وصعمم اٹیب وصعمم وت ہ

ںیم اےس رگم ڑپکے انہپ دیتی وہں رھپ    آپ ےن وت ےھجم ڈرا یہ دی ا    ااھچ وت اےسی ںیہک ہن

اےنپ ی اوہں ںیم ےل ایل سج وہ ای  ی ار رھپ ےل اجےیئ اگ روح ےن رکسماےت وہےئ اےس  

 ےس ی ارم وک الجےت وہےئ روح ےک اسھت کپچ اکچ اھت ۔ 
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  ہک اس ےک اجےن ےک دعب اس یک یتسم رپ ی ارم ےک ڈلپم
 
  امنی اں وہےئ ےھت   ج

را رک رکسماےت وہےئ اےنپ رکیسٹ روم ںیم آایگ 

ٹ

ری 

ٹ

 ریما اطیشن ہچب ۔ی ارم ی 

 

°°°° 

ا اھکےن ںیم رصموف یھتوہ رھگ آی ا وت رصف اےس اھک

ن

  ی

  ہک وہ اطیشن وخب ایتسمں رک راہ اھت
 
  ج

ا اھک ول اور وہ اس یک ںیتنم رک ریہ یھت

ن

  روی ام ریما ہچب زیلپ اھکی

ا ںیہن اھکےئ اگ روی ام وک 

ن

ری ام اھتہن ںیہن اھتےئ اگ ری ام وک وبت ںیہن دلی )روی ام اھکی

  ی ارم یھب رکسماےت وہےئ رکیس رپ آ اھٹیب   وھبک ںیہن یگل (وہ وصعمایمت ےس وبال

 

 رھب
پ
ح

پم
چ

ن

ب

ا اھکےئ اگ روح ےن 

ن

     ںیہن روی ام وک وھبک یگل ےہ اور وہ اھکی
 
ی ر

ے

رک اس ےک ق

ا ںیم 

ن

   رس الہےن اگلیک سج رپ وہ ی
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ری ام ںیہن ی ای ا وت وبت دلی ےہ )روی ام وک ںیہن ی ای ا وک وھبک یگل ےہ( ۔اس ےن روح اک 

  رک دی ا

ن

  اہھت ی ارم یک اجی

ا الھکےن 

ن

ردیتس ی ارم وک اھکی ا دو( ۔وہ اےس زی 

ن

ا دو )روح ےبیب ی ای ا وک اھکی

ن

رو ےبیب ی ای ا وک اھتی

 رپ وبجمر رک راہ اھت 

 

ام نکیل ی ارم وت رم رک یھب 

ن

ا اور اب وت اس ےن روی ام ےک ہنم ےس روح اک ی

ے

ہی دہیل ہن اھکی

ام ےس البےن اگل ےہ

ن

  یھب نس ایل اھت وےسی وت روح ےن اس ےس ےلہپ یھب اہک اھت ہک وہ اےس ی

رایئ رظن ںیہن آیئ یھت   اور روح وک اس ی ات ںیم یھب وکیئ ی 

ےب یب ںیہن وبل اتکس وہ   روح اس وک وبول ںیہمت امں'امام' اامں' ھچک یھب وبےل نکیل روح

اےس وھگرےت وہےئ روح وک ےنہک اگل ۔روح یھب اس وک دھکی رک ادنازہ اگل یکچ یھت ہک اس 

 آےن وایل ےہ ایس ےیل وہ اےس ےنھجمس ےک ےیل اس یک رطف 

ے

ام

 

ےک وصعمم ےچب یک ش

ا ےہ اےس دھکی راہ اھت ۔ 

ے

 آیئ ۔ اہجں وہ اےنپ وصعمم رہچے رپ ڈلپم یک امنشئ رکی

  'الیم ہتب ' وبت دلی ےہ۔ رو ےبیب
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روی ام ےن وصعمتیم ےک امتم راکیرڈ وتڑےت وہےئ رھپ ےس ی ارم یک دیتھک رگ رپ اہھت 

 رھک دی ا

ا وہ اھبگ رک روح ےس کپچ 

ے

اس ےس ےلہپ ہک وہ اس یک رطف آ رک اس اک دامغ اکھٹےن اگلی

 ایگ اہجں اےس نیقی اھت ہک وہ چب اجےئ اگ 

 

ا زیلپ  

ن

 ےں  ی ارم ںیم اھجمسوں یگ ی
ن

ن

من
ںیہن ڈاےٹن اور ہن یہ اس وک وھگِرںی روح ےن 

 یھت

ٹ

م
ری رونش رکسماہ

ٹ

 یک۔ہکبج اےس الج رک روی ام ےک رہچے رپ ی 

°°°°° 

 

  رطح اہیں ھٹیب ےئگ وہ ۔۔۔۔؟سب رک دو رضخ۔۔۔۔۔مت ویکں ونجمں یک 

 

ر وی  ان ےس ےنلم اجی ا رکںی ےگ 
م
 مہ ہ
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ا ےہ ںیہمت

ے

را ایپر آی

ٹ

 آور وٹیبں رپ ی 

 یھبک ھجم ےس وت اانت ایپر ںیہن داھکی ا۔ 

 

اری زدنیگ ںیم آیئ ںیہ مت وت ےھجم ی الکل یہ رظنادناز رک دےتی وہ یلیل 
م
  ےس ہی دوونں ہ

 
ج

  اٹبےن یک وکشش رک ریہ یھتاےس انمےن یک اخرط اس اک دایھن  

 

ا اچاتہ وہ اس اک اہھت اےنپ دنکےھ 

ن

 ہی اسری وضفایلت ںیم ںیہن ڑپی

ے
ے

یلیلٰ زیلپ ںیم اس وق

ے وہےئ اکیف ےصغ ےس وبال

ے

کن

ٹ

ھی
 
چ

  ےس 

 

  رضخ اسری زدنیگ ےک ےیل ںیہن یھب ریہ ںیم ان دوونں وک

 ویکں اےنت اداس وہ ےئگ وہ یلیلٰ رپاشیین ےس اس ےک یپاس وہیئ۔ 
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ا ر ڑپےنھ ےک وہ اینت یس ی ات وک ھچک زی 
م
دہ یہ رس رپ وسار رک اکچ اھت۔اسری داین ےک ےچب ی اہ

ےیل اجےت ںیہ وت یک ان ےک وادلنی اس رطح ےس ری اٹکی رکےت وہں ےگ یلیل ےک 

 وبقل اھت
 
ااقب

ن

  ےیل رضخ اک ادناز ی

 

  وج نیت دن ےس ہنم انبےئ وہےئ اھت اس ےس یھب دیسےھ ہنم ی ات ںیہن رک راہ اھت

اری ایچبں اجےن وایل ںیہیلیلٰ یک ںیہمت وک
م
ارے رھگ ےس ہ

م
ا ہ

ے

رق ںیہن ڑپی

ن

  یئ ق

ہن اجےن ےنتک ےنتک دن ںیم ان اک رہچہ ںیہن دھکی یپاؤں اگ ۔ان ےس ی ات ںیہن رک یپاؤں اگ 

  ںیم رھگ آؤں اگ وت 
 
اںیہن وسحمس ںیہن رک یپاؤں اگ ےھجم ان یک آواز ںیہن انسیئ دے یگ ج

 ےس ںیہن ےگل اگ  وکیئ ےھجم ی ای ا ی ای ا ہہک رک ریمے یپاس

ن

  آ رک ریمے یس 

 

  اور مت ھجم ےس وپھچ ریہ وہ ہک ںیم ویکں اداس وہں

  ریمی ایچبں ںیہ ریمے رگج اک ڑکٹا ںیہ ںیم اںیہن وخد ےس دور اجےت ںیہن دھکی اتکس

 ںیہ مہ اںیہن 

ے

 ےہ اانپ ہلصیف دبل ےل یلیلٰ مہ ان دوونں وک اھبنسل تکس

ے
ے

اب یھب وق
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 ںیہرپونشکٹ دںی ےگ مہ  

ے

  ان ےک وادلنی ںیہ ان اک ایخل رھک تکس

  وہ اس ےک دوونں اہھت اھتےم اےس اھجمسےن اگل

 

دوھکی رضخ ںیم یھب ان ےس تبحم رکیت وہں وہ ریمی یھب ایچبں ںیہ ریمے ےیل یھب امہ 

ںیہ وہ ریمے ےیل اینت یہ اتیمہ ریتھک ںیہ ینتج اہمترے ےیل اس رھگ ےس اجےن ےک 

ران وہیگ رصف اہمتری یہ ںیہن   دعب ریمی زدنیگ یھب  وی 

 

 

ے
ے

ر وق
م
 ںیہ نکیل اس ےس مہ ہ

ے

مہ اںیہن اےنپ یپاس رھک رک یھب ان یک افحتظ رک تکس

اری ویچبں وک یھبک یھب ھچک یھب وہ اتکس ےہ
م
 ڈرےت رںیہ ےگ ہک ہ

 

رض وک کیھٹ ےس ااجنم ںیہن دے یپاںیئ ےگ ںیم اںیہن ای  ایسی زدنیگ دانی 

ن

مہ اےنپ ق

ر ںیہن  اچیتہ وہں سج
م
ںیم وہ آزادی ےس اسسن ےل ںیکس ںیگ مہ اںیہن رھگ ےس ی اہ

ے دےتی ںیہک ےل رک ںیہن اجےت

ن

کلن

ن

ن
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 مت ےن ونٹ یک ےہ رہمیسک ےس یھب اےنپ دل یک ی ات رئیش ںیہن رکیت وساےئ ی ارم ےک

 

ھجم ےس وپھچ ریہ یھت امام ارگ مہ    ہشیمہ اخومش ریتہ ےہ اگل ریتہ ےہ ھچک دن ےلہپ

ر اجںیئ ےگ وت یک دنگے ولگ ںیمہ امر ڈایل ےگ ریمے یپاس وکیئ   اےلیک رھگ
م
ےس ی اہ

 وجاب ںیہن اھت رضخ۔ 

 

وہ ریمی ایچبں ںیہ ںیم ان وک اسری زدنیگ ڈرےتںیہن دھکی یتکس اےنپ یہ رھگ ںیم وہ لھک 

  رک اسسن ںیہن ےل یپایت 

 

 ںیم سب ہی اچیتہ وہں ہک ںیم اینپ ویچبں وک ای  ااسی اموحل دوں

 

سج ںیم وہ وفحمظ رںیہ اس ےک العوہ اور ھچک ںیہن وہ اےس اھجمسےت وہےئ وبیل ہکبج 

ر الچ ایگ 
م
 رضخ انب ھچک ےہک اھٹ رک ی اہ
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ی ااں لیھک ریہ یھت لک ہی الن

ٹ

 ی ن
پ
ا اھت   اہجں اس یک دوونں 

ن

  ی الکل اخیل وہ اجی

 

 الماقت اس یک رپی اں اجےن وایل یھت اور رھپ ای  ےتفہ ےک دعب رصف دو ےٹنھگ ےک ےیل

  رضخ ےک ےیل ہی احملت یہ لکشم ےھت

°°°°°° 

را رگجا اہکں ےس آی ا ھجم ںیم وت اینت تمہ ںیہن ےہ ہک 

ٹ

ہی اہلل اتپ ںیہن یلیلٰ ےک یپاس اانت ی 

  اشمرف وک ای  دن یھب وخد ےس دور رک وکسں

  اور وہ ےسیک اینپ ویچبں وک وت اہیں ےس دور یھب ریہ ےہ

ارف ےس ی اںیت رک ریہ یھتوہ دودھ رگم رکےت وہےئ لسلسم

 

   ش

 اہں ی ات وت چس ےہ ی ار یلیل ےن وایعق تمہ داھکیئ ےہ 
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 امن ںیہن راہ وےسی ی ارم ےن اےس اھجمسی ا ےہ ہک یلیلٰ ای  رطح ےس 

ے

رضخ وت ایھب ی

  کیھٹ رک ریہ ےہ نکیل وچبں وک وخد ےس دور رک دانی اہکں یک دنملقعی ےہ

 

ےہ دوھکی مت نیت ےجب رھگ واسپ آ اجیت وہاشمرف ےک  نکیل یلیلٰ اک اکم یھب تہب زی ادہ  

ا 

ے

 ںیہن وہی

ے
ے

 زگاریت وہنکیل یلیل ےک یپاس ی الکل وق

ے
ے

 اسھت وق

 

ر وہ ریہ 

 

وہ دوونں وت اینپ ویچبں رپ کیھٹ ےس وغر ںیہن رک یپاےت ان یک ڑپاھیئ یھب اتمی

 ےہ ۔

 رپ ہلمح وہا اھت اور آج لک دونمشں یک رظن یھب ےہ رضخ اور یلیل ہپ ےلھچپ دونں ان ےک رھگ

 ویچبں وک یھب اصقنن وہ اتکس اھت 

 

  اس اسحب ےس یلیل اک ہلصیف ی الکل کیھٹ ےہ
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ارف ےن اےس اھجمسےت وہےئ اہک ۔ 

 

 ش

ر آ یئگ
م
اور اب اشمرف وک دےتھکی وہےئ یہی وسچ ریہ یھت    وصعمہم دودھ رگم رک ےک ی اہ

 ےک ےئل
پ
   یھب دور ںیہن وہ یتکسہک اچےہ ھچک یھب وہ اجےئ وہ وت اےنپ ےچب ےس ای  ب

 

ر رک ریہ یھت 
م
 ےسیک زگارے یگ یف ااحلل وت وہ وخد وک تہب وبضمط اظہ

ے
ے

ہتپ ںیہن یلیلٰ ہی وق

 نکیل یھت وت ای  امں 

 

ا ےہ ہی ای  امں ےس رتہب اور وکن اجن اتکس اھت

ے

  اور اینپ اوالد ےس دور رانہ انتک لکشم وہی

 

   یک اھتاس ےن اےنپ دل رپ رھتپ رھک رک ہی ہلصیف

 

 وبقل ںیہن اھت 

ے

 وج رضخ وک ایھب ی
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  رضخ ی اپ وہرک اےنپ وچبں ےس دور اجےن ےک ےلصیف ےک الخف اھت

 

وت یلیلٰ ےن وت اںیہن منج دی ا اھت وہ سک رطح ےس ہی س  ھچک سیف رک ریہ یھت ویہ اجیتن 

  یھت

 

نکیل یف ااحلل وت رضخ ایس ےک یہ الخف وہا اھٹیب اھت وج اےس اس یک ویچبں ےس دور رک ریہ 

 یھت

 

°°°°° 

 

  ی ارم یک آھکن لھک وت وہ اس ےک اسھت انب رشٹ ااٹل وس راہ اھت
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  ےس  
 
را وہ راہ اھت اس ےن ی ارم یک اسری اعدںیت اانپیئ وہیئ یھت وہ ج

ٹ

 ی 

 

ا

ے

  رشٹ نہپ رک وسےن اک وت وسال یہ دیپا ںیہن وہی

 

ا اھت

ے

  اور اب وت حبص وہےت یہ وہ ان ےک ےھچیپ ےھچیپ میج روم ںیم یھب چنہپ اجی

 

ا

ے

ر رکےن یک وپری وکشش رکی

ن
 

  اور ارسکیاسی

 

ا   رم اس ےک ےئل ینم رنیشمی وگنما راہ اھتاور اس اک ہی وشق دےتھکی وہےئ یہ ی 

 

یف ااحلل وت وہ رہگی دنین ںیم اھت ی ارم دیساھ وہ رک اھٹیب اور ڈیب رکان ےس کیٹ اگلیئ روح ےن  
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     حبص
 
ی ر

ے

  اےس ڈیب رپ راھک اھت   اچر ےجب ےک ق

 

اور اس ےک ڈیب رپ آےت یہ ُاس ےن رشارںیت رشوع رکےک ی ارم وک اگجی ا اھت اور رھپ وخد 

  ودھ یپ رک آرام ےس وس ایگد

 

  وسیئ روح وک داھکی سج اک اہھت روی ام یک ھٹیپ رپ اھت

ن

  اس ےن ای  رظن دورسی اجی

 

ا اےس ااھٹ رک 

ے

اس ےن رنیم ےس روی ام ےک امےھت رپ ایپر دی ا اور آہتسہ ےس روح اک اہھت اٹبی

  اےنپ یہ روم ںیم وموجد ےبیب اکٹ ںیم اٹل دی ا 

 

 اںیہن ےک 

ے

پ ںیم آ اکچ اھت نکیل اھت ایھب ی  

 

را اور ڈیب یک س

ٹ

وج ہک اب ےلہپ ےس وھتڑا ی 

  رمکے ںیم وموجد
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 وہ اےس   ویکں ےک روح اک انہک اھت ہک 

ے

  ی

ے

ا ی

ے

رس اک ںیہن وہ اجی  روی ام یپاچن ی 

ے

  ی
 
ج

  اگل رمکے ںیم ںیہن الےئ یگ

 

اور ی ارم ےن اس ےک ےلصیف وک اب وبقل رکایل اھت اےس ےبیب اکٹ ںیم الس رک وہ واسپ 

  روح ےک یپاس آی ا

 

وہ رہگی دنین ںیم وسیئ ےب دح وصعمم گل ریہ یھت ےلہپ دن یک رطح یپازیکہ ےب امشر 

 یٹیمس وہیئ اس یک وصعمم یس روح  ںیتبحم

 

 رہگی دنین 

ے
ے

  روی ام حبص ےک وق
 
ا اھت ج

ے

 زگری

ے
ے

آج لک روح ےک اسھت اس اک حبص یہ وق

ا

ے

  روح وسیکچ وہیت ارگ اےس ی ارم اک    ںیم وہی
 
ا اھت ج

ے

 وسی

ے
ے

ورہن وت وہ رات یھب اس وق

ا اھت وت ہی طلغ ںیہن اھت وہ روح اور ی ارم ےک روسنیم اک یھب

ے

 دنمش اھت   دنمش اہک اجی
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نکیل ہی یھب تقیقح یھت ہک اس ںیم ی ارم یک اجن یتسب یھت اےس دےھکی انب وت اےس وکسن 

  یہ اس اک دن ااھچ 

ے

ا اھت حبص اےتھٹ یہ س  ےس ےلہپ ان دوونں اک رہچہ داتھکی اھت ی

ے

ںیہن آی

ا ۔ 

ے

 زگر ی

 

  وسیئ روح وک روح اک وصعمم رہچ

ن

ہ دھکی اس ےن ای  رظن اےس داھکی اور رھپ دورسی اجی

راب وہےن یگل یھت

ن

 چ

ے

 

ن

  رک اس یک ئ

 

  رک ایل
 
ی ر

ے

  وہ آہتسہ ےس ڈیب رپ واسپ آی ا اور وہ اس وک ای  یہ ےحمل ںیم چنیھک رک اےنپ ق

 

ا وہا ایھب اس یک رگدن رپ کھج رک 

ے

وہ وبالھک رک آںیھکن وھکےل اےس دےنھکی یگل وج رکسمای

  اینپ تبحم اک ااہظر رک راہ اھت

 

 ںیہ آپ ڈرا دی ا ےھجم اس ےک وبلں اک سمل اینپ رگدن رپ وسحمس رک ےک وہ ی ارم یک رکےت
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  انمنمیئ یھت

 

یہی وت ہلئسم ےہ مت ڈریت تہب وہ اب وت ںیہمت اعدت وہ اجین اچےیہ ی ارم ےتہک وہےئ اس 

ےل رک اینپ اجراحہن   ےک رہچے رپ اکھج اور اس ےک وبلں وک اےنپ وبلں یک درتسس ںیم

  یگل یھت   ےن اگل روح یک اسسسن روےنکتبحم اک ااہظر رک

 

ریتھ وہیئ یگنشت یک رکف یھت وج روح ےک  

ٹ

 رصف اور رصف اےنپ ی 

ے
ے

نکیل ی ارم وک اس وق

  اجےئ ریغب وت متخ وہ ںیہن یتکس یھت
 
ی ر

ے

  ق

 

آیئ ول وی ی ار ےسیک وہ یتکس ےہ ےھجم مت ےس اینت تبحم ںیم یپالگ وہ اجؤں اگ اہمترے ایپر 

  ںیم

 

   تبحم اس رپ اثنر رکےت وہےئ وہ ےلھک وظفلں ںیم ارتعاف قشع رک راہ اھتاینپ وااہلہن
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  روح آج یھب اس ےک ادناز رپ وبالھک رک رہ اجیت یھت

 

ادی ےک است اسل دعب یھب ی ارم یک تبحم ںیم یمک ںیہن آیئ یھت ہکلب اس یک تبحم وک 

 

ش

رےتھ وہےئ وسحمس یک اھت

ٹ

ر ےحمل ےک اسھت ی 
م
  اس ےن ہ

 

ر اسسن ےک اسھت ی ارم ےن اگل 
م
اور اس یک تبحم رصف ایس ےک ےئل یھت اینپ آیت اجیت ہ

   ےہادناز ںیم اےس اتبی ا اھت ہک وہ اس یک زدنیگ ںیم ینتک امہ

 

  ےلھچپ است اسل ےس وتبحمں اک ہی ہلسلس راک ںیہن اھت

 

  ی ارم یک ےب انپہ وتبحمں ےن اےس اھکنر دی ا اھت وہ اےنپ آپ وک اومنل یتھجمس یھت
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 اس یک تبحم یک دشت وک وسحمس رکےت وہےئ اس ےن اینپ آںیھکن دنب رک یل ۔ 

 

 

ے

ر اسسن ہپ اینپ وکحم
م
  الچ راہ اھت  اور ی ارم آہتسہ آہتسہ اس یک ہ

 

°°°°° 

 

ڈیب ےک ےچین اج رک اچٹیلک    یھبک   روی ام ی ارم ےک آسف روم ےس اچٹیلک اک ڈہب ااھٹےئ

ا 

ے

ا وت یھبک یسک وصےف ےک ےھچیپ پھچ رک اھکی

ے

  اھکی

 

  ہک وہ اجاتن اھت ہک روی ام اہکں ےہ اور وصےفےک  
 
د راہ اھت ج

ٹ ن

ر رطف ےس ڈوھی
م
ی ارم ہ

  اہ ےہےھچیپ اور ڈیب ےک ےچین یک رک ر
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د راہ اھت

ٹ ن

  نکیل رھپ یھب اےس وخش رکےن یک اخرط وہ اےس ڈوھی

 

ا اور ی ارم اچبرے 

ے

اور روی ام امسرٹ ےنب ایس ےک اسےنم ےس لکن رک ںیہک اور پھچ اجی

  وک ہتپ یھب ںیہن اتلچ اھت

 

  روح ںیم رہم ےک ےیل اچٹیلک الی ا اھت اتپ ںیہن اہکں رھک دی

 

ے دھکی رک ےھجم وت ںیہک ںیہن لم ریہ ںیہک

ے

کلن

ن

ن
 روی ام ےن وت ںیہن ااھٹ یل وہ روح وک نچک ےس 

 وبال

 

  روح ےن ای  رظن وصےف ےک ےھچیپ ےھٹیب اےنپ ےھنن ےس اطیشن وک داھکی اھت
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ارہ رکےت وہےئ ای  اچٹیلک یھب اےنپ ےھنن ےس اہھت 

 

وج اس ےس اخومش رےنہ اک اش

  ںیم ڑکپے الچل دےنی ںیم رصموف اھت

 

  اور روح اس یک الچل ںیم آ یھب یکچ یھت

 

ر وشون ےک اسھت لیھک راہ ےہ آپ اج 
م
ےھجم یک اتپ آپ ےن اہکں ریھک ےہ اور روی ام وت ی اہ

دے و

ٹ ن

وہ اےس ےنلٹ واےل ادناز ںیم یتہک اےس    یہ وہ یگرک اےنپآسف روم ںیم ڈوھی

 آسف روم یھب یکچ یھت ہکبج وخد روی ام ےک یپاس آرک وصےف ےک ےھچیپ ھٹیب یئگ 

 

  اور روی ام ےس اچٹیلک امےنگن یگل نکیل روی ام اصج  اک انہک اھت

 

 رکب وہ اجےت ےہ)اےھچ ےچب اچٹیلک ںیہن اھکےت 

ے
ن

اےھت ےتب وتتلک ین اھکےت دی
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ر

ن

 چ

ے
ن

 اب وہ اجےت ںیہ ۔(دای

 

اس ےک اس وجاب رپ روح اک ہنم لھک ایگ ہکبج وصےف ےس اورپ ےکٹل وہےئ ی ا رم ان 

  وک داتھکی روی ام یک ی ات رپ قہقہ اگل اکچ اھت    دوونں

 

راب 

ن

 چ

ے
ن

وھکیس ریمے ےٹیب ےس ھچک اےس ہتپ ےہ ہک اچٹیلک ںیہن اھکےت اس ےس دای

  انب یئگ   رک ےنہک اگل وت روح ہنموہ اجےت ںیہ وہ ےتسنہ وہےئ روح وک دھکی  

 

 

ے
ن

ا اھت اےس ہتپ اھت ہک اچٹیلک اھکےن ےس دای

ن

ویکہکن اس اک اٹیب رضورت ےس زی ادہ ایسی

راب وہےت ںیہ نکیل آےنپ ںیہن رصف دورسوں ےک

ن

  چ

 

°°°°° 
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رضخ اس یک ی ات وک ےنھجمس یک وکشش رکو ی ار یک وہایگ ےہ ںیہمت اہمترے رھگ رپ آےئ دن  

 رےہ ںیہ ویچبں یک زدنایگں رطخے ںیم ںیہ۔ ےلمح وہ  

 

  س  ھچک
 
در رٹنکول وہاگ    اور وہ وکیئ اسری زدنیگ یک ی ات وت ںیہن رک ریہ ج

ٹ ن

ارے ای
م
ہ

ا ی ارم اےس اھجمس راہ اھت نکیل وہ ھچک یھب ےنھجمس وک ایتر ںیہن اھت

ن

  وت مت ویچبں وک واسپ ےل آی

 

 اک اسرا اسامن کیپ رکیکچ یھت اور   نکیل یلیلٰ ےن اہکں اس یک ینس یھت وہ رہم اور

ے

 
انعی

  لک اںیہن اہیں ےس ےنجیھب وایل یھب یھت

 

ارایگض اور اس ےک ےلصیف وک وہ رسے ےس وکیئ اتیمہ ںیہن دے ریہ 

ن

رضخ یک ی

ر یھت رضخ یک وضفل دض ےک اسےنم وہ اینپ ویچبں 

ن

یھت۔اےس اےنپ ویچبں یک زدنیگ زعی 

   یک زدنایگں داؤ رپ ںیہن اگل یتکس یھت
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ا ےہ ان ےس ےنلم ےک ےیل ںیم اچیتہ وہں ےک 

ن

 وک اجی

ے

 
ا رہم اور انعی

ن

لک مت س  ولگ آی

 وخیش 

ے

 
 چنل مہ س  ولگ لم رک رکے اور رہم اور انعی

ے

ردس اجےن ےس ےلہپ ای  زی 

  ےس اجںیئ اےس ہہک دو ہک ان ےک اسےنم اانپ ہنم رےھک

 

  ورہن ریمی ایچبں اجےت وہےئ اداس وہں یگ وت ےھجم ی الکل ااھچ ںیہن ےگل اگ

 

  رضخ ےن ہن امےنن 
 
یلیلٰ وخد وت اکیف دونں ےس اےس انمےن یک وکشش رک ریہ یھت اور ج

ا وھچڑ دی 

ن

 یک اھٹن یل یھت وت اس ےن یھب وکشش رکی

 

ںیئ یگ ایس ےئل اب وہ رضخ وک یلیلٰ ہلصیف وت رک یہ یکچ یھت ہک ایچبں اجںیئ یگ اور رضور اج

  زی ادہ اتیمہ ںیہن دے ریہ یھت نکیل رضخ یک ادایس س  ولوگں ےن ونٹ رک یل یھت

 

ر رکش آیئ ول وی ںیم آپ وک تہب سم رکوں یگ رہمی ارم ےک اگل رپ ایپر رکےت وہےئ  ڈی 
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ا   ادایس ےس وبیل وت ی ارم رکسما دی ا اور ااسی یلہپ ی ار وہا اھت ہک روی ام ےن وکیئ ری انشکی ہن دی 

  ہکلب ی ارم یک وگد ںیم آرام ےس اھٹیب راہ

 

یلیل اور رضخ ےک اجےن ےک دعب یھب روی ا م ےن یسک مسق اک وکیئ وولہل ںیہن اچمی ا اھت رضخ یک 

ادایس ےن روح اور ی ارم دوونں وک رپاشین رکدی ا اھت نکیل رھپ یھب یلیل اک ہلصیف اںیہن کیھٹ 

  گل راہ اھت

 

°°°° 

 

ارے اجےن ےک دعب آپ ںیمہ تہب سم رکو ےگ نکیل آپ رکف   ی ای ا مہ
م
اجےتن ںیہ ہک ہ

ںیلھک ےگ     ہن رکںی مہ روز رات وک آپ ےک ڈمی ںیم آی ا رکںی یگ اور آپ ےس وخب

ی اںیت یھب رکںی ےگ اور تہب اسرا ایپر یھب رکںی ےگ وہ دوونں اس ےک داںیئ ی اںیئ 

 یھٹیب اس ےس ی اںیت رک ریہ یھت
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  ہک یلیل  
 
 ان دوونں اک رضوری اسامن کیپ رکےن ںیم رصموف یھتج

ے

  ایھب ی

 

 اس ےک 

ے

 
ی ای ا مہ آپ وک تہب سم رکںی ےگ رہم اس ےک اسھت یگل وہیئ یھت ہکبج انعی

رانئ انبےن ںیم رصموف یھت

ن

  ی اولں رپ ہن اجےن وکن اس ڈی 

 

راب وہےئ وت

ن

ا ارگ ریمے ی ای ا ےک ی ال چ

ن

ںیم وھچڑ   امام ی ای ا ےک ی اولں ںیم روز یپمچ رکی

  دوں یگ ںیہن آپ وک

 

  اکم ےس واسپ آںیئ ےگ وت اںیہن گہ یھب
 
      اہں اور ی ای ا ج

 
ا ورہن مہ دوونں ج

ن

رکی

ارے یسک اکم 
م
واسپ آںیئ ےگ وت آپ وک ڈس نب ںیم کنیھپ دںی ےگ وےسی یھب آپ ہ

ے وہےئ   یک ںیہن وہ رہم رضخ یک وگد ںیم

ے

ھن

ٹ

ی ن ت

رےت وبیل وت یلیلٰ اس یک ی اوتں رپ اےس وھگ   

  وہےئ اس ےک یپاس آیئ یھت
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  سب ی اپ ےس ایپر ےہ مت ولوگں وک ںیم وت مت ولوگں یک ھچک یتگل یہ ںیہن وہں

 

ارایگض ےس ڈیب رپ یھٹیب

ن

  یلیل آوھکنں ںیم یمن ےیل ی

 

ا   وت ان دونں ںیم رضخ یلہپ ی ار رکسمای 

 

 اور رہم اس ےک داںیئ ی اںیئ 

ے

 
ارہ یک اور اہنی

 

اور ان دوونں وک یلیلٰ ےک یپاس اجےن اک اش

یھٹیب اےس انمےن یک وکشش رکےن ںیگل رضخ ایھب آہتسہ ےس اھٹ رک اس ےک اسےنم 

  آایگ

 

ر رکےن یگل نکیل رضخ اجاتن 
م
 ےس گل رک یمن اپھچ رک اےنپ آپ وک اہبدر اظہ

ن

یلیل اس ےک یس 

 اس ےک ےئل یھب اانت یہ لکشم ےہاھت ہک ہی و

ے
ے

  ق

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

761 

 

 رکو ںیم اور ی ای ا مت ولوگں وک دلجی 

ے

ںیم یھب مت ولوگں وک تہب سم رکوں یگ اور رکف م

 واسپ ےل آںیئ ےگ ۔ 

 

 

ے  

 ےس اگل یکچ یھت ادنر ای  وخف اھت ای  وح

ن

وہ ان دوونں وک نیقی دالیت اےنپ یس 

را وہےن اجراہ وہ تہب رایلیھپ وہیئ یھت ےسیج ھچک ی     ی 

 

°°°°° 

 

ردیتس روی ا م   ےن زی 

ے

 
حبص س  ولگ آےئ ےھت اںیہن ڈگ ی اےئ ےنہک ےک ےئل انعی

ا اھت ۔ 

ے

 وکسک یک ۔ویکہکن وہ روح ےک العوہ یسک اک سک انیل دنسپ ںیہن رکی

 

ا اھت   رہم ےن ی ارم ےک اہھت ےس اچٹیلک ایل وج وہ ہشیمہ

ے

  اس ےک ےئل الی
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رہ

 

ارف اصرم ۔وصعمہم رعوہ ۔امی

 

  دعن اشمرف س  آےئ ےھت  ش

 

اور رھپ ان ایپری یس رپویں اک رفس رشوع وہایگ نکیل وکن اجاتن اھت ہک ان اک ہی رفس آےگ 

 وہاگ

ے

 
ای

 

  لچ رک یک ی

 

 ان یک اگڑی رھگ ےس ےلکن وہےئ آداھ ہٹنھگ یہ وہا اھت ۔ 

 

  ی ارم ےک ومی الئ رپ ای  اکل آیئ
 
  ج

 

 وک وہلٹس  

ے

 
 وہیگ ۔ سج اگڑی ںیم رہم اور انعی

ٹ

 اجیھب ایگ اھت راےتس ںیم یہ وہ اگڑی البس
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د ان یک الوشں وک  ای 

 

 یک الوشں ےک اےنت ڑکٹے وہےکچ ےھت ہک اب ش

ے

 
رہم اور انعی

انکمم اھت ۔وہ رپی اں اخومیش ےس دانی وھچڑ یکچ یھت ۔اینپ امں اور ی اپ یک 

ن

ا یھب ی

ن

ٹمس یپای

را  ن رک ےک رپ رپاشین متخ رکےک ان اک رھگ یہ ںیہن زدنیگ یھب وی 

 

وہ س  ولگ ادنر ےھٹیب وہےئ ےھت ہک رضخ ایھب یھب رپاشین اھت یلیل ےک رہچے رپ یھب 

  رپاشیین یھت

 

ا

ے

ی ا یپا

ن
ن

  اور ی ارم ںیم اینت تمہ ںیہن یھت ہک وہ اںیہن ان یک ویٹیبں یک ومت یک ربخ س

 

°°°°° 

ر رطف اخومیش اھچیئ یھت ۔ 
م
 ہ

ا رک یکس ۔ 

ن

ی ااں ڑھچب ںیئگ اور وہ ھچک ی

ٹ

 ی ن
پ
 ای  ہتفہ ویں یہ زگر ایگ۔۔اس یک 

ایھب لک یک وہ وت ی ات یھت وہ اس رھگ ںیم یتکہچ ںیھت۔اسرہ اسرہ دن اےس گنت رکیت 

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

764 

 ںیھت

ش روم ںیم وت یھبک یٹ وی ےک اسےنم وصےف ےک  وہ گنت آ رک ان وک ی ادنھ دیتی یھبک وا

  اسھت اسرا دن ان وک ایپر رکیت اھجمسیت ہک وہ ان یک امں ےہ

ا ہک رضخ اک 

ن

 اور ان وک اس اک اسھت دانی اچےہ ی

اور وہ اسرا دن اس یک الڈایلں ینب رںیتہ اور رضخ ےک آےت یہ میٹ جنیچ رک ںیتیل وہ 

اراض وہ رک ھٹیب اجیت وت وہ دوونں ایپ

ن

 ر ےس اےس انمیت یھب ںیھت ی

ر ی ات ےک اڈنی رپ اےس اتبیت ہک ٹسیب رھپ یھب ی ای ا یہ ںیہ .
م
 اور وہ اےنپ ی ای ا یک رپی اں   نکیل ہ

 وہایگ اس یک یٹیب اےس وھچڑ   اور رھپوہ رپی اں ان وک وھچڑ رک یلچ ںیئگ یلیلٰ اک ہلصیف

ے

 
ای

 

طلغ ی

ا اچیتہ یھت اور وخد وم

ن

ت ےک ہنم ںیم وھچڑ آیئ۔یسیک رک یلچ ںیئگ وہ ان یک افحتظ رکی

 امں یھت وہ ۔۔۔؟اینپ یہ ویٹیبں وک اھک یئگ ۔۔۔؟

ار دی ا ۔ 

ے

 اینپ یہ اوالد وک ومت ےک اھگٹ ای

 اس یک آھکن ےس ای  آوسن ہن رگا وہ اینپ یہ 

ے

وہ ادنر یہ ادنر ٹھگ رک رم ریہ یھت ایھب ی

   ںیہن اھتویٹیبں وک اھک اجےن وایل ڈانئ یھت اس ےیل ان رپ روےن اک وکیئ قح
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  اس ےن وخد اےنپ اہوھتں ےس اینپ وصعمم ویچبں یک اجن یل یھت

  وت اب سک رطح ےس رویت

ںیھت ہک ان ےس ای  رطقہ یھب ہن اہب     آوسن اخومش وہ ےکچ ےھت ۔آںیھکن اےسی کشخ

 یہ ںیہن یتھجمس یھت ہک وہ اینپ ویٹیبں یک ومت رپ رویت
 
  وہ اےنپ آپ وک اس اقب

دا ےک ےئل 

ن

 رک وخد وک   یلیلٰ خ

ٹ
ن

 دو اےنپ ادنر اےنپ آوسنؤں اک الگ وھگی

ے

 م

ے

 
وخد وک ویں اذی

 رکو

ے

 م

ے

 
ای

 

  رمدہ ی

اس رطح ےس اہمترا دل رم اجےئ اگ وصعمہم اےس اھجمس ریہ یھت بک ےس اس ےک یپاس 

  یھٹیب لسلسم روےئ اج ریہ یھت

اہبی ا اھت وت اب ویکں رگم یلیلٰ وت ےسیج رھتپ یک ینب وہیئ یھت ےلھچپ ای  ےتفہ ےس ای  آوسن ہن 

 !رویت ۔۔۔۔

 روہ ںیم 

ے

وصعمہم یلچ اجؤ اہیں ےس اور ےھجم االیک وھچڑ دو وکیئ یھب ریمے یپاس م

ری اد رکےن وایل اینپ ویچبں یک اجن ےنیل وایل ےھجم وکیئ قح ںیہن ےہ  ڈانئ وہں اانپ یہ رھگ ی 

  روےن اک ےھجم ریمے احل رپ وھچڑ دو ےلچ اجؤ اہیں ےس س  
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ی ار رھپ ےس یپالگ نپ وسار وہےن اگل روےن وک ایتر ہن یھت اور اب وہ اےنپ یپاس اس رپ ای   

 یھب یسک وک ںیہن آےن دے ریہ یھت 

ا اھت سب اےنپ آپ ںیم 

ے

رضخ ی الکل اخومش وہ ایگ اھت وہ وت وےسی یھب اس ےک یپاس ںیہن آی

  یہ رصموف راتہ ہن یسک ےس ھچک وباتل اور ہن یسک ےس ھچک اتہک

د یہ متخ وہین یھتان ےک رھگ ںیم یلیھپ  ای 

 

   ہی ارسفدیگ اب ش

°°°°° 

ا 

ن

راب وہ یئگ یھت ہک ڈارٹک وک رھگ آی

ن

 اینت چ

ے

پ ریہ یھت احل

ے

ج نیت دن ےس وہ اخبر ںیم ی

ا وت ھچک اھک ریہ یھت اور ہن یہ یسک ےس

ن

  ی ات رکیت یھت ڑپا وہ ی

ا راہ ےہ ہی 

ے

ا راہ اےس اھجمسی

ے

ر ےس ی ات رکےن یک وکشش رکی رضخ اس ےک یپاس آی ا ینتک دی 

پ وسار وہیئ یھت ہک وہ  تمسق اک ہلصیف ےہ اہمترا وکیئ وصقر ںیہن نکیل یلیلٰ رپ وت اےسی جپ

  ھچک وبیتل یہ ںیہن یھت

ا انیپ وھچڑا اب اس ےن وبانل اچانل دنب رک دی ا اھت وخد وک 

ن

رمکے ںیم الک رک ےلہپ اس ےن اھکی

 ریتھک ۔
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ر اس ےک یپاس اھٹیب راتہ ےہ وہ اس ےس یھب وکیئ ی ات ںیہن رکیت یھت   رضخ ینتک دی 

اینپ اینپ ہگج رپوکیئ اےس اھجمس اکچ اھت نکیل وہ اہکں یسک یک انھجمس اچیتہ یھت اےس وت سب 

ن  
 
کن جپ

ی ااں اچےیہ ںیھت وج اس یک وہج ےس ہشیمہ ےک ےئل اےس وھچڑ رک اج 

ٹ

 ی ن
پ
 ںیھتاینپ 

ا اچیتہ یھت رضخ ےن عنم یھب یک اھت اکش وہ اس یک ی ات امن یتیل 

ن

وہ ان یک افحتظ رکی

ارایگض وک وہ اتیمہ دیتی

ن

  اکش رضخ یک ی

نکیل اس ےن وت ہشیمہ ےس اینپ رکین یھت اور اس ےن اینپ یک یھت سج یک زسا وہ آج اکٹ 

 ریہ یھت اہلل ےن ریہ یھت ۔اںیہن ہشیمہ ےک ےئل وھک رک وہ اںیہن وخد ےس دور رک

  ان ےس دور رکدی ا   اےسہشیمہ ےک ےئل

°°°°°°° 

 دن دبن ڑگبیت اج ریہ یھت س  یہ ولگ رپاشین ےھت

ے

  یلیلٰ یک احل

 دحمود رےھک وہ ادنر یہ ادنر رم ریہ یھت

ے

  اانپ درد وخدی

رمکے ںیم ادنریھا اھت ۔اور وہ اس ادنریھے یک ی ایس ینب ی الکل اخومش آج رھپ روح اور 

م اس ےس ےنلم ےک ےیل آےئ ےھت نکیل وہ اب یھب ایس ادنریھے ںیم یھٹیب یھت ی ار
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  ےسیج یسک ےس وکیئ انیل دانی یہ ہن وہ

وہ دوونں اگل ںیہن وسیت یھت ان اک انہک اھت ہک ان ےک ی ای ا وک ان ےک ریغب دنین ںیہن آیت 

وہ ایس رمکے ںیم   نکیل اس ےک ی اووجد یھب یلیلٰ ےن ان ےک ےئل ای  رمکہ انبی ا اھت اور اب

  ریتہ یھت

آج اس ےس ےنلیھک ےک ےئل اےس    آج یلہپ ی ار اہیں آ رک روی ام ی الکل االیک وہ ایگ اھت 

 ںیہن ںیھت 

ے

ردیتس سک رکےن ےک ےئل اہیں اس یک دوس  زی 

ا آہتسہ آہتسہ اتلچ ان ےک رمکے ںیم آ ایگ اےنپ ےھنن ےھنن 

ے

وہ ان دوونں وک التش رکی

  وہ مین ادنریھے ںیم یھب یلیلٰ ےک ووجد وک دھکی اکچ اھت  اہوھتں ےس دروازہ وھکاتل

 وک وسحمس رکےک یلیلٰ ےن رس ااھٹی ا وت روی ام

ٹ

م
دروازے رپ ڑھکا اھت آہتسہ    یسک یک آہ

  آہتسہ اتلچ وہا اس ےک یپاس آ ایگ اور ریحایگن ےس اےس دےنھکی اگل

 

 ںیم ںیہن داھکی 

ے

د اس ےس ےلہپ اس ےن یلیلٰ وک یھبک اس احل ای 

 

اھت وہ وخوصبرت ڑلیک   ش

ہشیمہ ایتر ریتہ اس ےن اےنپ آپ وک یھبک دوویچبں یک امں ےنگل یہ ںیہن دی ا اھت وہ اانپ ایخل 
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 ریتھک اےنپ آپ وک ونسار رک ریتھک 

دہ وہ اےسی یہ وت ںیہن ینب یھت وکیئ یھب ہچب اےس آیٹن ںیہن اتہک اھت اور روی ام  س  یک دنسپی 

این یتگل یھت

ن

 یک وت وہ رےتش ںیم ی

 

روی ام ےک اس رطح ےس دےنھکی رپ وہ یھب ےب اجن رظنوں ےس اےس دےنھکی یگل اس اک اھنن 

  دال راہ اھت   اس ووجد اےس اینپ ویچبں یک ی اد

ر تمہ اہر ےک اانپ 

ن

وہ ہن اچےتہ وہےئ یھب رودی اس ےک آوسن ےنہب ےگل آوھکنں ےن آچ

ےتہب آوسن وک اےنپ ےھنن ےس اہھت   طبض وک وھک یہ دی ا اےلگ یہ ےحمل روی ام ےن اس یک آھکن ےس

  ےس اس ےک رہچے رپ ےس اصف رک ڈاال

ا دنسپ ںیہن اھت نکیل یلیلٰ یک ڑتپ وک وخد ھجمس ںیہن اتکس اھت

ن

ےب اایتخر یلیلٰ    ایس یسک اک روی

 ےس اگل ایل اور وھپٹ وھپٹ رک روےن یگل

ن

  ےن اےس چنیھک رک اےنپ یس 

 آ ریہ یھت 

ے

ر ی
م
  اس یک روےن یک آوازںی ی اہ

ن

 وہ س  اھبےتگ وہےئ رمکے یک اجی

  آےئ
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 ںیم ےجیھب روےئ اجریہ یھت

ن

  اہجں یلیلٰ روی ام وک اےنپ یس 

د وہ اس یک تیفیک وک ےنھجمس یک  ای 

 

اس یک اجراحہن رگتف ںیم یھب روی ام روی ا ہن اھت ش

  وکشش رک راہ اھت

 یلیلٰ وک یسک ےن یلیلٰ اک ہی ادناز اس ےک ےئل یھب اانت یہ این اھت انتج ی ایق س  ےک ےیل 

ے

 آج ی

  اس رطح ےس روےت وہےئ ہن داھکی وہ وت ان ےک رگوپ یک ریشین یھت

 وج اسےنم واےل وک ریچ اھپڑ ےک رھک دےنی اک رنہ اجیتن یھت 

ا آوسن اہبہن یلیلٰ اک ااٹسلئ ںیہن اھت

ن

ا دوھی

ن

  اعم وعروتں یک رطح روی

ہکلب ای  امں ینب وہیئ یھت سج نکیل وہ ای  امں یھب یھت اور آج وہ ان یک ریشین ںیہن 

  یک آوھکنں ںیم اینپ ویچبں ےک ڑھچب اجےن اک مغ اھت

 ےس اگلی ا ہکبج وہ  

ن

رضخ دلجی ےس اس ےک یپاس آی ا اس ےنیلیلٰ وک اھتم رک اےنپ یس 

  دویاونں یک رطح روی ام وک وچےتم اینپ اتمم یک ایپس اھجب ریہ یھت

  رضخ ںیم رم اجؤں یگ ںیم رم اجؤں یگ رضخ ےھجم ریمی ایچبں اچےیہ

ر ےہ
م
  رضخ ںیم ںیہن رہ یتکس ان ےک ریغب ان ےک ریغب رانہ ریمے سب ےس ی اہ
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  ریمی ڑتپ وک ےنھجمس یک وکشش رکو

دوھکی دوھکی ریمی اتمم ادوھری ےہ دوھکی ںیم ادوھری وہ یکچ وہں رضخےھجم ریمی ایچبں 

  اچےیہ

  ہک دورسے اہھت ںیم رضخ اکرلکوجنھجڑریہ یھتوہ ای  اہ
 
 ھت ےس روی ام وک اھتےم ج

  ربص رکو یلیلٰ س  کیھٹ وہ اجےئ اگ

 ےس اگلےئ اھجمسےن یک وکشش رک راہ اھت

ن

  وہ اےس اےنپ یس 

رےنھ یک وکشش یک وت روح ےن اس اک اہھت اھتم ایل

ٹ

ا دھکی رک ی ارم ےن آےگ ی 

ے

  روی ام وک روی

   آج ںیہی رےنہ دانی اچےیہریمے ایخل ںیم روی ام وک

  یلیلٰ وک اس یک رضورت ےہ

 اےس دےنھکی اگل    وہ آہتسہ آواز ںیم وبیل وت ی ارم

 مت اس ےک ریغب رہ ولیگ ی ا رم ےن وسال یک وت روح ےن رنیم ےس اہں ںیم رس الہ دی ا 

ای  ی ار رضخ مت یلیل وک اھبنسول مہ اب رھگ ےتلچ ںیہ ی ارم ےن ادنر آےت وہےئ اہک وت یلیلٰ ےن  
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 ےس اگل ایل

ن

  رھپ ےس روی ام وک اےنپ ڑتےتپ یس 

ر لکن ایگ   یلیلٰ مت روی ام اک ایخل
م
رانھک وہ آہتسہ ےس اےس اتہک اس ےک رس ہپ اہھت رھک رک ی اہ

 ےس اگل ایل اھت

ن

  ہک یلیلٰ ےن ای  ی ار رھپ روی ام وک اےنپ یس 
 
  ج

°°°°°° 

ر رویت ریہ اور ی ارم اےس ا راہرھگ آرک وہ ہن اجےن ینتک دی 

ے

   اھبنسےنل یک وکشش رکی

ا دانھکی یسک ےک سب یک ی ات ںیہن یھت وہ ان ےک رگوپ یک 

ٹ

ا وھپی

ٹ

یلیلٰ وک اس رطح ےس وٹی

ا اہکں اھت اےس وہ وت ان س  زیچوں وک ویبوقیف وصتر 

ے

ا آی

ن

ا دوھی

ن

س  ےس اہبدر ڑلیک روی

  رکیت یھت

  نکیل اوالد ےک مغ ےن اےس یھب وتڑ رک رھک دی ا اھت

ا روح وک ےب نیچ رک ایگاس اک ڑتپ  

ن

  ڑتپ رک روی

ا ےہ نکیل یلیلٰ ےن وت اینپ ایچبں یہ وھکدی 

ے

اوالد ےک نیھچ اجےن اک وخف انتک فیلکت دہ وہی

 ںیھت

ا ای  ااہتنیئ لکشم اکم اھت ہن اجےن رضخ ےسیک اخومش اھت

ن

  ربص رکی
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یک سب رکو روح انتک رو یگ اہمترے آوسن ےھجم فیلکت دے رےہ ںیہ وہ رنیم ےس اس 

  آوھکنں وک وچاتم اینپ فیلکت اک ااسحس دالےت وہےئ وبال

 ےس 

ن

را دھک اور وکیئ ںیہن وہ اتکس وہ اس ےک یس 

ٹ

ے ی ارم اس ےس ی 

ن

ن
 
پھن
چ

اہلل یسک یک اوالد ہن 

  یگل وھپٹ وھپٹ رک روےن یگل

 ایتسمں رکےن وایل ایپری یس یچب اور رہم 

ے
ے

ر وق
م
 یلبلچ یس ہ

ے

 
رپاشین وت وہ یھب اھت انعی

ر دورسے رسیتے دن اس ےک رھگ آرک اس ےس اخومش تعیبط
م
پ اچپ یس وج ہ  جپ

ر ی ات رئیش رکیت یھت
م
  اےنپ دل یک ہ

نیقی وت اےس یھب ںیہن آراہ اھت ہک وہ اس یک رظنوں ےس ہشیمہ ےک ےئل اولھج وہ یکچ 

  ںیہ

راب وہےن یگل یھت اےس رس درد یک وگیل دے رک دنین یک یھب وگیل دی 

ن

روح یک تعیبط چ

  ن وہ رک وس اجےئہک وہ رپوکس

  آایگ اور اےنپ ومی الئ رپ آےن 
 
ی ر

ے

اور اےس وسےت دھکی رک آہتسہ ےس اھٹ رک ڑھکیک ےک ق

 اگل

ن
ن

  وایل اکل یس
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°°°°°° 

  روی ام وک 
 
 زگر راہ اھت س  ھچک ومعمل ےک اطمقب وہےن اگل ی ارم دورسے دن ج

ے
ے

وق

  وک ےئل واسپ آایگ  ےنیل آی ا وت یلیلٰ وک اس ےک اسھت اکیف اچیٹ داھکی وہ انبروی ام 

  اور اب نیت دن ےس وہ وںیہ رپ رہ راہ اھت

ر یھت

ن

  اینپ امں وک وت وہ تہب سم رک یہ راہ اھت نکیل یلیلٰ یک تبحم یھب اےس زعی 

ا اھت

ے

  وہ ی ارم اور روح ےک العوہ اور یسک وک زی ادہ گنت ںیہن رکی

ہی ی ات روح اور ی ارم دوونں یہ اجےتن ےھت اس ےئل اس اعمےلم ںیم ی الکل ےب رکف 

 کیھٹ ںیہن وہ اجیت ان اک روی ام وک واسپ الےن اک ارادہ ںیہن اھت

ے

  ی
 
  وہےکچ ےھت یلیلٰ ج

  اس یک ڑتیتپ اتمم وک ےھنن وصعمم سمل یک رضورت یھت

 ےھتاور روی ام وک واسپ الرک وہ اس یک اتمم وکےتپت رحصا ںیم 

ے

   وھچڑ ںیہن تکس

 اور رہم یک الش ہن یلم یھت

ے

 
  انعی

  ارگ یلم یھت وت رصف اور رصف رہم ےک ریپ یک وجیت
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ری رطح ےس ابتہ وہ یئگ  ںیم ی 

ٹ

  الںیش البس

  اگڑی اک یھب وکیئ احل ہن اھت

 ہن رکوا یکس اےس سک 

ے

د اھت ہک یلیلٰ اینپ ویچبں ےک انجزے ی  اس دقر دشی 

ٹ

البس

 ہن رطح ےس نیچ  

ے

دار ی ری دی 

ن

ا ۔وہ ےسیک وکسن ےس ریتہ اس ےن وت اینپ ویچبں اک آچ

ے

آی

  یک اھت

°°°°°° 

 اور رہم اک رمکہ اصف یک اھت ۔ 

ے

 
 یلیلٰ ےن تہب تمہ رکےک انعی

رے ےس گیب ںیم کیپ رک ےک 

ٹ

ان ےک س  ولھکےن اور اسری زیچںی وہ ای  ی 

 ںیم دےنی اج ریہ یھت   داراالامن

س  ھچک رکےن یک ان س  زیچوں وک یہی رےنہ رضخ رمکے ںیم یلیلٰ یک رضورت ےہ ہی  

  آی ا وت اےس ہی س  رک دھکی رک رپاشیین ےس ےنہک اگل

ںیہن رضخ ےھجم ہی اسری زیچںی دےنی دو ںیم ےن تہب وسچ ھجمس رک ہی ہلصیف یک ےہ ارگ 

اری ایچبں ان ولھکونں ےس ںیہن لیھک یتکس وت یک وہا داراالامن ےک میتی ےچب ان 
م
س    ہ
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 اور رہم ےک ےیل داعںیئ رکںی ےگ

ے

 
اری انعی

م
  زیچوں وک اامعتسل رکںی ےگ اور ہ

 ںیہ ریمی    ارگ مت ان

ے

د رک یھب دے تکس ری 

ن

ر ےس چ
م
ومیتیں وک ھچک دانی اچیتہ وہ وت مہ ی اہ

  ویچبں یک زیچںی ویکں دے ریہ وہ

د رک یھب دںی ےگ ان وک نکیل ہی اسری زیچںی ری 

ن

ر ےس چ
م
 ںیم اس مہ دںی ےگ رضخ مہ ی اہ

 ےیل دے ریہ وہں ویکہکن ےھجم ریمی ویچبں ےک ےئل تہب اسری داعںیئ اچےیہ ۔ 

ا اچیتہ وہں

ن

  ںیم ان وھچےٹ وھچےٹ وچبں ںیم اینپ ویچبں وک وسحمس رکی

ا   ںیہن آےن دی 
 
ی ر

ے

  ںیم تہب وخد رغض وہں ںیم ےن یھبک اینپ ویچبں وک اےنپ ےب دح ق

ارا اکم ااسی ےہ ہک یھبک یھب ںیمہ وگیل
م
 ںیہ ںیم اینپ ہ

ے

 گل یتکس ےہ یھبک یھب مہ رم تکس

  ویچبں وک امں یک اعدت ںیہن ڈاانل اچیتہ یھت

نکیل وہ دوونں ھجم ےس روھٹ رک یلچ ںیئگ ہشیمہ ےک ےئل ۔رضخ ںیم ودعہ رکیت وہں ارگ  

ا ںیہمت یھبک اےس وخد ےس دور ںیہن رکوں یگ 

ن

زدنیگ ںیم ےھجم یھبک دوی ارہ اوالد وہیئ ی

ںیم اب وسحمس رک ریہ وہں ںیم ویکں اینپ ویچبں ےکسمل ےس ےب ربخ   اس ڑتپ وک 

 ریہ رضخ 
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ویکں اںیہن وخد ےس دور یک دوھکی ہن وہ روھٹ رک ہشیمہ ےک ےیل ھجم ےس دور یلچ ںیئگ  

اراض وہںیئگ ۔وہ آوھکنں ےس یمن اصف رکےت وہےئ 

ن

ہشیمہ ےک ےئل اینپ امں ےس ی

  اھٹیب اور اےس اانپ دنکاھ شیپ یکوبیل وت رضخ اس ےک یپاس آےت وہےئ ڈیب ےک 
 
ی ر

ے

  ق

  وہ آہتسہ ےس اس ےک دنکےھ رپ رس ریتھک اخومیش ےس آوسن اہبےن یگل

  مت 
 
راب ںیہن وہں ےگ اور ج

ن

ھاارے ی ال چ

م

ے

ب

ںیم اہمترے رس رپ روز یپمچ رکوں یگ 

رت ےک دن ھجم  

ن

ی ااں آچ

ٹ

 ی ن
پ
اکم ےس واسپ آؤ ےگ ہن وت روز ںیہمت گہ رکوں یگ اہمتری 

 ںیگن ںیگےس اسحب ام

 ےس اگل ایل اکش وہ اس اک دھک 

ن

وہ آوسن اہبےت وہےئ وبیل وت رضخ ےن اےس اھتم رک اےنپ یس 

ا اہکں نکمم اھت

ن

  مک رکاتکس اکش وہ اس یک ڑتپ وک اٹم اتکس نکیل اتمم یک ڑتپ وک اٹمی

ارف آایگ ۔اور یلیلٰ ےساسامن ےل رک اےس اگڑی ںیم ٹفش 

 

ر ںیم ش وھتڑی یہ دی 

ارف ےناےس اےنپ اسھت ےنلچ ےس عنم رک دی ا رکےن اگل ۔یلیلٰ 

 

 یک تعیبط وک دےتھکی وہےئ ش

  اھت

°°°°°° 
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 اھت 

ے
ے

  رات ایگرہ ےجب اک وق

رھ راہ اھت

ٹ

ے وہےئ آےگ ی 

ے

ن

ٹ

ن
 
سی
ھ
گ

  وہ اہوھتں ںیم گیب ےیل اےس 

اس ےن رس اور رہچے رپ ڈہ نہپ راھک اھت ہک وکیئ یھب آاسین ےس اےس اچہپن ںیہن اتکس اھت 

 وہ تہب یبمل اسمتف ےط رکےک آی ا اھت 

  اکھتوٹ اس ےک ای  ای  وضع ےس کلھج ریہ یھت

 اس ےن آہتسہ ےس دروازہ وھکال وت دوونں المزہم ارلٹ وہںیئگ

 یہ اوہنں ےن رہگی رپوکسن اور دروازے یک رطف دےنھکی ںیگل نکیل اےس دےتھکی

  اسسن یل

ا 

ن

یسیک ںیہ وہ دوونں زی ادہ گنت وت ںیہن یک وہ المزہم ےس وپےنھچ اگل وت دوونں ےن رکسما ےک ی

  آایگ اھت

ن

ا وہا ان ےک رمکے یک اجی

ے

  ںیم رس الہی ا وہ رکسمای

را گیب اس گیب ںیم یک ےہ المزہم ےن وپاھچ

ٹ

  اانت ی 

اسامن وہ رکسماےت وہےئ ادنر دالخ وہا وت اےس دےتھکی یہ وہ ان دو رپویں اک اسرا رضوری  

 دوونں الچےت وہےئ اس یک رطف آیئ ںیھت 
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 ےس آ یگل یھت

ن

ارف اچوچ رعنہ اگلےت وہ اس ےک یس 

 

  ش

ریمی زہشادی اں یسیک وہ دوونں وہ ی اری ی اری ان اک رس وچاتم وپےنھچ اگل دوونں وخیش ےس  

   یھتاہں ںیم رس الہیت اےس ےب دح ایپری یگل 

ی ااں اہیں رپ تہب وخش 

ٹ

 ی ن
پ
اہک اس یک 

ے

ااھچ ہی اسرا اسامن مت دوونں یک امام ےن اجیھب ےہ ی

مت ولوگں وک تہب اسرا ایپر یھب رےہ ےھت اور وپھچ رےہ ےھت ہک مت دوونں    رںیہ اور ی ای ا

ا وہ تہب رنیم ےس ان دوونں ےس وپھچ راہ اھت

ن

  اہیں رپ وخش وہی

رپ زی ادہ ڑپاھیئ یھب ںیہن رکین ڑپیت یھت نکیل آپ ےن وت اہک اچوچ مہ تہب وخش ںیہ اہیں  

 وہں ےگ نکیل ہی اسیک وہلٹس ےہ اہیں 

ے

ارے تہب اسرے دوس
م
اھت ہک وہلٹس ںیم ہ

  وت مہ دوونں ےک العوہ اور وکیئ یھب ںیہن ےہ

 اور امام اور ی ای ا مہ ےس ےنلم بک آںیئ ےگ وہ دوونں ی اری ی اری 

ے

ارے دوس
م
اہکں ںیہ ہ

   ریہ یھتوسال رک

پ رک اجؤ ریمی ویلکپھچں وہ دوونں دلج یہ آںیئ ےگ مت ولوگں ےس ےنلم ےک  ارے جپ

  ےیل نکیل یف ااحلل مت ولوگں وک ںیہی رانہ ےہ ان ےک ریغب
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ر رطح یک وھچٹ ےہ ای  
م
اہیں مت ولگ ڑپاھیئ رکو اور یتسم رکو اہیں مت ولوگں وک ہ

وہ وت ریمی آیٹن اور افشآیٹن وک اتب دانی   دورسے اک ایخل روھک اور یسک یھب زیچ یک رضورت

 ۔وہ ےھجم اتبںیئ ںیگ 

اور ںیم وہ زیچ ےل رک اہیں احرض وہ اجؤں اگ )ارگ مت ولوگں یک امں ےک اہوھتں زدنہ چب 

  ایگوت( اس ےن وساچ

یلیلٰ ےن اےس اجن ےس امر دانی اھت ےلھچپ دونں وہ انتج ڑتیپ    ویکں ہک اچسیئ اجےنن ےک دعب

ارف یک ومت یھت اینپ ویٹیب

 

دایئ رپ رویئ یھت اس ےک دعب تقیقح اجن رک ش ں یک خ 

  الزم یھت

ر لکن رک اس ےن اانپ 
م
دوونں ےس لم رک اںیہن تہب اسری دہای ات دے رک واہں ےس ی اہ

  وفن اکنال

 رپ رظن رےھک وہےئ وہں اہیں 
پ
 رکو ںیم ای  ای  ب

ے

اہں وہ وت ی الکل کیھٹ ںیہ رکف م

 وہ ی الکل وفحمظ ںیہ 

ر اگرڈز ےک یپاس آی اوہ  
م
 داتی دروازہ دنب رکےت وہےئ ی اہ

ے

 
  ریمی اور افش وک دہای

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

781 

  ہک اس دوران اس یک 
 
 ارلٹ رےنہ اک اتہک واسپ اینپ اگڑی ںیم اھٹیب ج

پ
ر ب
م
اور اںیہن ہ

ا اھت آھٹ ےٹنھگ اک ای  

ن

اکل لچ ریہ یھت اےس حبص وہےن ےس ےلہپ ےلہپ واسپ اےنپ رہش اجی

ےٹنھگ اک رفس اس ےن ای  ی اررھپ ےس رشوع رک دی ا  8یک اھت اور  رفس ایھب ایھب اس ےن متخ  

  اھت

°°°° 

ارف وہ رسخ آںیھکن ےئل اس یک رطف دےنھکی یگل

 

 مت اسرا اسامن دے آےئ ہن ش

 

ا ارف ےن وفراً اہں ںیم رس الہی 

 

  وت ش

  اکم واسپ وجانئ رکو یگ وہ اس اک دایھن اٹبےن ےک ےیل وپےنھچ اگل   مت بک

 سک 

ٹ

ارف نکیل یک ںیہمت ہتپ ےہ ہک ہی البس

 

ںیم لک ےس واسپ اکم ہپ آ اجؤں یگ ش

  ےن رکوای ا ےہ وکیئ کش وکیئ ادنازہ وہ اےس دھکی رک وپےنھچ یگل

ارف ےن ای  رظن ےھچیپ وصےف رپ ےھٹیب رضخ وک داھکی وج ا

 

س یک ی ات رپ وبالھک رک ولہپ ش

  دبل ایگ
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ے وہےئ وبال

ے

ھن

ٹ

ی ن ت

  مت اس ےک اسھت یک رکو یگ یلیلٰ وہ آہتسہ ےس رضخ ےک اسھت وصےف رپ 

ارف ںیہمت ںیہن اتگل ہک ںیہمت اس رطح ےبووقیف رھبا  

 

ا اچےیہ ش

ن

ویہ وج ےھجم رکی

ا اچےیہ

ن

  وسال ھجم ےس ںیہن رکی

قب ہتپ الچ ےہ ہک اگڑی وک اہپڑی یک رطف ےل رک یلیلٰ مت ان وک وھچڑو اافنرنشیم ےک اطم

 ںیہن اھت 

ٹ

 اجی ا ایگ اھت اور ویہ رپ اےس آگ اگل دی یئگ یھت وہ البس

ان ےن اگل ےیک ںیہ ےھجم ہی مب 

ن

ر ان
م
ےھجم گل راہ ےہ ہک اگڑی ےک رپزے یسک تہب امہ

گ ےہ رھگ ےک ادنر دا

ن

ی

ن

ی ن
پل ی
 ںیہن گل راہ ےھجم گل راہ ےہ ہک ہی یسک یک 

ٹ

لخ وہےت البس

  وہےئ ای  افلئ لبیٹ رپ کنیھپ رک ی ارم یلیلٰ وک دےتھکی وہےئ وبال

سک یک الپگنن ےہ ہی ڈویل اتبؤ ےھجم ںیم اےس ڑیچرک رھک دوں یگ سک ےن یک ےہ ریمی 

  ویٹیبں ےک اسھت ااسی افلئ وک ااھٹےئ وہ یپاولگں یک رطح دےنھکی یگل

  رضخ یک وت اجن رپ انبیئ یھت

 

ے

ام ی

 

 دو یلیلٰ ںیم ںیہمت س  اتبؤں اگ اور نیقی رکو رجمم اہمترے اک و  ےھجم ش

ے
ے

ق
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دقومں ںیم ھٹیب رک مت ےس اعمیف امںیگن ےگ وہ وصےف رپ ان دوونں وک وھگرےت وہےئ 

ارف ےن لکشمب وھتک لگن    وبال

 

 ش

ںیہن وہ ےھجم ریمے دقومں ںیم ںیہن ہکلب ان یک الوشں ےک ڑکٹے ںیم اینپ آوھکنں 

ی ںیہ وہنجں ےن ریمی ےک اسےنم دانھکی اچ

ن

ھت
ی ک

یتہ وہں ی ارم ےھجم ان یک الںیش د

ویچبں وک اجن ےس امر ڈاال ںیم اںیہن اینپ آوھکنں ےک اسےنم اسسن اتیل وہا ںیہن دھکی 

ا

ن

  یتکس ڈویل اںیہن امر رک ریمے یپاس الی

د ادناز رپ رضخ وصےف ےس اھٹ اھٹیب   یلیلٰ ےک دشی 

ارف ےن رھک رک یلیلٰ اس یک وکیئ وبجمری یھب وت وہ یتکس

 

 ےہ اس ےک ےب اسہتخ ےنہک رپ ش

ا امرا

ے

  اس ےک ریپوں رپ اانپ وجی

ا 

ے

ہلیلٰ ےن ریحایگن ےس اس صخش وک داھکی اھت وج اینپ ویٹیبں ےس ےب انپہ تبحم اک دوعیٰ وت رکی

  اھت نکیل ویٹیبں یک ومت رپ اس یک آھکن ےس ای  آوسن ہن رگا اھت

ام  اٹیب ان یک وبجمری اں وت ںیم دور رک

 

 6وں اگ اےنپ اسرے اہبےن اور وبجمری اں ےل رک ش

ا وہ ان دوونں اک دنکاھ اپھتپھتےت آہتسہ آواز ںیم وبال بلطم 

ن

ےجب آسف ںیم چنہپ اجی
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 س  ھچک اجن اکچ اھت   ی ارم

 

ری دن اھت 

ن

ارف ای  دورسے وک دےنھکی ےگل بلطم آج ان یک زدنیگ اک آچ

 

 رضخ اور ش

 

 ںیہن وہا یلیلٰ افلئ چپ  رک ریہ یھت سج ںیم 

ٹ

 اصف اھکل اھت ہک اس ہگج وکیئ البس

ی ااں زدنہ یھت ای  ادیم یس اس ےک دل 

ٹ

 ی ن
پ
 ںیہن وہا اھت وت بلطم ایکس 

ٹ

نکیل ارگ البس

 ںیم دیپا وہیئ 

 اور رہم ۔۔۔۔۔ 

ے

 
 ںیہن وہا وت اس اک ہی بلطم وہا ہن ہک انعی

ٹ

 ی ارم ارگ البس

 

 اور ای  دن ےک ادنر وہ اہمترے آف وکرس اس اک ہی بلطم وہا ہک وہ دوونں زدنہ ںیہ

 یپاس آںیئ یگ 

 

ھچک ںیہن وہا اہمتری ویٹیبں وک اور ہن یہ اب ںیم ھچک وہےن دے اگ مت ولوگں آسف ںیم 
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ر لکن ایگ
م
ا وہا ی اہ

ے

  ولم ےھجم وہ ان دوونں وک وھگری

 

°°°° 

 

مت ےن وت اہک اھت ہک مت ےن تہب ایھچ الپگنن رک ریھک ےہ وت ی ارم وک ہتپ ےسیک الچ یک الپگنن 

یک یھت مت ےن اہپڑوں ہپ اجےک اگڑی وک الج دںی ےگ اور اس ےس یک وہاگ س  وک ےگل اگ 

 وہا ےہ .واہ یئھب واہ۔ہی الپن اھت اہمترا ہی ۔۔۔۔۔؟ 

ٹ

 مب البس

 

ارے ےب ریغت آدیم الپگنن وت وہ رک 
م
ا وج ی ارم یک رظنوں ےس چب اجیت۔ سج ںیم ہ

ے

ی

زدنہ ےنچب ےک اچزسن وہےت ارگ ںیہن وت س  ھچک ی ار م وک اتب دےتی وہ وخد اھبنسل اتیل وہ ےصغ 

 ےس رھبا وہا اےس انس راہ اھت

 

ا 

ے

ا وت وہ اےنپ رطےقی ےس اھبنسل اتکس ارگ یلیلٰ وک اتبی

ے

ارف ارگ ی ارم وک اتبی

 

یہی وت ہلئسم ےہ ش
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ا ہی رطخہ دھکی رک ہتپ ںیہن یک ےس یک رک دیتی وہ  

ے

 ریشین اینپ ویچبں یک زدنیگ رپ ڈنمای

 

ہی ولگ ےھجم دیکمھ دے رےہ ےھت ہک ارگ ںیم ےن ی ارم وک اجن ےس ںیہن امرا وت وہ ریمی 

ویٹیبں وک امر ڈایل ےگ ی ارم وک ںیم امر ںیہن اتکس اور اینپ ویٹیبں وک رمےتدھکی ںیہن 

  

ے

  ںیم ان ولوگں وک اجاتن یہ ںیہن اتکس۔وہ یھب ی
 
  ج

 

تہب وسچ ھجمس رک ںیم ےن ہی ہلصیف یک اھت ہک ںیم اینپ ویٹیبں وک اسےنم ےس اٹہ دوں اگ 

د راہ ےہ ۔ 

ٹ ن

 اصرم یھب ان ولوگں ےک الخف وبثت ڈوھی

 

اس ےک ی ارے ںیم اصرم وک ہتپ لچ ایگ ویکہکن اس ےن ریمے ومی الئ وفن رپ 

 رٹرسیاگلی ا اھت ۔ 

 

د ان ول ای 

 

وگں ےن رھگ رپ ہلمح یک ۔اس دن ںیم رھگ رپ ںیہن اھت ارگ یلیلٰ ںیہن وہیت وت آج ش
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ا

ے

  ںیم اینپ ویچبں یک ومت رپ آج چس ںیم آوسن اہب راہ وہی

 

ی ار وہ ولگ رصف وفن رپ ی ات رکےت ےھت ھجم ےس وہ ےھجم دایکمھں دےنی ےگل ہک ارگ 

ریمی ویٹیبں وک اجن ےس امر ڈایل ےگ اور ںیم ےن ی ارم وک اےنپ اہھت ےس ںیہن امرا وت وہ 

  اانت یہ ںیہن اوکسل ےس ڈکپین رکےن یک وکشش یک یئگ

 

دورسی رطف ی ارم ےک اسےنم ےھجم اخومش رےنہ یک دایکمھں دی اجریہ یھت اصرم 

حاال اینپ 
فل
ےن ہی اسری وفن اکل اےنپ اکونں ےس نس یل اور اس ےن ےھجم اہک ہک ےھجم 

  دانی اچےیہ  ویچبں وک رظنم ےس اٹہ 

 

ر وہ ولگ ںیہ وکن 

ن

ںیم ےن ہی س  رصف اس ےئل یک اھت ہک ںیم ہی اجن وکسں ہک آچ

 اور رہم وک س  یک رظنوں ںیم امر رک 

ے

 
اور ی ارم یک اجن ےک ےھچیپ ویکں ڑپے ںیہ انعی

 چنہپ اجؤں اگ نکیل ںیم ی ارم یک رظنوں ںیم آ ایگ ںیم داین 

ے

ےھجم اگل ہک ںیم ان ولوگں ی
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ر ا
م
ان وک دوھاک دے اتکس وہں نکیل ی ارم یک رظن ےس ںیہن چب اتکس اور اب ی ارم  ےک ہ

ن

ن

  ےھجم زدنہ ںیہن وھچڑے اگ

ارف ےن لمکم یک 

 

ارا یک احل رکے یگ اس یک ادوھری ی ات وک ش
م
 اور ہتپ ںیہن یلیلٰ ہ

 

ےن ۔ںیم وت سب ان دوونں ےک زدنہ وہےن یک وخیش ںیم یپالگ وہ ایگ اھت ےھجم یک اتپ اھت مت  

 ہی اسری الپگنن یک وہیئ ےہ

 

اور وےسی یھب ےھجم وت سب اانت یہ اتپ اھت ہن ہک وہ دوونں زدنہ ںیہ اس ےک العوہ وت مت ےن ےھجم 

 ھچک اہک یہ ںیہن 

 

 ھچک اتبی ا ںیہن بلطم ہک ریمے زدنہ ےنچب ےک اچسن ںیہ 

 

ارف وصعمتیم ےس اتہک

 

 اےس دھکی راہ اھت    ش
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ارف وت اس ی ات رپ نیقی 

 

ان اک ہنم وتڑ دے ش

ن

رضخ اک دل اچاہ اس دو رہچے واےل ان

ی ااں زدنہ ںیہ

ٹ

 ی ن
پ
 رکےن ےک ےیل ےلہپ ایتر یہ ںیہن اھت ہک اس یک 

 

ارف وک اتبےن اک وت اس وک ارادہ ںیہن اھت اس ےن اےس اس ےئل اتبی ا اھت ویکہکن یلیلٰ وک 

 

اور ش

  ےس ےنلم ںیہن اج اتکس اھتاالیک وھچڑ رک وہ وخد اینپ ویٹیبں  

 

اہمتری ینتک یطلغ ےہ ہی وت ںیہمت ی ارم اتبےیئ اگاٹیب ارگ ںیم اسھپ وت زدنہ وت مت یھب ںیہن وچب 

 ےگ

 

الم 

 

ام یھب رضخ ےہاٹیب ںیم ی ارم اور یلیلٰ وک اتبؤں اگ ہک اس وپری الپگنن ںیم وت ش

ن

ریما ی

  اھت

 

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

790 

 ےس دنمش اےھچ ںیہ وہ داہیئ

ے

  دےتی وہےئ وبال  ریتے ےسیج دوس

 

ر ےلہپ ای  دنمش   ںیہن اہیں ھچک دی 

ے

ام اک وکیئ دوس

ن

ارف ی

 

 ریما ش

ے

 وکن دوس

ے

دوس

انب ےہ اور ڈویل یک میٹ دونمشں ےک اسھت یک رکیت ےہ وہ ےھجت ی ارم ےکاسےنم ہتپ ےلچ اگ 

ر الچ ایگ اہجں یلیلٰ ےصغ ےس داںیئ ی اںیئ لہٹ ریہ یھت تہب د
م
ا اھٹ رک ی اہ

ے

ونں وہ دیکمھ اگلی

ا روپ اسےنم آ راہ اھت

ن

  ےک دعب اس اک رپای

 

د وہ آسف اجےن یک ایتری رک ریہ  ای 

 

 ش

ے
ے

ریشین اےنپ اکشر ےک ےیل ایتر یھٹیب یھت اس وق

  یھت

 

ا اچاتہ اھت نکیل وہ اس  

ن

 اہکں اج ریہ وہ ۔۔؟وہ اس ےس وکیئ وسال ںیہن رکی

ے
ے

مت اس وق

ا اچاتہ اھت ہک ہتپ وت ےلچ

ن

 ہک زدنہ ےنچب ےک اچسن ںیہ ی ا ںیہن ےک ےصغ اک رگا ف چپ  رکی

د اےس اینپ ویٹیبں اک ی اپ ھجمس رک زدنہ وھچڑیہ دے  ای 

 

 ش
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ا  رضخی ارم ےن اہک ےہ ہک وہ ےھجم س  ھچک اتبےئ اگ نکیل یف ااحلل اس ےن ےھجم ھچک اتبی 

ںیہن وت وساچ وخد یہ آسف اج ےک چپ  رک آیت وہں ویکہکن اس افلئ ںیم وت رصف اگڑی 

رںی   ک ےن اس ےک رپزےیک وصتی 

ن

 ی
مکن
ر 
م
اگل    ںیہ اور ااسی گل راہ ےہ ہک یسک تہب امہ

  ےئک ںیہ ۔نکیل اب ںیم اس ےک رپزے اگل اگل رکوں یگ

 

رزگ ںیہن ےہ 
م
 اگڑی یک وہین اچےیہ وہ وت اس یک ہ

ے

 ےک دعب وج احل

ٹ

ویکہکن ای  البس

ارف وک یھب ےنلچ اک وہک 

 

   ولچ مت یھب ی ارم ںیہمت یھب الب راہ اھت اور ش

ے
ے

ارے یپاس زی ادہ وق
م
ہ

  ںیہن ےہ

 

ی ار م ےن مت ےس یک اہک ہک یک وہ اجاتن ےہ ہک وہ ولگ وکن ںیہ اےنپ رس رپ یتکٹل ولتار اک 

ارف ےن وپاھچ

 

ے ش

ے

کلن

ن

ن
  وسچ رک رمکے ےس 
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اری ھچک 
م
ںیہن ہی وت ںیہن اتپ نکیل ی ارم ےن اصرم وک آسف ںیم البی ا ےہ وہ اتکس ےہ ہک وہ ہ

   وہےئ اےنپ وجےت نہپ یکچ یھتدمد رکے یلیلٰ ےتہک

 

اچیبرہ اصرم یلیلٰ ہی وسچ ریہ یھت ہک ی ار م ےن اصرم وک دمد ےک ےئل البی ا ےہ وہ وت اجیتن یہ 

ارخی ںیم دو ںیہن نیت انجزے اےنھٹ واےل ںیہ

ے

  ںیہن یھت ہک آج یک ی

 

ارے ےیل رمح ڈال د ے آج اچبےل آدنئہ یھبک 
م
اے اہلل ان اظوملں ےک دل ںیم ہ

ارف ےن وپری دشت ےس داع یک 

 

ے دھکی رک ش

ے

کلن

ن

ن
ر 
م
ایسی رحتک ںیہن رکںی ےگ یلیلٰ وک ی اہ

  ےس آی ا اھت

ن

  سج رپ اس دشت ےس آنیم رضخ یک اجی

 

°°°°° 

 

ی ارم آسف اجےن ےس ےلہپ رھگ آی ا اھت دو دن ےس روی ام وک اخبر اھت ےلہپ اکلہ رھپ زیت رھپ اکلہ اور  
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  روح اتب ریہ یھت ہک اب رھپ زیت وہ ایگ ےہ

 

اےم اک 

ن

ارف اور رضخ ےک اکری

 

وہ حبص یہ اےس وہلٹپس ےل رکاجےن وال اھت نکیل اےس ش

 ہتپ لچ ایگ 

 

 ی ارم ےن رھگ آےت یہ س  ےس ےلہپ اس وک داھکی اھت وہ ھچک دن ےس اکیف ڈل ڈل گل راہ اھت

ا وہا اھت

ٹ

  وہ اجگ راہ اھت نکیل رھپ یھب انب رشاروتں ےک آرام ےس ڈیب رپ ل 

 

 سج اک بلطم اھت ہک وہ زی ادہ امیبر ےہ 

 

ا ایپر ےس اس اک اماھت وچم 

ے

ریما اطیشن اانت اخومش ویکں ےہ وہ اےس اینپ ی اوہں ںیم ااھٹی

  رک وپےنھچ اگل
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ا اس یک لقع رپ اممت 

ے

 ر ےہ )ےھجم ویفر ےہ (وہ اھنن اس اہھت اےنپ امےھت رپ امری
پ 

دمےھ پ

  رکےت وہےئ اتبےن اگل

 

ویفر یک یک اجمل وج ریمے ےٹیب وک وہ اجےئ ولچ دلجی ےس وبول اےنپ ویفر وک ہک اےنپ رھگ 

 ےس اجےئ ںیمہ ںیہن اچےیہ اس ےک ادناز رپ رکسماےت وہےئ ی ارم ےن اےس اےنپ

ن

 یس 

  اگل رک اہک

 

ںیہن اج راہ ۔۔وہ وصعمتیم ےس ہنم وسبر رک وبال ہکبج روح ےک رمکے ںیم آےن رپ وفرا 

 ںیم پھچ ایگوج اس ےکےیل دوایئ ےل رک آیئ یھت

ن

  ی ارم ےک یس 

 

روی ےس دوایئ یپ رک 

ٹ

روی ام اٹیب دوھکی ںیم اسھت ںیم اچٹیلک یھب الیئ وہں ہی دنگی ک

 اچٹیلک اھکؤ وت آپ دلجی ےس کیھٹ وہ اجؤ ےگ وہ اےس ایپر ےس آپ اسھت ںیم یھٹیم

  الہبےت وہےئ وبیل
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 ںیم رصف اچٹیلک اھکؤں اگ وہ ہنم انب رک وبال 

 

نکیل اچٹیلک وکیئ دوایئ ںیہن ےہ کیھٹ وہےن ےک ےیل ںیہمت ڈیمنسی ینیل وہیگ ورہن 

  اےلگ یہ ےحمل وہ ڈارٹک الکن آپ وک انشکجن اگلںیئ ےگ وہ اےس اھجمسےت وہےئ وبیل
 
 ج

 ڈیب رپ ڑھکے وہ رک ااکنررکےن اگل 

 

  ںیم وت ای  دم کیھٹ وہں۔۔۔ دوایئ یک رضورت ںیہن

 

 ہن اھتاتم وہ وت 

ے
ے

روق نکیل اس اک اھنن اس ووجد اےلگ یہ ےحمل ڈیب رپ رگ ایگ اھت ارگ ی ارم اےس ی 

ا

ے

  انیقی رکچ اھک رک زنیم رپ رگ اجی

 

 ںیہ اور ہی ڈیمنسی آپ وک ینیل وہیگ اور ےھجم رضوری  روی ام ریمی اجن آپ کیھٹ ںیہن
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ا ےک آؤں اگ رھپ مہ اےس ڈارٹک ےک یپاس ےل رک ںیلچ ےگ

ٹ

پ

ن

  اکم ےہ ںیم وہ ن

 

ردیتس دوایئ الھکےن اگل روی ام روےن اگل وت اےس وچم رک روح یک وگد  ی ارم ہہک رک اےس زی 

  ںیم ڈال رک وہ اےس اھجمسےت وہےئ ےنہک اگل

 

پ رکواےن یک وکشش رکےن   ےس اگل رک اےس جپ

ن

ا وہا ووجد اےنپ یس 

ے

ہکبج روح اس اک روی

ا وہا    ہ روی ام وک اس رطحیگل اجیتن یھت ہک وہ اےس دوایئ ںیہن الھک یپاےئ یگ ویکہکن و

ے

روی

ںیہن دھکی یتکس یھت نکیل ی ارم اس ےک روےن یک رکف رکےت وہےئ اس یک تحص رپ یھبک  

 یھب اس ےن ااسی یہ یک اھت

ے
ے

  رکس ںیہن اتیل اھت اور اس وق

 

ارف   روی ام وک دوایئ الھک رک وہ 

 

  اک اسحب رکےن اجراہ اھت   رضخ اور ش

 

ا اےس یھب ااھچ ںیہن اگل اھت نکیل ہی اس ےک اےنپ اجراحہن ادناز ےس روی ام  

ن

وک دوایئ الھکی
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ےیل رضوری اھت روح وک اس اک ایخل رےنھک اک اتہک وہ اےنپ آسف الچ ایگ اب ہن اجےن اےس 

 اگل اھت

ے
ے

پ رکواےن ںیم روح وک انتک وق   جپ

 

°°°° 

 

 رضخ اصج  یلیلٰ یک ایچبں اہکں ںیہ۔۔۔۔؟ وہ ااہتنیئ ےصغ ےس وپےنھچ اگل ۔ °

 

 ریمی یھب ایچبں ںیہ ںیم ی اپ وہں ان اک ان    ی ارم ی ار یک وہایگ ےہ ںیہمت

ے

 
رہم اور انعی

را ںیہن وہےن دوں اگ رضخ ےن اھجمسےت وہےئ اہک   ےک اسھت ھچک ی 

 

ںیم ےن وپاھچ یلیلٰ یک ایچبں اہکں ںیہ رضخ ۔۔۔؟وہ ای  زوردار اکم اس ےک ہنم رپ 

  امرےت وہےئ رھپ ایس ادناز ںیم وبال
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ریمے یپاس ںیہ اور ی الکل کیھٹ ےہ رضخ ےن اانپ ہنم اصف رکےت وہےئ اتبی ا اہجں ےس 

 اس ےک ےلمح یک وہج ےس وخن ےنہب اگل اھت 

 

ںیم ےن اہک ۔اہکں ںیہ ۔۔۔۔۔! وہ ای  ی ار رھپ ےس اس اک رلک ڑکپ رک اےنپ اسےنم رکےن 

  وہ وبل ااھٹ 
 
 اگل ج

 

  وہ وفرا وبالاہمترے افرم اہؤس رپ ریمی اور افش ےک یپاس  

 

الم ںیہ ۔۔۔۔؟ ی ارم ےن ےبینیقی ےس اہک وہ 

 

بلطم ےک اس س  ںیم وہ دوونں یھب ش

 اس یک وافدار اسیھت ںیھت ۔ان ےس ی ارم وک ایسی ادیم ںیہن یھت 

 

ن یک اور 

ے

ن

ن

 ی
من

ارا اسھت دےنی ےک ےیل ایتر یہ ںیہن ںیھت نکیل ںیم ےن ان یک 
م
ںیہن وہ وت ہ

اری دمد یک اصرم ےن یسک وطےط   اہک ہک ی ارم وک س  ھچک ہتپ
م
  اج رک اوہنں ےن ہ

ے

ےہ ی
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 ںیم اھت ۔ 

ٹ

سٹ
لن 
 یک رطح ی اد یک وہا قبس انسی ا۔آج وہ یھب اس 

 

ارف ےھت۔ 

 

 سج ںیم رضخ اور ش

 

 اور آج اس یک وردی یھب یسک اکم یک ںیہن یھت ۔

 

بلطم ےک مت ولوگں ےن ےھجم ملع ںیم الےئ ریغب ریمے یہ ولوگں وک اامعتسل یک 

دا وپری دشت ےس اصرم یک تشپ رپ امرےت وہےئ اےس 

ٹ ن

۔۔۔؟اےنپ اہھت ںیم ڑکپا وہا ڈی

  الچےن رپ وبجمر رک ےک ی ا رم ےن وپاھچ

 

یطلغ وہیئگ اعمف رکدو وہ ولگ ںیمہ دایکمھں دے رےہ ےھت ہک ارگ مہ ےن ںیہمت 

 اور رہم وک اجن ےس امر ڈایل ےگ وہ ولگ وکسل یھب ےئگ 

ے

 
ھچک یھب اتبی ا وت وہ ولگ انعی

 رہم وک ڈکپین رکےن ےک ےئل نکیل واہں اوکسل ےک اگرڈ ےن ان وک اچب ایل

ے

 
  ےھت انعی

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

800 

 

اور وفرا یہ ےھجم وفن رک ےک اتبی ا ہک واہں ریمی ویچبں وک ڈکپین رکےن یک وکشش یک یئگ 

ان وک ےل رک وت آی ا نکیل دل ںیم ای  ڈر ھٹیب ایگ اھت ہک یھبک یھب ھچک ےہ ںیم واہں ےس  

  یھب وہ اتکس ےہ

 

وہ ولگ رصف ھجم ےس وفن رپ ی ات رک رےہ ےھت ی ارم وہ وکن ےھت ںیم ںیہن اجاتن نکیل 

اصرم وک کش اھت ہک ھچ ےنیہم ےلہپ لیج ےس وھچےتوہےئولگ وج یپااتسکن ےس اہیں 

الم یھت وہ ڑلیکں الےئ ےھت نج ںیم اہمت

 

اہ ش

 

رے رھگ آیئ وہ امہمن وحرم دقمم ش

  ولگ ںیہ

 

اےط ےھجم وج کیھٹ اگل وہ ںیم 

ن

اک ولگ ےھت ی ارم اور ای  ی اپ وہےن ےک ی

ن

وہ تہب رطخی

  ےن رکدی ا
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ںیم اینپ ویٹیبں ےک ےیل ںیہمت دوھاک ںیہن دے اتکس اھت اور ہن روح یک زدنیگ یک وخایشں 

 نیھچ اتکس اھت 

 

ا وہاگ ںیم ںیہن اجاتن اھت وہ ےھجم دیکمھ

ن

 دے رےہ ےھت ہک ےھجم ںیہمت اےنپ اہوھتں ےس امری

ہک ںیم اینپ ویٹیبں یک اجن اچب وکسں اگ ی ا ںیہن نکیل اہمترے اسھت دغاری ںیہن رک اتکس 

 ںیم

 

ا    ان ولوگں ےک ی ارے ںیم اجےنن ےک ےیل ںیم ےن اینپ ویٹیبں وک رظنم ےس اٹہ دی 

 

  ت اتبیئرضخ ےن اےس وپری ی ا 

 

اصرم اک کش ی الکل کیھٹ اھت ہی ویہ ولگ ےھت وج ھچ ےنیہم ےلہپ یپااتسکن ےس دیئب ڑلیکں 

ااکم انب دی ا اھت اور اب وہ ولگ ی ارم وک اجن ےس امر 

ن

الےئ ےھت اور ی ارم ےن ان ےک اکم وک ی
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 رک اانپ دبہل انیل اچےتہ ےھت سج ےک ےیل وہ رضخ وک اامعتسل رک رےہ ےھت ۔ 

 

د یہ اس یک الش لمکم یسک وک ان ےک وب ای 

 

س ےک ی ارم ےن اےنت ڑکٹے ےیک ےھت ہک ش

ارپ ںیم ڈال ےک وہ اصرم ےک رھگ 

 

لم یپایت نکیل اس ےک اسرے یپارٹ عمج رکےک ای  ش

ر راھک ایگ اھت
م
  ےک ی اہ

 

اور واہں رپ وموجد ی ایق اسرے ڑلےکاینپ اجن اچبےن ےک ےئل واہں ےس اھبگ ےئگ 

ای  گنیگ اھت وج یسک اور اک ںیہن ہکلب اس ےک اھبیئ اک اھت وہ ےھت اس گنیگ ےک اورپ یھب  

ام ےس اجےن اجےت ےھت ۔اور اب وہ رگنی گنیگ ی ارم وک امرےن    ولگ

ن

رگنی گنیگ ےک ی

 ں وک اتبےئ ریغب دو دن ںیم اجن رک آج ان 

ن

 

ے

یک الپگنن رک راہ اھت ہی اسری ی اںیت وہ ان ت

 یک الکس ےل راہ اھت 

 

  یلیلٰ ےن رمکے ںیم
 
  دقم راھک۔ ج
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ر لکن ایگ 
م
 ں ےس اموگن وہ ہہک رمکے ی اہ

ن

 

ے

ی ااں مت ان ت

ٹ

 ی ن
پ
آو یلیلٰ ہی رےہ اہمترے رجمم اینپ 

 ں۔۔

ن

 

ے

 اب یلیلٰ اجےن اور وہ ت

 

 ں یلیلٰ وک وخزفدہ رظنوں ےس دھکی رےہ ےھت

ن

 

ے

 وہ ت

 

°°°°°° 

ے یہ اےس روح اک وفن آی ا 

ے

کلن

ن

ن
ر 
م
 ی اہ

 روح اےس تہب مک وفن رکیت یھت ۔اس ےن وفرا وفن ااھٹی ا 

راب وہ یئگ یھت۔اےس اخبر ںیم ےکٹھج گل رےہ ےھت ۔سج یک 

ن

 زی ادہ چ

ے

 ن ن ٹ
ی
ط
روی ام یک 

 وہج ےس روح تہب رپاشین یھت

دی ایت وہ ریہ یھت۔ 

ن

 روح وفن ےپ خ 
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ا   ی ارم اےس ایھب رھگ ےنچنہپ اک اتہک اینپ اگڑی یک رطف آی 

 و ں یک آوازںی وھگج ریہ یھت۔ ہکبج وپرے آسف
ن

ن

 خ
چپت

ارف اور اصرم یک 

 

  ںیم رضخ ش

 ان اک وت آج اہلل یہ اخظف اھت

°°°°° 

 ہن وھچڑ رک ویچبں وک 
 
یک بلطم ےہ اہمترا یلیلٰ مت ںیمہ اانت امرٹیپ رک ےنھٹیب ےک یھب اقب

 ےنیل یھب ںیہن ولچ یگ ۔۔۔۔؟

ارف وج رکیس رپ

 

ےنھٹیب یک وکشش رک راہ اھت خیچ رک ااھٹ اور رھپ اس یک ی ات اک وجاب دےتی  ش

  وہےئ وپےنھچ اگل

 وہ ی ارم ےک آرڈر  

ے

ںیم مت ولوگں ےک اسھت ںیہن اجؤں یگ اور ہن یہ مت ولگ ںیہک اج تکس

ےنلم ےس ےلہپ اور ریمی واہں ہن اجےن یک وہج ہی ےہ ہک ی ارم ےن ےھجم عنم یک ےہ اس ےن 

 مت ولوگں ےن ویبوقیف اک اکم رکےن ےک ی اووجد یھب ان دوونں وک ای  ہگج ویس اہک ےہ ہک

  ہگج اچنہپ رک ااھچ اکم یک ےہ

اس ےیل یف ااحلل ان دوونں وک ویہ رپ رےنہ دو اہجں وہ دوونں ویس ںیہ اور ی ایق وج مت ےن 
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  مہ ےس ہی ی ات اپھچیئ ےہ اس یک زسا ںیم ےن مت ولوگں وک دی ےہ

بلطم ےک مہ ےن وج اکم یک وہ ی الکل کیھٹ اھت وت زسا سک ی ات یک اصرم وبال ۔ویکں ےک 

   ےہ وہ ی الکل طلغ ےہاےس یھب یہی اتگل اھت ہک اس ےن وج یک 

 اوور اامسٹ ےنب یک ۔یلیلٰ ےن وجاب دی ا 

 

ا اچاتہ اھت اور ای  ی اپ وہےن ےک 

ن

اور رضخ وت رصف اور رصف اینپ ویچبں یک افحتظ رکی

اےط وج ھچک رکاتکس اھت اس ےن یک اور اس ےن وج یھب یک اھت اس ںیم ھچک یھب طلغ ںیہن اھت 

ن

ی

 ۔

ویکں یلم ی ارم ےن اںیہن اس وخین ریشین ےک آےگ ویکں وت اںیہن ےب اکر ںیم اینت زسا 

دے 

ٹ ن

 یھب ںیہن وھچڑا اھت اےنت اےھچ ےس ڈی
 
کنیھپ دی ا یلیلٰ ےن وت اںیہن ےنھٹیب ےک اقب

ے وہےئ یھب فیلکت وسحمس رک رےہ ےھت ۔ 

ے

ھن

ٹ

ی ن ت

 امرے ےھت ہک وہ 

  اھت اور اب اںیہن ہی ہتپ لچ راہ اھت ہک اوہنں ےن وج ھچک یھب یک وہ ی الکل حیحص

اری ویچبں اک اھت 
م
ری ی ات مہ ےس اپھچیئ ۔کیھٹ ےہ اعمہلم ہ

ٹ

ویکہکن مت ولوگں ےن اینت ی 
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الم ہن رک ےک مت ےن 

 

مت ی ارم ےس اپھچ ےتیل اےس ھچک یھب ہن اتبےت نکیل ےھجم چیب ںیم ش

اےط ان ویچبں وک 

ن

ری یطلغ یک ےہ ارگ مت ای  ی اپ وہےن ےک ی

ٹ

زدنیگ یک س  ےس ی 

ر نکمم وکشش
م
اےط ےھجم یھباچبےن یک ہ

ن

 وہ وت ای  امں وہےن ےک ی

ے

اجےنن اک قح     رک تکس

  اھت

 

ںیہمت سب ںیم ےن اس ی ات یک زسا دی ےہ اور ان دوونں وک زسا ان ےک وشمرے اور 

 ےھت اینپ الپگنن ںیم 

ے

اسھت دےنی یک وہج ےس یلم ےہ ارگ مت اچےتہ وت تقیقح ےھجم اتب تکس

 ےھت نکیل مت ےن ااسی

ے

الم رک تکس

 

   ںیہن یکےھجم ش

ا اچےیہ اھت ںیم ےن ویہ یک 

ن

  ان اک وج ااجنم وہی

 وک وںیہ رےنہ دو اہجں رپ وہ ںیہ

ے

 
حاال ےک ےیل رہم اور انعی

فل
  

د 

ٹ ن

ر ہگج ان ولوگں وک ڈوھی
م
اور اس ےک العوہ ای  اور ی ات اصرم مت ےلھچپ دو ےتفہ ےس ہ

ںیم ان ولوگں وک ہن   رےہ ےھت وج رضخ وک کیلب لیم رک رےہ ےھت نکیل ی ار م ےن دو یہ دن

 اج اچنہپ وت ایس 

ے

د اکنال ہکلب اسری اافنرنشیم اکنےتل وہےئ ان ےک اڈے ی

ٹ ن

رصف ڈوھی
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 مت ےس زی ادہ ےہ

ے
ے

  ی ات ےس ادنازہ اگل ول ہک ی ارم یک اطق

 

 مت اانپ دامغ وضفل ںیم اامعتسل ہن یک رکو 

اری دمد  
م
اری یھبک وکیئ دمد ںیہن رک اکس ااٹل ہی ہ

م
اتیل آی ا ےہ ۔ارگ مت اانپ دامغ اہمترا اقونن ہ

 مہ ان ولوگں وک 

ے

ڑلاےن ےک اجبےئ ی ارم وک اسری تقیقح اتب دےتی وت نیقی رکو اب ی

 

ے

 
 اچنہپ ےکچ وہےت اور رہم اورانعی

ے

ارے یپاس وہںیت۔   ان ےک ااجنم ی
م
 ہ

 

ارف ای  ی ات ی اد رانھک اچےہ وج یھب وہ اجےئ ںیہمت ریما اسھت دانی وہاگ ارگ 

 

اور ی ایق ش

را وہاگمت   ےن آدنئہ اس اک اسھت دی ا ہن وت اہمترا ااجنم اس ےس یھب زی ادہ ی 

اوگنں رپ ڑھکے وہارگ آدنئہ مت 

ٹ

 ںیہن رےہ نکیل اینپ ی
 
آج مت ےب کش ےنھٹیب ےک اقب

د مت اےنپ ریپوں رپ ڑھکے یھب ہن وہوکس وہ اےس دیکمھ دےتی  ای 

 

ےن ایسی یطلغ یک وت ش

 ےس اںیہن وپری    ےھچیپ یتلچ   وہےئ وبیل وہ ان ےک آےگ

ٹ

 ی

ٹ

لسلسم اےنپ وجوتں یک ی

  ی ات تہب اےھچ رطےقی ےس اھجمس یکچ یھت
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 یلیلٰ ےس ںیہک زی ادہ وت اس احل ںیم اس ےک وجوتں یک آواز وگجن ریہ یھت ۔

  اب مت رھگ ولچ ےگ ی ا اہمترا یہی رےنک اک ارادہ ےہ یلیلٰ ےن رضخیک رطف دےتھکی وہےئ اہک

ں رپ ینتک ےب ینیچ ےس ےھٹیب وہےئ ںیہ ایس ےیل زنطہی وہ اجیتن یھت ہک وہ ان رکویس

 رکسمایئ

 

ر مت ریمے وچبں ےک 

ن

 آرام ےس ےل اجؤں یگ آچ

ے

 رکو رضخ ںیم ںیہمت رھگ ی

ے

رکف م

  ی اپ وہ اانت وت رکیہ یتکس وہ ںیم اہمترے ےیل

ر ےہ وہ ںیھمت رھگ ےل اجےئ یگ اور رٹسم ارٹکپسن 
م
ارف وصعمہم ںیہی ی اہ

 

اور اہں ش

 ویبوقف اصرم مت اینپ ویبی وک الب ول ی ا اےنپ یسک آرسف وک یہ الب رک ےلچ اجؤاصج   

ٹ

 
  رگی

 رپ ٹیل رک اجؤ ےگ ۔ 

ٹ

 ویکہکن مت اگڑی ںیم ھٹیب رک ںیہن ہکلب کیب س 

ںیم داع رکوں یگ ہک مت ولوگں یک رات ایھچ زگرے اس ےن ای  رظن اسڈیئ رپ ڑپے 

 ڑکلویں ےک ڈریھ رپ ڈایل یھت ۔ 

 

ے
ن

ش رقتابی ای  درنج وت وہیگن ۔سج وک یلیلٰ ےن تہب وتہشت ےک درج

ک

ٹ

سی

 یک ینب 

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

809 

 ےس اامعتسل یک اھت

ے

  وہسل

 ںیہن اج راہ اھت 

ے

رضخےن اےتھٹ وہےئ یلیلٰ ےک دنکوھں اک اہسرا ایل ویکہکن اس ےس الچ ی

 یلیلٰ وک یسنہ وت تہب آیئ ۔ 

رس دی ا ۔ 

ے

 نکیل اب اےس اس رپ ی

وہ اجیتن یھت ہک رضخ ےن وج یھب یک ےہ اینپ ویچبں یک زدنیگ اچبےن ےک ےئل یک ےہ نکیل 

اےس اس ےس اپھچےن اک وکیئ قح ںیہن اھت ارگ وہ ی اپ اھت اےنپ وچبں اک الب وسچ راہ اھت وت وہ 

  یھب امں یھت سج اک وپرا قح ےہ اس یک ویٹیبں یک زدنیگ رطخے ںیم ےہ

ری ی ات اپھچیئ ۔ رضحوک ی ارم وک ےل رک دایکمھ

ٹ

 ں دی اجریہ یھت رضح ےن اس ےس اینت ی 

ارف اور اصرم اسری ی ات اجےتن ےھت بلطم ہک وہ رضخ ےک ےئل اس ےس زی ادہ 

 

نکیل ش

 نیقی ےھت
 
ی ےن دے رک    اقب

ٰ ی ل
ل

۔اس ی ات ےک ےئل رضح وک زسا وت انلم یتنب یہ یھت ۔وج

رض وپرا یک اھت

ن

  اانپ ق

°°°°° 

. نکیل     چپ  رکےن ےک دعب روپرٹ چپ  رکےن الچ ایگڈارٹک نسح روی ام اک لمکم 
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ا  دےنی اک آرڈر رنس وک دی 

ن

ن

 

س
 ی ک
خ

ن

ب

   اجےن ےس ےلہپ اس ےن روی ام وک ا

ا ےہ روح ےن 

ے

 ایتر ہن رکںی وہ انشکجن ےس ڈری

ن

ن

 

س
 ی ک
خ

ن

ب

آپ زیلپ ریمے ےٹیب ےک اسےنم ا

 رکفدنمی ےس اتبی ا وترنس رکسمایئ 

 ۔ اوےک میم ںیم دورسی رطف اج ےک رکیت وہں  

ےس تہب ایپر ےس وبیل یھت روح وت اس رنس اک    ایپرے ےب یب وک ڈر اتگل ےہ وہ روی ام

ی وت یھبک رکسما رکسما رک ی ارم ےک 

ے

ھت
ی ک

ادناز ی الکل ااھچ ہن اگل یھبک وہ ی ارم وک وھگر وھگر رک د

  یپاس اجےن یک وکشش رکیت

  اور اب وہ روی ام ےک ےھچیپ ڑپ یئگ یھت

ر ر ی 

ٹ

 ی ارم ےن تہب وغر ےس ینس رھٹیک رنس ںیہک یک روح ی 

ٹ

م
راہ ری 

ٹ

ایئ اور اس یک ہی ی 

  یھت

رھٹ یک وہ اچیبری ںیہن ہکلب اہمترا اٹیب ےہ دھکی ںیہن ریہ بک ےس اےس وھگر رک النئ دے 

  راہ ےہی ارم ےن وفرا اس یک ی ات اک وجاب دی ا 

 ربخدار وخ ریمے ےٹیب ےک الخف ای  ظفل یھب اہک ۔وہ آپ وک وھگر رک دھکی ریہ یھت روح
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ا   ےن اےس اتبی ا وت وہ رکسمای 

یک ی ات رک ریہ وہ بلطم اہمترے ےٹیب ےک وہےن ےک ی اووجد وکیئ ےھجم دھکی راہ اھت اتگل 

راب ےہ ۔روح ی ارم ےس یتہک یھت ہک اس اک اٹیب ی ارم ےس زی ادہ ایپرا 

ن

ےہ رنس یک رظن چ

  ےہوت ےگل اہھت ی ارم ےن اس ی ات اک یھب دبہل ےل ایل

 ےہ ورہن آپ ںیم دےنھکی القئ ےہ یہ یک روح اہکں ےھچیپ ےنٹہ وایل ےھجم یھب ااسی یہ اتگل

  یھت

 انہک۔سنہ سنہ ےک اہمترا اٹیب اےس اینپ رطف وتمہج 

ے

واہ ویبی اینپ رھٹ یک اوالد وک ھچک م

 مت ریمے رس ڈال دو ۔    رکے اور ازلام

  وت دیپا وہا ریتی رنس ےک اسھت گنٹیس رکےن یک
 
ینتک وکشش   روی ام اٹیب اتب اےس ہک ج

یک یھت ریتے ی اپ ےن وہ وت ہن اجےن اہکں یلچ یئگ نکیل اس ےک اسھت یہ گنٹیس رکوا 

ادی 

 

اتکس وہں ریتی ہی اکسمن اتب ریہ ےہ ہک ےھجت تہب دنسپ آ یئگ ےہ وہ یک ایخل ےہ ش

  رکا دوں ریتی اس ےک اسھت وہ روی ام وک دےتھکی وہےئ ےتسنہ وہےئ وبال

  ہک اخبر یک دشت ںیم ےتپت 
 
   وہےئ روی ام ےن وفراہن ںیم رس الہی ا اھتج

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

812 

ادی رکے اگ ی ارم ےن ےتسنہ وہےئ اہک روح  

 

بلطم ےک ہی یھب ںیہن دنسپ رھپ سک ےس ش

 وت اےس وھگر رک رےہ یگ 

 

دا وک امےن ی ار م روی ام رصف ڈاھیئ اسل اک ےہ اینت یبمل وسںیچ ںیہن ںیہ ریمے ےٹیب 

ن

خ

 وکن اس ی اپ اتہک ےہ یک ای  رشفی وصعمم ےس ےچب ےک ےیل ااسی  

 

 ںیم۔۔اس ےک ادناز رپ ی ار م ےن ےتسنہ وہےئ اہک 

 

اںیم رس الہی ا اھت اور ی ارم ہتپ ںیہن اےس سک ادناز ںیم ےل 

ن

ہن اجےن اس ےن سک ی ات رپ ی

  ایگ اور وخد ان دوونں ی اپ ےٹیب یک ی اںیت ھجمس ںیم ںیہن آیت یھت

ا

 

ام وت ےل ےک ریتی ش

ن

دی سک ےک اسھت رکین ےہ ںیم اےس ںیم چس اتہک وہں وت ای  ی ار ی

ا اکس وت ریتا ی اپ تہب ڈنیہمس ےہ وکیئ ہن 

ن

وفراً اینپ وہب انب ےک ےل آؤں اگ اور ارگ وت اس وک اٹپی

ادی سک ےس رکین ےہ وہ رھب وپر  

 

ھگااڑرک یہ ےل اگ ریتے ےیل سب وت اتب ہک ےھجت ش
 
چ

وکیئ 
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  رشاریت ادناز ںیم وبال

ا رم یک ی ات لمکم وہےن رپ روی ام ےن وفرا وجاب دی ا داون اھتیئ ےش )اجوناسںیئ ےس(۔ی 

  ہک ی ارم اور روح دوونں یہ اےس ریحاین ےس دےنھکی ےگل

اہ ان ےک 

 

  وحرم دقمم ش
 
 تہب زیت یھت ہی دو امہ ےلہپ یک ی ات ےہ ج

ے
 

روی ام یک ی اداس

ش رھگ ںیم آرک ریک اور روی ام وت اس رپ وپری رطح ےس دفا وہ ایگ اھت اےس روی ام اک الہپ رک

 اہک اجےئ وت ہی طلغ ںیہن اھت ۔ 

ادی دشہ ہن وہیت وت روی ام یھبک     وج وخد

 

روی ام رپ وپری رطح ےس دفا وہ یئگ یھت ارگ وہ ش

  اےس اجےن ہن داتی

ا وت 

ے

اہ ےک اسھت ٹف ہن وہی

 

ااکن دامئ ش

ٹ

ادی اس ےک اسھت رکوا    ارگ اس اک ی

 

اکپ ںیم ریتی ش

 داتی ی ارم ےک ادناز رپ روح ےن اےس وھگر رک داھکی

 

وہ ڈاھیئ اسل اک ےہ ایسی وسںیچ ںیہن ںیہ ریمے وصعمم رشفی ےس ےچب یک روح ےن 

 اس یک افصیئ شیپ رکےت وہےئ اہک
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  ینتک یچنہپ وہیئ زیچ ےہ ںیہمت ی الکل ادنازہ ںیہن ےہ  ےب۔ یب اہمترا اٹیب   روح

ا اھت 

ے

مت ےن داھکی ںیہن ہک اس رنس وک ےسیک دھکی راہ اھت اور ی اری ار رکسما رکسما ڈلپم وش رکی

ر اےس 
م
ادی دشہ یلکن اس اک وشہ

 

اس اک ارادہ اےس اجےن دےنی اک ںیہن اھت وہ وت ےباچری ش

اری وہب وہیت
م
  ےنیل آ ایگ ورہن آج وہ ہ

 ی ارم ایھب یھب ےتسنہ وہےئ روح وک ڑیھچےن اگل 

 

  رنس رمکے ںیم دالخ وہیئ
 
  ج

آیئ امی وسری ںیم ذرا ٹیل وہیئگ ےھجم ڈارٹک ےن البی ا اھت آپ ےک ےٹیب یک روپرسٹ آ یکچ 

ا اچےتہ ںیہ ایس ےیل آپ ولوگں وک 

ن

ںیہ نکیل ڈارٹک اک انہک ےہ ہک وہ لیصفت ےس چپ  رکی

 اگل ےل روپرٹ لک یہ ںیلم یگ 

ن

ن

 

س
 ی ک
خ

ن

ب

 ویکں ہن مہ روی ام وک ا

ے

  ی

ے

  وت ی

رکسماےت وہےئ وہ روی ام ےک اسےنم آرک یھٹیب یھت وت روی ام ےن رکسما رکڈلپم یک 

 امنشئ یک
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اءاہلل تہب ایپرا ہچب ےہ آپ اک وہ روی ام یک رعتفی رکےت وہےئ انشکجن اگلےن یگل

 

  امش

اہک وہ ےلہ ںیہن سج رپ روی ام   ی ارم ےن تہب رنیم ےس روی ام ےک دوونں ی ازو اھتم ےئل 

ے

ی

د وہ ھجمس ایگ اھت ہک اےس اتپسہل ویکں الی ا ایگ ےہ ای 

 

  ےن وھگر رک اےنپ ی اپ وک داھکی اھت ش

ل درد ںیہن وہاگ ںیم ی الکل درد ںیہن اگلیت آپ وک وہ ےتہک وہےئ 
ی لک
ا ںیہن 

ن

زیلپ ےبیب روی

روی ام ےک روےن یک رنیم ےس انشکجن اگلےن یگل اور روح وت بک ےس آںیھکن دنب ےیک  

  آواز اک ااظتنر رک ریہ یھت انشکجن ےنگل ےک دعب یھب اس یک آواز ہن آیئ

 ہکلب وہ وت اےنپ ی اپ اک اہک چس رکےت وہےئ تبحم رھبی رظنوں رنس وک دھکی راہ اھت 

 

 ےسیج چس چم ںیم اس ےس ایپر وہایگ وہ 

ل درد ںیہن اگلی ا ہن ںیم ےن وہ تہب ایپر ےس اس اک  
ی لک
اگل وچےتم وہےئ وبیل وت داھکی 

 ںیم اانپ ہنم اپھچ ایل

ن

  روی ام ےن رشامےت روح ےک یس 

ا  بلطم ےک اس اک اٹیب رشآم راہ اھت وہ یھب اس ڑلیک ےس بلطم ےک وہ چس ںیم رھٹیک اھت ی 

 تہب لکشم ےس رویک 

ٹ

م
 رم یک ی ات یچس یھت اس ےک ادناز رپ ی ارم ےن اینپ رکسماہ
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°°°°°° 

ر تہب زی ادہ رش اھت    اتہک وخد اگڑی  ی ارم روح وک یہی رےنک اک
م
اکنےنل الچ ایگ ویکہکن ی اہ

 اتپسہل یک وہج ےس اہیں رپ تہب زی ادہ ڑیھب وہاجیت یھت ۔ 

را ںیہن اھت اس ےئل وہ ںیہن اچاتہ اھت ہک وہ رش ںیم اج رک اینپ 

ے

 ای

ے

روی ام اک اخبر ایھب ی

راب رکے

ن

د چ ری 

ن

  تعیبط م

ر ےگل سکیٹ رپ 
م
ھٹیب رک ی ارم یک اکل اک ااظتنر رکےن یگل ہتپ  روح ڈارٹک ےک نبیک ےک ی اہ

 انگل اھت ۔ 

ے
ے

 ںیہن اےس آےن ںیم انتک وق

  اےس ی ارم یک وت ںیہن نکیل یلیلٰ یک اکل آیئگ یھت وہ حبص ےس رپاشین یھت اور ی ار ی ار 
 
ج

وفن رک ےک روی ام یک تعیبط اک وپھچ ریہ یھت اس ےن وفن ااھٹےت وہےئ اےس روی ام 

  ےک ی ارے ںیم اتبی ا

اےئ ایس ڈسکی رپ اھٹیب اسےنم رپ 

ٹ

اںیگن ٹل

ٹ

رے آرام ےس ی

ٹ

ہکبج روی ام اس ےک اسھت ی 

 یھٹیب ڑلیک وک دھکی راہ اھت ۔

وج ہن رصف تہب وخوصبرت یھت ہکلب ی ار ی ار اےس دھکی رک رکسمایت سج ےک دبےل ںیم 
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ا

ے

  روی ام یھب رکسمای

ا دھکی رکروح اک دایھن اسےنم وایل رکیس رپ

ے

ایگ اہجں ای  تہب یہ   اےنپ ےٹیب وک رکسمای

 ایپری ڑلیک یھٹیب وہیئ یھت اس یک ڈرگنسی ےس یہ گل راہ اھت ہک وہ املسمن ےہ

 

  ۔آپ یپااتسکن ےس ںیہ اس ڑلیک ےم تہب رنیم ےسوسال یک  

روح ےن ریحایگن ےس اےس داھکی اھت وج ہن رصف دےنھکی ںیم املسمن یھت ہکلب اردو ںیم 

  وتمہج 

ن

ی ات یھب رک ریہ یھت روح ےن اہں ںیم رس الہی ا وت وہ ڑلیک رکسما رک روی ام یک اجی

 وہیئ

 

اء اہلل

 

  تہب ایپرا ہچب ےہ آپ اک امش

ےن یھب اس ےک ےیل وہ روی ام وک دےتھکی وہےئ تہب تبحم ےس وبیل سج رپ روی ام  

 یپاس یک یھت

ٹ

م
  رکسماہ

ے واےل صخش وک دھکی رک 

ن

کلن

ن

ن
 یہ اسڈیئ واال نبیک اک دروازہ الھک اور واہں ےس 

ن

  ااچی
 
ج
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  روح ےن رفنت ےس رہچہ ریھپ ایل

امئ رپ یتیل وہ کیھٹ وہ اجؤ یگ اانپ ی الکل ایخل ںیہن ریتھک ہن مت 

ٹ

ڈارٹک ےن اہک ےہ ارگ دوایئ ی

ا اس ےک اےنھٹ اک ااظتنر ۔۔؟اسرے رطےقی آےت  

ے

ںیہ ںیہمت ےھجم اتسےن ےک وہ وکشہ رکی

  دایھن یپاس یھٹیب روح رپ ڑپا
 
  رک راہ اھت ج

  درک ےن سب ای  رظن ےس داھکی اور رھپ رہچہ ریھپ ایگ

ے وہےئ روپرٹ اس ےک اہھت 

ے

کلن

ن

ن
 یک روپرسٹ رنس ےن رمکے ےس 

ن
 

رس آپ یک وائ

 ںیم دے دںی وت روح ےن ریحایگن ےس داھکی 

 

رڈنی وت وخیش

ن

 یھت  وہ اس یک ویبی یھت اےس ی اد اھت اس یک ای  رگل ق

 

ادی رکیل انتک آاسن اھت ان ےک ےیل رہتش 

 

وت یک اس وک وھچڑ رک اس ےن اس ڑلیک ےس ش

 متخ رک دانی انتک ایپر رکیت یھت وہ اس ےس
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ادی یک وخادنمشہ یھت اور ہی صخش ینتک آاسین ےس یسک اور ےک اسھت اینپ

 

  اس ےس ش

  اس اک وفن اجب ی ارم یک اکل آ 
 
زدنیگ زگار راہ اھت روح ہن اجےن یک یک وسچ ریہ یھت ج

ر الب راہ اھت اس ےن آہتسہ ےس روی ام وک اینپ ی اوہں ںیم ااھٹی ا اور 
م
ریہ یھت وہ ان وک اےس ی اہ

  ہک روی ام ےھچیپ ڑھکی اس ایپری یس ڑلیک وک 
 
  لچ دی ج

ن

ر یک اجی
م
اےس ےل رک ی اہ

   راہ اھتی اےئ ی اےئ رک

  اس ےک ادناز رپ وہ ڑلیک رکسمایئ اور رنیم ےس اہھت الہ رک اےس ی اےئیک

  ےک یپاس ڑھکا صخش تہب تبحم ےس اس یک ہی رحتک دھکی راہ اھت اس ےک رہچے رپ 
 
ج

ام ےس یھبک یھب اس ےک رہچے رپںیہن آیئ 

ن

 یھت وج اس ےک ی

ٹ

م
تہب ایپری رکسماہ

  یھت

°°°°°° 

ر آ رک ایس ہگج ریک 
م
  ےھچیپ ےس یسک ےن  وہ ی اہ

 
ارا اھت ج

ے

اہجں ی ارم ےن آےت وہےئ اےس ای

  اےس اکپرا

روح ہی مت وہ ےھجم نیقی ںیہن آراہ ےنتک اسولں ےک دعب لم ریہ وہمت ھجم ےس ےھجم اگل اھت ہک 
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ںیم یھبک ںیہمت دوی ارہ ںیہن دھکی یپاؤں یگ وخیش وخیش ےس ےتکہچ وہےئ اس ےک ےلگ 

  ےس آ یگل

ہی رحتک ی الکل ایھچ ںیہن یگل یھت اس وک ی الکل دنسپ ںیہن اھت ہک   روی ام وک اس ڑلیک یک 

ا دنسپ ںیہن اھت وہ 

ن

  آی
 
ی ر

ے

وکیئ اس یک امں ےس ےبوہج ےکپچ اےس وت اےنپ ی اپ اک اس ےک ق

دیگ ےس وھگر وھگر رک دھکی راہ اھت ادنسپی 

ن

  اےس ےھچیپ رکےت وہےئ ی

 

 اسےنم آےن رپ رپاشین وہیئ یھت

ن

  روح وخیش ےک ااچی

  ہکیسیک
 
وخیش اک وت اسرا دایھن اس یک     وہ مت وخیش ۔۔روح ےن وخیش ےس وپاھچ ج

  وگد ںیم وموجد اس ےچب رپ اھت

ر ےسیج ںیہ وہ ای  ےحمل 
م
ر ی الکل اہمترے وشہ

ن

ڑ
پل ی
م

ہی ہچب اہمترا یہ وہاگ اس یک آںیھکن اور ڈ

 ںیم یہ اےس اچہپن یئگ یھت روح رکسمایئ

 

  
 
 اس    ج

ے

ڑلیک اک وخاب اھت نکیل آج وہ یسک اور ےک اسھت   وہ صخش اےس دی اآی ا وج لک ی
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  اھت یک وہ ہی س  ھچک اجیتن یھت

روح ےک دامغ ںیم ای  وسال اھت وخیش ہن اجےن ایھب یک یک یتہک ےہ ہک ےھچیپ ڑھکے 

  ڑلےک ےن اےس اکپرا

 

     وخیش ی ار مت اہیں
 
ی ر

ے

وہ دلجی ولچ درک رھپ ےس ہصغ وہاگ وہ ےتہک وہےئ اس ےک ق

 اگل اھت اس صخش وک اچہپےنن ںیمیہ الچ  

ے
ے

  ایگ روح وک ای  ٹنم ےس یھب مک وق

دا اھت ری 

ن

  ہی ویہ صخش اھت سج ےس آج ےس یپاچن اسل ےلہپ ی ارم ےن وشونوک چ

د وہ صخش یھب اےس اچہپن اکچ اھت ای 

 

  ش

د ی اد ںیہن  ای 

 

دا اھت ںیہمت ش ری 

ن

ر ےن ھجم ےس ای  اتک چ
م
ا ۔۔۔۔؟سج ےک وشہ

ن

مت ویہ وہ ی

ر ےن اس ےتک یک تمیق 
م
ام راشیک ےہ ۔اہمترے وشہ

ن

وہاگ مہ ارئی وپرٹ رپ ےلم ےھت ریما ی

رار درمہ دی یھت۔ یک مت اجیتن وہ اس ی ارے ںیم۔ وہ رکسما رک وپھچ راہ اھت

ن

م
  ےھجم سیت ہ

  ہک وخیش یھب ان دوونں یک رطف وتمہج یھت روح ےن رصف اہں ںیم  
 
 رس الہی ا ج

واو مت دوونں ای  دورسے وک اجےتن وہ روح ہی ریما اھبیئ ےہ راشیک ۔انیقی ہی زویب ےک 
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  ی ارے ںیم ی ات رک راہ ےہ

یپپ ےن ریمی اسری زدنیگ دبل یئگ    اہں زویب ےک ی ارے ںیم یہ ی ات رک راہ وہں اس

ر ےن وج ےسیپ ےھجم  
م
 نب یئگ ۔اہمترے وشہ

ن
 

 دےی ےھت ان ےس ریمے الئ

 

وہ اتک درک اک اھت اور ایس ےن ھجم ےس اہک اھت اس ےتک وک ےنچیب ےک ےیل ویکہکن وہ اجانن اچاتہ اھت 

ا ےہ

ے

ر مت ےس ینتک تبحم رکی
م
 ہک اہمترا وشہ

 

اور اہمترے ےئل یک رکاتکس ےہ ایس ےئل اس ےن ھجم ےس اہک اھت ہک ینتج تمیق ںیم اس 

ر ےن ےھجم  ےتک یک اگل 
م
ر یک نکیل   25000 اتکس وہں اینت اگلؤں اہمترے وشہ

ن

درمہ یک آق

رار وبال نکیل اس ےن ااکنر ںیہن یک وہ چس ںیم ںیہمت ےب 

ن

م
ںیم ےن وہایشری داھک رک سیت ہ

انپہ اچاتہ ےہ ۔مت اجیتن وہ اس ےتک ےک الص امکل ےن ھجم ےس اس رمق اک ای  ہسیپ یھب 

 ںیہن ایل اھت ۔ 

  ےس ریمی زدنیگ نب یئگ  اور ان وسیپں
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  وخیش ےن اینپ اہیئ 
 
چس وہکں ۔۔۔۔۔ہن اجےن راشیک ایھب یک یک ےنہک واال اھت ج

اس ےک ریپ رپدے امری وہ اےس دھکی رک رہ ایگ نکیل اخومش وہ ایگ اھت اور روح ےن    لیہ

 ی ارم آ اکچ اھت

ے

  ی

ے

  اس یک اخومیش وک ونٹ یک نکیل ی

ےک یپاس ھٹیب یئگ     ڈگ ی اےئ ہہک دی ا اور آ رک اگڑی ںیم اہرموہ ریحت ںیم ڈویب ان دوونں وک

 یھت ۔

  اےس ھجمس ںیہن آ راہ اھت الب درک اےس اس رطح ےس اانپ اتک ویکں ںیہن دے اگ

د یہی وہج یھت ہک وہ اتک اس ےس اانت زی ادہ اچیٹ اھت ۔  ای 

 

 ش

ے یہ ہی اسری ی اںیت ی ارم وک اتب دے دی یھت نکیل

ے

ھن

ٹ

ی ن ت

ی ا رم ےن اہک ہک   اس ےن اگڑی ںیم 

  یف ااحلل روی ام رپ وغر رکو اےس اہمتری زی ادہ رضورت ےہ

°°°°°° 

رگ وشون اس اک اھت وت ی ارم ےھجم ھجمس ںیہن آراہ ہک اس صخش ےن اانپ یپاوتل اجونر ےھجم ویکں دی ا ا 

ےھجم دےنی یک یک وہج وہ یتکس ےہ اور وہ ہی یھب اجانن اچاتہ اھت ہک آپ ھجم ےس انتک ایپر رکےت 

ن ےنچیب ےک ےیل
 
ہن
مم
ہ

  ںیہ اور اس آدیم وک ویکں وبال اھت وشون وک 
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 ںیم ےنسھگ یک وکشش رک 

ن
 

اری رپلنس الئ
م
ر قلعت یک ےہ اس اک مہ ےس وہ ےلہپ یھب وہ ہ

ن

آچ

ارے ےھچیپ ےھچیپ راہ اور اب رھپ ےس ر
م
  اہ اھت وسزٹئرڈنیل ںیم یھب وہ ہ

 

ا ہک

ے

ارے ےھچیپ ےھچیپ ڑپا    ےھجم ھجمس ںیہن آی
م
 ہ

ے
ے

ر وق
م
ر مہ ےس اچاتہ ےہ ویکں ہ

ن

وہ آدیم آچ

 راتہ ےہ 

ی ارم ےھجم اتگل ےہ وہ ھچک طلغ رک راہ ےہ آپ زیلپ اانپ ایخل رںیھک اور اس آدیم ےس چب رک 

ارے ےھچیپ اگل راتہ رںیہ ہتپ ںیہن
م
روت ہ

م
 اس آدیم وک مہ ےس اانت ہلئسم ویکں ےہ ویکں ہ

  ےہ

 

ادی رک ریھک ےہ وہ 

 

اور آپ وک اتپ ےہ اس ےن وخیش ےس ںیہن ہکلب یسک اور ےس ش

اینپ ویبی ےک اسھت اھت تہب ایپری یس ڑلیک یھت ہتپ ںیہن وہ وکن یھت ےھجم اگل ہک    ادرھ

ر ےھجم وخیش اور    وخیش وک اس ی ارے ںیم ھچک یھب اتپ ںیہن وہاگ نکیل
م
اہیں اتپسہل ےک ی اہ
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 ور سج ےن آپ وک وشون دی ا اھت ویہ وخیش اک اھبیئ ےہاس اک اھبیئ رظن آی ا ا

 

ا 

ے
ن

  ہک ی ارم اےس س
 
  ےس اگڑی ںیم آرک یھٹیب یھت لسلسم وبےل اج ریہ یھت ج

 
وہ ج

وہا ھچک وسچ راہ اھت ہکبج روی ام یک وکشش روح یک وگد ےس لکن رک ی ارم یک وگد ںیم اجےن 

رھ ایگ اھت

ٹ
پ
  یک یھت ویکہکن اب اےس اگڑی الچےن اک وشق چ

 

اس ےک ی ار ی ار اےنپ یپاس آےن یک وکشش رپ ی ارم ےن رکسما رک اےس روح یک وگد ےس ااھٹ 

  رک اینپ وگد ںیم رھک ایل

 دو ادرھ دوھکی ریما اٹیب سک رطح ےس اگڑی الچ راہ 

ے

روح ےب اکر یک ی اوتں رپ دایھن م

ں رپ ےہ وہ اس ےک دوونں اہھت رٹسگنی رپ رےتھک وہےئ اس ےک اہوھتں رپ اےنپ اہوھت

  رھک رک اس ادناز ںیم وبال ہک روح ےب اایتخر رکسما یئ

 

اءاہلل آپ ےس ااھچ ڈراویئر ےنب اگ روگ رخف ےس وبیل ہکبج اس 

 

یج ی الکل اور ریما اٹیب ان ش
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ا  ےک ادناز رپ ی ارم رکسمای 

ر اکم ںیم ھجم ےس آےگ ےہ ںیم اہکں اس اک اقمہلب رک اتکس وہں 
م
اہں یئھب اہمترا اٹیب وت ہ

  ےن وفرا اہرامن یلی ارم  

 

 اٹبںیئ ذرا وسںیچ ہی 

ے

ااھچ ںیہن ی ارم ںیم ھچک اور ی ات رک ریہ وہں آپ ریما دایھن م

ا ےہ

ے

ارے ےھچیپ ویکں ڑپا وہا ےہ مہ اہجں اجےت ںیہ واہں چنہپ اجی
م
ر ہ

ن

  آدیم آچ

 

ںیم ےن ای  ی ات تہب دشت ےس ونٹ یک ےہ ی ارم ہک ہی آج ی ا لک ےس ںیہن ہکلب 

ا
م
 ےس ہ

ے
ے

ن الم ےہاس تہب وق
 
ہن
مم
ہ

  ےس وشون 
 
  ےس ج

ے

رے ےھچیپ ڑپا وہا ےہ انیقیً ی

  ےن اانپ یپاوتل اجونر ںیمہ ویکں چیب دی ا

 

روح اس ےن وشون ںیمہ یھب دی ا ےہ اب وشون امرا ےہ نکمم ےہ ہک وہ اس ےک اسھت اچیٹ  

ا ےہ

ے

ان تہب ایپر رکی

ن

ا وہں یپاوتل اجونروں ےک اسھت ان

ے

ارا اھچیپ رکی
م
زی ادہ  وہ ایس ےئل ہ
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  ںیہن وسانچ اچےیہ ی ام اک ادناز ڈاےنل واال اھت

 

 اس ےن رھپ ےس اےس اس رطح 

ے

نکیل ی ارم رھپ یھب مہ اس زیچ وک رظن ادناز ںیہن رکتکس

  اگلےن یک وکشش یک وت ی ارم ےن ی ات یہ دبل دی

 

 زدنہ ںیہ رضخ ےن اںیہن اپھچ رک راھک اھت اےس وکیئ دایکمھں دے راہ اھت 

ے

 
 اس رہم اور انعی

ر ی ات وھبل یکچ یھت
م
 ےنہک رپ وہ اایتخر اےس دےنھکی یگل اےس ایلگ یلھچپ ہ

ن

  ےک ااچی

 

 زدنہ ںیہ ہی ےسیک نکمم ےہ بلطم وہ وت ںیہن ریہ یھت 

ے

 
ی ارم یک اہک آپ ےن رہم اور انعی

 وہ یئگ یھت اور امومں ۔۔۔

ے

 اور یلیلٰ ےباچری اس یک یک احل

اپھچ رک راھک اھت وکیئ اےس دایکمھں دے راہ اھت ہی   اہں اہمترے رضخ امومں ےن یہ اںیہن

اسری ی اںیت ھجم ےس رئیش رکےن یک اجبےئ وہ وخد یہ لح رکےن لکن ڑپا سج ںیم 

ارف اور اصرم یھب اس اک رھبوپر اسھت دے رےہ ےھت

 

  ش
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نکیل ای  ی ات یک اگریٹن ےہ آج ےک دعب وہ یھبک یھب اس اک اسھت ںیہن دںی ےگ ہکلب 

ےئ یھب وسںیچ ےگ ویکہکن یلیلٰ ےن اس اک وج احل یک وہ اگ اس ےک دعب ی ات رکےت وہ

 ںیہن راہ وہ ی ارم
 
د یہ وہ ےنھٹیب ےک اقب ای 

 

لمکم ی ات اےس اتب رک درک وک ایکس وشچ    ش

  ےس اٹہ اکچ اھت

 

 زدنہ ںیہ اہلل اک الھک الھک رکش ےہ سب 

ے

 
ی ارم ہی وت تہب وخیش یک ی ات ےہ ہک رہم اور انعی

دا ہن رکے روح ہپ وخش یھت اور اس ےکاےسی اہلل یسک  یک اوالد وک اس ےک وادلنی ےس خ 

  وتمہج وہا 

ن

  ےنہک ےپ ی ار رکسما رک روی ام یک اجی

 

وج وپری رطح ےس اگڑی الچےن ںیم رصموف اھت ی ارم ی ار ی ار اینپ ومھچ اس یک رگدن 

 یک رطف دایھ 

ن

شاا رک رھپ دیساھ وہرک ڈراویئن
شک
ک
ن داتی ےسیج  ںیم وھچاتب وت وہ ذرا اس 

 یئگ وت تبیصم وہ اجےئ یگ

ٹ

م
  ارٹسگنی ےس اس یک ذرا یس یھب رظن ہ
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اس ےک دامغ ںیم یہی ی ات لچ ریہ یھت ہک اگڑی وہ الچ راہ ےہ اور اس اک اسرا دایھن 

 مسق اک ڈراویئر 

ے

ردس را وہ رک ای  زی 

ٹ

 یک رطف اھت ی ارم وک نیقی اھت اس اک اٹیب ی 

ن

ڈراویئن

  ےنب اگ ۔روح ی ارم وکروی ام ےک اسھت رشارںیت رکےت لسلسم دھکی ریہ یھت

 

ا اور رھپ اس ےک ی ار ی ار رشارںیت رکےن  

ے

اور ایپر رکےن رپ وہ ذرا اس خیچ رک اےس ےھچیپ رکی

 رک داتی ےہ اور روح ی ارم وک وھگریت سج رپ ی ارم رکسما رک 

ن

ےس اسرا دایھن اینپ ڈراویئن

ا وہ ان دوونں یک ایتسمں دھکی ریہ یھت ی ارم انیقی اس وصعمم ےچب رپ ملظ رک راہ 

ے

ی آھکن دی ا

  اھت

 

 ی ای ا آپ وک اےسی یہ گنت رکںی ےگ روح ےن اہکروی ام اٹیب ریمے یپاس آ اجؤ  

اںیم رس الہ ایگ

ن

 اینپ اگڑی الچین یھت ایس ےئل وفرا ی

ے
ے

  نکیل روی ام وک اس وق
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ِ
ا)ںیہن امام ی ای ا کھت ِگ

ن

امامی ای ا کھت دےئ ںیہ ںیم اگیل التؤں دا اور آپ وت لھگ وھتڑو دا ی

ا(  

ن

 ںیہ ںیم اگڑی الچوں اگ اور آپ وک رھگ وھچڑدوں اگ ی

ن

د اےس ڈراویئن ای 

 

وہ اہبہن انب ایگ ش

 رکےن وک یھب 

ے
 

رداس رہ آ راہ اھت سج ےک ےیل وہ ی ارم یک ایتسمں ی 

ن

 رپ اےس تہب م

ٹ

س 

  ایتر اھت

 

اس یک ی ات رپ ی ارم ےن رکسما رک اےس داھکی اور اےلگ یہ ےحمل اس یک یھنن یس رگدن رپ 

  اےنپ ل  رےھک سج رپ ھچک الچ رک اےس ےھچیپ رکےن اگل

°°°°°° 

 

امئ ہپ وہےت ںیہ

ٹ

 روی ام اٹیب اےھچ ےچب ی

 

 رپ اھٹیب اےس لسلسم وسےن ےس 

ن

لچ دلجی ےس وس اج ایھب ےھجت ویفر ےہ وہ اس ےک یس 

  ااکنر رک راہ اھت
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ر نکمم وکشش رکےن ےک ی اووجد یھب اےنپ دصقم ںیم اکایمب 
م
او ی ار م اےس السےن یک ہ

  ںیہن وہا اھت

 

ا وت روح وںیہ یپاس یھٹیب ان دوون

ن

ں ےک امتہش دھکی ریہ یھت اےس ےنٹیل یک ااجزت ہن یھت ی

  ی ارم روی ام وکالسےن ںیم اکایمب وہ راہ اھت ہن یہ اےس اگجےن ںیم

 

ی ارم سب تہب وہا ےہ آپ ولگ اےنپ ذمارکات اجری رںیھک ےھجم وسےن دںی روح ےن  

وہ ہنم وسبرےت اھٹ رک ےتٹیل وہےئ اہک وت ی ارم ےن اےس وھگر رک داھکی ۔اور اس یک وھگری رپ  

 ھٹیب یئگ 

 

  دوھکی وسیت ریتہ وہ
 
ام یھب ایل ج

ن

پ اچپ یھٹیب روہ ربخدار وج وسےن اک ی   جپ
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  وتمہج وہا

ن

  وہ اےس وھگرےت وہےئ ای  ی ار رھپ روی ام یک اجی

 

رس اھکےت وہےئ اہک

ے

  امام وھت داؤ آپ)اماموساجوآپ(۔روی ام ےن اینپ امں رپ ی

 

 اس وک اجےنگ دے وت وساج ریمے اطیشن اس ےک وسےن ےس ریما اکم ںیہن وہاگ

 

ردیتس وھکیل    روح ےن اینپ دنین ےس دنب وہیت آںیھکن زی 
 
رای ا ج

ٹ

ری 

ٹ

 وہ اےس دےتھکی وہےئ ی 

 

ارگ مت وس یئگ وت ںیم اہمترے اسھت وہ ولسک رکو ےگ مت ہشیمہ ی اد روھک یگ وہ وعی ام وک 

ردیتس السےت وہےئ روح یک   وتمہج وہازی 

ن

   اجی

 

ی ںیہن وہں اسرا دن اس ےک ےھچیپ اھبیتگ ریتہ وہں 

ے

ھکت

ے

ب

اہں وت آپ وک یک اتگل ےہ ںیم 
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ا ےہ اینپ ےبیسب رپ وہ اےس وھگرےت وہےئ وبیل 

ے

 ادنازہ یھب ےہ آپ وک انتک گنت رکی

 

ا ی ای ا اےلت ین ںیہ ںیم ان ےت است وہں وھت داؤ یلیم 

ن

 یپایل وت امام وھت داؤ ںیم داگ را وہں ی

ای ای ا اےلیک ںیہن ںیہ ںیم ان ےک اسھت وہں وس  

ن

امام۔)وت امام وس اجو ںیم اجگ راہ وہں ی

اجوریمی ایپری امام (وہ روح وک دھکی رک تہب تبحم ےسرکسماےت وہےئ وبال وت روح وک 

  اےنپ ےھنن ےس ےچب رپ تہب ایپر آی ا

 

ا لچ دلجی ےس وس اج وخاب ںیم

ن

 ھجت ےس ےنلم ےک اےب وت اےنپ اکم ےس بلطم رھک ی

 رپ 

ن

ردیتس اےس اےنپ یس  ےیل وہ رنس آےئ یگ سج رپ آج دورہپ ںیم النئ امر راہ اھت وہ زی 

  اٹلےت وہےئ اانپ اصحر گنت رکےن اگل

 

  داون اھتیئ آےدی) اجون اسںیئ آےئ یگ (۔۔؟روی ام ےن ڈلی رکےت وہےئ اہک
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ر ےک اسھت رصموف وہ یگ ریتے وخاب  
م
ںیم ےسیک آےئ یگ اچبری ارے وہ وت اےنپ وشہ

  ی ارم اےک ہنم ےس ےب اسہتخ الکن

 

ے وہےئ اس 

ے

کلن

ن

ن
ر یم ین وھتں اگ)رھپ ںیم ںیہن وسؤں اگ( وہ واسپ اس ےک اصحر ےس 

ن

ق

ری لکشم ےس اینپ یسنہ رٹنکول رک ریہ یھت

ٹ

رھ رک ھٹیب ایگ ہکبج روح ی 

ٹ
پ
 رپ چ

ن

  ےک یس 

 

اگ وت وس وت یہس وہ اےس ای  ی ار   ااھچ ااھچ کیھٹ ےہ ںیم اس ریتے وخاب ںیم یھب دوں

اا اکیف لکشم وہ 

ن

کلی

ن

ن
 رپ اٹل اکچ اھتاور اس ی ار اس اک اہیں ےس 

ن

رھپ اےنپ اصحر ںیم ےل رک یس 

  ایگ اھت

 

 ںیم دیب دیب آواز ںیم وبال

ن

  ولپشم)رپوسم( وہ اس ےک یس 

 

 وت وسےئ اگ ںیہن ریما اکم ںیہن وہ

ے

  ی
 
اگ وت اےس  ارے اکپ رپوسم وت سب وساج ویکہکن ج
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ریھ

ٹ

  ی 

ن

ٓاےت وہےئ وبال وت روح ڈیبےس وہےئ اھٹ رک ااملری یک اجی ردیتس س    زی 

 

 ڈرسی اکنل رک جنیچ رکےن اجےن یگل

ٹ
 

ای

ن

  اور اینپ ی

 

ا رشوع وہ یکچ یھت وہ 

ن

راوٹں یک آواز آی

ن

 رپ ےھننےھنن چ

ن

ر ںیم اےس اےنپ یس  اور وھتڑی دی 

ا   اکھت وہا اھت ایس ےیل دلجی وس ایگ ورہن وت آج

ے

وہ اس ےس رھبوپر گنت رکےن اک ارادہ رھک

  اھت

 

°°°°°° 

 

ر ےک دعب یلیلٰ ےک اکونں ںیم اس رطح یک آوازںی وگجن  ر وھتڑی دی 
م
آ ۔۔۔اوووو۔۔۔۔ہ

  ریہ یھت
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ا لسلسم اےس دبداعںیئ دے راہ اھت

ٹ

  وہ ااٹل ل 

 

  یئگ رضخ وک اگل ےک

ن

وہ اس ےک ےیل ھچک رکےن اجریہ ےہ وج    یلیلٰ ایھٹ اور ااملری یک اجی

  اس ےک اکم آ کس ی ا اس ےک درد وک مک رک کس

 

ری ںیہن ےہ ریمی ویبی ا ےہ وت آؤٹ آف رٹنکول وہ اجیت ےہ    اینت یھب ی 

ے

سب ہصغ آاجی

 ڈیب رپ آیئ اور رھپ ےتٹیل وہےئ تبحم رھبی رظنوں ےس داتھکیوسمچ راہ اھت ہکبج یلیلٰ واسپ

  اکن ںیم رویئ وھٹسن یل

 

ےس اینپ    اب رکےت روہ آااا۔آووو۔ دنین اک ڑیبہ رغق رکدی ا وہ رکوٹ ےل رک وبیل وت

  وسوچں رپ تنعل اتجیھب دوی ارہ ےس اےنپ درد وک ای  ےئن ےس وسحمس رکےن اگل

 

°°°°°° 
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ر  ارف وک سب ایھب وھتڑی دی 

 

ہہ رک ش
س
ہہ 
س
  ےلہپ یہ دنین آیئ یھتدرد 

 

  ےس اس یک 

ے

رریک رطح اس رپ پمج اگلی ا اور ی

ن

 شلب
ن

  اشمرف ےن یسک ڈویلب ڈویلب ای ر
 
ج

  خیچ و اکپر یتنس وصعمہم اس رپ تنعل یتجیھب اھٹ رک اشمرف ےک رمکے ںیم یلچ یئگ

 

ری ا د ویکں ہک آج یک رات اس یک خیچ و اکپر دنب ںیہن وہےن رپ وصعمہم اینپ دنین ی الکل ی 

  ںیہن رک یتکس یھت

 

نکیل ای  ی ات اےس اےھچ ےس ھجمس ںیم آ یئگ یھت ہک یلیل ےس اگنپ ےنیل اک یک ااجنم وہ اتکس 

  ےہ ایس ےئل وت وصعمہم یلیلٰ ےک الخف وسچ یھب ںیہن یتکس یھت

 

رڈنی اتہک اھت اےس وکس 

ن

ارف دورسے رمکے ںیم یلیلٰ سج وک وہ اینپ ٹسیب ق

 

  ہک ش
 
ج
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 راہ اھت ۔ 

 

°°°°°°° 

 

اصرم ھچک اتبںیئ وت یہس اس رطح ےس ںیم آپ یک الب ےسیک دمد رکوں وہ یپاین یک رگم  

 اس وک اھتےم وہےئ وبیل

ے

  وبب

 

 مت ھچک ںیہن رک یتکس رع وہ اجن مت وچبں ےک رمکے ںیم اج رک وس اجؤ۔ 

 

 رکو اصرم اینپ ایپری ویبی وک دےتھکی وہےئ تبحم ےس  

ے

ںیم وخد وک اھبنسولں اگ مت رکف م

ارف یک رطح ڈیب رپ 

 

 ںیہن اج راہ اھت وہ یھب رضخ اور ش

ے

 وت ایسی یھت اھٹیب ی

ے

وبال ہکبج احل

ا اھت

ٹ

  ااٹل یہ ل 
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رس  

ے

ںیہن آی ا اہلل آپ وک افش دے یک دونمشں وک امرےن ےک ےیل یہی ہگج یلم یھت ذرا ی

رس آ راہ اھت

ے

 رپ ی

ے

ر یک احل
م
  وکن وہ اتکس ےہ اانت اظمل رعوہ وک اےنپ وشہ

 

 وت ریمے اونپں   یہی وت ہلئسم ےہ

ے

ا ہی احل

ے

ا وت ےھجم یھب اوسفس ہن وہی

ے

ارگ وکیئ ریغ وہی

  ےن یک ےہ مت وس اجؤ ںیم اانپ ایخل رھک اتکس وہں وہ اےس دےتھکی وہےئ تہب ایپر ےس وبال

 

وہج ےس رپاشین ہن رکےن ےک ایخل ےس دورسے رمکے ںیم یلچ یئگ ےک    اےس اینپ

  دورسے رمکے ںیم یھب اس یک آہ و اکپر یک آوازںی آ ریہ ںیھت

 

°°°°° 

 

ا ی ارم اس ےک    وہ جنیچ رکےک

ٹ

ےشیش ےک اسےنم ڑھکی وہیئ وت ےب یب اکٹ ںیم روی ام وک ل 

 یپاس آ رک اےس اےنپ ی اوہں ےک اصحر ںیم ےل اکچ اھت 
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ہہ رگ رپ اتلسم وہ اےس ےنٹمس رپ وبجمر رک ایگ

 

س
اک اس یک یک 

ن

  اینپ ی

 

ی ارم ہی یک رک رےہ ںیہ آپ ۔۔۔۔؟اس یک اس رحتک رپ روح ےن اس ےک اصحر ےس 

انکمم اھت

ن

اا اچاہ نکیل ہی ی

ن

کلی

ن

ن
  

 

  یھب اہمترے یپاس 
 
 انب رکو ڈاھیئ اسل اک ہچب یھب ےہ اہمترا ںیم ج

ے

روح اینت اکیک م

ا وہں اہمت

ے

ا ےہ ی ارم ہی یک رک رےہ ںیہ آپ ۔۔۔؟آی

ے

 را یہی وسال وہی

 

 ینتک ی ار لیصفت ےس اتبؤں۔

 

 ڈرسی یک ڈوری وھکل اکچ اھت

ٹ
 

ای

ن

  اس ےک ی ال رگدن ےس اٹہےت وہےئ وہ اس ےک ی
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 رک ڈیب   روی ام اجگ اجےئ اگ ی ارم اس یک رحتک

ٹ

م
رپ آ    رپ وہ وفرا آےنیئ ےک اسےنم ےس ہ

  یھٹیب

 

  ی ارم ےن   ںیہن اجےگ اگ 
 
 ورری اس ےک اہھت ںیم اھتام ولنش ایھب اہھت ںیم اھت ج

ٹ
ن

ڈوی

اےس اہھت ےس اکنل رک لبیٹ رپ کنیھپ دی ا ۔اور اس ےک اورپ آ رک اس ےل دوونں اہھت دیق 

 ےیک اس ےک وبلں وک اےنپ وبلں ںیم دیق رک ایگ۔

 

ہن اھت ۔وبلں ےک دعب   اس یک وکیئ ذماتمح یھبک یلچ یہ ںیہن یھت وت رکےن اک وکیئ افدئہ یھب

 اک سمل اینپ رگدن رپ وسحمس رکیت وہ رکسما رک اس ےک رگد اانپ اصحر انب یئگ ۔ 

°°°°° 

ا ںیہن ےہ یک حبص اکم رپ اجںیئ ےگ

ن

  اےسی یک دھکی رےہ ںیہ آپ وسی

 اجںیئ اور وسےن دںی  اور رھپ حبص آپ اک اٹیب ےھجم گنت رکے اگ وس 

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

842 

  ی ارم بک ےس اےنپ اہھت ےک اہسرے رس رےھک اس اک رہچہ دھکی راہ اھت

ا الےت وہےئ رشام رک وبیل

ن

اب ی

ے

  روح اس یک رظنوں یک ی
 
  ج

ر ی ار ےئن رسے ےس تبحم وہ اجیت ےہ ےھجم مت ےس روح چس چس اتبؤ ےلہپ دن ےس وکیئ 
م
ہ

ا ےلہپ وھپںیکن امر امر

ن

م وھپیتکن آیئ وہ ی

س

 

طلن

  ےک وخد ےس قشع رکےن رپ وبجمر یک  

ر یک یک ےہ مت ےن ھجم ہپ 

ن

رھ اکچ ےہ آج اتب یہ دو آچ

ٹ

اور اب وت اکم اس ےس یھب آےگ ی 

  یھب ںیم وساتچ وہں ۔ہک اب اہمترے العوہ یسک اور زیچ رپ یھب دایھن دوں اگ 
 
۔ہک ج

ا وہں

ے

  ۔وت اےنپ آپ وک ی الکل ےب سب وسحمس رکی

ر ااسی وک 

ن

ا آج وجاب دو آچ

ے

ی ا اجدو رکیت وہ مت ھجم رپ ہک اہمترے العوہ ھچک وسچ یہ ںیہن یپا

ن

ن

ںیم وہ اس اک رہچہ اےنپ رظنوں ےک اصحر ںیم ےیل اک اگل ادناز ںیم وپھچ راہ اھت سج رپر 

  وح رکسمایئ

رے ڈان ںیہ وت وخد اتپ اگل یل ہک ںیم ااسی یک رکیت 

ٹ

ںیم وتںیہن اتب ریہ ۔۔۔ارگ آپ اےنت ی 

رطف رکوٹ ےتیل رکسمایئ وت ی ارم ےن ای  ےکٹھج ےس دنکےھ ےس ڑکپ   وہں وہ دورسی

  رک واسپ اینپ رطف ومڑ ایل

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

843 

 اجی ا رکو

ے

  رظنوں ےس دور م

 ہی یپالگ آںیھکن اہمترے ےئل یپالگ ںیہ ۔ 

  وہ اس ےک رہچے ہپ اتکھج اس ےک ای  ای  شقن وک وچاتم رھپ ےس دموہش وہےن اگل

نیت جب رےہ ںیہ ۔وس اجںیئ اور ےھجم یھب    وت یہس ی ارم سب رک دںی اب وس اجںیئ دںیھکی  

ا ےہ روح ےبیسب ےس وبیل 

ن

وسےن دںی۔ورہن آپ ےک ےٹیب ےن اسرا دن ےھجم گنت رکی

ازک اس ووجد اےنپ اصحر ںیم ےیل اس اک رس اےنپ 

ن

ا وہا ڈیب رپ ٹیل رک ااکسی

ے

وتی ارم رکسمای

 رپ رےتھک وہےئ آںیھکن دنب رک ایگ

ن

  یس 

ا  

ے

وس اجؤ ۔۔۔۔ی ارم ےک اس رطح ےس ےنہک رپ روح ےنای  رظن ااھچ ںیہن گنت رکی

  اےس رس ااھٹ رک اےس داھکی

  آےت وہےئ اس 
 
ی ر

ے

وہ آںیھکن دنب ےئک وہےئ اھت رھپ روح ےن آہتسہ ےس اس ےک ق

 ںیم رہچا اپھچ 

ن

ےک اگل رپ اےنپ ل  رےھک اور اےلگ یہ ےحمل ی الکل ااجنن یتنب اس ےک یس 

  یئگ

رصف اہمترا وہں وھتڑا اس رظن رکم ریمے وہوٹنں رپ یھب رک دی ا ویبی ںیم وپرا اک وپرا  
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  رکو ۔وہ رکسماےت وہےئ وبال وت روح ٹمس رک اس ںیم پھچ یئگ

  ےک ی ارم رکسماےت وہےئ آںیھکن دوی ارہ دنب رک اکچ اھت
 
  ج

°°°°°° 

  اےس روی ام ےک روےن یک   20ےس    10اس یک آھکن ےگل رقتابی 
 
ٹنم یہ وہےئ ےھت ج

 آیئ   آواز انسیئ 

ر یکچ یھت ۔ 

ے

 رپ رس رےھک رہگی دنین ںیم ای

ن

 اور روح اس ےک یس 

ا ا وہا وفرا اھٹ رک روی ا م ےکاکٹ ےک یپاس آی 

ے

  وہ اےس ای  رطف ےیکت رپ اٹلی

  ی ارم  
 
ی ای ا دد وہرااے۔)ی ای ا درد وہ راہ ےہ(۔۔۔وہ روےت وہےئ ی ارم وک ھچک اتب راہ اھت ج

 ےس  

ن

  اگل ایلےن اےلگ یہ ےحمل ےس ااھٹ رک اےنپ یس 

یک وہا ریما ہچب ویکں رو رےہ وہ اس رطح وھبک یگل ےہ ریمی اجن وک ۔۔ایھب ی ای ا آپ 

  وک ھچک ااھچ اس انب رک دےتی ںیہ

ا روےت 

ے

 ںیم رساپھچی

ن

وبت ین دلی ۔دد اے )وھبک ںیہن یگل درد ےہ(وہ اس ےک یس 

 وہےئ وبال وت ی ارم ےسیج ڑتیپا 
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اہکں درد ےہ ریما اچب ۔۔۔۔؟اہکں درد وہ راہ ےہ اتبؤ ےھجم ںیم ایھب ڈارٹک ےک یپاس ےل 

روی ام  ےک اتلچ وہں ۔وہ اس اک رس وچےتم وہےئ اخبر چپ  رکےن اگل اخبر وت ںیہن اھت نکیل  

  وک درد اھت

ارہ رک راہ اھت

 

  وہ ی ار ی ار اےنپ رس یک رطف اش

ر وہ انہک یک اچاتہ ےہ

ن

  ہک ی ارم وک ھجمس ںیہن آ راہ اھت ہک آچ
 
  ج

نکیل اس ےک روےن ںیم دشت آریہ یھت ۔ اور اےس ویں درد ےس ڑتےتپ ی ارم دھکی 

 ںیہن اتکس اھت 

  رک ےتلچ ںیہ  روح اوھٹ روی ام وک درد وہ راہ ےہ ڈارٹک ےک یپاس ےل

ری روح

ے

را رک ایھٹ   وہ روح وک اگجےت وہےئ وبال وت ایھب ایھب دنین ںیم ای

ٹ

ری 
م
 ہ

ر آو ںیم اگڑی اکناتل وہں
م
  روح دلجی ےس روی ام وک ےل رک ی اہ

ے یہ اگل اھت ہک روح یک ےنخیچ یک آواز انسیئ یھت وہ وج 

ن

کلن

ن

ن
ر 
م
وہ روی ام وک اس یک وگد ںیم ڈااتل ی اہ

ر الکن اھت وفرا واسپ آ ایگ رمکے ےس ایھب ایھب ی ا 
م
  ہ

ھلا ایگ اھت وہ اےس دلجی ےس 

ی ک

ے وخن وک دھکی رک ی ارم یھب 

ے

کلن

ن

ن
اک ےس 

ن

روی ام ےک ہنم اور ی
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ا روی ام وک ےل رکزیتی ےس اگڑی یک رطف اھباگ

ے

ارہ رکی

 

  آےن اک اش

 دھکی رک روےن یگل یھت

ے

  ہکبج روح وت اےنپ ےچب یک احل

°°°°°°° 

   وارڈ ںیم ٹفش رک دی ا ایگاتپسہل ےتچنہپ یہ اےس ارمییسنج

ے وہےئ ڈسکی رپ یھٹیب روح وک وحہلص دے راہ اھت

ے

ہلن

ٹ

ب

ر 
م
  وہ لسلسم ی اہ

ر آی ا 
م
  ڈارٹک نسح ی اہ

 
  ج

اں ویکں وہ ریہ ںیہ اس ےک   

ٹ

نسح یک وہا ےہ روی ام وک اےس اس رطح ےس وخن یک ال

اک ےس وخن ویکں ہہب راہ اھت

ن

  ی

  اھت ریما ہچباےس درد ویکں وہ راہ اھت ویکں ڑتپ راہ 

ی ارم اک سب ںیہن لچ راہ اھت ہک وہ ایھب ادنر اجےئ اور اسری رنیشمی چپ  رک ےک ہتپ 

راس ےک ےٹیب وک وہا یک ےہ

ن

  رکے اچ

پ ویکں ےہ ھچک وبل ویکں ںیہن راہ لک الی ا اھت ہن ںیم روی ام وک اہیں وت ےن اس اک چپ   جپ

وبل یک ےہ اےس یک ہی س  ھچک اخبر یک اپ یک اھت وت ےن اہک اھت ہن لک روپیرسٹ ےلم یگ وت  
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پ ویکں وباتل ویکں ںیہن ےہ وت  وہج ےس وہ راہ ےہ یک اخبر اس ےک دامغ ںیم الچ ایگ ےہ جپ

  ۔۔۔؟

 رپ اہھت امر رک وبال نسح وکیئ ریغ ںیہن ہکلب ایس ےک اسھت 

ن

وہ ےب دح ےصغ ےس اس ےک یس 

  اکم رکےن واال ای  ڈارٹک اھت

اےط اتپسہل ںیم اجب   مدیئب آےت یہ ےلہپ ی ار

ن

 ےک ی

ے

 

ن

ائ

ن

یک میٹ اک ہصح انب اھت اور اب ان

  رک راہ اھت

ا اچاتہ وہں ۔وہ اےس 

ن

ی ار ریمی ی ات ونس مت ادنر ولچ نبیک ںیم ۔ںیم ںیہمت ھچک اتبی

ر اک ااسحس وہا

ٹ

ری 

ٹ

  اھجمسےت وہےئ ےنہک اگل روح وک ھچک گ

  اور ان ےک اسھت یہ وہ یھب نبیک ںیم یلچ آیئ

ںیھٹیب۔ وہ رکیس آےگ رکےت وہےئ ےنہک اگل اس اک ادناز اانت رپرسار اھت ہک آپ دوونں  

راےن ےگل
 
  ی ارم اور روح دوونں یہ ھگ

ررک وبال

ٹ
پ
  نسح اصف اصف ی ات رک ی ارس  کیھٹ ےہ ہن ۔۔۔۔؟اس ےک ادناز رپ وہ چ

دوھکی ی ار ںیم اس رطح ےس ںیہمت ںیہن اتبؤں اگ وھٹیب مہ وکسن ےس ی ات رکےت ںیہ وج 
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ا تہب ی ات  

ن

ںیم مت ولوگں وک اتبےن اجراہ وہں اس ےک ےئل مت دوونں اک دامغ رپ وکسن وہی

  رضوری ےہ

ری رطح ےس رو ریہ  وہ اھجمسےت وہےئ وبال ی ارم ےن ای  رظن روح وک داھکی وج ےلہپ یہ ی 

ا وخد یھب ھٹیب ایگ

ے

ا اےس آہتسہ ےس رکیس رپ اھٹب ی

ے

  یھت وہ اس ےک رگد ی ازو الیھپی

دی ایت وہےن یک ی ار ریمی ی ات وک 

ن

ا ۔خ 

ن

ا اور ےنھجمس یک وکشش رکی

ن
ن

 تہب وغر ےس س

ر زیچ اک العج نکمم ےہ
م
  رضورت ںیہن ےہ داین ںیم ہ

روں وجان اور وچبں ںیم یھب 

ٹ

الم وہیکچ ےہ وج ی 

 

آج لک ہی امیبری اعم امیبرویں ںیم ش

  آےن یگل ےہ

وکباس دنب رک اور دیسےھ اتب روی ام وک یک ےہ اےس وکیئ امیبری ںیہن ےہ وہ رصف اخبر یک 

 وہج ےس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  اےس ایمیکل ےہ نسح اس یک ی ات اکےتٹ وہےئ وبال

راب وہایگ اہمترا ڈاھیئ اسل اک ہچب ےہ اےس الھب ایسی 

ن

ایمیکل ۔۔۔۔۔۔۔۔!دامغ وت ںیہن چ

   ےک اینپ ڈارٹک یک ڈرگی چپ  رکوا نیگنس امیبری ےسیک وہیتکس ےہ اج
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ی الکل کیھٹ ےہ ریما ہچب ےہ اےس ھچک ںیہن وہا سب امیبر ےہ کیھٹ وہ اجےئ اگ ےھجموخدیہ 

ا اچےیہ اھت

ن

ا یہ ںیہن اچےیہ اھت یسک اےھچ اتپسہل ںیم ےل رک اجی

ن

  اےس اہیں الی

ےنپ آےپ روح اخومیش ےس نسح اور ی ارم وک نس ریہ یھت ہکبج اس یک ی ات رپ ی ارم وت ا

ر وہایگ
م
  ےس ی اہ

ی ار ںیم وھجٹ ںیہن وبل راہ ایس ےئل لک ںیم ےن وہ روپرسٹ مت ولوگں وک ںیہن دی ںیم 

 ی ااےہ
 من
لکت

ا اچاتہ اھت اور ہی چس ےہ روی ام وک 

ن

  وخد ان روپرسٹ وک چپ  رکی

 رپ ہن وہا ۔۔۔۔۔۔۔

ے
ے

 اور ارگ اس اک العج وق

 اجن اکنل دوں اگ ریتی ی ارم ااہتنیئ ربخدار نسح وج ای  یھب ظفل اےنپ ہنم ےس اکنال ںیم

 ےصغ ےس اس یک ی ات اکٹ ایگ

  ااسی ھچک یھب ںیہن وبل راہ ی ار ںیم رصف ہی ہہک راہ وہں ہک اےس العج یک رضورت ےہ

ا ہک اس اک العج وہاتکس ےہ ںیم داین ےک س  ےس اےھچ اتپسہل ںیم اےنپ ےچب اک    اہں

ن

وت اتبی

روح یک رطف داھکی وج اخومیش ےس بک ےس ان   العج رک آؤں اگ ی ارم ےن ےتہک وہےئ

  دوونں وک نس ریہ یھت
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 ھچک ںیہن وہ اگ روی ام وک اہمترا ی ارم اےس ھچک ںیہن وہےن دے اگ آوسن 

ے

راو م
 
روح ھگ

ا مہ اےنپ روی ام وک ھچک ںیہن وہےن دںی ےگ ںیم وہں ہن سب 

ن

 اہبہن ی الکل ںیہن روی

ے

م

   وہےن دوں اگھجم رپ نیقی رکو ںیم اےنپ روی ام وک ھچک ںیہن

  وتمہج وہا

ن

 رپ وہ نسح وک وھچڑ رک اس یک اجی

ے

  روح یک احل

ی وہیئ اوالد یھت ۔سج وک اس ےن کسس کسس اک داعؤں ںیم اماگن اھت 

ہک
س

روی ام اس یک 

  ۔وہ اجاتن اھت ارگ روی ام رپ آچن یھب آیئ وت روح یج ںیہن یپاےئ یگ

ا روی ام اک العج اہکں وہ

ن

پ ویکں ےہ وبل ی  اہجں اےس نسح وت جپ

ے

اگ ۔روح یک احل

  رپاشین رک ریہ یھت ویہ روی ام اک وسچ رک اس اک ادنر اکےنپن اگل اھت

ا اھت نکیل روی ام ںیم اس یک اجن یتسب یھت

ے

  وہ ےب کش اینپ تبحم اک ااہظر ںیہن رکی

ایمیکلاک بلطم یک ےہ ی ارم وہ اس یک رطف دےتھکی وہےئ وبیل سج رطح ےس ی ارم لچم 

ری امیبری یھتااھٹ اھت امیب

ٹ

  ری اک نس رک انیقیً ہی وکیئ تہب ی 

ا ےہ اھبیھب ۔نکیل اس اک العج نکمم ےہ ۔ںیمہ 

ے

ام ںیم اےس رسنیک یھب اہک اجی

ن

دورسے ی

 رک اتکس ےہ نسح ےن اےس 

ے
 

رداس ا وہاگ ہک وہ انتک ی 

ن

 اک ادنازہ اگلی

ے
ے

رصف روی ام یک اطق
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  اھجمسےت وہےئ اہک

 رکے اگ ریما اٹیب سک زیچ 

ے
 

رداس  اک ادنازہ اگلںیئ ےگ آپ ان یک ی اںیت   یک ی 

ے
ے

یک اطق

  روح یک وت ی الکل ھجمس ںیم ںیہن آریہ یھت

 رک اتکس ےہ ۔اس 

ے
 

رداس  اک ادنازہ اگلںیئ ےگ اھبیھب ہک وہ ینتک فیلکت ی 

ے
ے

مہ اس یک اطق

  ےک وبڈی لیس ےس ہتپ ےلچ اگ ہک وہ انتک درد ہس اتکس ےہ

 وک اےنپ ےچب ےک  

ے

  ےس ہن زگرےن دے اور ینتک آاسین درد۔۔۔فیلکت وہ وتوہا ی
 
ی ر

ے

ق

  ےس ہی ڈارٹک اس ےکدرد اور فیلکت ےلہس یک ی ات رک راہ ےہ

ا وہاگ ۔سب 

ن

اس اک العج لکشم ںیہن ےہ ی ارم ںیمہ رصف اور رصف وبن ریمو جنیچ رکی

ا ےہ وہ اس ےک اسھت رٹارفسن رک ےل ۔ 

ے

 سج ےک اسھت اس اک وبن ریمو چیم رکی

 ڈہویں ےک چیب ںیم وج ۔۔۔۔

 ےہ ہی اتبؤ ۔ریمے ےچب وک ی الکل فیلکت ںیہن 

ے
ے

وہ س  ںیم اجاتن وہں نسح انتک وق

 وہین اچےیہ ۔ 

اوھٹ ایھب رکو ریمے ےچب وک وکیئ درد ںیہن    ےب کش ہی س  ھچک مت آج یہ رکوا دو ہکلب
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ا اچےیہ ۔ 

ن

 وہی

 ی ارم وت ایھب رھگ ںیم وبال اس اک وہ ہلمج ںیہن وھبل یپای ا اھت ۔ 

ی ای ا درد وہ راہ ےہ(۔۔وہ ہی ظفل نس رک یہ ڑتپ ُااھٹ اھت وہ ےسیک اےنپ ےچب ی ای ادد وہرا اے۔)

  وک اس ڑتپ ںیم رےنہ داتی

ا ےہ 

ے

ا وہاگ ہک اہمترا وبن ریمو اس ےس چیم یھب رکی

ن

ی ارم رسکلی وہ اجؤ ۔ےلہپ ےھجم چپ  رکی

 ی ا ںیہن ۔ویکہکن ےھجم ںیہن اتگل 

 ۔اوھٹ چپ  رکو ۔ھجم ےس ویکں چیم ںیہن رکے اگ ںیم ی اپ وہں ااکس  

سفاارنشیم ںیہن ےہ ہک ی اپ اک وخن ی ا امں اک چیم رک اجےئ اگ وبن 

ن

ن
ی ارم ہی وکیئ وخن اک رٹا

ا ےہ

ے

  ریمو داین ںیم تہب مک چیم رکےت ںیہ س  ےس زی ادہ ین وبن ےبیب اک چیم رکی

ا وت ںیم ںیہمت 

ے

 وہی

ے
ے

ںیہمت وھتڑا بیجع ےگل اگ نکیل ہی چس ےہ ارگ روی ام ےک یپاس اانت وق

راھےن ےک ی ارے ںیم وسوچ نکیل روی ام ےک

ٹ

ا ہک مت اینپ یلمیف ی 

ے

د رکی

ٹ

 شڈ
ح ن
س

یپاس چنیھک    یہی 

ان رک رصف ای  ہنیہم اچب ےہ

ے

  ی

 اہمترے یپاس روی ام یک اجن اچبےن ےک ےیل رصف ای  ہنیہم ےہ 
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ےن    وت رکو وہ اتکس ےہ ریما وبن ریمو اس ےس چیم رک اجےئ نسح یک ی ات  نسح مت چپ  

  اںیہن چس ںیم ڈرا دی ا اھت

ی ارم ںیم مت ھجم ےس ااجنن وہں یک ںیم ںیہمت اجاتن ںیہن وہں نکیل اہمتری یلست ےک  

   ےیلرکولں اگ

 

ٹ
ن

اہمترے اسرے روپرسٹ ریمے اسےنم ںیہ اہمترا وبن ریمو روی ام ےس نیٹ رپس

ا  یھب

ے

  چیم ںیہن رکی

د یل ےگ وکیئ ہن وکیئ 

ٹ ن

 ےہ ی ارم یسک ہن یسک ڈورن وک ڈوھی

ے
ے

ارے یپاس ای  ےنیہم اک وق
م
ہ

 وہ اہلل وکیئ ہن وکیئ راہتس رضور داھکےئ اگ

ے

  لم اجےئ اگ مت رپاشین م

 ریما اچب درد ںیم ڑتاتپ رےہ اگ ۔روح یک آواز ںیم درد اھت ےسج ی ارم ےک اسھت  

ے

  ی

ے

اور ی

   وسحمس رک اکچ اھتاسھت نسح یھب

 رپ ڈسیب ےہ

ے
ے

  ایس ےیل وت ںیم ےن اہک ہک ہی امیبری روی ام یک اطق

 رکاتکس ےہ

ے
 

رداس   ہک وہ ینتک فیلکت ی 

 

ے
 

رداس بلطم ریما ہچب درد ںیم ڑتاتپ رےہ اگ اور مہ ہی ادنازہ اگلےت ںیہ ہک وہ انتک درد ی 
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ام یہ ںیہن ےل

ن

ا ےہ ۔روح یک آوھکنں ےس آوسن کشخ وہےن اک ی

ے

   رےہ ےھترکی

  رنس اھبےتگ وہےئ ادنر آیئ 
 
 ج

میم آپ ےک ےچب وک وہش آ اکچ ےہ اور اب آپ دوونں وک واہں ہن یپا رک رو راہ ےہ زیلپ آپ 

ر یک رطف اھبےگ
م
  دلجی آاجںیئ رنس ےک ےنہک رپ وہ دوونں یہ ی اہ

 وہ کس وہ ڈورن اک ااظتنم رکےن

ے

  ہک نسح اینپ یپاور اک اامعتسل رکےت وہےئ اہجں ی
 
 ج

  یک وکشش رکےن اگل

°°°°°° 

ےلیم ی ای ا وت البؤ وہن یم ونوں دا۔۔)ریمے ی ای ا وک البؤ ورہن ںیم روں اگ(۔روی ام ےن رنس وک 

دیکمھ دی نکیل ُاس وک اس یک ی ات ی الکل ھجمس ںیہن آیئ یھت نکیل دروازے رپ ڑھکے 

  روح اور ی ارم اس یک ی ات وک اےھچ ےس ھجمس ےکچ ےھت

 روےئ اگ ی ای ا آ ےئگ ںیہ ۔اس ےک یپاس اجےت وہےئ وبال ہکبج ںیہن ریما ہچب ی الکل ںیہن

 رنس ےن اس اک اہھت اھتم راھک اھت اہجں ڈرپ یگل وہیئ یھت ۔ 

اس اک رہچہ رسخ وہا اھت ۔ہن اجےن وہ ینتک فیلکت ےس زگرا اھت ی ارم وک وت سب اس یک ویہ 
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  اکپر ی اد یھت وج اس ےن آدیھ دنین ںیم ینس یھت

 ےس اگل اکچ اھت ہکبج روح اخومیش ےس اس ےک وہ اس اک اماھت  

ن

وچےتم وہےئ اےس اےنپ یس 

ری امیبری لکن 

ٹ

یپاس ھٹیب یئگ اس ےن وت یھبک وساچ یھب ںیہن اھت ہک اس ےک روی ام وک اینت ی 

  آےئ یگ

  اور ہی ای  اجن ویلا امیبری یھت ہی وسےتچ وہےئ یہ روح یک روح اکےنپ یگل یھت

ارو(ر

ے

اول۔)اس وک ای

ے

ارہ رک راہ اھت اش وت ای

 

وی ام۔اےنپ اہھت ںیم یگل ڈرپ یک رطف ےس اش

ہکبج رھبوپر وکشش رنس ےک اہوھتں ےس اانپ اہھت ڑھچواےن یک یھت روح ےن آہتسہ 

 ےس اس اک اہھت اےنپ اہھت ںیم اھتم ایل ۔ 

ر ںیم روی ام ی الکل  ا اس ےئل ڈارٹک ےن ہی اگلی ا ےہ سب وھتڑی دی 

ن

ریمے ےٹیب وک ویفر ےہ ی

  ےئ اگ ۔روح ےن ایپر ےس اےس اھجمسےن یک وکشش یک کیھٹ وہ اج

  دمرری ام وت دد وہرا اے)رگمروی ام وک درد وہ راہ ےہ(وہ ےب دح وصعمتیم ےس وبال

ری لکشم ےس اینپ ایکسسں رویک یھت

ٹ

  روح ےن ی 

 ےس اگلےئ ڈرپ متخ وہےن اک ااظتنر 

ن

  ہک ی ارم ےن آہتسہ ےس اکاھنناسووجد اےنپ یس 
 
ج
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  رک راہ اھت

°°°°°° 

ا ےہ ہی وکن یس امیبری ےہ ںیم ےن وت اس ےک ی ارے ںیم یھبک یھب ںیہن انس 

ے

ایمیکل یک وہی

ا یہ ںیہن اچےیہ مہ روی ام وک ارماکی ےل 

ن

ےھجم وت اتگل ےہ ہک ںیمہ اہیں یسک ڈارٹک وک داھکی

  اجےت ںیہ

ے وہےئ ھچک ہن ھچک وبل راہ اھت

ے

ہلن

ٹ

ب

  ےس آی ا اھت داںیئ ی اںیئ 
 
ارف ج

 

  ش

اھت اس اک یک بلطم اھت وکیئ ںیہن اجاتن اھت وساےئ اس ےک ہک ہی ای  اجن ویلا ایمیکل یک  

امیبری یھت اور روی ام یک اجن اجیتکس یھت اس ےک یپاس رصف اور رصف ای  ےنیہم اک 

 اھت

ے
ے

  وق

    ایمیکلوک ااسن اافلظ ںیم 

ے

اا ےہ ہی    رسنیک یھب ہہک تکس

ے

ی لی
پھ
ب

ںیہ۔وج تہب دلجی مسج ںیم 

ر وچبں ںیم 

ے

رے ولوگں ںیم وج ای  دح ےس زی ادہ اینپ ڈہویں اک   زی ادہ ی ا ےہ ی ا ی 

ے

یہ یپای ا اجی

  اامعتسل ںیہن رک یپاےت

ا  نسح ےسلم رک آی ا اھت اور نسح ےن اےس وہ    وہ آج یہ اتپسہل   رضخ ےن اےس اتبی 
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ا   اسری ی اںیت اتبیئ یھت وج وہ ی ار م اورروح ےک اسےنم ںیہن وبل یپای 

اس ےن روح اور ی ارم وک تہب اسری ی اںیت ںیہن اتبیئ یھت نکیل رضخ وک اس ےن دوھےک 

دی ایت نپ اھت .وہ ھجمس اتکس ںیم ںیہن راھک وہج ںیہک ہن ںیہک ی ارم اک یپالگ

ن

 نپ اور روح اک خ 

ا ےہ اس ےیل وہ ان 

ن

اھت اس امیبری ےس رصف روی ام وک ںیہن ہکلب روح اور ی ا رم وک یھب ڑلی

 دوونں رپ وکیئ رپرشی ںیہن ڈاانل اچاتہ اھت 

ا وت انیقیً ہی دوونں نشنیٹ ںیم آاجےت سج یک وہج ےس وہ ےچب 

ے

ارگ وہ اںیہن اسری ی ات اتبی

  یگ رطخے ںیم ںیہن ڈال اتکس اھتیک زدن

نکیل رضخوک ہی اسری ی اںیت یسک یھب رطح ی ارم وک اتبین یھت وج اس ادیم رپ اھٹیب اھت ہک 

  نسح ںیہک ہن ںیہک ےس وبن ریمو اک ااظتنم رکےل اگ

ا ےہ 

ے

و  اھت وج تہب مک ولوگں ںیم یپای ا اجی

ٹ

 ن
ی گن

ن

پ

نکیل تقیقح ہی یھت ہک روی ام اک ڈلب رگوپ او 

انکمم یس ی ات ےہ اور ارگ وخ

ن

ا ای  ی

ن

ن لم یھب اجےئ وت یھب وبن ریمو سیٹ اک چیم وہی

د ڈورن یھب اںیہن آاسین ےس لم  ای 

 

ا اور ش

ے

نکمم اھت ہک وبن ریمو اور ڈیلب رگوپ چیم وہی

 اجےئ
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د وکیئ ای  یہ روی ام  ای 

 

وہاتکس ےہ الوھکں ڈورنز لم اجےئ نکیل ان الوھکں ںیم یھب ش

 اگ   ےک امتم مٹسس لیس ےس لم کس

 18رضخ وخد یھب اانپ لمکم چپ  اپ رکوا ےک آی ا اھت رضخ ےک اسھت روی ام ےک ڈیلب لیس  

 چیم وہےئ ےھت ۔نکیل ہی یھب روی ام یک اجن اچبےن ےک ےیل ےب دح مک اھت

ے

 ی

ٹ
ن

  رپس

رضحےن نسح وک سب اانت یہ اہک اھت ہک روی ام یک اجن اچبےن ےک ےیل وہ اانپ س  ھچک اٹلےن 

د الےئ ۔ رپ ایتر ےہ سب وہ  

ٹ ن

 ںیہک ےسڈورن ڈوھی

  وج اےنپ آپ ںیم ای  ےب دح لکشم اکم اھت

°°°°° 

  ںیہن

 

یک ںیہن ی ار ںیم ںیہمت اتب وت راہ وہں رصف ای  ڈاھیئ اسل اک ہچب ےہ اہمترا ڈیلب رگوپ 

 ریما ادنازہ ےہ ےھجم گل راہ ےہ اہمترا وبن ریمو یھب 

ے

اس ےس چیم رک راہ ےہ اور اہجں ی

 اس ےس چیم رکے اگ .نسح اس یک ںیہن رپ اھجمسےن اگل 

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

859 

 

 رک راہ اور یہ ںیم ےن یسک وک اچبےن اک ہکیھٹ  وہ ڈاھیئ اسل اک وہ ی اسیب اسل اک ںیم ھچک ںیہن

 ےہاس س  ںیم۔درک ااکنر رکےت وہےئ 

ٹ

ںیہن دے راھک اور ہن یہ ےھجم ارٹنس

  ااھٹ

 

 وایل یک ی ات ےہ ای  ہچب ےہ اس یک اجن رطخے ںیم ےہ مت اےنپ 

ٹ

اس ںیم ارٹنس

 وہ ۔ہی یکین وہ یگ اور اس اک ی اپ  

ے

ری ںیم ںیہن ےل مٹسس لیس ےس اس یک اجن اچب تکس

ن

ق

روروں دے اگ رصف ای  زرا ےس ارپنشی ےک ےیل 

ٹ

 اگ ک

 

  وک ھجمس ںیہن آ راہ اھت ہک وہ اےس ےسیک اھجمسںیئ   نسح

 

 تہب مک اھت ۔ی ارم روز روی ام وک انشکجن وگلاےن 

ے
ے

ای  ہتفہ زیتی ےس زگر اکچ اھت اور وق

ا

ے

ا اھت سج ےس روی ام وک فیلکت ہن وہ اور اس اک یہی وسال وہی

ے

  آی
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ا یھب ڈورن یھب ںیہن الم اھت

ے

 روی ام اک وبن ریمو وت یک ڈلب رگوپ چیم رکی

ے

  ایھب ی

 

ا ںیم اہیں رصف اور رصف 

ے

دوھکی ی ات دیسیھ یس ےہ ھجم ےس ہی س  ھچک ںیہن وہی

  رپی وک ےل رک آی ا اھت

 

ارگ اےس ریمے وخن ی ا وبن ریمو یک رضورت ےہ وت ی ات رکو ی ایق ریما داین ےک یسک 

 صخش ےس وکیئ قلعت ںیہن ےہ ۔

 

ا اھت ہک وک

ے

رق ںیہن ڑپی

ن

ا اس یک رطف ےس اصف ااکنر اھت اےس وکیئ ق

ے

یئ اتیج ےہ ی ا وکیئ رمی

ےہ اس ےس یسک یک اجن چب یتکس ےہ ی ا وکیئ زدنیگ یک رطف ولٹ رک آ اتکس ےہ اےس 

  رصف اور رصف رپی ےس بلطم اھت
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درک ای  ی ار وسوچ وت یہس ۔وہ ڈاھیئ اسل اک ہچب ےہ مت ای  ی ار اانپ چپ  اپ رکوا ول وہ 

 ںیم رصف ہی اچاتہ وہں ۔۔۔۔۔   اتکس ےہ اہمترا وبن ریمو اس ےس چیم رک اجےئ ۔ی ار

 

ی ات ونس ریمی نسح ایھب مت ےن اتبی ا ہک مت ےنتک ولوگں اک چپ  اپ رک ےکچ وہ یسک اک یھب 

رےل ویکں رک رےہ وہ یک ںیہمت نیقی 

ے

وبن ریمو اس ےچب ےس چیم ںیہن وہا وت ریمے ی

 ویکں ےہ ہک ریما وبن ریمو اس ےس چیم وہ اجےئ اگ ۔ 

 

ایگ وت یک ںیم اےس اانپ وبن ریمو دوں اگ ۔ںیہمت یک اتگل ےہ یک ےھجم ںیہن اور ارگ چیم وہ یھب  

سفاارنشیم ںیم ینتک فیلکت وہیت ےہ

ن

ن
  اتپ وبن ریمو رٹا

 

 رکوں اگ

ے
 

رداس   اورںیہمت ویکں اتگل ےہ ہک ںیم یسک ےک ےیل یسک مسق یک وکیئ فیلکت ی 

 

   ویکں اچنہپؤں اگوکیئ ےیج ی ا رمے یئھب ںیم یسک ےک ےیل ںیم وخد وک فیلکت
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ا دے اگ وہ ںیہمت اانت ہسیپ دے اگ ہک مت 
ُ
اس ےچب اک ی اپ ںیہمت اس فیلکت یک یپایئ یپایئ چپ

  ہٹس ےنلیھک اسیج ظیلغ اکم ںیہن رکو ےگ

 

 ۔۔۔؟نسح ہٹس ںیم اےنپ وشق ےک ےیل اتلیھک وہں ٹیپ ےک ےئل ںیہن ۔سج دن  

ن

ن

 س
لن

  یھب اےسی یہ رچےچ وہں ےگ  ٹیپ ےک ےیل انلیھک رشوع یک ہن اس دن ریمے

 

اور اب مت اس زیچ ےک ےیل ےھجم اہیں ںیہن البؤ ےگ ۔ورہن رپی اک العج رکواےن ےک ےیل 

 داین ںیم تہب اسرے وہلٹپس ںیہ ۔ 

 

  لکن ایگ

ن

ر یک اجی
م
  وہ رکیس ےس اےتھٹ وہےئ انب اےس دےھکی ی اہ

 

اگ ہکلب اس اکوبن ریمو نسح وک نیقی اھت ہن رصف اس اک ڈیلب رگوپ روی ام ےس چیم رکے  
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  یھب میس وہاگ نکیل ہی چپ  اپ رکواےن ےک ےیل یھب ایتر ںیہن اھت

 

اےس ھجمس ںیہن آ راہ اھت ہک وہ یک رکے دن زیتی ےس زگر رےہ ےھت اور وہ تہب وکشش 

  ےک ی اووجد یھب روی ام ےک ےیل ھچک ںیہن رک یپا راہ اھت

 

°°°°°°° 

 روی ام آرام ےس ھٹیب اجؤ اٹیب

لن ف رپ اھٹب رک اانپ اکم لمکم رک ریہ یھت

 

  ریمی اجن آپ ےچین رگ اجؤ ےگ رھپ وہ اے س

ا ۔

ے

لن ف ےک اورپ ڑھکا وہ اجی

 

 ہکبج روی ام ی ار ی ار س

 

دنگے ےتب ےتلگ ںیہ ری ام وت یپاال ےبیب اے۔)دنگے ےچب رگےت ںیہ روی ام وت ایپرا  

وہےئ ڑھکا وہ ایگروح یفن ںیم رس الہ رک اس ےک یپاس آیئ ےبیب ےہ (وہ اانپ ولج  دےتی  

  اور اےس واسپ اھٹب رک اانپ اکم رکےن یگل
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ا اھت آج ھچ دن زگر ےکچ ےھت روی ام یک امیبری ےک 

ے

ہی وکیئ این اکم ںیہن اھت وہ روز ااسی یہ رکی

  ی ارے ںیم ہتپ ےلچ وہےئ

ر رطف ےس اس ےک ڈورن اک ااظتنم رکےن یک وکشش رک
م
 رےہ ےھت ۔   ڈارٹک ہ

روی ام یک وہج ےس ی ارم یک اسری رات اجےتگ وہےئ زگریت اور روح اک دن ویکہکن ڈارٹک 

  ےن اہک اھت ہک روی ام وک یھبک یھب فیلکت وہ یتکس ےہ

 وہیتکس ےہ

ے

 
ای

 

ری ی   ای  ےحمل یک الرپوایئ تہب ی 

   دنسپ ہن آی اڈارٹک ےن اےس اتپسہل ںیم ےنھکل اک وشمرہ دی ا اھت وج روح اور ی ارم دوونں وک یہ

  وہ روی ام وک یسک یھب مسق ےک امیبر اموحل ںیم ںیہن رانھک اچےتہ ےھت

 اتسنہ اتلیھک رےنہ واال ہچب اھت وہ ای  ہگج ھٹیب رک ںیہن رہ اتکس اھت

ے
ے

ر وق
م
  وہ ہ

ای  ی ار رھپ ےس وخن یک ایٹل وہیئ ۔وہ دن    ان ھچ دن ںیم روی ام وک دورسے یہ دن

ا اجراہ اھت 

ے

  دبن زمکور وہی

روح وک وت ھجمس ںیہن آراہ اھت ہک ہی امیبری اےس وہیئ ےسیک وہ وت اےس ںیہک آےن اجےن ںیہن 

 اس ےک اسھت راتہ ےہ روی ام ےک اعمےلم ںیم روح اور ی ارم ذرا یھب 
پ
ر ب
م
دیتی روی ام ہ
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  الرپوایہ ںیہن ےھت

  یتکس ےہ  نکیل رھپ ڈارٹک ےن ہی ہہک رک ی ات متخ رکدی ہک ہی امیبری ےہ وج یسک وک یھب وہ

رزگ ںیہن یھت ۔ 
م
 )ایمیکل(ڈلب رسنیک وکیئ اخدناین ی ا اوھچت یک امیبری ہ

ا 

ن

  ہی امیبری رشوع وہیت ےہ وت اخبر زمکوری ی ا اھکیسن ےس وش وہی
 
سب اانت اتپ اھت ہک ج

  رشوع وہیت ےہ روی ام یھبک یھب ای  تحص دنم ہچب ںیہن اھت

 ںیم دیپا وہا ہچب اھت اس ےیل

ے

اس یک زمکوری وک دےتھکی وہےئ یسک وک   وہ ای  زمکور احل

  یھب ہن اگل اھت ہک اےس وکیئ امیبری وہ یتکس ےہ

  اور اھکیسن اور اخبر وت اےس ایھب رشوع وہا اھت 

ا اھت 

ے

 روح وک اگج رک وسی

ے
ے

یلھچپ ھچ راوتں ےس ی ارم لسلسم اجگ راہ اھت ۔وہ حبص ےک وق

  ۔ ۔وہ ای  ےحمل ےک ےیل یھب الرپوایئ ںیہن رھبت رےہ ےھت

 

ا تہب لکشم 

ن

 وک دمرظن رےتھک وہےئ ان دوونں ےک ےیل یہ آںیھکن ومدنی

ے

روی ام یک احل

 رصف روی ام یک ںیہن ہکلب ان دوونں یک یھب ےہ اور 

ن

 
اھت نکیل رضخےن اھجمسی ا ہک ہی ج
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  روی ام اک ایخل رےنھک ےک ےیل اںیہن ای  دورسے اک ایخل رانھک وہاگ

 

ا اھت ہکبج روح اسرادناور اس ےک ےیل اب ی ارم رات ےک و

ے

 روی ام اک ایخل رھک

ے
ے

  ق

امم وبت دلی ےہ ری ام وت )امام وھبک یگل ےہ روی ام وک(اےس بک ےس اینپ رطف وتمہج 

ااکم وہےت وہےئ روی ام ےن وصعمتیم ےس اہک

ن

  رکےن یک وکشش ںیم ی

راب وہ ےئگ ںیہ

ن

 چ

ے
ن

 وکیئ وھبک ںیہن یگل ۔اور ہن یہ وکیئ اچٹیلک ےلم یگ ۔ ےلہپ یہ دای

  روی ام ےک ۔روح ےن وفراً ااکنر رک دی ا

 ےک رکاب او ےگ )ارے روی ام ےک  

ے

 
ی ا

ن

ل ال ی
ہ
م

 رکاب ین ےہ۔

ے
ن

اےل ری ام ےت دی

راب وہےئگ ںیہ( 

ن

 ےک چ

ے

 
راب ںیہن ںیہ ۔رہم اور انعی

ن

 چ

ے
ن

 دای

راب 

ن

 چ

ے
ن

 د ےیےہ )روی ام ےک دای

ے
ن

ے ات وک یلیف ےن دی
ک

ے

سی

 رکاب ین او 

ے
ن

ری ام ےت دی

 دےی ںیہ (۔وہ وصعمتیم ےس اتہک اےس ےنسنہ رپ وبجمر 

ے
ن

 اس وک ریفی ےن دای

ے

ںیہن وہتکس

 ہک ایگ 
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ر اافلظ طلغ وہےت ےھت 

ے

ا اھت اس ےک زی ادہ ی

ے

ا اھت نکیل لمکم رکی

ے

وہ ےسیج ےسیت یھب ی ات رکی

ا اھت انب وکیئ یھب ظفل وھچڑےنکیل اانپ ہلمج

ے

   وہ لمکم ادا رکی

ر اھت اےس وچبں ےک آدےھ ادوھرے اافلظ اور ےلمج دنسپ 

 

اور ہی ی ارم یک ویتخسں اک یہ ای

ںیہن آےت ےھت ۔اس ےیل وہ روی ا م وک ہشیمہ لمکم ی ات رکےن اک رکےت وہےئ اےس لمکم 

 داتی اھت

ے
ے

  ی ات رکےن اک وق

 ز ںیم ڈلھ اکچ اھت ۔ اور اب وہ اےنپ ی اپ ےک ادنا

اور ہی ی ارم یک ایس یتخس اک ہجیتن اھت ہک آج وہ اینپ ی ات لمکم رک ےک مک از مک اںیہن اتب وت اتکس 

ر ہلئسم یک ےہ ۔ینتک آاسین ےس وہ ان دوونں وک اتب یپای ا اھت ہک 

ن

اھت ہک اےس ےک اسھت آچ

 فیلکت ےہ ۔   اےساہکں

ا تہب لکشم ورہن دو ڈاھیئ اسل ےک ےچب ےک ےیل آینپ ی ات 

ن

اک بلطم یسک وک یھب اھجمسی

  اھت

 اور اب ظفل حیحص وہ ی ا طلغ روی ام ےن اینپ ی ات لمکم رک ےک یہ دم انیل اھت ۔ 

اس یک ی ات وکیئ یھب دورسا رسیتا ےھجمس ی ا ہن ےھجمس نکیل روح اور ی ار م اےھچ ےس ےتھجمس 
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  ےھت

راب ںیہن ںیہ ۔ویکں ہک 

ن

 ی الکل یھب چ

ے
ن

 اور رہم ےک دای

ے

 
یلیلٰ آیٹن اںیہن ی الکل انعی

  یھب اچٹیلک ںیہن دیتی ۔اور تہب ااھچ رکیت ےہ ۔روح اےس اھجمسےت وہےئ وبیل

وہ ایھب ھجمس ںیہن یپا ریہ یھت ہک اس یک امیبری ےک ےیل وکیسن زیچ ایھچ ےہ اور وکن یس 

ر زیچ ںیم اایتح
م
ری ۔ی ارم ےس وت وہ وج یھب زیچ اماتگن اھت ی ارم وفرا دے داتی نکیل روح ہ ط رک ی 

  ریہ یھت

 رکےت 

ے

اون ےہ آیٹن ںیہن (۔۔وہ اس اک ہلمج درس

ن

اون اے آیتن ین ۔۔۔۔)۔یلیلٰ ی

ن

الیل ی

  وہےئ وبال

ہکبج ادناز ااسی اھت ہک اس یک لقع رپ اممت رکےت وہےئ اس ےن اانپ اھنن اہھت رس ہپ یھب امرا اھت 

این ولب اور وہ رکسمایئ یھت یلیلٰ وک گنت رکےن ےک ےئل رضح اور ی ارم اےس

ن

ردیتس اےس ی  زی 

  آےت ےھت

  ااھچ ی ای ا یطلغ وہیئگ نکیل رھپ یھب اچٹیلک ںیہن ےلم یگ روح ےن اہک

ارںی ےھجم دنگی امام( ۔۔۔۔وہ وفراہنم وسبرےت 

ے

ےتین اںیلت دمےھ دنگی امم)ےچین ای
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  وہےئ وبال

ا  ار دی 

ے

  ڑھکےوشون وک دھکی رک روح ےن ا ےس ےچین ای
 
ی ر

ے

اھت ہکبج نچک ےک دروازے ےک ق

 انیقیًاب اس اک ارادہ وشون ےک اسھت ےنلیھک اک اھت ۔

ارہ رکےت وہےئ اس ےک 

 

ا وشون ےک یپاس آی ا اور اےس اش

ے

وہ وھچےٹ وھچےٹ دقم ااھٹی

  آےگ آےگ ےنلچ اگل

  رےھک وہےئ اےنپ اکم متخ رکےن یگل

ن

ر یک اجی
م
  روح اسرا دایھن ی اہ

°°°°°° 

 

ا ڈیب رپ آی ارمکے ںیم ےب دح ادنریھا اھت وہ وھچےٹ وھچےٹ  

ے

  دقم ااھٹی

رش رپ ڈیب ےس چنیھک رکہیکت رگای ا ویکہکن ڈیباس یک چنہپ ےس وھتڑا اواچن اھت

ن

  اور ےچین ق

ا اھت

ے

ی ر یپا

ٹ
پ
  اور وہ اس رپ آاسین ےس ںیہن چ

رھ رک ڈیب رپ آایگ

ٹ
پ
  ہیکت ےسیج یہ زنیم رپ رگا روی ام اس ےک اورپ چ
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 رپ اینپ ہگج 

ن

رے یہ ایپر ےس اس ےک یس 

ٹ

 اور اب اس ےن ی 
پ
 انبیئ یھت ی ارم یک دنین ایس ب

اھنناسسمل وسحمس رکےت وہےئ وہ آںیھکن دنب یہ رےھک    وٹٹ یکچ یھت نکیل اس اک

  وہےئ اھت

ی ای ا ۔۔۔۔۔؟وہ تہب ایپر ےس اکپر راہ اھت نکیل اس ےک ادناز ںیم ںیہک ہن ںیہک الچل یھب 

 لیھک ریہ یھت

ٹ

م
الم اھت ی ارم ےک رہچے ےپ اےنپ آپ رکسماہ

 

  ش

 دھکی رکروی ام ےن اس ےک ہنم رپ اہھت امرا  ی ای ا

ٹ

م
  ۔۔اس یک رکسماہ

 رکاب ین ےہ۔ 

ے
ن

 ین دے یل۔ ری ام ےت دی

ے

کلٹ

ے

آںیت امم دنگی ےہ۔ ۔۔وہ ری ام وک وچن

 یپاےل ےہ دںیتی۔)امام دنگی ںیہ 

ے
ن

 ےک رکاب ےہ۔ ری ام ےت دی

ے

 
ی ا

ن

ل ال ی
ہ
م

راب ںیہن ںیہ رہم   وہ

ن

 چ

ے
ن

 روی ام وک اچٹیلک ںیہن دے ریہ روی ام ےک دای

ے

 
 اور انعی

 ایپرے ںیہ ۔دںیھکی(

ے
ن

راب ںیہ روی ام ےک دای

ن

 ےک چ

 

ا اےس وبثت شیپ رک راہ اھت

ے

 داھکی

ے
ن

  وہ اےنپ وھچےٹ وھچےٹ ومویتں ےسیج دای
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اںیگن اس ےک دنکوھں رپ رےھک وہےئ 

ٹ

ی ارم ےن ای  رظن اس ےس داھکی وج اینپ دوونں ی

 داھک راہ اھت

ے
ن

رھ رک اھٹیباےنپ دای

ٹ
پ
 رپ چ

ن

  اس ےک یس 

 

 اہں ی ار اہمترے داوتنں واےعق ںیم تہب ایپرے ںیہ ۔ 

 

  اہمتری امام وک ھچک ہتپ یہ ںیہن ےہ ۔ںیم ںیہمت وخد اچٹیلک دوں اگ

 

 ےک ادناز رپ وت وہ رشوع ےس یہ دفا اھت اور رھپ وہ اےنپ اسرے اافلظ اس ےک ی ات رکےن 

  ی ارم ےک ےیل اامعتسل رکے وت اگل یہ ی ات یھت
 
  ج

 

  اس ےک امن اجےن رپ وہ وخش وہ ایگ اھت
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ام امام وت ںیہن دے دے۔وہ یب ین دیتی۔)مہ امام وک ںیہن دںی ےگ وہ یھب ںیہن دیتی(روی ام  

 رپ یہ اھٹیب ےن ہلصیف رکےت وہےئ اہک

ن

 وت ری ام ےن وفرا ںیم رس الہی ا اب روی ام اس ےک یس 

ارہ رک راہ اھت بلطم ہی اھت ہک وہ لچ رک ںیہن اجےئ اگ 

 

آس یک ایلگن ڑکپے اےس اےنھٹ اک اش

ر ےل اجی ا اجےئ
م
ایہ وساری وک ااھٹ رک ی اہ

 

  ہکلب ش

 

ر وک اینپ امں وک اینپ یپاور یھب وک داھکین یھت ہک اس اک ی اپ  

ن

  اس ےک اسھت ےہآچ

 

°°°°° 

 

ارے ی ارم آپ ایھب وت وسےئ ےھت اانت دلجی ویکں اجےگ ایھب وت رصف وسا آھٹ ےجب 

 ےہ آرام ےس وس اجںیئ وہ اےس اجےتگ دھکی رک وبیل

ے
ے

  ںیہ تہب وق

 

ری ےس اچٹیلک اکنےتل وہےئ ےنہک 

ن

ا ڑپا وہ ق

ن

 آیئ ےہ ویبی ۔۔وت ےھجم اجگ

ے

 
اہمتری اکشی
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  روی ام وک داھکیاگل وت روح ےن ہی  

 

  وج اس یک وگد ںیم ھٹیب رک اےس اچٹیلک داھکی رک اھک راہ اھت

 

 ےل 

ے

 
ر زیچ یک اکشی

م
روی ام وکی ارم ےک رھگ وہےن اک ھچک زی ادہ یہ افدئہ وہےن اگل اھت اب وہ ہ

ا اھت ۔ 

ے

 رک دیسےھ ی ارم ےک رس رپ چنہپ اجی

 

 حیحص ےہ اور رکفدنمی ی ارم اس ی ار ڈارٹک ےس وپںیھچ ےگ ہک روی ام ےک ےئل وچٹیلک

  رسروی ام وک دےتھکی وہےئ وبیل

 

وج ی ارم یک وگد ںیم تہب افصیئ ےس وچٹیلک اھک راہ اھت ۔ویکہکن وہ اجاتن اھت ہک اس ےک 

ر اٹسلئ اتلچ اھت
م
  ی اپ وک دنگیگ ی الکل دنسپ ںیہن ۔روح ےک اسےنم وت اس اک ہ
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نکیل اےنپ ی اپ یک رگ رگ ےس وہ یھب وافق اھت آج لک روح اک مک اور ی ارم اک زی ادہ 

ر ی ات امن راہ اھت اور وہ ی ارم وک ہصغ دالےن وایل وکیئ رحتک 
م
الڈال انب وہا اھت ۔ی ارم اس یک ہ

ا اھت

ے

  ںیہن رکی

 

 ںیہن روح ارگ ڈارٹک ےس وپںیھچ ےگ وت وہ عنم رک دے اگ ۔ 

 

ر زیچ وک مہ دور وت ںیہن رک   ںیم ہی ںیہن اتہک ہک 
م
ہی اصقنن دہ ںیہن وہیتکس نکیل روی ام ےس ہ

ا

ن

 ی

ے

  تکس

 

ںیم چپ  رک اکچ وہں اچٹیلک ںیم ایسی وکیئ زیچ ںیہن ےہ وج ای  ایمیکل ٹنشیپ ےک ےیل 

ری وہ یتکس ےہ ۔نکیل ڈارٹک ےس وپےنھچ رپ ںیم ںیہمت نیقی ےس اتہک وہں ہک وہ عنم رک  ی 

 دے اگ ۔ 

 

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

875 

ےن یک زتمح ےئک ۔اور مہ روی ام وک اہیں رھگ اک اموحل دےنی یک وکشش ویکں انب چپ  رک

اہک وہ اینپ زدنیگ اوجناےئ رکے اس ےک ےئل اس یک امیبری وکیئ 

ے

رک رےہ ںیہ ۔۔۔۔!ی

رق وہ اگ

ن

  امیبری ہن وہ ارگ مہ اس رپ یپادنبی اں اگلںیئ ےگ وت اتپسہل اور رھگ ںیم یک ق

 

روح ےن یھب اہں ںیم رس الہ دی ا ی الکل کیھٹ ںیہ وت ہہک راہ وہ اےس اھجمسےت وہےئ وبال وت  

اھت وہ روی ام رھگ الےئ یہ ایس ےیل ےھت ویکہکن روی اامینپ امیبری وک وسحمس ہن رک کس اور ہن 

  یہ وہ اےنپ آپ وک امیبر ےھجمس

 

°°°° 

ا اس اہھت روز انشکجن اور ڈرسپ

ٹ

ہکلب  ےنگل یک وہج ےس ہن رصف وسج ایگ اھت   اس اک وھچی

 وپری رطح ےس رسخ یھب وہاوہا اھت ۔ 

ی روےن گل  

ے

ھت
ی ک

  اس اک اہھت د
 
ان ےتنب اج رےہ ےھت ۔روح وت ج

 
ن

ہگج ہگج لین ےک ن

  اجیت
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 اگل رک اج اکچ اھت ۔اور ڈرپ متخ  

ن

ن

 

س
 ی ک
خ

ن

ب

 یھب اےس ڈرپ یگل وہیئ یھت ڈارٹکا

ے
ے

اس وق

 وہ ںیہن اےنپ آسف ںیم آےن اک ہہک اکچ اھت

ے

  وہےن ی

 ی

 

م
ا   ہی ہ

ے

ر اجی

ے

ر اھت ہک ڈرپ ےک دوران یہ روی ام رہگی دنین ںیم ای

 

 ں اک یہ ای

 

ڈوز دوائ

  نکیل رھپ ذرا اس درد وہےن رپ ہن رصف اس یک آھکن لھک اجیت ہکلب وہ روےن یھب اتگل

 

ی ارم اور روح رنس وک اس ےک یپاس وھچڑ رک اس اک اخص ایخل رےنھک اک ےتہک وہےئ ڈارٹک 

  اج ےکچ ےھت

ن

  ےک نبیک یک اجی

نکیل اںیہن ےئگ وہےئ ایھب دو نیت ٹنم یہ وہےئ ےھت ہک ای  ےکٹھج یک وہج ےس روی ام 

ری رطح ےس روےن اگل   یک آھکن لھک یئگ اور وہ ی 

دو دن ےلہپ یھب ااسی وہ اکچ اھت اور رنس یک الرپوایئ رپ ی ارم ےن اتپسہل دنب رکواےن یک 

  دیکمھ دے ڈایل یھت

را یئگ یھت اےنپ ومی الئ ںیم رصموف 

ٹ

ری 
م
ری رطح ےس ہ  روےن رپ رنس ی 

ن

اس ےک ااچی

وہےن یک وہج ےس وہ روی ام اک اہھت وھچڑ یکچ یھت ۔روی ا م ںیہن انیقی اہھت رپ نھبچ وسحمس 
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ری رطح ےس رو راہ اھت   رکےت وہےئ اہھت وک اکٹھج دی ا اھت اور اب وہ ی 

  وت اس یک ونرکی رطخے ںیم ڑپ اجیتارگ وہ اس ےک امں ی اپ وک البےن اجیت  

پ رک اجؤ  اور اس رطح ےس فیلکت ںیم ےچب وک روےت دانھکی یھب تہب لکشم اھت اٹیب زیلپ جپ

 رو ایھب آپ یک امام ی ای ا آ اجںیئ ےگ ۔ 

ے

 اس رطح ےس م

  وہ اس اک ڈرپ واال اہھت ڑکپےاےس اھجمسےت وہےئ وبیل

ارہ

 

 روی ام ےن دروازے یک رطف اش

ن

  ااچی
 
 یک  ج

داون اھتیئ)اجوناسںیئ(وہ۔دنب دروازے ےک دورسی رطف ڑھکی ڑلیک یک رطف 

ارہ رک راہ اھت وج

 

 ںیم یھت اش

ے

ری احل د ںیہن انیقی تہب ی  ای 

 

  اانپ رس ڑکپے ش

ےشیش ےک اس یپار وہ یھب اےس اینپ رطف البےت دھکی یکچ یھت اےس اس رطح ےس روےت 

   یگلدھکی رک وہ اانپ درد البےئ اس ےچب وک دےنھکی

میم یک آپ اس ےچب وک اجیتن ںیہ ۔۔۔۔وہ آپ وک الب راہ ےہ رنس ےن وفرا ےس آرکرعیب 

 ںیم اتبی ا اےس رنس یک ی ات ی الکل ھجمس ںیہن آیئ یھت 

ارہ رک راہ اھت اور اس ےچب وک اس 

 

ادنرروی ام دوونں اہوھتں ےس اےس اینپ رطف آےن اک اش
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   یھترطح ےس روےت دھکی رک وہ یھب رویک ںیہن

  آےت وہےئ وبیل روی ام 
 
ی ر

ے

یک وہا ےبیب آپ رو ویکں ریہ ںیہ ۔۔۔؟وہ وفرا اس ےک ق

 ےس گل ایگ

ن

  روےت وہےئ اس ےک یس 

داون اھتیئ دد ےہ)اجوناسںیئ درد ےہ(وہ روےت وہےئ اےس اتب راہ اھت انیقی وہ طلغ یمہف اک 

  اکشر اھت اےس وکیئ اور ھجمس راہ اھت

اون اھتیئ ںیہن وہں ںیم وت رپی وہں وہ اس اک اہھت اھتےتم وہےئ تہب ےبیب ںیم آپ یک د

 رنیم ےس ڈرپ کیھٹ رکےن یگل

ا   وہ یگیھب یگیھب آوھکنں ےس اےس دھکی راہ اھت رپی وک اس رپ ےب دح ایپر آی 

یلپ۔۔۔شیم۔یلیف۔)رپی سنیم ریفی(وہ اینپ ھجمس ےک اطمقب اس یک ی ات اک بلطم 

  یگلوبال وت رھپ ہی ےنسنہ  

اہں ریفی وج اجدو یھب رک یتکس ےہ آپ وک اجدو داھکؤں ایھب دانھکی ریمے گیب ےس  

وچٹیلک ےلکن یگ ۔وہ اانپ اہھت اجدو یک رطح رہلایت اس اک دایھن اٹبےن ںیم اکایمب وہ 

  ریہ یھت
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رآدم وہا اھت اےس دھکی رک روی ام وخش وہ ایگ اھت   اور رپی ےک اجدو ےس وج وچٹیلک ی 

ا   نکیل اس ےک اےلگ وسال ےن رپی وک ویفنکز رک دی 

 اکں ےہ)آپ ریفی وہوت آپ ےک رپاہکں ںیہ(
پ
 اپ یلیف او وت اپ ےت ب

 

ا مت ےن وت اہک اھت ہک رپی وک ریما وخن ںیہن گل اتکس وت اب وت ریما وخن 

ن

ویکں چپ  رکی

  اچےتہ وہ وہ ڈارٹک وک وھگرےت وہےئ وبال

ویکہکن مت ےن اہک اھت ہک مت رپی ےک ےیل ھچک یھب رکےن وک ایتر وہ اسیج ہک مت اجےتن وہ ہک 

 اس ےک مسج ںیم وخن تہب مک ےہ اور یھبک یھب اےس ڈلب یک رضورت ڑپ یتکس ےہ ۔ 

  نسح ےن دیہمت ی ادنیھ

 وہ ۔وہ اب یھب اےس نکیل مت ےن اہک اھت ہک

ے

 یب وپزوٹی ڈلب مت ںیہک ےس یھب ارجنی رک تکس

  وھگر راہ اھت

ر اک وخن ےگل .نسح ویفنکژ 
م
اہں نکیل مت ےن ےھجم اہک اھت ہن ہک مت ںیہن اچےتہ ہک رپی وک ی اہ

  وہا
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 ہی نیت امہ ےلہپ یک ی ات یھت ہن وہ اب یھب ایس ادناز ںیم وبل راہ اھت ۔ 

و  وہ ںیم دوھکی ی ار اہمت

ٹ

 ن
ی گن

ن

پ

ری رمیض ےہ مت ےن رپی وک ڈلب دانی ےہ ی ا ںیہن نکیل مت او 

ا اچاتہ اھت ہک ارگ ارمییسنج ںیم رپی وک ڈلب یک رضورت ڑپے وت یک مت    رصف

ن

چپ  رکی

ردیتس ںیہن ےہ ںیم رپی ےک ےیل   وہ ی ا ںیہن نکیل اہمتری رمیض وکیئ زی 

ے

دے تکس

   اہکارٹنمجنی رک ولں اگ نسح اجن ڑھچاےت وہےئ

 

ااھچ کیھٹ ےہ ںیم چپ  اپ رکواےن ےک ےیل ایتر وہں ۔رپی ےک ےیل ںیم ھچک یھب رک 

ر ےک یسک یھب صخش 
م
اتکس وہں اور اینپ ی ات رپ یھب اقمئ وہں ںیم ںیہن اچاتہ ہک رپی وک ی اہ

  اک وخن ےگل وکشش رکو ہک ریما یہ ڈیلباس ےک اکم آ اجےئ

 

 اس ےک اسھت راتہ وہں اور  

ے
ے

ر وق
م
ںیم اچاتہ وہں ہک اےس ہشیمہ رصف اور رصف ںیم ہ

ریمی یہ رضورت ڑپے وہ رپرسار ےس ادناز ںیم وبل راہ اھت نسح ےن رصف اہں ںیم 

ارہ یک

 

ر آےن اک اش
م
  رس الہ رک رنس وک ی اہ
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ر زیچ وبن 
م
ا ہ

ن

دوھکی ںیم ےن اےس ٹسیٹ ےک ےئل انم ایل ےہ مت اس اک لمکم چپ  اپ رکی

  لمکم روپرٹ اچےیہ نسح رنس وک اھجمسےت وہےئ وبال  ریمو ڈیلب رگوپ ی ا سیٹ ےھجم

 

ا وت ان لگیل ےہ ۔رنس رپاشیین ےس 

ن

نکیل رس ان یک ااجزت ےک ریغب وبن ریمو ٹسیٹ رکی

  وبیل

 

 ںیہن ےہ انتج 

ے
ے

یک لگیل ےہ اور یک ان لگیل ہی س  ی اںیت اھجمسےن اک ریمے یپاس وق

  ںیم ہہک راہ وہں اانت رکو 

 

اور روپرسٹ اک ااظتنم ایھب رکو اور ریمے آسف ںیم وجھبا دوں وہ اےس ای  رظن دھکی رک 

وپھچ ایل وت   اےنپ روم ںیم الچ ایگ ہکبج رنس رپاشیین ےس اےس دھکی ریہ یھت ارگ اس ےن ھچک 

  وہ یک وجاب دے یگ
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°°°°° 

 

 رک راہ اھت 

ٹ

 
 رنس رمکے ںیم آیئ وت وہ وی

 

  ای  وت ہی آدیم اےس ی الکل یھب دنسپ ںیہن اھت

 

 و ڈ ااسی اھت ہک اسےنم واےل وک الج ےک رھک 
ن

ٹ

ن ی 

ٹ

ی ن

اک رپ راھک اور ا

ن

ا اھت ہصغ ی

ے

  یھب آی
 
ج

  دے

 

یھب اھت ۔وخد ےس زی ادہ اتیمہ یسک اور وک دانی وت وہ انتج وخوصبرت ونوجان اھت اانت یہ رغمور  

  اس ےن اھکیس یہ ںیہن اھت

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

883 

 

 وہ اےس رقتابی نیت اچر اسل ےس اجےتن ےھت ۔ 

 

 ررسی اھت اینپ اجن رپ اتلیھک اھت ۔ارثک اینپ ی اڈی رپ زمخ ےل رک وہ اس اتپسہل 

 

وہ ای  ی ای

ا

ے

  ںیم آی

 

 ای  ااجنن ڑل

ن

ادی رکیل ۔یلہپ ی ار ہی ڑلیک نکیل اچرےنیہم ےلہپ اس ےن ااچی

 

یک ےس ش

 ںیہن اج 

ے

راب یھت ہک اےس داھکی ی

ن

 اینت چ

ے

  اس اتپسہل ںیم آیئ یھت اس یک احل
 
ج

  راہ اھت

 

ر اھت ڈارٹک ےن تہب لکشم ےس اس یک اجن اچبیئ  رای  اس ےک مسج ںیم وخن ہن وہےن ےک ی 

 یھت ۔
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ر ےتفہ اس اک چپ  اپ رکواےن ےک ےیل ا
م
  ےس یہ وہ ہ

ے

ا اھت وہ اینپ ویبی اور ی

ے

ےس اہیں الی

ا اھت وہ اچاتہ اھت ہک وہ 

ے

ا اھت ی ا ںیہن ہی وکیئ ںیہن اجاتن اھت نکیل وہ اس یک رکف رکی

ے

ےس تبحم رکی

 اس رپ وپری رطح ےس رپ ڈڈنپی وہ ۔ 

 

ا 

ے

 ےک ےئل یھب اگل رکی
پ
وہ اےس ہن وت یسک ےس ی ات رکےن داتی اھت اور ہن یہ وخد ےس ای  ب

 ۔

 

 یھب و

ے
ے

ہ اس ےس اتپسہل ےک الشیپس روم ںیم اھٹب رک اانپ چپ  اپ رکواےن ےک اس وق

  ےئل آی ا اھت ویکہکن نسح ےن اےس اہیں البی ا اھت

 

نسح یک الپگنن یک یھت ہی وت وہ ںیہن اجاتن اھت وہ اینپ رپی ےک ےیل یہ اانپ چپ  اپ رکوا راہ 

ہکن ایس اگل اھت ہک وہ وبن ریمو  اھت رنس وک اگل اھت ہک وہ اس ےس وکیئ وسال ںیہن رکے اگ ویک

 ٹسیٹ ےس ااجنن ےہ 
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رایئ وہیئ یھت
 
 دانی ےہ ۔وہ اکیف ھگ

ن

ن

 

س
 ی ک
خ

ن

ب

ار دںی آپ وک ا

ے

  رس آپ اینپ رشٹ ای

 

ا ےہ اور انشکجن یک رضورت ویکں رک 

ن

ٹسیٹ وت ٹیلپمک وہ ایگ ےہ اب وکن اس ٹسیٹ رکی

د وہ رسد ےجہل ںیم وبال ری 

ن

  ریہ ےہ م

 

رایش اک ۔۔۔۔ 

ن
ن

 رسہی ای

 

رایشاک انشکجن ویکں اگلی ا اج راہ ےہ ےھجم وہ انب رک وبال

ن
ن

  ای

 

رایش۔

ن
ن

ا ۔۔۔وت ای

ن

 رصف وہ درالص آپ اک ٹسیٹ وہ راہ ےہ ی
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رایش اک   یپالگ اھکل 

ن
ن

ےہ ریمے امےھت رپ ےب ووقف یتھجمس وہ ےھجم یک ںیم ںیہن اجاتن ہک ای

پ رک رہ 

ن

ا ےہ وہ اےنت ےصغ ےس وبال ہک رنس اکی

ے

انشکجن وبن ریمو ٹسیٹ ےس ےلہپ دی ا اجی

  یئگ

 

چس چس اتبؤ ارادہ یک ےہ اہمترا ۔ریما وبن ریموچیب رک ہسیپ امکےن اک وسچ رےہ وہ ہن مت ولگ 

 ۔۔۔؟

 

 رس آپ وک طلغ یمہف وہیئ ےہ ااسی ھچک یھب ںیہن ےہ مہ آپ اک وبن ریمو رصف اور ںیہن

ا اچےتہ ںیہ ویکہکن اںیہن لسلسم وخن یک یمک 

ن

 ےک ےیل چپ  رکی

ن
 

رصف آپ یک وائ

ااینں ڈیلب انشکیفن

 
ن

یک یھب وہ یتکس ںیہ   ےہ اور وہ تہب زی ادہ اخبر ںیم التبموہ اجیت ںیہ ہی ن

ا وہاگاور ارگ ااسی وہا وت  

ن

  ںیمہ ان ےک مسج ےس اسرا وخن اکنل رک جنیچ رکی

 

سج ےک ےیل ےلہپ دورسے دنبے ےک تہب اسرے چپ  اپ رکےن ڑپےت ںیہ نج 
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  ںیم ای  وبن ریمو یھب ےہ

 

رنس ڈیملکی ےک ی ارے ںیم انتج ھچک اجیتن یھت اس ےک اسےنم رھک رک اےس نئمطم رک 

 اےس انشکجن اگلےن یک ااجزت دی یکچ یھت اس ےن رصف اہں ںیم رس الہےت وہےئ  

 

رایش اک انشکجن اگلےن ےک دعب یھب وبن ریمو ٹسیٹ ےک دوران اےس تہب فیلکت وہیت 

ن
ن

آی

 یھت ۔

 

ر ےک ےیل آپ اینپ ڈہویں وک ی الکل ومو ہن  اوہاگ ھچک دی 

ن
ٹ

رس آپ وک آداھ ہٹنھگ یہی ڈیب رپ ل

  رکںی

 

ا ااھٹ

ے

 رکرپی

ے
 

رداس   ںیہن اس یک رضورت ںیہن ےہ۔وہ درد ی 
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راب وہ یتکس ےہ اور امہ ی ات ہی ےہ ہک 

ن

 چ

ے

ن ن ٹ
ط
ون رس ہی تہب رضوری ےہ ۔آپ یک 

اال آپ وک ویں اجےن یک ااجزت ںیہن داتی۔وہ اھجمس ریہ یھت 

ٹ

پی
شن
م ہ

 

 

ا رای 

ٹ

ری 

ٹ

ا ےہ وہ ی 

ن

  ےھجم رپی وک چنل رپ ےل رک اجی

 

 لم اجںیئ یگ ۔۔۔؟وہ رشٹ ےتنہپ وہےئ وسال رک راہ اھت

ے

  روپرسٹ بک ی

 

 آپ اینپ روپرسٹ ےل اجےیئ اگ ۔اس ےک ےنہک رپ وہ رصف اہں ںیم رس 

ے

ام ی

 

رسلک ش

ا ٹیل ایگ

ے

  الہ ی

 

 رررٹ ںیم گنکیچ ےک ےئل یھب یکچ 
میپب
ک

 ےک زرےعینسح ےک 

ٹ
ن

ہکبج رنس روپرسٹ ی

  یھت
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°°°°° 

 

  ے یپاس نکیل ۔۔۔۔رپی ےس وکیئ وجاب ہن دی ا ایگرپ وت ںیہن ںیہ ریم

 

ا رک ےک اےس وھگرےت وہےئ وبال 

ٹ

ری یلین آوھکنں وک وھچی

ٹ

ری ی 

ٹ

 ایت)نکیل یک(وہ اینپ ی 

ن

ے

 

ل

 ےسیج اس یک وچری ڑکپ اکچ وہ

 

رے اطیشن ےچب وہ مت ایھب ںیم ےن ںیہمت اجدو رک ےک داھکی ا ۔رپی ےن اینپ 

ٹ

ارے ی 

  افصیئ شیپ رکین اچےیہ

 

 دےتی)وہ وت ریمے ی ای ا یھب رک ےتیل ںیہ۔زور وب

ے

 

ن

 ےس ن

 

ح

ف

ر ےتیل ےہ۔جل 

ے

 وت ےلیم ی ای ا یب ی

ل ااکنری اھت
ی لک
ری ےس لکن دےتی (وہ اس ےک اجدو وک اجدو امےنن ےس 

ن

  ق
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ری ںیم رےتھک وہں ےگ رھپ اکنل ےک دےتی وہں ےگ نکیل ںیم 

ن

اہں وت اہمترے ی ای ا ےلہپ ق

 ۔  دو ےس اکنال ےہےن راھک ںیہن اھت ںیم ےن اج

 

 ی اوتں ںیم اانت رصموف اھت 

ے
ے

را آ راہ اھت وہ اس وق

ن

رپی وک اس ےس ی اںیت رکےن ںیم تہب م

ا 

ے

 رصموف ہن وہی

ے
ے

ےک ڈرپ بک متخ وہیئ اےس ی الکل ادنازہ ںیہن اھت انیقی ارگ وہ اس وق

ا

ے

ارےن یک دض رضور رکی

ے

  وت اےس ای

 

ا اھت نکیل اس یک ریغ وموجدیگ ںیم  ےلہپ وت ی ارم یک یتخس یک وہج ےس وہ زی ادہ دض

ے

ںیہن رکی

ا اھت

ے
ن

  روی ام یسک یک ںیہن س

 

 ےت داھتو)ااھچ ایسی ی ات ےہ وت دوی ارہ اکنل ےک 

ے

 

ن

 اے وت دوالب ن

ے

 
اایت ی

ے

ای

  داھکؤ(روی ام ےن جنلیچ دی ا
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  حبص اےنپ گیب ںیم راھک اھت   اور اہیں وہ سنھپ یکچ یھت ویکہکن اس ےن ای  یہ اچٹیلک

 

اراض وہ اجےئ اگ۔اور رھپ ےھجم اھک اجےئ اگ   ںیم

ن

ںیہن اکنیتل۔وہ ڑھکوس دوی ھجم ےس ی

  رپی ےن اےس رپرسار ادناز ںیم اتبی ا

 

راےت وہےئ وبال دوت رپی ےن لکشمب 
م
ولھکش وی۔)ڑھکوس دوی(۔۔؟وہ اس یک ی ات دہ

اس ےک وہوٹنں یک رحتک دیھکی اور اانپ قہقہ روےنک یک وکشش رکےت وہےئ اانپ اہھت 

  ہنم رپ امجی ا

 

اہں وہ ڑھکوس دوی سج ےن ہی اچٹیلک اجدو ےس ریمے گیب ںیم ریھک یھت اور اب 

  دے دی رپی اہکین انبیئ اجدو ےس ںیم ےن اکنل رک ںیہمت 

 

ا ےہ ۔۔۔؟ (روی ام ےن  

ے

ا اے )وہ ڑھکوس دویس  وک اھک اجی

ے

  وت اک اجی

 

آو ولھکش وی س
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 وصعمتیم ےس وپاھچ ۔

 

ا ےہ اور س  ےس زی ادہ اہمتری رطح ایپرے ایپرے وچبں وک اور وج 

ے

اہں س  وک اھک اجی

ا

ے

 ےہ ۔   ولگ ریمی اجدو رپ نیقی ںیہن رکےت ان وک وت ااھٹ رک ےل اجی

 

رپی ےن لیصفت اتبےت وہےئ اےس ڈرای ا اور ےگل اہھت اس ےک وھپےلوھپےل رسخ اگل 

 رپ کھج رک ایپر یھب رک ڈاال

 

سج رپ روی ام ےن اےس وھگرےت وہےئ اےنپ ےھنن ےس اہھت ےس اےنپ ےھنن ےس رسخ اگل 

ر ڈاال انیقی اس ےس اس یک ہی رحتک ی الکل دنسپ ںیہن آیئ یھت

ٹ

  وک رگ

 

ا ااھچ ںیہن اگل وکیئ ی ات ںیہن ںیم اانپ سک واسپ ےل یتیل وہں یک وہا ےب

ن

یب ریما سک رکی

ےس اےس سک رکےت  وہ رکسماےت وہےئ ای  ی ار رھپ ےس اس ےک اگل رپ یکھج اور رھپ
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د وھگرا ری 

ن

  وہےئ دیسیھ وہیئ سج رپ روی ام ےن اےس م

 

ارت ےس رکسما  ارے اےسی ویکں وھگر رےہ وہ اینپ سک واسپ وت ےل یل ںیم ےن رپی رش

  رک وبیل

 

 اےس وت ہی ہچب ےلہپ دن ےس یہ ےب دح دنسپ آی ا اھت

 

رھ اکچ اھت

ٹ
پ
  اور آج وت ہی اس ےک اہھت چ

 

 وھگرو ورہن وہ ڑھکوس دوی ےھجم اھک اجےئ اگ ۔رپی ےن وصعمم 

ے

دوھکی زیلپ مت ےھجم ایسی م

  یس لکش انب رک اےس رھپ ےس ی اوتں ںیم اگلےن یک وکشش یک
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ر ےت امل دے دے)آپ ریمے   اپ ےلیم

ے

ی ای اوتاتبو ےلیم ی ای ا اش ولھکش وی وک ڈش ڈش ی

ی ای ا وک اتبؤ وہ اس ڑھکوس دوی وک ڈشی ڈشی رکےک امر دںی ےگ (روی ام ےن اےس آڈیئی ا دی ا 

   اھت

 

ای  وت اس ےچب یک لمکم ی اںیت اور دورسی رطف اس یک ی ات رکےت وہےئ لکشم اافلظ 

رانئ رپی وت وپر

ن

ی رطح ےس اس رپٹیلف وہ یئگ یھت اور س  ےس اخص رپ ہنم ےک ڈی 

ا اھت 

ے

 ی ات وہ ےصغ ںیم ی ات رکےت وہےئ یھب وہ ےنتک ادب و ارتحام ےس اخمبط رکی

 

انکمم یس ی ات یھت

ن

   رپی وت یک اس یک ہگج وکیئ یھب وہ وہ روی ام ےس تبحم ہن رکے ہی ی

 

مت اےنپ ی ای ا وک وخد یہ اتب دانی ۔ہک وہ ریمی دمد رکںی ےھجم اس ڑھکوس دوی ےس اچبںیئ ورہن 

ری تبیصم ںیم یسنھپ 

ٹ

 تہب ی 

ے

ا اےنپ ی ای ا وک ہک اہمتری دوس

ن

وہ ےھجم اھک اجےئ اگ مت اتبی

درنیم یک رطح رپی اک یف 

ٹ  

ا اپسی

ن

وہیئ ےہ اہمترے ی ای ا ریمی دمد رکےن ےک ےئل آںیئ ےگ ی
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   ی اںیت متخ رکےن اک وکیئ ارادہ ںیہن اھتااحلل اس ےس

 

 نم 
پ
درنم ین وشب

ٹ

پ

 

 ین او ۔ال ےلیم ی ای ا ش

ے
 

 اپ یلیم دوس

ن

ے

 

یم اےلپ ی ای ا وکوتپ وتبں دا ل

در 

ٹ  

 ںیہن وہ اور ریمے ی ای ا اپسی

ے

ےہ)ںیم اےنپ ی ای ا وک اتب دوں اگ نکیل آپ ریمی دوس

  نیم ںیہن رپسنیم ںیہ (۔وہ ہنم انب رک اےس اتبےن اگل

 

 

ے

ارے ںیم بک ےس اہمترے یپاس یھٹیب مت ےس ی اںیت رک ریہ وہں اور مت ےھجم دوس

امےنن وک ایتر یہ ںیہن وہہی وت تہب طلغ ی ات ےہ ںیم ےن ںیہمت اچٹیلک دی وت ںیم اہمتری  

 ںیہ

ے

ا ےہ ہک مہ دوس

ے

رہ ےنیل اک بلطم یھب یہی وہی

ن

ا اچٹیلک اک م

ن

 نب یئگ ی

ے

  دوس

 

 واسپ رکو ۔رپی اس ےس ولچ اب دلجی ےس ھجم ےس دویتس

ٹ

کن ٹ
ل
 رکو ورہن ریمی وچ

دویتس رکےن یک اخرط دلجی ےس ےتہک وہےئ اس ےک ےھنن ےس اہھت ےس وچٹیلک ےنیل 

  یہ یگل یھت
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 ںیہ (وہ ااسحن رکےت وہےئ وبال

ے

 ےہ)کیھٹ ےہ مہ دوس

ے
 

 اے ام دوس

ے

ھن ٹ

ے

ب

  

 

  اھت

ن

  یہ وکیئ رمکے ںیم دالخ وہا ۔روی ام اکہنم دورسی اجی

ے

ایس ےیل وہ  نکیل ی

ارہ رک راہ اھت

 

  صخش اےس دھکی ںیہن یپای ا نکیل وہ رپی وک ےنلچ اک اش

 

ا ےہ ۔اہمترے اسھت ہی یلہپ الماقت تہب 

ن

 اب ےھجم یھب رھگ اجی

ے

او ےک ایپرے دوس

 اک ایخل رےیھک اگ آپ اےنپ ومی الئ رپ دعب ںیم 

ے

ایھچ ریہ یھت اور رنس یج ریمے دوس

 وک آپ یک ذہم داری رپ اہیں وھچڑا ایگ رصموف وہ اجےئ اگ نکیل یف ااحل

ے

ل ریمے دوس

ر ےلہپ اےس یسک    ےہ وہ اس ےک دوونں اگل وچیتم وہیئ اردو ںیم وبیل ویکہکن وہ ھچک دی 

  ےس دنہی ںیم وفن رپ ی ات رکےت وہےئ نس یکچ یھت

 

ہکبج روی ام ےن اےس رھپ ےس وھگرےت وہےئ اےنپ ےھننےس اہھت ےس دوونں اگولں وک 
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    الرسخ رک ڈا

 

ا ےہ ںیہمت وت ھچک یھب ںیہن اتپ وہ اس ےک ےھنن ےس 

ے

ا االوڈ وہی

ن

ارے دویتس ںیم سک رکی

ر اھبگ یئگ اور اب وہ اےس دور 
م
امےھت رپ اہھت امرےت وہےئ اس اک اگل دوی ارہ وچم رک ی اہ

  ےس ی اےئ ی اےئرک ریہ یھت

 

°°°° 

 

   96ےھجم نیقی ںیہن آراہ ی ارم ہی دوھکی اس دنبے یک %

ٹ
ن

 روپرٹ روی ام ےس  رپس

ے

ی

ل کیھٹ اھت ی ارم ارگ ہی روی ام وک وبن ریمو دےنی ےک ےیل 
ی لک
چیم رک ریہ ںیہ ۔ریما کش 

 ایتر وہاجےئ وت روی ام چب اتکس ےہ

 

 بلطم ہک ہی ڈورن ےہ ۔۔روح ےن وخش وہ رک وپاھچ۔
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ا اچاتہ

ن

 اھت ںیہن اھبیھب ہی ڈورن وت ںیہن ےہ نکیل ںیم اےس انم ولں اگ ںیم رصف رفنکم رکی

 وج ہک وہ اکچ ےہ ۔ 

 

ا وہں ۔نسح اکیف رپوجش اھت 

ے

 ںیم اس ےس ی ات رکی

 

رچ اوھٹں 

ن

 چ

ن
 

اےس انمو مت ںیم اس یک اسری زدنیگ ااسن رکدوں اگ ںیم اس اک لف الئ

اگ ۔اےس وج اچےہ وہ ےلم اگ ی ارم ےن نسح وک دےتھکی وہےئ اہک ۔وہ اےس یسک یھب رطح انم 

ا

ے

  ااھٹ۔ انیل اچاتہ اھت۔نسح ےن رسالہی

 

وہ اےس دلج انم انیل اچاتہ اھت ویکہکن روی ام ےک مسج ےس وخن اب ھکس راہ اھت وہ دن ی ا دن 

ا رضوری وہ ایگ اھت

ن

 زمکور وہ راہ اھت اس اک آرپنشی دلج ےس دلج رکی
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اادیمی ےک دعب آج اںیہن وھتڑی یس ادیم یلم یھت ۔وج ان دوونں ےک  

ن

اےنت دونں یک ی

رے ےس مک ںیہن یھت

ن

 
 

 ےیل یسک م

 

 روی ام ےک یپاس ےتلچ ںیہ وہ اجگ ایگ وہ اگ وہ روح وک دےتھکی وہےئ وبال وت روح وفراً ایھٹ ولچ

 یھت

 

°°°°° 

 

 ںیہمت رٹسی یک 

ے

درک رووک ۔یک ںیہمت رنس ےن ںیہن اتبی ا ہک مت اےسی ںیہن اج تکس

ا وہا اس ےک یپاس آی ا اھت 

ے

ل ایل ایگ ےہ۔نسح اھبگ
یپ

ن

ی ن
س

 رضورت ےہ اہمترا وبن ریمو

 

 ی ا ےہ ۔۔نکیل ریما رھپ یھب روےنک اک وکیئ ارادہ ںیہن ےہ وس ۔۔۔۔ اتب
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ا اچاہ ۔ہکبج رپی ااجنن یس ڑھکی اںیہن 

ن

ہی اہمترے ےیل رضوری اھت ۔نسح ےن اھجمسی

 نس ریہ یھت 

 

 ںیہن ںیم کیھٹ وہں ۔۔ وہ اجےن اگل 

 

 ےھجم مت ےس ای  امہ ی ات رکین یھت۔نسح ےن اہک

 

ا اچاتہ اھت۔   وبول ۔اس یک رضوری ی ات ےک

ن

ری اد ںیہن رکی امئ ی 

ٹ

د وہ اانہ ی ای 

 

 رکچ ںیم ش

 

ا اچاتہ وہں وہ رصف ڈاھیئ اسل اک ےہ اہمترا اسرےمٹسس  

ن

ںیم مت ےس اس ےچب وک ولمای

% مت دوونں اک ی اڈی مٹسس ای  اسیج ےہ۔وہ اہمتری 96زلیس اس ےس چیم رک رےہ ںیہ

 ںیم ےہ ۔ای  ای  اسسن دمد ےس چب اتکس ےہ زیلپ اس ےچب یک اجن اچب ول وہ فیلکت

  لکشم ےس ےل راہ ےہ
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دن رات اےس انشکجن اگلںیئ اجےت ےھت نکیل اس ےک ی اووجد یھب اس اک درد مک ںیہن 

ا۔زرا وسوچ اہمتری وہج ےس اس اک درد مک وہ اگ وہ اینپ زدنیگ یج یپاےئ اگ ۔رصف ای  

ے

وہی

  ی ار لم وت ول اس ےس

 

ن اتپ    بلطم ریما کش کیھٹ اھت مت ےن ایس ےیل
 
ہن
م

ے

ت

مت ں ریمے ہی اسرے ٹسیٹ ےیک ہ

ےہ ہن ریمی ااجزت ےک ریغب ریما وبن ریمو رکےن رپ ںیم مت رپ سیک رکاتکس 

ا رک وبال

ن

 
م

 وہں۔وہ

 

ا ےہ رک دانی سب ای  ی ار ریمے اسرھتوم ربمن  

ن

   11رکدانی وج رکی

ے

ںیم ولچ ای  ی ار احل

ن رکراہ اھت۔ہکبج روم ربمن  

ے

ی ن

ن

من

اک نس رک رپی ےن اس ےک    11دوھکی اس یک نسح اس یک 

 ےس وت وہ ایھب آیئ یھت   11ی ازو رپ اینپ رگتف وبضمط یک ۔ویکہکن روم ربمن  
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اری ےہ اس وک۔رپی رپاشین یس وبیل   
 
ا اس ےبیب ےہ۔وکن یس ت

ٹ

 وہ وت تہب وھچی

 

 ایمیکل بلطم ڈلب رسنک نسح ےن وفراً وجاب دی ا۔

 

ی ا اہلل اس وھچےٹ ےس ےچب وک رسنک ےہ۔۔۔؟ وہ ےسیک ےچب اگ۔۔! رپی اک ادناز ااسی اھت ہک 

 ےسیج وہ وپھچ ریہ وہ ہک وہ اس ےک ےیل یک رک یتکس ےہ۔

 

رار ےس زی ادہ ولوگں اک 

ن

م
 ںیم ای  ہ

ے

ُاس وک رصف درک اچب اتکس ےہ۔ویکہکن اب ی

  رکےت ںیہ ۔ چپ  اپ رک اکچ وہں رگم وہ ےک مٹسس لیس رصف درک ےس چیم

 

ا  ا وہاگ اےس اور وہ چب اجےئ اگ نسح ےن لیصفت ےس اتبی 

ن

اےس سب اانپ وبن ریمو رٹارفسن رکی

  وت رپی ےن تہب ادیم ےس اس یک رطف داھکی ۔ےسیج نیقی وہ ہک وہ ااکنر ںیہن رکے اگ
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ا ےہ آرپنشی وہ رپی وک دھکی رک نسح ےس وبال ۔ہی چس اھت ہک وہ رپی یک ادیم وک

ن

 بک رکی

 وٹےنٹ ںیہن دے اتکس اھت۔ 

 

  مت اہں رک دو۔نسح ےن وفراً وجاب دی ا۔
 
 ج

 وت وہ اگ یہ۔!ہن ااھٹ رک وت یسک اکیھب آرپنشی ںیہن رکےت وہ ےگ مت 

ے
ے

رھپ یھب وکیئ وق

ر رک وبال۔ 

ٹ
پ
 ولگ وہ چ

 آ اجو ںیم اسرا ااظتنم رک ولں اگ

ے

 اہں مت لک حبص ی

ا ےہ وت ایھب رک ول ویکہکن ںیم وبن ریمو رٹارفسن کیھٹ ےہ مت ایتری رکو وکیئ اور ٹسیٹ  

ن

وکی

 ےک دعب ای  ےتفہ ےک ےیل اج راہ وہں ۔ 

ا اب رصف آرپنشی وہ اگ۔ 

ن

ا وکیئ ٹسیٹ ںیہن رکی

ن

 اہں کیھٹ ےہ مت لک یہ آاجی

نسح وفراً وبال ہی ہن وہ ہک اس ےک آرام رکےن اک ےنہک رپ وہ رکماجےئ ۔وےسی یھب اےس 

 ےک دعبوت وےسی رسریھپے ےس وکیئ افوتل

ن

ن

 

پس
ی ن
م

ی ات رکین یہ ںیہن اچےہ ۔رٹارفسن

  دانی اھت۔ 
 

ن

 یھب اس یک رمک یک ڈہی ےن اےس اےنھٹ ن
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اس ےک اجےن ےک دعب نسح ےن روح اور ی ارم وک وخش ربخی انسیئ یھت لک ان ےک ےٹیب 

ل کیھٹ وہ دوونں تہب وخش ےھت۔نکیل آےن واےل 
ی لک
اک آرپنشی وہ اجِےئپ اگ اور وہ 

  

ے
ے

 ےس ااجنن۔۔۔ وق

°°°°°° 

 اتب ےھجم روح نچک ای  وت اور ای  ریت

ے

 اب اہکں ےس دیپا وہیئ ریتی دوس

ے

ے دوس

ردیتس یک  ا ریہ یھت ۔ہکبج روی ام وںیہ اھٹب ی ارم وک اینپ ئن زی 

ٹ

پ

ن

ںیم اھکےن ےک دعب اکم ن

شلہ اتب راہ اھت۔
م
 اک 

ے

 دوس

 

 

ے

 اے )آج یلم وہ وبیتل ےہ ہک روی ام اس اک دوس

ے
 

ا دوس

ے

آد یلم وب یتب اے ہت ری ام اش ی

 تیم ےس ہنم انب رک وبال ۔ ےہ(وہ وصعم

 

  وہ یگ سج ےک یپاس مہ اےس وھچڑ رک ےئگ ےھت ی ارم ےن وتاک اگلی ا  رضوری ہی ویہ رنس
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ریت اے )ںیہن وہ ںیہن ےہ وہ رپی ےہ ریفی ےہ 

ے

ین وب ین اے ۔وب یلپ ےہ یلیف ےہ وب دادو ی

 اجدو رکیت ےہ( وہ رھپ ےس وبال وت اس ی ار ی ارم لھک رک اسنہ 

 

ی ار اس یک وپری ی ات نس وت ےل بک ےس آپ وک اتبےن یک وکشش رک راہ  ی ارم ای  

  ےہریما وصعمم اس ہچب اس ےک رظن ادناز رکےن رپروح ےن اےس اھجمسےت وہےئ اہک

 

 رپی وک 

ے

روح مت ےن اس اک وپرا ہصق ںیہن انس اس ڑلیک ریما بلطم ےہ اس یک دوس

ادوھری وھچڑ رک اس ےس وکیئ ۔۔۔۔وکن دیق ےیک وہےئ ےہ روی ام ۔۔۔۔ وہ ی ات  

ڑھکوس دوی نس رکاےس    وپےنھچ اگل ۔وہ اجاتن اھت ہک ہصق یک ےہ نکیل روی ام ےک ہنم ےس

رنی دھکی 

ن
 

ا۔اور اس ظفل وک اس ےن اتیج لکشم انب دی ا اھت ۔ہک اس ےک ہنم اک ڈای

ے

را آی

ن

ر ی ار م
م
ہ

ااھت 

ے

 رک ی ارم وک اس رپ تہب ایپر آی
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 وفراً وبال وت ی ارم ےن یسنہ دی ایئ   ولھکش وی۔)ڑھکوس دوی(وہ اھنن زہشادہ

 

 رپی وک اس دوی ےس آزاد 

ے

اہں وہ ڑھکوس دوی دیق ےیک وہےئےہ ۔اور اب اس یک دوس

ی اہکین ےہ ۔وج وہ اےس انس یئگ ےہ

س

ٹ

ن

ن

 ی
فن

ا ےہ یک 

ن

  رکوای

 

وہ وخد وت اےس انس رک یلچ یئگ ےہ نکیل اس ےک دامغ رپ اھچےن یگل ےہ اور مت ہہک ریہ وہہک 

 وہ اکچ  15 وہ ہصق  ںیم اس اک 

ے
ے

ی ار ونسں وت ہی نکمم ںیہن ےہ ویکہکن اس ےک وسےن اک وق

  ےہ

 

ردیتس ااھٹ رک ڈیب روم ںیم ےل آی ا ہکبج روی ام یک اہکین ایھب متخ ںیہن وہیئ یھت    وہ اےس زی 

 

 نم اے)ی ای ا ںیم ےن اس وک وبال ےہ ہک 
پ
ے اش وت وبال اے ہت ےلیم ی ای ا وشب

ن

ن
 
من
ی اب 

نیم ںیہ(۔روی ام ےن ڈیب رپ ےتٹیل وہےئ اتبی ا بلطم اصف اھت ہک وہ ااکنر ریمے یپایپا وسرپ
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  ںیہن رک اتکس اس یک دمد ےک ےیل

 

 اوےک ںیم اس یک دمد رکوں اگ اب وخش ۔۔۔؟ وہ یسک تمیق رپ وسےن وک ایتر ںیہن اھت 

 

 ولپشم ۔)رپوسم (۔۔؟ وسال آی ا۔ 

 

اہں ریما اطیشن رپوسم ان وس اج وہ ودعہ رکےت وہےئ وخد یھب ڈیب رپ ٹیل ایگ ۔ہکبج 

ر ںیم   رپ رس رےھک وہ وھتڑی یہ دی 

ن

رھ اکچ اھت اس ےک یس 

ٹ
پ
 رپ چ

ن

روی ام اب اس ےک یس 

راےٹ ےنیل اگل

ن

 ےھننےھنن چ

 

پ ایت

ے

ر رطح یس
م
رشی دانھکی اچاتہ اھت ۔وہ اےس ہ

ن

ر رانھک  لک اس اک آرپنشی اھت وہ روی ام وک ق

 اچاتہ اھت اس ےک اہھت ںیم آج یھب ڈرپ یگل یھت۔
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وہ اےس درد ےس اچبےن ےک ےیل ااسی رکےت ےھت نکیل ای  وصعمم ےچب ےک ےیل ہی درد 

 یھب مک ںیہن اھت 

 

روح تہب رپاشین یھت ۔۔ہتپ ںیہن وکن اھت وہ صخش وج روی ام وک ڈلب دےنی وک ایتر وہا اھت 

 ہک وہ اینپ رمیض ےس ہی ںیہن رک راہ اھت   اےسوت سب اانت یہ ولعمم اھت

 

  وہ وت ڈورنےننب وک ایتر یہ ںیہن اھت اتپ ںیہن نسح ےن اےس ےسیک انبی ا وہاگ

 

سب اس اک ہچب کیھٹ وہ اجےئ اےس اور ھچک ںیہن اچےیہ اھت ۔اےنپ ےچب ےک اسھت اسھت وہ 

  ےس اچب راہ اھت  اس صخش ےک ےئل یھب ےب امشر داعںیئ رک ریہ یھت وج اس یک وگد اڑجےن

 

°°°°° 
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 ےس ےلہپ اتپسہل چنہپ ای ا اھت ۔نسح اےس دھکی رک تہب وخش وہا

ے
ے

  وہ وق

 

کنیھت وی وس چم درک ےھجم نیقی ںیہن آراہ ہک مت ڈلب دےنی ےک ےیل ایتر وہےئگ وہ اہمترا ہی 

  ااسحن ںیم اسری زدنیگ ںیہن وھبولں اگ

 

 یھ وسیپں یک رضورت وہ سج یھب

ن ے

 

زیچ یک رضورت وہ یھب اکچ ےھجم ہہک   ںیہمت ج

 وہ ںیم اہمتری دمد رضور رکوں اگ

ے

  تکس

 

سب رکو نسح ہی س  ھچک ںیم اہمترے ےئل ںیہن ہکلب اینپ رپی ےک ےئل رک راہ وہں وہ 

اچیتہ ےہ ہک وہ ہچب چب اجےئ ےھجم مت ےس ی ا یسک اور ےس وکیئ انیل دانی ںیہن ےہ اور ہن یہ 

ا ےہاس ےچب یک ےنیج ی ارمےن  

ے

رق ڑپی

ن

  ےس وکیئ ق

 

 رصف اور رصف اینپ ویبی ےک ےئل آی ا وہں

ے

  ںیم اہیں ی
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ا ہک وہ آدیم انتک اریم ےہ اور ےھجم ےنتک ےسیپ دے اتکس ےہ ےھجم 

ے

رق ںیہن ڑپی

ن

اور ےھجم وکیئ ق

ی ےہ 

ن

ھت
ی ک

  سب ریمی ویبی ےک رہچے رپ وخیش د

 

د اتکس  ری 

ن

اور ےھجم یسک زیچ یک رضورت ںیہن ےہ ںیم اےنپ ی ازو زور رپ داین یک وکیئ یھب زیچ چ

ا دنب رکو اور ےھجم اس ےچب ےس ولماؤں

ن

  وہں ایس ےیل ہی س  ھچک رکی

 

 دی ا ےہان ولوگں وک مت دلجی آ 

ے
ے

وہ ہچب وت یف ااحلل ایھب آی ا ںیہن ںیم ےن دس ےجب اک وق

  ےئگ نسح ےن اتبی ا

 

ال ںیم ںیہن رےہ درک ےن وپاھچیک  

ے

پ
  بلطم وہ اہیں اس

 

مہااں رپ ںیہن رھک رک
ہ
ا   ںیہن درالص وہ اےس

ن

رامہ ںیہن رکی

ن

اےنپ ےچب وک امیبر اموحل ق
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اچےتہ وہ اےس آزاد رانھک اچےتہ ںیہ اس ےیل رقتابیً روز یہ اہیں آ رک اےس ڈرپ وگلا 

  دےتی ںیہ سج ےس اےس فیلکت مک وہ اجیت ےہ

 

 ےس مت ادنر  

ے

ر ںیم ےنچنہپ واےل وہں ےگ نسح ےن تہب وہسل ولچ وبول سب وھتڑی دی 

 ےتہک وہےئ اےس ادنر اجیھب

 

 دی ا اھت نکیل درک 

ے
ے

ہکبج وخد روح ی ارم اک ااظتنر رکےن اگلوےسی وت اس ےن دس ےجب اک وق

 ےس ےلہپ اہیں آرک اےس ریحان رک اکچ اھت اےس ایھب ہتپ الچ اھت ہک آج یہ دورہپ ی ارہ 

ے
ے

وق

 ےس وہ ںیہک اجےن واال ےہ

ٹ
 

  ےجب یک الفی

 

ا تہب رضوری اھت اس ےیل ہک ی ارم 

ن

وہ یھب وپرے ای  ےتفہ ےک ےیل اور ہی آرپنشی وہی

 ےس ےلہپ آاجےئ وت ااھچ اھت   اورروح

ے
ے

  وق

 

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

912 

 اس ےن وفن رکےک ان وکدلجی الب ایل۔ 

 

 اور وہ اےس سیب ٹنم ںیم ےنچنہپ اک ہہک ےکچ ےھت ۔ 

 

°°°°° 

 

  یک آرپنشی ےس روی ام وک فیلکت وہیگ اگڑی ںیم روح ےن وپاھچی ار م  

 

 رک راہ ےہ اس ےک اسےنم وہ فیلکت 

ے
 

رداس اہں فیلکت وت وہ یگ روح نکیل ینتج فیلکت ی 

 رکے اگ روز

ے
 

رداس روز   ھچک ںیہن وہیگ اور اب وج فیلکت وہیگ اےس وہ ای  یہ ی ار ی 

 ںیہن
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ن

  داھکی ی ارم ےن اےس اھجمسےت وہےئ روی ام یک اجی

 

 ےلم یگ

ے

  وج وہلٹیپس ہی وسچ رک آی ا اھت ہک آج اےس لک وایل دوس

 

راھ ےک ی ال یھب انبےئ ےھت

ٹ
پ
  سج ےک ےئل اس ےن اینپ آوھکنں رپ اکال ہمشچ چ

 

اور ی ال ی ار ی ار ویکں کیھٹ رک رےہ وہ    ی ایق س  ھچک وت کیھٹ ےہ روی ام نکیل ہی ہمشچ

 ۔ی ارم ےن اےس دےتھکی وہےئ رشاریت ادناز ںیم وپاھچ

 

رسی  پ

ن

 وک ان

ے

وت روح ےن اےس وھگرا وج واہں اجےن ےس ےلہپ یہ اتب یکچ یھت ہک وہ اینپ دوس

ا اچاتہ ےہ

ن

  رکی
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 وک ہی

ے

را رکدےاور وہ اینپ اس رپی دوس

ٹ

  یھب ےہک اگ ہک وہ اجدو رک ےک اےس ی 

 

ا اھت وج 

ے

  آی

ے

رہ وت اےس ی

ن

ا اچاتہ اھت اور س  ےس م

ن
ن

نکیل رھپ یھب ی ارم اس ےک ہنم ےس س

ا اھت 

ے

 ڑھکوس دوی وک ولھکش وی ہہک رک اےنپ ادناز ںیم شیپ رکی

 

 ےس ےنلم اج راہ وہں  

ے

 ےش ےنم دا را اوں اش ےیل )ںیم اےنپ دوس

ے
 

اس یم ایلپ دوس

  ےئل( روی ام ےن دلجی ےس وجاب دی ا

 

 واہں وہیگ ہی یھب وت وہ اتکس ےہ ہک آج اہمتری 

ے

ںیہمت اکپ اتپ ےہ ہک اہمتری دوس

 اتپسہل ںیم آیئ یہ ہن وہ ی ارم اہک وت وہ وسچ ںیم ڑپ ایگ

ے

  دوس

 

ر ےت ولبں دا 

ے

 ین یم اش وک وھپن ی

ے

 
 وتیئ ی
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  ں اگ( روی ام ےن وفراً وجاب دی ا)وکیئ ی ات ںیہن ںیم اس وک وفن رکےک الب ول 

 

د رہگی وہ یئگ یھت  ری 

ن

 م

ٹ

م
 ااھچ وت اہمترے یپاس اس اک وفن ربمن یھب ےہ ی ارم یک رکسماہ

 

ا)وفن ربمن ےسیک ےتہک ریمے یپاس 

ے

وھپن رمم ےشک اکےت ےہ ےلیم یپاش وت وھپن ےہ آپ ی

  دو وفن ےہ آپ اک (روی ام ےن اس اک وفن اسےنم رکےت وہےئ اہک

 

ا ےہ ۔ی ا رم ریمے     اے

ے

ےب ووقف رھٹیک ےچب یچب وک اٹپےن ےک ےیل ربمن اچےیہ وہی

ےن قہقہ اگلےت وہےئ اہک وت روح ےن وھگر رک اےس داھکی اور ےگل اہھت اس ےک دنکےھ رپ 

 اگلیئ 

ے

 
پ

 ج

 

ر ی ات وک اےنپ ادناز ںیم ہن ایل رکںی آپ یک رطح ںیہن ےہ ریما ہچب
م
  آپ ہ
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 یھب وکیئ ی ات ںیہن مہ رھپ یھبک ںیلم ےگ آپ یک روی ام ارگ وہ ںیہن یھب وہیئ ہن وت

 ےس روح ےن ےس ایپر ےس دےتھکی وہےئ اہک

ے

  دوس

 

وج ہک وہ ہنم وسبر رک ھٹیب ایگ اھت اس ےک اتپسہل اجےن اک وکیئ افدئہ ںیہن وہےن واال اھت وہ وت 

 وک ےنلم واال ںیہن اھت

ے

  اےنپ دوس

 

اور ہن یہ وہ اس وک اتبےن واال اھت ہک اس ےک ی ای ا ےن اس ےس ودعہ رک ایل ےہ ہک وہ اےس اس 

  )ولھکش دوی(ڑھکوس دوی ےس اچب یل ےگ

 

 رپ ی ارم ےک وفن ںیم رصموف اےنپ 

ٹ

ا ریمے ےچب وک اداس روح ےن یلھچپ س 

ن

رک دی ای

 ٹلیب ےنہپ اداس اس ومی الئ ںیم میگ لیھک راہ

ٹ

   اھت ےچب وک داھکی وج س 

 

    ارے ےھجم وھتڑی ہن اتپ اھت

ے

یک وہج ےس اانت اداس وہ    یچب ریما بلطم ےہ ہی اینپ دوس
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 اجےئ اگ ۔ 

 

 اس ی ات وک اےنپ ادناز ںیم ےل راہ اھت روح یک وھگری رپ وفرا دعب دبل ایگ 

ے

ی ارم وج ایھب ی

 یک رطف وفسک یک 

ن

 رھپ رکسما رک ڈراویئن

 

°°°°°° 

 

ا

ن

 وک ےل رک وہ تہب زی ادہ رپاشین اھت یف ااحلل وت س  ھچک ی

ے
ے

رلم اھت نکیل آےن واےل وق

ر رک راہ اھت نکیل 
م
ارلم اظہ

ن

اتپ ںیہن یک وہےن واال اھت وہ روح ےک اسےنم اےنپ آپ وک تہب ی

اک آرپنشی اھت سج اک ہجیتن ھچک یھب لکن اتکس اھت

ن

  ہی تہب رطخی

 

   یھتس  ےس ایھچ ی ات وت ہی یھت ہک روی ام یک ڈنکنشی تہب ایھچ

 

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

918 

 ںیہن رک راہ 

ے
 

رداس ا اج راہ اھت ۔ارگ ہی اہک اجےئ ہک روی ام فیلکت ی 

ے

نکیل اس اک وخن وسھک

ر داھک ریہ یھت انتج داھک یتکس یھت اس ےک دعب روی ام وکن 

 

اھت وت ہی طلغ اھت دواایئں اانت یہ ای

  یس فیلکت لیھج راہ اھت ہی وکیئ ںیہن اجاتن اھت

 

ل ںیم ڈلب رسنیک ےک رمضی دےھکی ےھت نج یک مع رقتابی دو دن ےلہپ اس ےن ایس اتپسہ

رس ےس زی ادہ یھت  40   ی 

 

 رنشمی ںیم وموجد وہےن ےک ی اووجد یھب درد  

ے
ے

ر وق
م
اور وہ درد ےس ڑتپ رےہ ےھت ہ

  ان رپ وپری رطح ےس احوی اھت

 

 

ے
 

رداس  وت ہن اجےن اس اک وصعمم اس ہچب وج ایھب رصف ڈاھیئ اسل اک اھت ہی فیلکت ےسیک ی 

  رک راہ اھت
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  وہ سب ےسیک یھب اس فیلکت ےس اکنانل اچاتہ اھت

 

 ںیم 

ن

اب آہتسہ آہتسہ روی ام اک وپرا مسج درد رکےن اتگل اھت درد رس ےس رشوع وہرک یس 

ا

ے

 ےس ٹیپ ےک ادنر اور رھپ آہتسہ آہتسہ اس اک مسج ی الکل یہ الرغ وہ اجی

ن

  اور یس 

 

 ںیہن  اور اس اک یہی درد ی ارم

ے
 

رداس رک یپا راہ اھت اور وہ وت رو رک اانپ درد اکلہ رک یتیل یھت   ی 

  نکیل وہ وت رو یھب ںیہن اتکس اھت اس ےن اینپ روح وک یھب اھبنسال اھت

 

ے ااھٹ رک لھک 
س
س

لک رات روح ےک وسےن ےک دعب روی ام وک رھپ فیلکت رشوع وہیئگ وہ 

 ی ار

ے

  م یک اگنوہں ےک اسےنم اھتاضف ںیم ےل آی ا نکیل اس اک درد ےس اتکلب ووجد اب ی

 

ری امیبری 

ٹ

رہتش ان یک زدنیگ اک ہصح انب اھت اور اب اےس اینت ی 

ن

ینتک وتنمں ےک دعب ہی اھنن ق

  وہ اےس اینپ زدنیگ ےس دور ںیہن اجےن دانی اچےتہ ےھت
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  ی ارم اس ےک ےیل ھچک یھب رکےن وک ایتر اھت

 

 اس یک ریغ وموجدیگ ںیم اسرا اکم یہ رک ےک رضخ ےپ آ اکچ اھت ےسج رضخ تہب تمہ ےس

ارف یھب اس یک وپری دمد رکےن یک وکشش رک راہ اھت یلیلٰ اک اسرا دن 

 

اھبنسل راہ اھت اور ش

ا   ان ےک اسھت یہ

ے

  ان ےک رھگ رپ یہ زگری

 

ہکبج وصعمہم دن رات ڈارٹک نسح ےک اسھت اس ےک ےئل ای  ڈونر اک ااظتنم رک ریہ یھت 

ت یہ اس ےن وفن رکےک وج اس ےس ںیہن الم ےلھچپ دو دن ےس وہ روس ںیم یھت لک را

  اےس اتبی ا اھت ہک ڈورناک ااظتنم وہ ایگ ےہ

 

  ایس ےئل وصعمہم لک یہ واسپ آےن وایل یھت 
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ڈورن ےک ااظتنم وہ اجےن یک ربخ ےتلم یہ وہ س  ولگ رپوکسن وہ ےکچ ےھت اب ان اک 

  روی ام کیھٹ وہ اجےئ اگ

 

  یہی ان ےک ےیل س  ےس زی ادہ وخیش یک ی ات یھت

°°°°° 

  وہ دوونں نسح ےک آسف ںیم دالخ وہےئ وت رکیس رپ ای  آدیم اھٹیب وہا اھت

ارے روی ام اک ڈورن ۔ان ےک ادنر دالخ 
م
م ویقم لیلخ ہ

 

کس

او ی ارم اس ےس ولم ہی ےہ در

  وہےت یہ نسح ےن اعتمرف رکوای ا

 

  ہک درک انب ھچک وبےل
 
 نکیل اس وک دےتھکی یہ ی ارم اور روح رپاشین وہ ےکچ ےھت ج

  واسپ رکیس رپ ھٹیب ایگ

 

ا ےہ

ن

  درک ان اک یہ اٹیب ےہ سج وک مت ےن اانپ وبن ریمو رٹارفسنرکی
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 وہ ےھجم ںیہن اتپ اہمترا ڈیلب رگوپ ی ان ریمو اور سیٹ 

ے

رصف مت یہ اس یک اجن اچب تکس

روی ام ےس اانت زی ادہ چیم ےسیک رک اتکس ےہ نکیل اہمترے وبن ریمو ےس وہ ی الکل کیھٹ وہ 

   اگ زدنیگ یک رطف واسپ آ اجےئ اگاجےئ

 

الرغ ووجد ںیم ای  ی ار رھپ ےس اجن آاجےئ یگ وہ اےنپ نپچب وک لھک رک یج کس    اس ےک

  اگ

 

 یھت سج ےس 

ٹ

م
نسح اےس اتب راہ اھت ہکبج درک ےک رہچے رپ ای  زنطہی ےس رکسماہ

  ی ارم وک دھکی راہ اھت   وہ

 

روک نسح روک مت وت یپالگ یہ وہ اجےت وہ وکیئ ی ات اتبےت وہےئ ذرا اےنپ ی ارم اصج  ےس 

از زنط ےس وپوھچ وت یہس یک وہ ریما وبن ریمو اےنپ ےٹیب ےک ےیل انیل دنسپ رکںی ےگ اس اک ادن
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  رھبوپر اھت

 

یک بلطم ےہ اہمترا نسح وج رپوکسن اےس اینپ ی ات اتب راہ اھت اس ےک وظفلں رپ ریحان 

  وہا

 

ا روی ام ےک اسھت ڈلب  

ن

اںیہن وخن ےک روتشں رپ رھبوہس ںیہن ےہ مت اجانن اچےتہ وہ ی

  رگوپ وبن ریمو اور سیٹ اانت زی ادہ چیم ویکں رک رےہ ںیہ

 

ےب ووقف وہ وت ںیم ڈارٹک سک ےن انب دی ا ۔ںیہمت وت اانت وت اتب یہ وہاگ ہک یسک   ی ارمت وت ی الکل

 چیم رک 

ٹ
ن

ارے مٹسس لیس زی ادہ ےس زی ادہ اچسیل رپس
م
یھب ان ونن دنبے ےک اسھت ہ

 ںیہ نکیل روی ام ےک اسھت ریمے مٹسس لیس %

ے

 چیم رک رےہ ںیہ وت انیقی  96تکس

ے

ی

  مہ دوونں ںیم وکیئ وخن اک رہتش وہ اگ
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ا یہ 

ن

نکیل وخن ےک روتشں رپ وت ی ارم اصج  رھبوہس ںیہن رکےت وہ اینپ ویبی وک یھبک اتبی

ںیہن اچےتہ ںیہ ہک روح اک ای  اھبیئ یھب ےہ کیھٹ ہہک راہ وہں ہن ںیم ی ارم مت اینپ ویبی 

ا وخد 

ن

ا یہ ںیہن اچےتہ وہ اس یک روح ےک اسھت ریما یک رہتش ےہ نکیل دوھکی ی

ن

وک ہی ی ات اتبی

  یہ تقیقح لھک رک اسےنم آیئگ

 

ا وہں نکیل مت ہن وت یھبک 

ے

ان وہں وج اہمترے اسھت وخن اک رہتش رھک

ن

اہں روح ںیم وہ ان

د یھبک ھجم ےس انلم اچوہ یگ ای 

 

  ھجم ےس یلم وہ ہن یہ ش

را اھبیئ وہں ۔ 

ٹ

م ویقم لیلخ اہمترا ی 

 

کس

 اہں ںیم در

ا ےہ سج اک  

ے

ا ےہاس صخش اک وخن ریمی روگں ںیم دوڑی

ے

  وخن اہمتری روگں ںیم دوڑی

م ویقم لیلخ وہں سج ےن اہمترے ی اپ اک لتق یک

 

کس

  اہں ںیم وںیہ در

 اور سج یک لکش مت زدنیگ ںیم یھبک ںیہن دانھکی اچیتہ یھت ۔ 

  ویہ وہں ںیم سج ےن ںیہمت میتی یک

ا   ںیہمت داین یک وھٹرکوں ںیم کنیھپ دی 
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 رمےن رپ وبجمر رک
پ
 ب
پ
   دی اںیہمت ب

  اب ارگ ںیم ہی وہکں ہک اہمترا ی اپ ےنیج ےک القئ ںیہن رھپ مت نیقی ںیہن رکو یگ

  یھب ھچک ںیہن وبال اھت ںیم اب یھب ھچک ںیہن وبولں اگ

ے

  اس ےیل ںیم ی

ا وہاگ ۔ 12:00نسح ریمی  

ن

 ےہ ےھجم اجی

ٹ
 

 یک الفی

وہ نسح وک دھکی رک وبال وت روح ےن ڑتپ رک اےس داھکی وہ وھبل یئگ یھت ہک وہ وکن ےہ اس 

ری راہتس اھت

ن

 ےہ ی ا یک ےہ نکیل وہ اس ےک ےچب یک اجن اچبےن اک آچ

ے

  ےک ی اپ اک اقب

ا ےہ اےس وکیئ 

ے

اہں ےس وکیئ بلطم ںیہن اھت ہک ہی صخش اس ےک اسھت یک رہتش رھک

ا اھت ہک

ے

رق ںیہن ڑپی

ن

  اس صخش ےن اس ےک ی اپ اک لتق یک ےہ ق

  اےس ہتپ اھت وت سب اانت ےک ارگ ہی اہیں ےس الچ ایگ اھت اس اک اٹیب ڑتپ ڑتپ رک رم اجےئ اگ

  وہ ای  یٹیب نب رک ںیہن وسچ یتکس یھت اےس اےنپ ادن اسسن یتیل امں ےک ےیل انکھج اھت

راب وہایگ۔

ن

 اہمترا دامغ وت ںیہن چ

 ری رضورت ےہ ارگ مت ےلچ اجؤ ےگ وت ۔ روی ام وک اہمت

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

926 

 

ا ہک سک وک ریمی ینتک رضورت ےہ ۔سج صخش ےن اےنپ یہ 

ے

رق ںیہن ڑپی

ن

ےھجم وکیئ ق

ا ےہ

ے

رق ڑپی

ن

  ی اپ وک اجن ےس امر ڈاال اس یک نہب اک ہچب رم اجےئ وت یک ق

 

 وک الہ رک رھک دی ا ۔ اےلگ یہ ےحمل وہ اس ےک رگ ی ا

ے

ن وک اس ےک اافلظ ےن ی ارم ےک ادنر ی

  ڑکپ رک وجنھجڑاکچ اھت

 

اری زدنیگ ںیم 
م
ربخدار وج مت ےن اہیں ےس اجےن یک ی ات یک مت رصف اور رصف ہ

 ۔۔۔۔۔۔ 

ے

  ی
 
 ج

ے

 ںیہن اج تکس

ے

  ی

ے

 فیلکت نب ےک آےئ وہ اور اب مت اہیں ےس ی

 

 ہچ ہچ ہی وکن اس رطہقی ےہ کیھب امےنگن اک ی ارم اکیمظ ۔ 

ا

ے

  ۔اہھت وجڑ رک رس اکھج رک کیھب امیگن اجیت ےہ   ںیہمت وت امانگن یھب ںیہن آی

ا وہاگ وت یھب آؤ اہھت وجڑ رک رس 

ن

ا ای  دن ںیہمت کھج رک ریمے یپاس آی

ن

ںیم ےن اہک اھت ی
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ری ےس ںیم یھب دوھکیں ہک دیئب اک ڈان اےنپ ےٹیب ےک ےیل یک رک اتکس ےہ

ن

 
  اکھج رک اعچ

 مت ےن یھبک یسک ےک اسےنم رس ںیہن اکھجی ا نکیل ںیم وہں ہن  

ے

ںیم ےن انس ےہ ہک آج ی

 ےئل وبال

ے

 
 

  اہمترا رس ریمے اسےنم وج ےہک اگ ۔وہ آوھکنں ںیم ج

 

ے

 اےنپ اہلل ےک العوہ اور یسک ےک اسےنم ںیہن اکھج اور اہجں ی

ے

ی ارم اکیمظ آج ی

ےنم ںیم اتکھج وہں وہ اےس اچب ےل اگ وہ ریمے ےٹیب یک زدنیگ اک وسال ےہ ہک سج ےک اس

ر ےل آی ا
م
  ای  ےکٹھج ےس وھچڑےت وہےئ ےھچیپ اٹہ اور روح اک اہھت اھتےم اےس ی اہ

°°°°° 

ارا ہچب رم اجےئ اگ   ی ارم
م
 ہ

 یک وہایگ ےہ آپ وک اس رطح ےس دض ہن رکںی

ارے ےچب یک زدنیگ اک وسال ےہ ی ا رم وہ اس ےک اسھت یتچنھک یلچ
م
   آ ریہ یھتہی ہ

 وت ںیم وجڑولں یگ

ے

  ارگ آپ اس ےک اسےنم اہھت ںیہن وجڑتکس

ارا ہچب یھب الچ اجےئ اگ   ی ارم
م
  وہ اجےن واال ےہ ارگ وہ الچ ایگ وت ہ
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ھچک ںیہن وہاگ روی ام وک ھچک یھب ںیہن سج ذات ےن ںیمہ روی ام دی ا ےہ ویہ ذات ےس اچب 

  ےل یگ

 

اسےنم کھج رک اانپ ہلبق ںیہن دبولں اگ مت ےن داھکی ںیہن نکیل ںیم ویں یسک ےک اور ےک  

دا اننب اچاتہ ےہ ۔ 

ن

 وہ ریمے اسےنم خ

 

 ںیم دل ںیہن رھتپدڑھاتک ےہ

ن

ان ںیہن ےہ ای  ویحان ےہ اس ےک یس 

ن

 روح ان

 

 وہ صخش یسک اک ںیہن نب اتکس

 

اس اک یھب ہن   اہمتری امں ےن اس یک اجن اچبےن ےک ےیل یک یک فیلکت ںیہن یہس نکیل ہی

 نب اکس
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 ےک  

ن

ن

 

س
 ی ک
خ

ن

ب

د ا ای 

 

وہ ااہتنیئ ےصغ ےس اتہک رمکے اک دروازہ وھکل رک روی ام ےک یپاس آی ا وج ش

ر ےب وہش ڑپا اھت اس ےک اہھت رپ ڈرپ یگل یھت اس ےن تہب رنیم اور آیگتسہ ےس 

 

ر ای
م
زہ

ار رک اےس اینپ ی اوہں ںیم ااھٹی ا

ے

  اس ےک اہھت ےس ڈرپ ای

 

  ےن واال ےہ آپ یک رک رےہ ںیہرس ےچب اک آرپنشی وہ

 

ارے ےچب اک وکیئ آرپنشی ںیہن وہےن واال ۔روح وصعمہم وک وفن رکو اےس وہک ہک 
م
ہ

 واسپ آےن یک رضورت ںیہن ےہ ۔

 

 وہ ایلٹ یلچ اجےئ ۔    یلیلٰ وک وفن رکےک وہکہک

 

ا ر الکن وت درک اسےنم ےس یہ رظن آی 
م
  وہ روی ام وک ااھٹ رک روح ےس ےنہک اگل رمکے ےس ی اہ
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  اس یک روگں ںیم 
 
  یہ وہاگ ج

ے

رک ول وکشش ینتج رکین ےہ نکیل اہمترا ہچب وفحمظ ی

 اک وخن دوڑے اگ

ے

  ای  اقب

 

  ی ارم اکیمظ ریمے ریپوں رپ کھج رک اےنپ ےٹیب ےک ےیل
 
  یہ وہاگ ج

ے

 کیھب اور ااسی ی

  امےگن اگ

 

ا 

ے

 ںیہن وہی

ٹ

ی کٹ
ف
ان رپ

ن

کھج اجو ی ارم وہ اتکس ےہ اس ی ار اہلل یھب یہی اچاتہ وہ وکیئ یھب ان

  ںیہمت اانپ رغور وتڑ دانی اچےیہ

 

ا اچاہ نکیل ی ارم 

ن

  ےس زگر اکچ اھت ۔روح ےن اس ےک ےھچیپ اجی
 
ی ر

ے

وہ ےتہک وہےئ اس ےک ق

وہ اس ےک اسےنم کیھب امےگن یگ اےنپ ےچب یک زدنیگ   اس اک اہھت اھتم اکچ اھت وہ اجاتن اھت ہک 

ر دح یپار رک اجےئ یگ
م
  ےک ےئل ہ
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ان 

ن

ا وت وخد ےنکھج وک ایتر اھت اور ہن یہ وہ اینپ ویبی وک اےسی ےب سح اور رھتپ دل ان

ن

نکیل ی ار م ی

ےک اسےنم ےنکھج دے اتکس اھت ےسج اینپ یہ نہب ےک ےچب ےس اس ےئل دض یھت ویکہکن وہ 

ا اھتی ارم وک

ے

ا اجی

ن

   اکھجی

 

°°°°° 

 وہ وشون ےک اسھت اےنپ لیھک ںیم 

ے
ے

وہ روی ام وک ےل رک واسپ رھگ آی ا ایگ اھت اس وق

  رصموف اھت

 

  روح رمکے ںیم یھٹیب رو ریہ یھت

دایئ ےک ڈرےن اےس ھچک یھب  ی ارم ےن اھجمسےن یک تہب وکشش رک اکچ اھت نکیل ےٹیب یک خ 

  ےنھجمس ہن دی ا

  اےس ہتپ اھت وت رصف اانت ہک ارگ روی ام اک آرپنشی ہن وہا وت ںیہن ےچب اگ

ا اج راہ 

ے

اور انتج نسح ےن اںیہن اتبی ا اھت اس ےک اطمقب روی ام اک آرپنشی دن دبن ٹیل وہی
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رےتھ اج رےہ ےھتاھت او

ٹ

  ر رطخات ی 

 

  ااشکنف یک ہک وہ اس اک اھبیئ ےہ اس ےک دل ںیم اس ےک ےیل یسک 
 
م ےن آج ج

 

کس

در

گ ںیہن اجیگ یھت

ن

ی لی
ف
  مسق یک وکیئ 

 اھت

ے

  اس ےک دل ےن ی ا دامغ ےن اس ےس رفنت ںیہن یک یھت اہں وہ اس ےک ی اپ اک اقب

  اس صخش یک وہج ےس آج وہ میتی یھت   اہں

ان اھتنکیل

ن

   وہ تقیقح ےس ےب ربخ وت ہن یھت وہ اجیتن یھت ہک اس اک ی اپ سک مسق اک ان

ری اد یک یھت اس صخش ےن نکیل آج وہ سج رطح  ہن اجےن ینتک یہ ڑلویکں یک زدنیگ ی 

م ےس رفنت ںیہن رک یپایئ یھت ایس رطح اےنت اسولں ےس اس ےن یھبک اےنپ 

 

کس

ےس در

 ی اپ ےس رفنت یھب ںیہن یک یھت 

 اس یک تقیقح اجےنن ےک ی اووجد یھب ںیہن وہ اس ےس رفنت ںیہن رکیت یھت

د ںیہک ہن ںیہک ہی ااسحس زدنہ اھت ہک وہ صخش اس اک ی اپ ےہ سج ےس رفنت رکےن  ای 

 

ش

 یک ااجزت اےس دقرت ںیہن دیتی ۔ 
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  نکیل اس اک ہچب اےنپ ےچب اک یک رکیت سج یک تحص دن دبن ےس رگیت اج ریہ یھت

 

م ےن وخن ہن دی ا وت اس اک اٹیب زدنہ ںیہن ےچب اگارگ در

 

ککس

  

 

اور اینت وتنمں رمادوں ےک دعب یپایئ وہیئ اوالد وک وھکل ںیہن یتکس یھت ۔اور ہن یہ روی ام 

  وک وھکےن یک تمہ اس ںیم یھت

 

°°°° 

 

ر الن ںیم وھچےٹےس ی ایٹل ےک ڈنک ںیم یپاین رھب 
م
وت بک ےس روی ام وک دھکی راہ اھت وج ی اہ

ااکم وکشش رک راہ اھت ۔ ےک

ن

  وشونرپ ڈال رک اےس الہنےن یک ی
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رایت یھت
م
   ہکبج ڈاالیئزگ ویہ اسرے ےھت وج روح اےس الہنےت وہےئ دہ

 

 الیم ہتب دنگااو اگ اے)ریما ہچب دنگا وہایگ ےہ (

 

 یم ایب اےلپ ےتب وت النوں دا)ںیم ایھب اےنپ ےچب وک الہنوں اگ(

 

ر اےش یپاےلیپاےل رپتے ریپوںڈدا)اور رھپ اےس ایپرے ایپرے ڑپکے انہپوں 

ن

ال ق

 اگ (

 

ا یپاال دلے دا )رھپ ریما ہچب اانت ایپرا ےگل اگ (

ے

ر الیم ہتب ای

ن

 ق
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وبےتل وہےئ نس راہ   وہ لسلسم وبےتل وہےئ اےنپ اکم ںیم رصموف اھت۔وہ لسلسم اےس 

ر اس ےک اسھت اس ےک اکم ںیم دمد رکےت وہےئ اہن راہ اھت

ن

  اھت ہکبج وشون ی الکل ریسی 

 

ا   وہےئ یپای 

ٹ

ا وخد رمکے ںیم آی ا وت روح وک ڈیب رپ یل 

ے

ارہ رکی

 

وہ وشون وک اس اک ایخل رےنھک اک اش

اراض وت ںیہن یھت نکیل ایھب

ن

وہ   اس ےس ی ات یھب ںیہن رکریہ یھت  وہ اس ےس ی

ا اورپ الچ آی ا 

ے

 اخومیش ےس ڑسایھں ےط رکی

 

°°°°°° 

 

اےس ی اد اھت وہ س  وک راےتس ےس اٹہ رک وخد ڈان نب اکچ اھت وکیئ یھب ںیہن اچب اھت س  ےن 

  اےس ڈان ےک وطر وپ وبقل رکایل اھت

 

 ہن اگلی ا ۔ 

ے
ے

 اور سج ےن ںیہن یک اےس راےتس ےس ےتٹہ ڈویل ےن وق

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

936 

 

ا ڑپا ۔ اور رھپ س  وک وبقل رک 

ن

 ی

 

ر وکیئ اےس یہ گنک امےنن اگل اس ےن اانپ ای  اگل رھبوےس  
م
دزوڈل رپ اھچ ایگ ہ

ٹ ن

وہ دلج یہ ای

  دنم گنگ ایتر یک

 

ردیتس ای  بلق ںیم الی ا ایگ ےہ  ران ےس ھچک ڑلویکں وک زی    اےس ربخ یلم یھت ہک ای 
 
 ج

 

ارف یک مع اک ای  

 

  ش
 
 وہا اھت ج

ے
ے

ڑلاک اس ےک یپاس   اےس واہں ےچنہپ وہےئ وھتڑا یہ وق

ارہ اجیٹس 

 

آی ا اور ای  رپیپ اس وک دی ا۔اور اہک ہک ڑسمرٹپ ڈان ریما ااسحن ی اد رانھک اس ےن اش

ایتچ ڑلیک رطف رک ےکالچایگ۔ 

ن

 رپ ی

 

 اس رپیپ رپ اھکل اھت 
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ردیتس الی ا ایگ ےہ آپ وک  ام ام یلیلٰ ےہےھجم اہیں زی 

ن

ںیم ای  ویپمکرٹ وررک وہں رہما ی

 اجیتن وت ںیہن نکیل انسےہ آپ س  یک دمد رکےت ںیہ ۔ڈویل ےن ای  رظن اےس داھکی ۔ 

 

ارف ےن ان س  رپ ہلمح رل ےک س  ڑلیکں 

 

اور اےلگ یہ ےحمل دصقی رضخ اور ش

یک تہب دمد یک یھت واہں ےس ڑلیکں لکن رک   ی ازی اب رکوا یل ۔اس ڑلےک ےن ان

  ویسہگج ےل اجےن ںیم 

 

  وہج اس اک اکم    یلیلٰ اک آےگ ےھچیپ وکیئ ہن اھت ۔وت ی ارم

ے

پ اسھت رھک ایل ی

ن

ےن اےس انپ

 رکےن اک ادنازاھت ۔ 

 

نکیل دعب ںیم وہج رضخ نب ایگ نکیل یلیلٰ ان یک میٹ اک س  ےس امہ ہصح اھت دصقی ےک 

  یلیلٰ ےن دصقی اک اسرا اکم اےنپ رس ےل ایل۔ رمےن ےک دعب
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 یسک ےن وغر ہن یک۔نکیل وہ ڑلاک ان رپ ااسحن رک اکچ اھت 

ے
ے

 اس وق

 

°°°°° 

 

  دویتس ی ار اس ےس الماقت وعسدہی ںیم وہیئ یھت ڈویل اےس یلہپ یہ رظن ںیم اچہپن ایگ

 

 اےس ےتیج یہ زسا یلم اس رپ ےبا

ن

ن

ی ک

ن

چ

امیین اک ازلام اگل دی ا اس ےن ہٹس الھک اھت واہں 

ٓا 

ے

 ایگ۔ڈویل ےن اےس واہں ےس اچبی ا اھت اور اہک ت

 

  آج ںیم ےن اہمترا ااسحن اکچ دی ا۔اہکین ںیہی متخ وہاجین اچےہ یھت نکیل وہیئ ںیہن
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°°°°°° 

 

 ان یک ایلگ الماقت دیئب یک ای  اور بلک ںیم وہیئ یھت ۔ 

 

ر الم
م
 ںیم زہ

ن

 رےتہ ںیہ اس ےن اہیں ھچک ولوگں ےن ی ارم یک ڈری

ے
ے

 دی ا اھت نکیل وق

ر ےہ ۔ 
م
 ںیم زہ

ن

 اےس اتب دی ا ہک ڈری

 

ارو ےگ 

ے

اور اسھت ہی یھب ہہک دی ا ہک ابمرک وہ ای  اور ااسحن رک دی ا مت رپ اےس بک ای

 ۔۔۔؟

 

را اگل اھت نکیل اس اک ہی ااسحن اس ےن ایس بلک ںیم  ی ارم وک اس اک ہی رغمور ادناز تہب ی 

  ایس گنیگ
 
ار دی ا ج

ے

  رپ ہلمح رک دی ا  ےک ولوگں ےن اسای
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  نکیل ہی اہکین اہیں رپ یھب متخ ہن وہیئ یھت

 

°°°°° 

 

ا ےہ 

ے

 ی ارم وک ہتپ الچ اھت ہک ہی ڑلاک ورکم اھب ےک ےیل اکم رکی

 

ورکم اھبےک اسھت اس ےک ہشیمہ ےس اےھچ اقلعتت ےھت نکیل ہی ڑلاک اےس ےلہپ دن ےس 

  یہ دنسپ ہن اھت

 

ال دی ا ہک اکیل زی ان اک    اس ےن ورکم اھب وک یھب ہی ی ات اتب

ٹ

نکیل اوہنں ےن ہی ہہک ےک ی

  ڑلاک ےہ اٹس اتلیھک ےہ اور اںیہن اریم رک راہ ےہ
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  ی ارم وک وجےئ ےس ہشیمہ ےس رفنت یھت

 

ر ی ار اس ےک 
م
اور اب اےس ایسی یہ رفنت اس ڑلےک ےس یھب وہیت اج ریہ یھت ۔وج ہ

ر وہ اےس اچاتہ یک اھت

ن

ا آچ

ے

  رےتس ںیم آ اجی

 

  
 
ا اھت وہ ہشیمہ اس ےک آس یپاس راتہ اھت ی ارم رپ ج

ے

یھب وکیئ تبیصم آیئ وہ   وہ ونٹ رکی

 ایتر راتہ

ے
ے

ر وق
م
  اےس اچبےن ےک ےیل ہ

 

ری رطح ےس ےک ای  الع    ارمہکی ےق ںیم ولگنجں ےک چیب اکم ےک دوران ی ارم تہب ی 

 ہک ویہ لگنج ےک دوران اےس ےب وہش رکےک ای  رکیس رپ 

ے

سنھپ ایگ اھت اہیں ی

  اھٹیب رک اس ہگج وک آگ اگل رکدنمش اھبگ ےئگےھت

 

ر رطف وساےئ اس آدیم ےک اور ھچک رظن ںیہن آ راہ اھت
م
  ی ارم وک وہش آی ا وت اےس ہ
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ے

  ہی صخش اےس اچبےن آی ا اھت نکیل رشط ہی یھت  اور ی

 

ہک ارگ وہ اینپ اجن ےک السیتم اچاتہ ےہ وت اس ےس اینپ زدنیگ یک کیھب امےگن ۔نکیل 

ا راہ ہک وہ ای  ی ار اےس ےکھج وہےئ دانھکی  

ے

ی ارم ےن ااسی ہن یک وت وہ اس ےک اسےنم اتخیچ راہ الچی

  اچاتہ ےہ

 

ہک ہی صخش آوھکنں ںیم آوسن ےیل رس اکھج رک کیھب اماتگن رصف ای  ی ار دانھکی اچاتہ ےہ  

  اسیک اتگل ےہ

 

ا وت وہ اےس وھچڑ رک اجےن اگل نکیل اافتق ااسی اھت ہک 

ن

ا امی

ن

رار وکوششں ےک ی اووجد یھب ی ارم ی

ن

م
ہ

ر ایس ےک اورپ آ ایگ
 
پ

  آگ ےس الج وہا پ
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ی ارم ےن اس دن تہب لکشم ےس اینپ اور اس یک اجن اچبیئ یھت اےس اتپسہل ےک ڈیب رپ 

ارضور مت ھجم ےس 

ن

ا ںیہن وبال اھت ہک ہی ااسحن ےہ مت رپ اور اکچ ی

ن

ےنکنیھپ ےک دعب ی ارم اےس اتبی

ا اچےتہ ےھت وخد ڈیب رپ ڑپےھ وہ ااسحن یک ےہ ںیم ےن مت رپ 

ن

ریمی اجن یک کیھب وگنمای

  اچب رک  اہمتری اجن

 

ںیم ںیہمت اےنپ دقومں رپ اکھجؤں اگ مت کیھب اموگن    ای  دن آےئ اگ ی ارم ڈویل اکیمظ

  ےگ ھجم ےس وہ الچ ایگ اھت 

 

اہ 

 

ی ارم اکیمظ رم اجےئ اگ نکیل یسک ےک اسےنم رس ںیہن اکھج ےئ اگ ۔اور ںیم ای  ی ادش

 ی گ داتی ےہ اتیل ںیہن ےسیجاہمتری زدنیگ ںیہمت کیھب 
 ھن
ب

اہ 

 

 ںیم دے دی وہ وہں ی ادش

رغمور ںیہن اھت نکیل اس صخش ےک اافلظ ےن اےس ااسی ےنہک رپ وبجمر یک اھت ی ارم ےن یھبک 

  وساچ یھب ںیہن اھت ہک ہی اافلظ اس یک دض نب اجںیئ ےگ
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  وہایگ اہک ایگ وہ یھبک اس ےس دوی ارہ ںیہن الم ےنتک اسل زگر ےئگ وہ وت 

 

رھپ ہی ڑلاک ںیہک اغی

  یھب الھب اکچ اھتاس یک ذات وک  

 

°°°°° 

 

رھپ روح اس یک زدنیگ ںیم آیئ اور اس یک آوھکنں ےن اےس ای  ی ار رھپ ےس اس ڑلےک 

  وک ی اد رکےن رپ وبجمر رک دی ا

 

  وہ بک روح ےس تبحم رکےن اگل بک وہ یک زدنیگ نب یئگ وہ وخد یھب ںیہن اجاتن اھت

 

  اک اکشر اھت ۔ اہں نکیل تقیقح یہی یھت ہک وہ یلہپ رظن یک تبحم
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ادی رک ےک ای  وخاحشل زدنیگ زگارےن اگل اھت وہ اینپ زدنیگ ںیم تہب 

 

روح ےک اسھت ش

رھ اکچ اھت 

ٹ

 آےگ ی 

 

ایم یسک صخش یک وکیئ ہگج ہن یھت نکیل اس 

ن

م ویقم لیلخ ی

 

کس

اب وت اس یک زدنیگ ںیم در

   اقمئ ےہےک ومہ و امگن ںیم یھب ہن اھت ہک وہ صخش آج یھب اےنپ اافلظ اور دض رپ

 

ا اچاتہ ےہ اےس

ن

گیھب امےتگن دےنھکییک دض آج یھب اس ےک دل و    وہ آج یھب اےس اکھجی

  دامغ ںیم یسب وہیئ ےہ 

 

اراض وہ رک یپااتسکن یلچ یئگ اور رادش ےن اےس اوغا رک ایل وت اےس 

ن

روح اج ےک اس ےس ی

  ی الکل یھب ی اد ہن اھت ہک اےس وفن رکےن واال درک وہ اتکس ےہ

 

   وہ در ک یہ اھتنکیل
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وہ روح وک اچب رک واسپ ےل آی ا ۔اور ای  ی ار رھپ ےس اس ےک اسھت اینپ ئن زدنیگ یک 

 رشواعت رک اکچ اھت ۔ 

 

  وہ دوونں ینہ ومن رپ ےئگ وت ای  ی ار رھپ ےس وہ صخش اس ےک اسےنم آایگ اس ےس 
 
ج

واز نس رک وہ ہتپ لچ اکچ اھت ہک اس دن اےس وفن رکےن واال یہی اھت رصف اس یک آ

اکچ اھت اس یک آواز یھب ےلہپ ےس دبل یکچ یھت نکیل رھپ یھب ی ارم اس یک آواز وک    اچہپن

  اےھچ ےس اچہپن ایگ اھت

 

رسی ےک دوران یہ اس ےن اےس اتبدی ا اھت ہک اس یک ذات رپ یک ایگ اسحن وہ وسد تیمس 

ا وت وہ رم اجیت ۔اور ارگروح 

ے

واسپ رک اکچ ےہ ۔ویکہکن ارگ وہ اس رات ی ارم وک وفن ہن رکی

ا وت انیقی ی ارم یھب زدنہ راتہ ۔ 

ے

 ھچک وہاجی
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اےن اکچ اھتوت اس یک اجن اچبےن اک ااسحن وہ ی ارم یک اجن اچب رک وس

ٹ

  د تیمس ولی

 

°°°°° 

 

اس ےک دعب یک ی ارم ےن اس ےک ی ارے ںیم اجانن رشوع یک اھت وہ اس یک ذات وک رظن 

ا اج راہ اھت

ے
ن

 
  ادناز ںیہن رک اتکس اھت ہی اس یک زدنیگ اک ای  ہصح ن

 

اہ ای  اعم اس ڑلاک سج یک اس یک زدنیگ ںیم وکیئ ہگج ہن یھت وہ ی ار ی ار اس ےک اسےنم آ ر

  اھت

 

نکیل ویکں ہی اےس ھجمس ںیہن آراہ اھت اس ےن اس ےک ی ارے ںیم اسری اافنرنشیم 

 ولکنایئ
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  اس ےس ہتپ الچ ہک روح ےک اسھت اس اک وکیئ ہن وکیئ نشکنک ےہ

ے

  ی

 

  نکیل ہی اجن رک اےس ریحایگن وہیئ یھت ہک وہ روح اکوسالیت اھبیئ ےہ 

 

ہکن اس اک قلعت وکےھٹ وایل ےس اھت ۔سج وک وکےھٹ رپ وسالیت یھب ںیہن اہک اج اتکس اھت ویک 

  الےن واال یھب ویقم لیلخ وخد یہ اھت

 

ذدرک ایس وکےھٹ واےل یک اوالد اھت ۔ہی اجن رک اےس تہب اوسفس وہا اھت۔وہ ویقم لیلخ  

دی ات ہن ےھت

ن

ر اٹیب اھت ۔روح ےک اسھت اس ےک وکیئ دیل خ 

ن
 

ااجی

ن

  اک ی

 

  وہ 
 
  وہ اےنپ ےٹیب وک سب اانت اتپ اھت ہک ج

ے

وکےھٹ وایل اینپ زدنیگ ےس اہر اہرےن وایل یھت ی

 ویقم یک دورسی ویبی ینعی روح یک امں ےک یپاس ےل آیئ یھت 
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ر

ن
 

ااجی

ن

  اور اےس اتبی ا اھت ہک وہ یھب ویقم یک اوالد ےہ نکیل ی

 

ہل ےچب ویقم ےن اےس اانپ اٹیب امےنن ےس ااکنر رک دی ا نکیل ونر ےن اہرہن امین وہ اس است اس

ر ےک اسےنم ڈٹ یئگ
م
 ےک ےئل اےنپ وشہ

 

اس ںیم ڑلےن ڑگھجےن یک تمہ ہن یھت نکیل رصف اور رصف اس ےک ےئل وہ اےنپ 

ر ےک الخف یئگ اور اےس اےنپ یہ رھگ رپ رھک ایل ۔ 
م
 وشہ

 

ا  ا اھت وہ دی اڑی اگلےئ ی 

ے

ا اھت اانپ اھکی

ے

ویقم رضخ وک ھچک ںیہن اتہک اھت ویکہکن رضخ اانپ اکم رکی

ر ےس اس ےن یھبک ھچک ںیہن اماگن اھت
م
ردوری رکے نکیل اینپ نہب ےک وشہ

ن

  م

 

  ادی ےیل رضخ ےک ووجد ےس اےس وکیئ انیل دانی ہن اھت
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ا اھت اور یہی زیچ اےس 

ے

م ایس اک اھکی

 

کس

دنسپ ںیہن یھت ےلہپ وت درک وک اینپ اوالد میلست   نکیل در

رہچ ویکں ااتھٹ ۔ 

ن

ا اھت وت رھپ وہ اس اک چ

ے

 یہ ںیہن رکی

 

ای  دن وہ ونر ےس ڑل ڑگھج رک درک وک اےنپ اسھت ےل ایگ اور واہں است وس روےپ ںیم 

  ہی ہتپ الچ وت اےس تہب اوسفس وہا
 
  اےس چیب آی ا ونر وک ج

 

ر ےک الخف آواز
م
  اس ےک اےنپ ٹیپ ںیم   نکیل وشہ

 
  ج

ے

ںیہن ااھٹ یتکس یھت وہ یھب ی

  روح اک ووجد ےس راہ اھت

 

°°°°°° 

 

ر یلکن
م
ی ی اہ

ے

ی گت
 ھ
ب

اسےنم یہ درک    ای  رات اس یک ڑھکیک رپ دکتس وہیئ وت وہ ی ارش ںیم 

 ںیم امر اھکےئ وہےئ ےھت وہ اےس ےل رک وفراً یہ رمکے 

ے

ری احل  ی 

ے

پ
 ی

ے

وخن ںیم ل
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 دونں اینپ یلہپ ویبی ےس ےنلم ایگ وہا اھت ۔ ںیم آیئگ ویقم ان  

 

  ونر ےن اس یک دھکی اھبل یک اس اک تہب ایخل راھک

 

را وہ اجؤں اگ ہن ںیم یھب اہمترا تہب ایخل روھکں اگ اس ےن ودعہ یک اھت

ٹ

  ںیم ی 
 
  ج

 

 رانھک مت اینپ نہب اک ایخل رانھک ۔ونر ےن اہک اھت اس ےن وفرا یفن 

ے

 ںیہن مت ریما ایخل م

  ںیم رس الہی ا

 

ان ںیہن ےہ وکیئ ووجد ںیہن ےہ ۔

 
ن

ام و ن

ن

اےل اک ڑیکاوہں ریما وکیئ ی

ن

 ںیہن ںیم دنگے ی

 

اور ہن یہ ریمی وکیئ نہب وہ یتکس ےہ نکیل مت ریمے ےئل تہب ڑلی وہ تہب ھچک اہس ےہ 
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  مت ےنںیم اہمترے ےئل وج یھب رک یپای ا رضور رکوں اگ

 

را اتبؤ ںیم اہمترے ےیل یک رک اتکس   ےس تہب ےلہپ ی 

ے
ے

 وہں است آھٹ اسل اک وہ ہچب وج وق

  وہ ایگ اھت

 

  سب ریمی روح اک ایخل رانھک اس یک ی ات رپ اوسفس رکےت وہےئ ونر ہی اافلظ ےہک ےھت

°°°°° 

ا  زگر ایگ ویقم اےس امر ٹیپ رک دوی ارہ ویہ وھچڑ آی 

ے
ے

  وق

  ونر ےک اہں یٹیب دیپا وہیئ ےسیج منج دےتی وہےئ وہ داین وھچڑ یئگ

ویقم یٹیب وک ےل رک اینپ یلہپ ویبی ےک یپاس الچ آی ا میظنت ےن اےس وبقل رکےن ےس عنم 

 رکدی ا ۔ 

ی ےک یپاس وھچڑ رک ای  ی ار رھپ ےس نکیل ویقم وک اہکں رپ واعق یھت وہ وت اےس اینپ ویب

  ایعویشں ںیم رصموف وہایگ
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ا اھت نکیل ہشیمہ روح وک دور دور ےس داتھکی راتہ ۔وہ اچہ رک یھب اس ےک 

ے

درک یپاس ںیہن اجی

ان ںیہن نب اتکس اھت

ن

  ےیل ھچک ںیہن رک اتکس اھت نکیل اس اک ی اپ یھبک ای  ااھچ ان

 

ش رک اس ےن اس ےک اسھت   ےلحم ںیم رےنہ واےل اوکسل رچیٹ ےک

ھ
گ

ردیتس  رھگ زی 

  زی ادیت رکےن یک وکشش یک

سج ےک ےجیتن ںیم ےصغ ںیم آ درک ےن اےنپ یہ ی اپ اک لتق رک دی ا ۔سج ےک دعب اےس 

 لیج ںیم رانہ ڑپا ۔ 

ے

 دوی ارہ اسل ی

 وہ وکن اھت یک اھت روح وت ی الکل یہ اس یک ذات ےس ااجنن یھت نکیل وہ اےس اجاتن اھت ہشیمہ

  اس ےک آس یپاس راتہ اھت

ر تبیصم ںیم اس ےک اسھت اسھت راتہ اھت نکیل وہج اس ےس تبحم ںیہن ہکلب وہ 
م
اس یک ہ

ااسحن اھت وج ونت ےن اس رپ یک اھت وہ ای  زمکور یس ڑلیک یھت اس ےک ےئل زی ادہ ھچک 

 ےسج وہ ںیہن رک یپایئ یھت نکیل وہ یسک یھب صخش اک اس یک ذات رپ یک ایگ الہپ ااسحن اھت

ا اچاتہ اھت

ن

 اکھچی

ے

ری اسسن ی

ن

  آچ
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°°°°° 

ی ارم وک یھبک ںیہن اگل اھت ہک وہ اس یک زدنیگ ںیم دوی ارہ آاجےئ اگ وسزی ڈنیل ںیم اس ےن 

اس رپ ای  اور ااسحن یک اھت اس یک اجن اچب رک سج ےک دبےل ںیم ی ارم ےن اےس لیج 

ار دی ا اھت

ے

  ےس ڑھچا رک اس اک ااسحن ای

ر آیئ یھتنکیل ا

ے

  ب ی ات ااسحن رپ ںیہن ہکلب دض رپ ای

 وہ اس ےس دس اسل ےلہپ یہ اگل اکچ اھت ۔    وہ دض وج

 وہ اےس اکھج وہا دانھکی اچاتہ اھت کیھب امےتگن دانھکی اچاتہ اھت ۔ 

رزگ ںیہن رکے اگ وہ اجاتن اھت اس ےئل اینپ دض وپری 
م
ی ارم اینپ زدنیگ ےک ےیل ااسی ہ

  رکےن ےک ےیل اس ےن اس ےک ےٹیب اک اہسرا ےل ایل اھت

ر  

ن

ڑ
گ

ن

ی لی
ف

اےس روح ےس وکیئ بلطم ںیہن اھت وہ یھبک یھب اس ےک ےیل یسک مسق یک وکیئ 

ا اھت اور ہن یہ وخد ےس ڑجے اس ےک قلعت وک وبق

ے

ا اھتںیہن رھک

ے

  ل رکی

ر اوالد اتہک یہ ںیہن اماتن یھب اھت

ن
 

ااجی

ن

  وہ اےنپ آپ وک ی

ا

ے

ر اک وکیئ ںیہن وہی

ن
 

ااجی

ن

  اور ی
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اور اس اک یھب وکیئ ںیہن اھت اس ےن اےنپ اردرگد ای  وہل چنیھک راھک اھت داین اےس اہرٹ  

  سیل یتہک یھت

 

°°°°°°° 

 یسک ےن اس ےک وپےن ی ارہ ےجب وہ ارئیوپرٹ ےک ادنر دالخ وہےن

ن

  ااچی
 
 یہ اگل اھت ج

  رس رپ ہلمح رکدی ا

اک اھت ہک اس ےس دوی ارہ آںیھکن یھب 

ن

وہ اس صخش وک دھکی ںیہن یپای ا اھت نکیل ہلمح اانت رطخی

  ہن وھکیل یئگ

ا  وہ وںیہ زنیم رپ ےب وہش وہایگ اور وکیئ اےس اگڑی ںیم ڈال رک ہن اجےن اہکں ےل رک آی 

  وہش آی ا وت ا 
 
  س ےن اےنپ آپ وک ای  دنب رمکے ںیم رکیس رپ دنباھ وہا یپای ا اھتاےس ج

ا   اور اب وہ بک ےس الچےئ اج راہ اھت اےس اہیں وکن الی 

  اےس اہیں ویکں ی ادنھ رک راھک ایگ ےہ نکیل وکیئ وجاب ہن الم

ر دعب یہ ےس ااسحس وہ ایگ ہک اس ےک اچےنہ الچےن اک وکیئ افدئہ ںیہن ےہ  وھتڑی یہ دی 
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  ویکہکن اہیں رپ وکیئ یھب وموجد یہ ںیہن

°°°°°°° 

  اھت   ہی اس ےک ہنم رپ ڑپےن واال رسیتا جنپ

 رھپ یھب اس ےک ہنم رپ اینت دشت ےس گل راہ اھت ہک ہن اچےتہ وہےئ یھب 

پ

ن

پ

ازک اہھت اک پ

ن

ی

 وسحمس رک راہ اھت

ے

  وہ اس اک درد ادنر ی

   دے اگیک وبال وت ےن وت ریمے روی ام وک وبن ریمو ںیہن 

را ےہ وت وج ی ارم ریتے اسےنم کھج رک ھجت ےس اےنپ ےٹیب یک 

ے

اےسی وکن ےس آامسن ےس ای

  زدنیگ یک کیھب امےگن

 

پ

ن

پ

اس ےک ہنم رپ امریت اس ےک اگل وک زیمخ رک یکچ یھت اکوٹنں ےس انب وہا ہی    یلیلٰ ای  اور پ

ا اج راہ اھت

ے

  اہھت اک ولگ)داتسہن (اس ےک ہنم رپ زمخ رکی

  بلطم ہی رطہقی اکنال ےہ مت ولوگں ےن ھجم ےس وبن ریمو ےنیل اک

را یہ مک رظف الکن ی ارم اکیمظ اچبرے وک یہی راہتس الم اےنپ ےٹیب یک اجن اچبےن اک یک ہی 

 اواقت ےہ دیئب ےک ڈان یک۔ 
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ارف ےن اےنپ اہھت 

 

وہ اےنپ زومخں یک رپواہ ےئک ریغب ان اک ذماق اڑاےت وہےئ وبال وت ش

دا اس ےک ٹیپ رپ دے امراںیم

ٹ ن

   ڑکپا وہا ڈی

 ی ارم وک وت اس ےک ی ارے ںیم اتپ یہ ںیہن ہی وت مہ ےن یک ےہ نکیل ای  ی ات ےھجت اتب دںی

  ی ارم یھبک یھب ھجت ےسیج صخش ےس روی ام یک زدنیگ یک کیھب ںیہن امےگن اگ

  ہن وہویکں ۔۔۔۔۔؟وہ ےتسنہ وہےئ وہج وپھچ راہ اھت ےسیج ھچک اجاتن یہ  

ان ےہ رضخ ےھچیپ ےس اس ےک ی اولں وک یتخس ےس اینپ یھٹم ںیم 

ن

دا ںیہن ان

ن

ویکں ہک وت خ

  ڑکپےت وہےئ وبال وت وہ قہقہ اگل ااھٹ

 آ یئگ ںیم 

ے

ارے امومں اجن آپ ۔۔ںیہن آپ ۔۔۔۔؟ ااسی یھب وکن یس ایقم

  چپ  رک راہ وہں    وترصف اس صخش اک اامین

  اور ڈاٹھیئ ےس وبال

ا ارف اک ہصغ آی 

 

ا ےہ یسک اک اامین دےنھکی واال ش

ے

  وت وکن وہی

ردیتس وبن ریمو ےنیل واےل ۔ارے مت ولوگں ںیم  اور مت ولگ وکن وہےت وہ ھجم ےس زی 

 وت اینت تمہ ںیہن ہک ےھجم انم وکس 
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ردیتس الرک اس رکیس رپ اھٹب رک مت ولوگں وک ہی اتگل  ےہ ہک ںیم امن اجؤں  ڈکپین رکےک زی 

ردیتس وبن ریمو رٹارفسن ںیہن رکوا  اگ وت ااسی یھبک ںیہن وہاگ اور وکیئ یھب اقونن ھجم ےس زی 

  اتکس

وہ وت ےھجت ایھب ی ارم آ رک اتبےئ اگ ہک وہ یک رکوا اتکس ےہ اور یک ںیہن وبن ریمو وت ےھجتدے 

ارے روی ام یک ز
م
ارف ےن ےصغ ےس دانی وہ اگ اٹیب ویکں ہک اہیں وسال ہ

 

دنیگ اک ےہ ۔ش

د سک دی اور اب وہ ولگ ی ارم اک ااظتنر رک رےہ ےھت ری 

ن

  ےتہک وہےئ اس یک ریس م

اےس اہیں ال رک رس ااجنم دے یہ ےکچ ےھت اب سب ی ارم ےکآےن    آداھ اکم وت وہ ولگ 

ر یھت اور رھپ انیقی اس صخش ےن ان ےک اسےنم ی ارم ےس اینپ زدنیگ یک کیھب امینگن  یک دی 

  یھت وجی ارم وک اکھجےن ےک ےیل ھچک یھب رکےن وک ایتر اھت

 

°°°°° 

 

یک وہایگ ےہ مت ولوگں ےن ےھجم اینت دلجی ںیم اہیں ویکں البی ا وہ روم ںیم دالخ وہےت 
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  یہ رکیس رپ ےھٹیب اس صخش وک دھکی ایل اھت اس ےک اافلظ ںیم یہ رہ ےئگ

 

  ےہ ویکں ہک اجیج یج ان ولوگں ےن ےھجم ڈکپین یک

 

 مت ولگ اےس اہیں ویکں ےل رک آےئ وہ ۔۔۔۔

 

ان ویکں ںیہ

 
ن

 اس وک ویں ی ادنھ رکویکں راھک ہی اس ےک ہنم رپ زمخ ےک ن

 

 ں وک وھگرےت وہےئ وبال

ن

 

ے

  وہ ان ت

 

مہ اےس اہیں ڈکپین رکےک الےئ ںیہ روی ام یک اجن اچبےن ےک ےئل وکباس رک راہ اھت 

  یلیلٰ ےصغ ےس وبیل  ایس ےیل مہ ےس امراھکیئ ےہ اس ےن
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ردیتس  اہں اہمترے ہی ےچمچ ےھجم ڈکپین رک ےک اہیں الےئ ںیہ اںیہن اتگل ےہ ہک ہی زی 

 ھجم ےس روی ام ےئلیک وبن ریمو ےل یل ےگ ۔ 

 

ردیتس ھجم ےس ہی س  رکواؤ وکیئ   سب اب یہی اواقت رہ یئگ ےہ اہمتری ےک مت زی 

ا

ن

ر اک وت ہی روز اک ومعمل وہاگ ی

ن
ن

  دیساھ راہتس ںیہن الم وت نگ وپاٹنئ رپ اانپ اکم ولکنا ولں مت ڈای

 

 اںیہن اتگل ےہ ہک ںیم اینپ زدنیگ یک کیھب اموگنں اگ وہ یھب مت ےس اہاہاہاہ

 

دا یھب ویہ ےہ ارگ مت ںیہن کھج رٹسم ی ارم ڈوی 

ن

دا ای  ےہ وت ریما خ

ن

ل اکیمظ ارگ اہمترا خ

م ویقم لیلخ یھب ںیہن اتکس

 

کس

 وت کھج وتدر

ے

  تکس

 

وےسی تہب مک تمہ ےلکن مت ےھجم وت گل راہ اھت ہک ایھب مت اقمہلب رکو ےگ ۔نکیل مت وت تہب 
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  دلجی اہر امن ےک اےنپ ڈنکھتہوں رپ آےئگ

 

  رھ یک ی اںیت رظن ادناز رکےت وہےئ وصےب رھب ےس وبالوھکول اس ےن اد

 

ر ےن ھچک انہک اچاہ
 
  نکیل ی ار اہمچ

 

ا دنب رک دوں ارگ راحیم ےک بیصن ںیم زدنیگ 

ن

ںیم ےن اہک وک ول اےس ۔اور ہی س  ھچک رکی

یھکل وہیئ وت اےس لم اجےئ یگ ےھجم اینپ ےٹیب یک زدنیگ ےک ےئل اےسی راہتس اانپےن یک 

  رضورت ںیہن

 

ارگ مت یہ ریمے ےٹیب وک تہب ریمے دانی وہا وت اینپ رمیض ےس دانی اس اک مکح ہن امےنن رپ 

  ںیہ ی ا رھپ وخد یہ اس یک ریس وھکےنل اگل
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 وہ اہیں ےس وج فیلکت وہیئ اس ےک ےئل ذعمرت ی ار اےس وھکل رک ای  

ے

مت اجتکس

  اسڈیئ وہ ایگ

 

 داتی وہں کھج اجؤ  اانت س  ھچک وہاجےن ےک دعب ںیم رھپ یھب 

ے
ے

ںیہمت دس ٹنم اک وق

ی ارم اکیمظ اٹیب چب اجےئ اگ اہمترا وہ ای  ی ار رھپ ےس ےتسنہ وہےئ وبال وت ی ارم ےن دروازے 

ارہ یک

 

  یک رطف اش

 

ری وخاشہ ےہ وج 

ٹ

ا ریمی زدنیگ یک س  ےس ی 

ن

رےہ مت ںیم ۔نکیل ںیہمت اکھجی

ٹ

ی ار تہب اک

  اگںیم یسک یھب احل ںیم وپرا رک ےک روہں  

 

روھبل رک مت ھجم ےس کیھب 

ٹ

  اک

ے

  اجےئ اگ ہن ی
 
ی ر

ے

آہتسہ آہتسہ اہمترا اٹیب ومت ےک ق

  امےنگن آؤ ےگ ہی ی اد رانھک
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  اس اک وفن ےنچب اگل اس ےنوفن
 
راھ ج

ٹ

اکنل    درک ےتہک وہےئ دروازے یک رطف ی 

   دی ارک داھکی وت رپی اک وفن آراہ اھت اس ےن رکسما رک وفن اڈنیٹ یک اور رکیپس رپ اگل 

 

  دشک رویم اک آرپنشی وہ ایگ ۔ےب دح وصعمم یس آواز وفن یس آیئ یھت

 

ںیہن ڈراگنل آرپنشی ںیہن وہ اکس وہ یک ےہ ہن اہمترے رویم ےبیب ےک ی اپ ںیم تہب 

ر ایپری ےہ ۔وہ ےتسنہ وہےئ ی ارم وک دھکی رک 

ٹ

ر ےہ اےنپ ےٹیب ےس زی ادہ اےس اینپ اک

ٹ

زی ادہ اک

  وبال

 

ر ےہ اس وک ۔۔رفنت ےہ  

ن

ی ا اہلل اسیک ےب سح ی اپ ےہ اےنپ ےٹیب ےس زی ادہ اانپ رغور زعی 

 ولوگں ےس ۔زیلپ اس یک ی اوتں رپ دایھن ہن دںی آپ رویم وک اچبںیئ ۔وہ اتپ ےھجم اےسی

  درک ےن وفن دنب رک دی ا
 
  ںیہن یک یک وبل ریہ یھت ج

 

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

964 

  اہیں رسوس اک وھتڑا ہلئسم ےہ ںیم ںیہمت دعب ںیم وفن رکوں اگ

 

  اس ےن وفن دنب رک ےک ای  ی ار رھپ ےس ےھچیپ ڑھکے ان اچروں وک داھکی

 

ا وہں ںیم وہ ےب دح ڈاٹھنیئ     وایعق

ے

ر اج ےک ی ات رکی
م
رسوس اک تہب زی ادہ ہلئسم ےہ ی اہ

ا واہں ےس لکن ایگ

ے

  ےس ی ارم وک آھکن امری

 

ر درھی 

ٹ

ان ےہ ہی ی ارم آج اس یک لقع اکھٹےن اگل دےتی مہ اسری اک

ن

اسیک ےب ریغت ان

 ں ےصغ ےس آسپ ںیم ی اںیت رکےن ےگل ۔ 

ن

 

ے

 یک درھی رہ اجےئ ہگ وہ ت

 

  
 
 رصف اور رصف اےنپ ےٹیب یک زدنیگ اک ایخل اھت  ج

ے
ے

  ہک ی ارم ےک دامغ ںیم اس وق
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یلیلٰ ںیم ےن ںیہمت ارماکی اجےن ےک ےیل اہک اھت اںیہن ای  دورسے ےس ثحب رکےت 

  دھکی رک ی ارم ےصغ ےس وبال

 

 ےہ ںیم یلچ اجؤں یگ اےس اےنت ےصغ ںیم دھکی رک یلیلٰ

ٹ
 

ماایئ ہکبج    آج رات یک الفی

ن

مت

ارف یھب اخومش وہ ےکچ ےھترضخ

 

   اور ش

 

°°°°° 

 

 رو یلیم اے)روح ریمی ےہ( ۔وہ دضی ادناز ںیم وبال 

روسٹ اکےتٹ ےصغ ےس وبال

ن

پ رک روح ریمی ےہ۔وہ ق
پ
 ج

ین یلیم اے یلیم اے یلیم اے ۔)ںیہن ریمی ےہ ریمی ےہ ریمی ےہ(وہ یھب اقمےلب  

ا ریپ خٹپ رک وبال۔ 

ے

ری

ے

 رپ ای
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ں وشر اچم رےہ ںیہ آپ دوونں روح ڈیبروم ںیم بک ےس روی ام یک وہ راہ ےہ اہیں ویک 

  ن یک زیت آواز یتنس نچک ںیم دالخ وہیئ
 
  یک امیبری وک ےل رک رپاشین یھت اج

روح اتب دو اےنپ الڈےل وک ہک مت رصف ریمی وہ رصف ریما قح ےہ مت رپ ھجم ےس زی ادہ 

  ےل ںیہمت اور وکیئ ایپر ںیہن رک اتکس ۔وہ دضی ادناز ںیم  
 
ی ر

ے

اتہک اےس ی الکل اےنپ ق

  آی ا

رو ےب یب اتب دو دنگے ی ای ا وت آپ رھتف یلیم او )روح ےبیب اتب دو دنگے ی ای ا وک آپ 

رصف ریمی وہ روی ام یھب ایس ےک ادناز ںیم اتہک ےہ روح اک دورسا اہھت اھتےم اینپ 

 رطف ےنچنیھک اگل ۔ 

 

اےب اووچزے وت ےن ریمی ویبی وک ےبیب ویکں وبال ۔۔۔؟ی ارم اےس وھگرےت وہےئ  

  ےنہک اگل

اا وبےت اے)امام امام وچزے ےک ی ای ا وک یک وبےتل ںیہ ( ۔۔۔!اس 

ے

امام امام وچےش ےت ی ای ا وت ی

  ےن روح ےس وسال یک 
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ا ایھجمس ےس وجاب دی 

ن

  رماغ ۔۔۔۔روح ےن ی

اے )اےب او رمےغ ریمی امام ریمی ےبیب ےہ اےب او رمدے یلیم امام یلیم ےبیب  

(روی ام ےن اےنت ااٹسلئ ےس وجاب دی ا اھت یک روح اانپ اہھت ہنم رپ رھک رک ایسی یسنہ ہک 

  ی ارم وساےئ وھگرےن ےک اور ھچک ہن رک اکس

 

ان وک رمدہ رک دی ا ۔اور ریمی ویبی ریتی ےبیب 

ن

ےلہپ رماغ ظفل وبانل ھکیس اےھچ اخےص ان

  ۔وہ رصف ریتے ی ای ا یک ےبیب ےہ  ںیہن وہ یتکس

لچ اب اےھچ وچبں یک رطح دلجی ےس وبل ےک روح رصف اور رصف ی ارم یک 

ا ےہ ای  ی ار رھپ ےس اس ےس اخمبط وہا

ے

  ےہروح یک یسنہ وک رظن ادناز رکی

رو رشف ال رشف ری ام یت اے )روح رصف اور رصف روی ام یک ےہ (وہ وفرا وجاب 

  ےل رک احرض وہا

ر ےس اےنپ وصعمم ےٹیب وک داھکی اھت سج رپ اےس آج دح ےس زی ادہ ایپر آ روح ےن تہب ایپ

  راہ اھت وہ وفراً یہ کھج رک اس ےک دوونں اگولں وک وچم یکچ یھت
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ا ےہ امم یھب اےنپروی ام ےس تہب ایپر رکیت ےہ وہ روی ام وک 

ے

روی ام اینپ امام ےس اانت ایپر رکی

  وگد ںیم ااھٹ رکتہب ایپر ےس وبیل

ا ےہ یھبک اےس وت اس رطح ےس ایپر اک وجاب ایپر روی ام اک

ے

 ی اپ یھب مت ےس تہب ایپر رکی

  ےس ںیہن دی ا ی ارم ان دوونں یک تبحم رپ لج رک وبال

رے وہ ےکچ ںیہ اور وھچےٹ ےس ےچب ےس ےتلج ںیہ   ی ار م

ٹ

وصعمم ےس     رشم رکںی اےنت ی 

 دح ایپر ےس اس ےک ی ال ےچب ےک اسھت دض ںیہن اگلیئ اجیت ریما وصعمم اس ایپرا ہچب وہ ےب

  وساریت اس ےک اگل وچیتم اےس ااھٹ رک ادنر ےل یئگ

ی ارم ہنم وسبر ان دوونں ےک ایپر وک دھکی راہ اھت اور روی ام اس ےک ےنلج رپ وخش وہےت 

د روح ےس کپچ کپچ رک ایپر ےل راہ اھت ۔  ری 

ن

 وہےئ م

بک ےس رٹنکول یک اینپ ان دوونں ےک رظنم ےس ےتٹہ یہ اہرم ےن اانپ ہنم دیساھ یک اور  

ا ای  ی ار رھپ ےس اےنپ اکم ںیم رصموف وہایگ 

ے

  یسنہ وک اضف ںیم لقتنم رکی

اور اب وہ دوونں رمکے ںیم ای  دورسے ےس ی اںیت رکےن ںیم رصموف وہ ےکچ 

ان وک اجےتن یہ ہن وہں

ن

ام ےک یسک ان

ن

 ےھت ےسیج ی ارم ی
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ر ںیم ی ارم رمکے ںیم احرض اھت   وھتڑی یہ دی 

ارگ آپ وک ی اد وہ وت مہ نچک ںیم اہمتری امں ےک ےئل الشیپس اچٹیلک   روی ام اصج  

د انب رےہ ےھت وہ اےس وھگرےت وہےئ وبال وت روی ام ےن اانپ اھنن اس اہھت اےنپ 

ٹ

ی لڈ
س
روٹ 

ن

ق

  ےھنن ےس امےھت رپ دے امرا

ا یلیم رو 

ے

د الب ال ی

ٹ

ی ڈ
ل

 

س
 رھپوٹ 

ٹ

ل وتلک

 

 ش
سن

 ای اگ یم ایلپ رو ےبیب ےتےیل 
 
او یم وت ب

رےن ےت ےیل )او ںیم وت وھبل یہ ایگ ںیم اینپ روح ےبیب ےک  ےبیب  

ے

ی ی پ
من ت ہ

ا اش وت 

ن

ڈیش یت ی

ی رکےن  پ
من ت ہ

ا اس وک 

ن

د انب راہ اھت ریمی روح ےب یب ڈیس یھت ی

ٹ

ی لڈ
س
روٹ 

ن

ےیل الشیپس اچٹیلک ق

ا ڈیب ےس ےچین پمج رکےن اگل

ے

  ےک ےئل( وہ ایپر ےس روح ےک اگولں ےپ اہھت رھک

   یھب ونٹ رک اکچ اھتاس یک ادایس اس اک وصعمم ہچب

 دانی ےہ ویں وخد 

ے
ے

ی ارم ےن اےس انتک اھجمسی ا اھت ںیمہ روی ام یک تمہ انب ےہ اےس اطق

  تمہ اہر رک ںیہن انھٹیب

 نکیل وہ تمہ اہرےن یگل یھت ۔

دا وہےن واال ےہ   ہی ااسحس یہ اس ےک ےیل اجن ویلا اھت اس اک ہچب اس ےس خ 
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 اھت رصف اور رصف اینپ ےب اج وصفل یس دض یک وہ صخش وج اس اک رےتش ںیم اھبیئ اتگل 

ری وخیش نیھچ انیل اچاتہ اھت

ٹ

  اخرط ان یک زدنیگ یک س  ےس ی 

  
 
  ج

ے

ر وک ےنکھج ںیہن دے یتکس یھت وہ یھب ی
م
نکیل روح ی ارم یک تمہ یک وہ اےنپ وشہ

 زدنیگ دےنی وایل ذات اورپ وایل یھت ۔ 

ان ےس اےنپ ےٹیب یک 

ن

م ےسیج ےبسح ان

 

کس

  زدنیگ امےتگنوہ ویکں در

  ارگ اس ےک بیصن ںیم اوالد یھکل وہیئ وہیئ وت روی ام وک ھچک ںیہن وہاگ

وکیئ یھب درک آ رک ہی ہہک رک اںیہن ےب سب ںیہن رکاتکس ہک مت ریمے اسےنم وکھج ںیم 

  اہمترے ےٹیب وک زدنیگ دے دوں اگ

ت اہلل یک یھت وت اس رھگ آرک اےس ی ارم یک ی ات ی الکل کیھٹ یگل یھت روی ام وک دےنی وایل ذا 

یک اجن اچبےن وایل ذات یھب اہلل یک یھت اس اہلل ےس زی ادہ اور یسک رپ رھبوہس ںیہن اھت 

  اور یسک اور ےس زدنیگ یک کیھب امانگن رشک اھت 

 ےھت۔اور درک ارگ وبن ریمو دے یھب 

ے

وہ اہلل رپ نیقی رےنھک واےل رشک ںیہن رکتکس

م ویقم لیلخ ےن دے وت یھب روی ام یک زدنیگ اک ہلصیف  

 

کس

ے در
س
ک

ا اھت 

ن

اورپ وایل ذات ےن رکی
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 ںیہن

 زدنیگ وہیئ وت انب یسک ےک اسےنم ےکھج یھب اےس لم اجےئ یگ    ارگ روی ام ےک بیصن ںیم

ر ےس رھپ وشر یک آوازںی آےن یگل
م
  ی اہ
 
 وہ اینپ یہ وسوچں ںیم رصموف یھب ج

 رو یلیم اے )روح ریمی ےہ(یھنن ہس وصعمم یس آواز

  آواز 
 
 روح ریمی ےہ ۔۔اھبری درفلی

 روح اانپرس ڑکپ رک ھٹیب یئگ

 

 متخ ںیہن وہین یھت

ے

 ی

ے

د اب ایقم ای 

 

 وت ش

ن

 
  ہی ج

 ۔°°°°

 دن رپ دن زگرےت اج رےہ ےھت

 

 وبن ریمو اک وکیئ ااظتنم ہن وہ 

ے

یلیلٰ وک ارمہکی ےئگ وہےئ ای  ہتفہ وہ اکچ اھت نکیل ایھب ی
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 اکس ۔ 

وہ س  ولگ تہب رپاشین ےھت اہجں روی ام یک زدنیگ رپ وسال اھٹ راہ اھت ویہ روح یک 

راب یھت

ن

 یھب تہب چ

ے

  احل

 

ری ادرک ایل اھت ۔ھچک ھجمس ںیہن آراہ اھت یک وہاگ اب روی ام وک  اس ےن رو رو رک اانپ آپ ی 

  اسسن یک فیلکت یھب وہےن یگل یھت

ر وہ اکچ اھت رای    اس ےک مسج ںیم وخن ہن وہےن ےک ی 

 

ر  راب رکدی یھت ۔وہ زی ادہ دی 

ن

 دح درہج چ

ے

آےئ دن وخن یک اویٹلں ےن اس یک احل

ر راتہ ۔ڈارٹک  

 

ر ای
م
ر اےسی ےب وہش یہ رےتھک ےھتدواویئں ےک زہ

ے

  زی ادہ ی

 دیھکی ںیہن اج ریہ یھت

ے

  روح ےس اےنپ ےچب یک ہی احل

ا ےب اجن ووجد وت وہ 

ٹ

 ڈیب رپ ل 

ے
ے

روق
م
وہ وت اتسنہ اتلیھک یہ س  وک ااھچ اتگل اھت اس رطح ےس ہ

 ےھت

ے

  یھبک وصتر یھب ںیہن رک تکس
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 ونیشمں ںیم ڑکجا اھنن اس ووجد اہکں ہی س  ںیفیلکت

ے
ے

ر وق
م
ہہ اتکس اھت ی ا اہکں وہ ہی س  ہ

س
 

 ںیہن اھبنسل اتکس

ے

ا اس ہچب وج اانپ آپ ی

ٹ

 اھت ای  وھچی
 
  ںیفیلکت ےنہس ےک اقب

 

ری امیبری ںیم دن رات زگار راہ اھت   اینت ی 

ا وت ی ارم ےس ڑلےن اتگل ۔ہک روح اس یک ےہ ۔اور اےس 

ے

ر ےک ےئل وہش آی وھتڑی دی 

  ہن دیپا وہیت ےہ اس ےک اسےنم آےن یک  وہش ںیم دھکی رک وت روح ںیم تمہ یہ

  دو نیت ی اںیت رکےن ےک دعب وہ ہی اتہک ہک اےس درد ےہ وت وہ دوونں ڑتپ اےتھٹ
 
  ج

  وہ ےسیک اس فیلکت ےس آزاد رکےت

  ےسیک اےس زدنیگ یک رطف الےت

ا اھت

ے

ر ااسی یک رکےت ہک وہ ی الکل کیھٹ وہ اجےئ اںیہن ھچک ھجمس ںیہن آی

ن

  آچ

 

اس ےک درد ےس ےتکلب ووجد وک دھکی رک وہ دوونں ادنر یہ ادنر رم رےہ ےھت نکیل اس ےک 

 ی اووجد یھب وہ ھچک ںیہن رک یپا رےہ ےھت ۔ 
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۔نکیل اہیں یھب یلیلٰ ےن وکیئ ہگج ہن وھچڑی یھت وصعمہم روس ےس دیساھ ایلٹ یلچ یئگ 

  اےس ھچک احلص ہن وہا

وک یہی اہک اھت ہک وہ درک ےس نگ وپاٹنئ رپ وبن ریمو احلص رکیل ےگ    یلیلٰ ےن ی ارم

ر ےہ ۔ 

ن

 اینپ زدنیگ وت س  وک زعی 

نکیل درک ےک ی ارے ںیم س  ھچک اجےنن ےک دعب اںیہن ہی ہتپ الچ اھت ہک اس ےک ےیل 

ایم ای  ڑلیک ےہ

ن

ر رپی ی

ن

   وج اس یک ویبی ےہس  ےس زی ادہ زعی 

 

  رک 

 

وہ اس ےک ےئل ھچک یھب رک اتکس ےہ یلیلٰ ےن آڈیئی ا دی ا اھت ہک ویکہکن وہ رپی وک یہ اغی

  اس ےک یپاس وکیئ راہتس ںیہن ےچب اگ وت وہ روی ام وک وبن ریمو دے رک اس یک 
 
دے ج

  زدنیگ اچب ےل اگ

  نکیل ی ار م ےن ااسی رکےن ےس یھب عنم رک دی ا اھت

اانت یہ اہک اھت ہک ارگ اس ےک ےٹیب ےک بیصن ںیم زدنیگ وہیئ وت لم اجےئ یگ  اس ےن سب

  وہ یسک مسق اک وکیئ طلغ راہتس ںیہن اانپںیئ ےگ
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ری گل ریہ یھت اےس گل راہ اھت ہک ی ارم اوور رٹکی رک راہ ےہ   یلیلٰ وک اس یک دض تہب ی 

ا ےہ وت اج رک درک ےک اسےنم کھج  

ن

رک اےنپ ےٹیب یک زدنیگ امےگن ارگ دیساھ راہتس یہ اانپی

  اےس ویں رمےن ویکں دے راہ ےہ

ا اچاتہ دیسےھ اور اصف 

ن

ا اچاتہ وکیئ طلغ اکم ںیہن رکی

ن

ارگ وہ وکیئ طلغ راہتس اایتخر ںیہن رکی

ا اھت 

ن

ا اچاتہ ےہ وت اس ےس زی ادہ اور دیساھ رطہقی وکن

ن

رھتسے رطےقی ےس روی ام وک اچبی

ا سج ےس روی ام یک زدنیگ اچبیئ اج یتکس

ن

 یھت ۔ارگ وہ کیھٹ رطےقی ےس یہ س  ھچک رکی

  اچاتہ اھت۔وت درک وخد اےس راہتس اتب راہ اھت

 

کھج اجےئ اس ےک اسےنم اور ےل ےل اےنپ ےٹیب یک زدنیگ نکیل ںیہن وہ ےنکھج وک ایتر 

  ںیہن اھت اےس وت ھجمس ںیہن آریہ یھت ہک روح اخومش ویکں ےہ

ر وہ ی ارم وک ویکں ںیہن وپھچ ر

ن

ر ںیہنآچ

ن

  یہ ہک اےس اےنپ ےٹیب یک اجن زعی 

ر ےک اسےنم ڈٹ ںیہن یتکس ۔وہ ی ارم ےس اےنپ 
م
یسیک امں ےہ وہ وج اینپ اتمم یک اخرط وشہ

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

976 

 ےچب یک زدنیگ ےک ےئل دض ںیہن رک یتکس ۔ 

 وہ ویکں ی ارم وک ہی ےب اجدض وھچڑےن ےک ےئل وبجمر ںیہن رک ریہ ۔

 

ا وت وہ بک اک  

ے

اےس انم یکچ وہیت یہس طلغ دےنھکی یک اجبےئ اس ارگ ی ارم یک ہگج رضخ وہی

ردیتس وبن ریمو احلص رک یتیل  درک ےس زی 

ے
ے

  وق

ی

ے

ھت
ی ک

  نکیل ہی اینپ اوالد وک زدنیگ اور ومت ںیم اتلج ہن د

دی ات ںیم آرک دقم ااھٹیت یھت

ن

دی ات ںیم آرک وسیتچ یھت خ 

ن

  نکیل وہ یلیلٰ یھت وج خ 

 اور دورسی رطف ی ارم اکیمظ اھت۔ 

ر اکم  
م
ا اھت نکیل یلیلٰ ےک اطمقب اےنپ ےٹیب ےک ےئل وہ وجہ

ے

 رپ اور حیحص رطےقی ےس رکی

ے
ے

وق

  ھچک ںیہن رک راہ اھت وساےئ دضےک

وہ اتہک اھت ہک اےس اےنپ ےٹیب ےس ےب انپہ تبحم ےہ نکیل ہی یسیک تبحم یھت وج اےس اینپ 

  اوالد ےک ےیل یسک ےک اسےنم ےنکھج ںیہن دے ریہ یھت
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ر نکمم رطےقی ےس
م
ری    وہ ہ وبن ریمو یک التش رک ریہ یھت نکیل ی ارم ےس ادنر یہ ادنر ی 

  رطح ےس افخ وہ یئگ یھت

 اس اک امانن اھت ہک اہلل یسک ہن یسک وک وہلیس انب رک اتجیھب ےہ

اوردرک وک ایس ےن وہلیس انب رک ان ےک ےیل اجیھب اھت ۔رص ف درک یہ اس یک اجن اچب 

ریک وہج ےس آج وہ اانپ اٹیب وھکےن اجراہ اھت یلیلٰ ےس یہی ی ات اھجمس اتکس اھت ۔نکیل ی ا

ٹ

رم یک اک

  ںیہن یپا ریہ یھت

 

ویکہکن ی ارم اک انہک اھت ہک ارگ اہلل ےن درک وک وہلیس انب رک اجیھب ےہ وت وہ اےس اےنپ اسےنم 

اکھجہن ویکں اچاتہےہ رصف ای  ذرا یس دض یک اخرط وہ ای  ےچب یک اجن لکشم ںیم 

  ڈال راہ ےہ

  ی ار م اک انہک اھت ہک وہ یسک مسق یک وکیئ دض ںیہن رک راہ

  اےس سب اےنپ اہلل رپ نیقی ےہ

  اور وہ اجاتن ےہ ہک اس اک اہلل اےس یسک اور ےک اسےنم ےنکھج ںیہن دے اگ
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ارکشی یک یھت سج یک اعمیف وہ آج یھب 

ن

ڈاھیئ اسل ےلہپ اس ےن روی ام یک دیپاشئ رپ ی

 اھت ۔  اہلل ےس اماتگن

 

اور ی ارم ےن مسق اھکیئ یھت اس یطلغ ےک دعب اب دوی ارہ یھبک وکیئ یطلغ ںیہن رکے اگ 

 ۔

ارکشی رکےک اےنپ اہلل وک افخ رک اکچ ےہ اب رشک رک ےک یھبک دوی ارہ اےنپ 

ن

وہ ای  ی ار ی

  اہلل ےس دور ںیہن وہ اگ

°°°°°° 

 ےلھچپ یپاچن دن ےس روی ام اتپسہل ںیم یہ اھت ۔ 

 ےھت نکیل اس یک   ےبامشر ونیشمں

ے

ںیم ڑھجا ہتپ ںیہن سک احل ںیم اھت وہ اےس دھکی وت تکس

 

ے

  فیلکت وک وسحمس ںیہن رکتکس

ا راتہ

ے

ام اکپری

ن

ا وت امام ی ای ا وشون سب یہی ھچک ی

ے

ر ےک ےئل وہش آی   اےس وھتڑی دی 
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ردیتس یلیلٰ ےک اسھت رھگ یھب داتی اھت  وہ دوونں یھب اتپسہل ںیم رےتہ ےھت ۔روح وک زی 

راب رےنہ یگل یھتویک

ن

  ہکن آج لک اس یک اینپ تعیبط تہب چ

ا اس ےک ےیل یھب لکشم اھت نکیل اےس نیقی اھت ہک ںیہک ہن ںیہک ےس 

ن

س  ھچک ڈنیہل رکی

  وکیئ ہن وکیئ رطہقی لکن یہ آےئ اگ

  اب وت اصرم یھب انتج وہ کس اینت وکشش رک راہ اھت

یسک اک وبن ریمو رسے ےس چیم یہ   نکیل ہی آاسن ںیہن اھت ۔روی ام ےک وبن ریمو ےس

  ںیہن رک راہ اھت

 چیم وہا35ای  آدیم اک وبن ریمو اس ےک اسھت  

ے

 ی

ٹ
ن

  رپس

نکیل اس آرپنشی ںیم اجن اجےن اک زی ادہ رطخہ اھت ۔اس صخش ےن اہک اھت ہک ارگ اس یک 

اجن یلچ یھب اجےئ وت اوسفس ںیہن سب اس یک یلمیف وک اینت رمق دے دی اجےئ ہک ہک وہ 

ا اھک کس

ن

 اک اھکی

ے
ے

  آاسین ےس دو وق

اس یک وبجمری وک ےتھجمس وہےئ ی ارم ےس انتج وہ اکس اینت دمد رک دی نکیل اس ےن آرپنشی 

  رکواےن ےس ااکنر رک دی ا 
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وہ اےنپ ےچب ےک ےیل یسک یک زدنیگ اک اہسرا نیھچ ںیہن اتکس اھت ۔س  ےن اےس اھجمسی ا ہک 

ا اچےیہ اھت اےس س  

ن

ےس ےلہپ روی ام ےک ےئل وسانچ اچےیہ دعب ںیم   اےس ااسی ںیہن رکی

  یسک اور ےک ےئل

 

نکیل ی ارم ےن اہک ہک روی ام وت اہلل اک دی ا وہا ہفحت ےہ اےس اہلل یہ اچبےئ اگ نکیل سج صخش 

  ےک ےئل اہلل ےن دمد ےک ےئل ی ارم وک انچ ےہ وہ اس ےک ےئل یھبک ےھچیپ ںیہن ےٹہ اگ

ارف اور رضخ ےک یپاس وت ایھب یھب  

 

ردیتس رک ول وہ ش دی ا اھت درک وک ڑکپو اور زی 

ٹ

سب یہی ای 

ا سج ےک ےئل اب 

ے

ر رطف ےس اہر رک واسپ آےت وت ان ےک یپاس ای  یہ راہتس وہی
م
  ہ
 
ج

  وہ ی ارم ےس یھب رلےن ےگل ےھت

راب وہ ریہ یھت وہ ی ارم ےک ڈر ےس لکن رک اس رپ روی ام یک 

ن

 چ

ے

ےسیج ےسیج روی ام یک احل

ر رکےن ےگل ےھت
م
 وک اظہ

ے

ہی اجےن ریغب ہک اےنپ ےٹیب وک اس احل ںیم دھکی رک وہ وخد   احل

  ینتک فیلکت ںیم ےہ
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ے

ہہک دی ا اھت ہک وہ رھتپ دل ےہ اےس روی ام یک فیلکت اک ااسحس ںیہن    رضخ ےن وت ہی ی

 ی ارم سب رکسما رک اخومش وہ ایگ اس ےک العوہ رک یھ یک اتکس اھت ۔ 

ویکہکن اانپ دل ڑیچ رک وت وہ یسک ےک اسےنم وھکل ںیہن اتکس اھت ایس ےئل اخومیش ےس اانپ 

  اعمہلم اہلل رپ وھچڑ دی ا

 

°°°° 

ی ای ا دد اے۔)ی ای ا درد ےہ(۔وہ اےنپ ٹیپ رپ اھنناس اہھت رےھک لسلسم روےت وہےئ اےس  

  اتب راہ اھت

  اٹیب ایھب ڈارٹک انشکجن اگلےئ اگ ہن وت اسرا درد اھبگ اجےئ اگ

ا ںیہن

ن

  سب ریمی اجن اب روی

 ریما ہچب وت تہب اہبدر ےھ ای  دم ریش وجان اسیج

اگ وت امام یھب روےئ یگ ۔وت رھپروی ام اینپ امم وک روےت ارگ ریما ہچب امام ےک اسےنم روےئ  

ا ےہ

ے

  وہےئ ےسیک دےھکی اگ ویکہکن روی ام وت اینپ امم ےس تہب ایپر رکی
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 وہ اجےئ اگ ہن ۔۔۔؟وہ اےس 

ٹ

  ڈیس وہیگ ےو روی ام یھب س 
 
اور روی ام یک امم ج

  الہبےن یک وکشش رک راہ اھت

 

ا ر رک ریہ یھت وہ زی 

 

ا اھت چیب چیب اب دو ایئ ں زی ادہ ای

ے

 وس رک ی ا ےب وہش وہ رک زگاری

ے
ے

دہ وق

 ں یلمیف ربمم ےس انلم اھت

ن

 

ے

ا وت اےس اےنپ ت

ے

  ںیم وہش آی

  ہک ی ارم اس ےک یپاس 
 
اےس وہش آےت دھکی رضخ وفرا یہ روح اور وشون وک ےنیل الچ ایگ ج

 اھٹیب اےس آہتسہ آہتسہ الہب راہ اھت ۔ 

 

ا آ ال ےہ ۔)روی ام  ری ام ین ونےئ دا ۔ری ام ڈیش یب ین وہ  

ن

 ری ام وت دد اے ۔ری ام وت ونی

ن

ے

 

دا۔ل

ا 

ن

ںیہن روےئ اگ ۔روی ام ڈیس یھب ںیہن وہاگ ۔نکیل رھپ یھب روی ام وک درد ےہ ۔روی ام وک روی

آ راہ ےہ( وہ اداس یس لکش انب رک اتبےن اگل ی ارم ےن آہتسہ ےس اس اک اھنن اس اہھت ٹیپ ےس 

  ااھٹ رک وچام

  اجےئ اگ ریما ہچب ی الکل کیھٹ وہ
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 دد وہ ال اے ی ای ا۔ری ام امامےت آےن ےش ےلپ ونےل دا )نکیل 

ے

 
 ری ام وت دد او را اے ی

ن

 

ے

ل

روی ام کیھٹ ںیہن وہ راہ تہب زی ادہ درد ےہ ی ای ا۔روی ا امام ےک آےن ےس ےلہپ روےل اگ ( 

  ۔اس ی ار وہ اانپ ربص وھک رک روےن اگل وت ی ارم ےن اےس ااھٹ رک اینپ ی اوہں ںیم یھب ایل

 

اوہں یک زسا ہن دے ۔اس یک یھنن 

ن

ی ا اہلل ریما ااحتمن ےل ۔نکیل ریمے ےچب وک ریمے گ

 یس اجن ےس ریمی اجن دبل دے ۔اس ےک درد وک ریمے مسج ںیم لقتنم رک دے ۔ 

ر ےہ ۔وہ اس ےک ےتکلب وہےئ ووجد وک 
م
ا ریمے سب ےس ی اہ

ن

 رکی

ے
 

رداس اس یک فیلکت ی 

 ےس اگلےئ آامسن یک رطف دےتھکی

ن

   وہےئ اہلل ےس وبالاےنپ یس 

ری اہسرا اھت ۔ 

ن

 وج داین اک الہپ اور آچ

ر ںیم روح آیئگ یھت ۔   وھتڑی یہ دی 

 

روی ام ےن وفراً اےنپ ےھنن اہوھتں ےس اانپ رہچہ اصف یک ۔رنس ےن اےس وج انشکجن دی ا اھت 

 ںیم آ اکچ اھت

ے

ارلم احل

ن

ر وہا ۔اس اک فیلکت ےس اتکلب ووجد اب ی

 

  اس اک ااھچ ای
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   اب یھب ےب دح یھت ہی وہ س  یہ اجےتن ےھتنکیل فیلکت

ا ںیہن اھت

ے

  نکیل روی ام ینپ امں ےک اسےنم روی

 

د وہ اےھچ ےس اتھجمس اھت ہک اس یک امں اےس انتک اچیتہ ےہ اس یک فیلکت اس ےک ےیل  ای 

 

ش

  یک ےہ

ا رار آی 

ے

 ےس اگلےئ روح وک ق

ن

  اےس اےنپ یس 

ارے رپ وفراً اھبگ رک 

 

ہکبج وشون وںیہ دروازے رپ اداس اس ھٹیب ایگ ۔نکیل روی ام ےک اش

 اس ےک یپاس آ ایگ ۔ 

 

ا یکل رانت ۔اے ڈارکٹارکن دمے در ین داےن ےل یلیم امام وت ڈیش ین 

ے

وھتونالیم ہتب یلیم امام ی

االےلیھت دے ۔ال

 

 ش

ے

 
  یم ال مت ی

ے

ر داےئ دا ہن ی

ے

 ر ی
پ 

یم یمت  اوےن دانی دب اے پ

 روج الہنو دااےنت دنگے اوےگ او مت ۔دنگا ہتب

ریما    وشون ریما ہچب ریمی امام اک ایخل رانھک ہی ڈارٹک الکن ےھجم رھگ ںیہن آےن دے رےہ)
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  ںیم اور مت تہب اسرا 
 
ر اجےئ اگ ہن ج

ے

  ہی ویفر ای
 
ریمی امام وک ڈیس ںیہن وہےن دانی ۔ج

دنگا ہچب (وہ تہب    دنگے وہ ےئگوہلیھک یل ےگ ۔اور ںیم ںیہمت روزالنؤاگن ےنتک

وصعمتیم ےس وبل راہ اھت ۔ہکبج وشونےب دح اداس اھت اس ےک یپاس ڑپا اھت ےسیج اس یک 

  فیلکت اک ادنازہ اس ےس یھب وہ

 

روح ےن ی ارم ےس تہب دض یک رات رےنھک یک نکیل ی ارم ےن ااکنر رکےک رھگ یھب دی ا اس 

 دھکی رک وہ اینپ  یک تعیبط ےلہپ یہ کیھٹ ںیہن یھت وہ 

ے

ںیہن اچاتہ اھت ہک روی ام یک احل

راب رکے ےلہپ یہ وہ ذینہ وطر رپ امیبر وہ یکچ یھت ی ارم ےک ذرا یس یتخس  

ن

تعیبط اور چ

  رکےن رپ وہ رھگ یلچ یئگ

  نکیل دل و دامغ ںیہی رپ اھت

°°°°°° 

ر اکچ اھت ۔

ے

 رات ےک دو جب رےہ ےھت روی ام ای  ی ار رھپ ےس رہگی دنین ای

 ڈوییٹ رکےن یک وہج ےس نسح یھب آج رھگ ایگ اھت  نیت

ٹ
 

ای

ن

  اچر دن ےس لسلسم ی
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اتپسہل رقتابی اخیل ڑپا اھت تہب مک ولگ ےھت اہیں تہب مک رمضی ےھت ۔ویکہکن ہی 

  ٹنشیپ اک اتپسہل اھت اس ےیل رموضیں یک آدمورتف تہب مک یھت   ڈلب

 وموجد وہےت ےھت   اہیں رصف نیت یہ

ے
ے

ر وق
م
 ڈارٹک ہ

ٹ

سٹ
ل

 

 ش
یپن
س

۔وج اس اتپسہل ںیم 

ر اک العج رکےت ےھت

ن

ر

ٹ

ب

ن

ی

 

 س
یپن

  آےن واےل 

ر اور دنچ رمضی ۔ 

ن
 

 ی ایق رنزس ووڈ وبای

 

ر زیچ وک وھبےئل اےنپ ےچب ےک وصعمم وقنش ںیم وھکی ا اےس دھکی راہ اھت
م
  وہ ہ

اےس رضخ یک ی ات ی اد آیئ آج دورہپ ںیم اس اک رہچہ دےتھکی وہےئ ےسیک اس ےک دل رپ وار 

 وہ ہی رہچہ دھکی ںیہن یپاےئ اگرک ےک اس ےن اہک 

ے

د اب زی ادہ دن ی ای 

 

  اھت ہک ش

ا ںیہن اچاتہ اھت ہن یہ وہ زمکور    اس

ن

  رظنںی ااھٹیئ ںیھت وہ روی

ن

ےب اایتخر یہ روی ام یک اجی

 اھت ۔ 

ری اور وکیئ فیلکت وہ یتکس یھت اس یک 

ٹ

د یہ اس داین ںیم اوالد وک وھکےن ےس ی  ای 

 

نکیل ش

  د یھب ںیہن اجاتن اھتآوھکنں ےس آوسن بک رگا وہ وخ
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ا ںیہن اچاتہ ۔

ن

 سب اتب اھت وت اانت ہک وہ اینپ اوالد وک وھکی

 ہن اجےن سک یک دبداع یگل یھت اس ےک وصعمم ےچب وک ۔ 

ا دجہت ےک ونالف ادا رکےن اگل

ے

  ےس اھٹ رک اج امنز اھچبی
 
ی ر

ے

  وہ اخومیش ےس روی ام ےک ق

 یھت اس ےس سج یک زسا اےس روی ام وہ دن رات وساتچ اھت ہک ایسی وکن یس یطلغ وہیئگ

ا آی ا اھت اس ےن وت 

ے

یک اس امیبری ےک روپ ںیم لم ریہ یھت وہ وت ہشیمہ ےس اےھچ اکم رکی

 روپ ںیم ںیلم

ن

  یھبک ااسی اکم ںیہن یک اھت سج یک زسا ےس اےنت ایبی

 

  وت رھپ اس ےک ےچب ےک اسھت ااسی ویکں وہ راہ اھت یک اہلل اےس ااحتمن ےل راہ اھت

  ارگ اہں وت ہی ااحتمن اانت فیلکت دہ ویکں اھت

  وہ ویکں اانت ےب سب اھت

رے اممکل ںیم اےس اےنپ ےٹیب ےک ےیل ای  وبن ریمو رٹارفسننشیم

ٹ

ہن    داین ےک آھٹ ی 

ری داین ںیم یک وکیئ ںیہن اھت اس یک دمد رک کس اس ےک ےٹیب وک اچب کس ۔ 

ٹ

 الم ۔اینت ی 
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ی ا اہلل ریمی دمد رک ۔ھجم ںیم ںیہن وحہلص اےنپ ےچب وک رمےت دےنھکی اک ۔ارگ اےس ھچک وہایگ 

 وت روح یھب رم اجےئ یگ ۔اور ان دوونں ےک ریغب ںیم ےسیک ویجں اگ ۔ 

  وہ بک ےس اج امنز رپ اھٹیب لسلسم داعںیئ رک راہ اھت

 ویکں ہک اس ےک العوہ ھچک ںیہن رک یپا راہ اھت ۔ 

 

ر ےس وشر   ونالف ادا
م
  ی اہ
 
  اجےن اگل ج

 
ی ر

ے

رکےک وہ اھٹ رک ای  ی ار رھپ ےس روی ام ےک ق

  یک آواز آیئ

ے وہےئ روی ام ےک رمکے وک دنب رک اکچ اھت

ے

کلن

ن

ن
ر 
م
  اےنت وشر وک نس رک وہ رمکے ےس ی اہ

  رقتابی اچپس اسل اک آدیم اھت وج تہب وشر اچم راہ اھت

°°°°°° 

 اصج  ےھجم اجن ےس امر ڈایل ےگ وہ ان ےک ےیل یب یب وک اچب ول ارگ اںیہن ھچک وہایگ وت

  ےھجم وھچڑ رک ےئگ ےھت ارگان وک ھچک وہایگ وت ںیم یھب زدنہ یہن اچبوں اگ

  اویچن آواز ںیم الچ راہ اھت   وکیئ یب یب وک اچب ول وہ
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 ان ےک مسج اک اسرا وخن 

ے

مہ وکشش رک رےہ ںیہ۔نکیل مہ وٹسر وہا ڈلب ںیہن دے تکس

ا ان ےک مسج ںیم رٹارفسن یک ای  ڈنکیس ےس یھب مک   مج اکچ ےہ ارگ

ن

مہ ےن وٹسر وہا وہی

 ےگل اگ ان یک ومت وہےن ںیم

ے
ے

  وق

 

ا وہ اگ آپ وھتڑا ربص رکںی اس ےک الچےن رپ رنس ےن اھجمسےت 

ن

ںیمہ وخن اک ااظتنم رکی

  وہےئ اہک

ر وکیئ رصموف اھت انیقی
م
ر وکیئ یسک ہن یسک وک وفن رک راہ اھت ڈارٹک رنس ہ

م
را ہ  ہی سیک تہب ی 

  اھت

 ےھت ۔ہن اجےن اس ڑلیک 

ے

وہ ولگ اتپسہل ںیم وموجد وٹسر وہا وخن اامعتسل ںیہن رک تکس

 وخن یک 

ے
ے

وک یک امیبری یھت ۔ہک اس ےک مسج اک اسرا وخن مج اکچ اھت ۔اس ےس ایس وق

  رضورت یھت

ا وت وہ رم یتکس یھت ۔ 

ے

ری

ے

 ارگ اس ےک روگں ںیم ارگ وخن ہن ای
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 رنس ےس اتپ ںیہن یک وسچ رک ڑلیک یک ڈنکنشی وپیھچ وت اس ےن یہی اسری اس ےن ای  

  ی ات ی ارم وک اتب دںی

  آپ وک وکن ےس ڈلب یک رضورت ےہ ی ارم ےن وپاھچ

  ۔رنس ےن اہک    یب وپزوٹی

ارلم ڈلب ےہ وج ںیہک ےس یھب لم اتکس ےہ آپ ولگ اانت رپاشین ویکں وہ 

ن

ہی وت تہب ی

  اھت  رےہ ںیہ ی ارم ریحان وہا

ارلم ڈلب ےہ نکیل اتپسہل ںیم وموجد دو رنس

ن

دوونں اک ڈلب رگوپ     یج رس ہی ی

  ہک وارڈ وباےئ اک اے یب وپزوٹی   اے
 
  وپزویٹی ےہ ج

 

 ںیمہ ایھب اس ےس  

ے

راب ےہ ہک مہ اےس آے یب ںیہن اگل تکس

ن

اور ڑلیک یک ڈنکنشی اینت چ

رشی ۔اس ڑلیک اک وخ

ن

ن مج اکچ ےہ مہ وٹسر وہا وخن گنچیم ڈلب یہ اچےیہ وہ یھب ی الکل ق

 

ے

  اامعتسل ںیہن رک تکس

ےہ ارگ ریما وخن اتگل ےہ وت ےھجم وکیئ ارتعاض ںیہن ۔اب اےنپ ےٹیب    ریما ڈلب یب وپزوٹی
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  ےک دصےق ےک ےیل وہ اانت وت رکیہ اتکس اھت

رس زیلپ آپ دلجی ےس روم ںیم ےلچ ۔زیلپ اس ڑلیک یک اجن رطخے ںیم ےہ ۔رنس 

ا رکش

ے

   اس رپ ڈایتل ڈارٹک وک اتبےن اھبگ یکچ یھترظن  ای  ی

  ہک ی ارم اس اچپس اسہل آدیم وک اےنپ ےٹیب اک ایخل رےنھک اک اتہک وخن دےنی ےک ےیل 
 
ج

  ادنر اج اکچ اھت

°°°°°° 

 ی ارم ےک وخن ےس اس ڑلیک یک زدنیگ چب یئگ یھت 

 سج یک ی ارم وک یھب تہب وخیش یھت۔ 

 ااٹسرٹ وہایگ ۔ہکبج ی ارم روی ام ےک یپاس روم ںیم ولٹ 

ٹ

ٹ

ن

 ن
من

ٹ

ب

وخن دےتی یہ ڑلیک اک رٹ

 آی ا۔

 اس دوران روی ام وک وہش ہن آی ا اھت 

ر راہ ۔
م
 ی اہ

ے

 ی ارم دو ےٹنھگ ی

 ےک ےیل یھب رو
پ
ی ام ےس رظنںی ہن اٹہںیئ ںیھت ۔اور اس اس وبڑےھ اچاچ ےن ای  ب
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ا راہ ےسیج اس ڑلیک اک ونرک ںیہن ہکلب ی اپ 

ے

ےک وخن دےنی ےک دعب ی ار ی ار اس اک رکشہی ادا رکی

 وہ۔

 

ا ںیہن 

ے

اےس نیقی اھت ہک وہ اس ڑلیک ےس تہب اڈچیٹ اھت ورہن وہ اس ےک ےیل ویں روی

 ہک وہ ڑلیک چب یئگ ۔۔وخن دےنی ےک دعب رنس ےن رمکے ںیم آرک اےس اتبی ا اھت 

 ںیم ان ےک اکم آی ا اھت ۔ 

ے
ے

 امتم ڈارٹکزےن یھب اس اک رکشہی ادا یک ۔وہ اس لکشم وق

 اس رلیک یک اجن یلچ اجیت

ے

  ورہن انیقیً وخن اک ااظتنم وہےن ی

د الللہ ےن ی ارم وک اس ڑلیک یک اجن اک وہلیس انبی ا اھت ۔  ای 

 

 ش

یھت ۔اس یک مع اسین سیب اسل ےک   اےس چس ںیم اس ڑلیک وک وخن دے رک وخیش وہیئ

  یھت۔
 
ی ر

ے

 ق

 

د اس اک قلعت یپااتسکن ےس اھت ۔  ای 

 

 اور دےنھکی ںیم تہب وصعمم یس ڑلیک یھت۔ش

وبڑاھ آدیم یھب اب رپوکسن اھت اور تہب ی ار آ رک ی ارم اک رکشہی ادا رک اکچ اھت.اس ےک ی ار 
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 اجےن اک وساچاھت  ی ار رکشہی ادا رکےن رپ ی ارم ےن یھب اس ڑلیک یک ایعدت ےک ےیل

°°°° 

ر ےک ےیل وہش آی ا اھت ۔وہش ںیم آےت یہ اےس درد رشوع  روی ام وک آج تہب وھتڑی دی 

 وہ ایگ ۔سج یک وہج ےس ڈارٹکز ےن اےس دوی ارہ ےبوہش رک دی ا۔ 

 ںیم پھچ ایگ اھت ۔اس اک اھنن اس اہھت الین 

ن

  ڈارٹک ےن اےس انشکجن دی ا وہ اس ےک یس 
 
ج

ا اھت ۔ رپےن اگل اھت۔نکیل ڈارٹک

ے

 ز وک اس رپ رمح ںیہن آی

ان ےتنب اج رےہ ےھت

 
ن

  ہگج ہگج ویسں ےک رسخ ن

 ذرد ڑپراہ اھت    اس اک وپرا ووجد آہتسہ آہتسہ

 

ڈارٹکےن اہک اھت اب اس یک اجن وک رطخہ ےہ اس یھبک یھب آرپنشی یک رضورت ڑپ یتکس 

 ےہ ۔

 وہ ولگ روی ام ےک ےیل ھچک ںیہن رک کس ےھت وساےئ داعوں ےک۔

 ولگ اداس ےھت وہ زور روی ام ےس ےنلم آےت نکیل اس ےک رمکے ںیم دقم یھب ہن س  
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د ان س  ےک ےیل روی ام وک ویں دانھکی آاسن ںیہن اھت۔  ای 

 

 رےتھک ش

 وہ س  ےب سب ےھت اخومش ےھت ۔ 

 دن رپ دن رگز رےہ ےھت ان ےک سب ںیم ھچک ںیہن اھت 

ً واسپ آ رک اینپ زدنیگ ںیم رصموف وہ ایگ وہ  اا

ن

ی

ن

درک وت اس دن ےک دعب رظن یہ ہن آی ا ۔ن قن

 اگ۔

ا اھت ہک اس ےک وبن ریمو ےس یسک وک زدنیگ لم یتکس ےہ

ے

رق ڑپی

ن

 اےس یک ق

 وکیئ یج اتکس ےہ ۔ 

 یسک اک اتسنہ اتلیھک رھگاہن چب اتکس ےہ ۔ 

 یسک یک اتمم رپوکسن وہ یتکس ےہ

 دض ےس بلطم اھت ۔وج اس ےک ےیل اس اک وکسن یھت اےس ےب سب رک نکیل اےس وت اینپ

 ےک وہ تہب نئمطم اھت 

°°°°° 
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ھاای ا ۔

ک

ٹ

ھی
ک

 یک ںیم ادنر آ اتکس وہں اس ےن دروازہ 

 آو اٹیب ۔واہں ویکں روےک وہ ادنر آو ہن اچاچ ےن وخیش ےس اہک۔ 

 رپ آ

ے
ے

ح اان اچب یل ورہن رپی اٹیب ہی ی ارم ےہ سج اک ںیم ےن آپ وک اتبی ا اھت ایس ےن وق
 م
کت

پ 

ا۔

ے

 ںیم وبڑاھ اجےن یک رکی

رہتش ےسج اہلل ےن اہمتری دمد ےک ےیل یھب دی ا۔اچاچ ےن وخیش ےس اعترف 

ن

ہی یہ ےہ وہ ق

 رکوای ا۔ 

ان یہ رےنہ دںی اچاچ ۔اور 

ن

ان وہں ۔ےھجم ان

ن

رہتش ںیہن ہکلب ای  اعم اس ان

ن

ںیم وکیئ ق

ا ۔ 

ے

ا وت ااسی یہ رکی

ے

 ریمی ہگج وکیئ یھب وہی

 اچ ےک اافلظ رپ ی ارم ےن اہک وت رپی رکسمایئ ۔ اچ

ا ےہ یسک ااجنن دمد آج لک وت وکیئ اونپں یک دمد یھب ںیہن 

ے

آج ےک زامےن ںیم وکن رکی

ا

ے

 رکی

ر اک اجےنن واال اھت اور ایھب 
م
مہ ےن وخن اک ااظتنم رک راھک اھت نکیل وہ آدیم ریمے وشہ

 ںیم ای  ہتفہ ی ایق اھت اس ےیل ریمے وش 

ٹ

 

ٹ

پ دورسے کلم ریمے رٹئ

ے

ر اکم یس
م
ہ
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روت وخد ےھجم وخن دےنی واےل ےھت ۔نکیل ان اک وخن ھجم ےس چیم یہ 
م
ےلچ ےئگ ریمے وشہ

د ہن اگلےت 

ٹ

ارےن ںیم ای  س 

ے

 ای
 ِ
د وہ اانپ اسرا وخن ریمی روگں ِم ای 

 

ا ۔ورہن ش

ے

ںیہن وہی

 ۔

 ںیم آپ یک رکشزگر وہں ہک آپ ےن ریمی زدنیگ اچب یل۔ورہن رپوسں رات وت ںیم چس 

ر رھگرپ رپ یھب ںیہن ںیہ ۔ 
م
 ںیم رم اجیت اور آج لک ریمے وشہ

دےن وعسدہی ےئگ ںیہ یسک ےن اتبی ا ےہ ہک واہں اس 

ٹ ن

وہ ریمی اس امیبری اک العج ڈوھی

امیبری اک العج ےہ نکیل ڈارٹک ےن ےھجم رفس رکےن رسےپ انم رک دی اوس ںیم یہی اچاچ یک 

 زامداری رپ ڑپی یھت ۔ 

 یل۔وہ رکسما رک ی ارم ےس وب 

 وت ی ارم یھب رنیم ےس رکسمای ا ۔؟

 آپ وک امیبری یک ےہ ۔۔۔ریما بلطم ےہ اس اک العج ۔۔۔۔؟

ریمی امیبری اک وت ےھجم وخد یھب ںیہن اتپ ۔اتپ ںیہن وکن یس امیبری ےہ سب وخن انمج رشوع  

  ےس چٹ رکےک واسپ آ اجیت وہں
 
ی ر

ے

ا ےہ اور ںیم ومت وک ق

ے

  وہاجی
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ارٹک ریما الع

 

ج رکےت ںیہ اور آپ ےسیج کین ولگ ریمی زدنیگ اچب ےتیل ںیہ رھپ ہی ڈارٹک ش

 اس اک ادناز تہب اکچبہن اھت ی ارم وک یسنہ آ یئگ۔ 

ولچ رکش ےہ ہک مت کیھٹ وہ اب ےھجم انلچ اچےیہ وہ اتکس ےہ ریمے ےٹیب وک وہش آ ایگ وہں 

  ےس ااھٹ ۔ 
 
ی ر

ے

 ی ارم رکسما رک ےتہک وہےئ اس ےک ق

یہ ںیہن آپ اہیں ویکں ںیہ آپ اک اٹیب امیبر ےہ یک ۔وہ ارے ںیم ےن وت آپ ےس وپاھچ  

 رکفدنم ےس وپےنھچ یگل ۔

اہں ریمے ےٹیب وک ڈلب رسنیک ےہ ۔ایس اک العج رکوا رےہ ںیہ مہ ۔نکیل ڈارٹک یک رطف 

ا ہک ریما اٹیب چب اجےئ ۔وہ ذرا اس رکسما رک اےس 

ن

ےس وجاب لم ایگ ےہ ۔سب مت داع رکی

 اتبےن اگل

ے

  روی ام یک احل

اء اہلل آپ ےک ےٹیب وک ھچک ںیہن وہاگ ۔۔وج دورسوں یک دمد رکےت 

 

ی ا اہلل رمح ۔۔۔۔ان ش

اءاہلل اہلل 

 

ا ےہ ۔آپ ےن انب یسک عفن ےک ریمی اینت دمد یک ان ش

ے

ںیہ اہلل ان اک احمظف وہی

اءاہلل ھچک ںیہن وہاگ ای  دم کیھٹ 

 

آپ یک دمد رضور رکے اگ ۔اور ریمے ےجیتھب وک ان ش

  وہ اجےئ اگ
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 اس ےن رکسما رک اہک وتی ارم ےن آہتسہ ےس اس ےک رس رپ اہھت راھک ۔ 

ا ۔۔۔زدنہ دل ولوگں یک تہب داعںیئ یتگل ںیہ ۔وہ ادایس ےس وبال

ن

  مت داع رکی

ریمی اسری داعںیئ آپ ےک اسھت ںیہ ۔اہلل آپ وک تمہ اور وحہلص دے ۔اور ریمے 

ا ی ا

ے

ر لکن آی اےجیتھب وک زدنیگ ۔واہ ےس رپی ےک رس ہپ اہھت ریھپی
م
  ہ

°°°°°° 

 رپ ول اس رطح ےس اکم ںیہن ےلچ اگ 

ے
ے

  آروح اانپ ایخل روھک دواایئں وق

ارے ےٹیب وک 
م
ںیم اہیں روی ام ےک اسھت وہں اس اک ایخل رھک راہ وہں مت اانپ ایخل روھک ہ

  ھچک ںیہن وہاگ

  ےس آیئ یھت روےئ اج ریہ یھت یلیلٰ ےن اےس اتبی ا اھت ہک وہ اینپ دوایئ ںیہن ےل 
 
روح ج

  ریہ

 ڑگب ریہ یھت 

ے

 رو س  اےس اھجمس اھجمس رک کھت ےئگ ےھت نکیل ےسیج ےسیج روی ام یک احل

 رم ریہ یھت
پ
 ب
پ
  یھب ب

ا زیلپآپ ھچک رکںی ہن

ے

 ی ارم ھجم ےس روی ام وک اس احل ںیم ںیہن داھکی اجی
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 ںیہ

ے

ارا اٹیب کیھٹ وہ اجےئ آپ وت وان ںیہ ہن ھچک یھب رک تکس
م
  ھچک وت ااسی رکںی ہک ہ

 وہ آوھکنں ںیم آوسن ےیل اس ےس وسال رک ریہ یھت

ے

  وت یک آپ ےن ےٹیب وک اچب ںیہن تکس

رر وہں ) وعنذ ی اہلل (

ٹ

شب
گ

ن

 ی
گن

دا ںیہن    وکیئ   ںیم 

ن

 خ

زدنیگ اور ومت اک اایتخر اورپ وایل ذات ےک یپاس ےہ ریمے یپاس ںیہن ارگ اہلل ےن اچاہ وت 

  روی ام وک ھچک ںیہن وہاگ

ر نکمم وکشش رکوں اگ نکیل اہمتری 
م
ںیم روی ام ےک اسھت وہں روح اےس اچبےن یک ہ

 ےھجم دن ہب دن امر ریہ ےہ

ے

  احل

ر نکمم وکشش رک وت راہ وہں نکیل مت اس رطح ےس رہ رک اانپ 
م
روح روی ام ےک ےئل ںیم ہ

  ایخل ہن رھک رک ریمی تمہ وتڑ ریہ وہ ےھجم ےب سب رک ریہ وہ

 وت ریما اسھت دو  

ے

 ےس ےلہپ ںیہن مک ازمک اس رفس ںیم اہر ی

ے
ے

ا اچاتہ وہں نکیل وق

ن

ںیم اہری

ارے دقمر ںیم یھکل
م
 ہ

ے

 
 

د اس رفس ںیم ج ای 

 

   یہ ںیہن ےہش

ا  ۔اس ےک اافلظ ےن روح وک ڑتیپا رک رھک دی 

ے

اادیم ںیہن وہ تکس

ن

  ی ارم آپ ی

ا ادیم ںیہن وہں روح ےھجم اتپ ےہ ریما اہلل ریمے ےچب وک اچبےئ اگ ۔نکیل مت ےن اینپ 

ن

ںیم ی
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 دیھکی ےہ ۔روح ںیم اس ذات ےک اسےنم سک سک ےک ےئل اہھت الیھپؤں  

ے

احل

 راہ وہں وت ےھجم ایھب رصف ایس وک امےنگن دو ۔۔ارگ ںیم اےنپ ےٹیب یک  

ن

 زدنیگ امن

ا 

ے

رھ رک ونازی

ٹ

 رکو سب اس رپ نیقی روھک ےب کش وہ اواقت ےس ی 

ے

مت اینپ زدنیگ متخ م

 ےہ

 وہ اقدر ےہ ۔س  ےس ایلع ےہ ےب اینز ےہ ۔ 

ا ےہ۔وت 

ے

ا ہک اہلل ںیہمت تہب زی ادہ اچاتہ ےہ مت ےس ےب امشر تبحم رکی

ن

رھپ ںیہمت وت امن اھت ی

ٓا ریہ وہ ارگ آوسن اہبےن یہ ںیہ وت اج رک دجسے ںیم 
 
اادیم وہ رک ویکں ہی آوسن ب

ن

اس ےس ی

  اہبؤ

ا ےہ ۔

ے

 وہ دجسے ںیم اہبےئ آوسنوں وک دنسپ رکی

 اس ےس اموگن اور وہ ےب امشر دے اگ ۔ 

  آی ا اھت ۔ 
 
ی ر

ے

 وہ اےس اھجمس رک ای  ی ار رھپ روی ام ےک ق

  اس ےس دور اھتوج آج یھب ان ےس ااجنن تہب وہش و وہ

°°°°°  
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  ےس اھٹ رک وصےف رپ آی ا ایھب اس ےس 
 
ی ر

ے

رات ےک دو جب رےہ ےھت وہ روی ام ےک ق

  

ے
ے

ر وہیئ یھت ہک سک ےن دروازہ اٹھکٹھکی ا وہ رات ےک وق  وہےئ وھتڑی یہ دی 

ٹ

یل 

  دروازہ الک رک داتی اھت

 ںیم ےھت

ے

  اس ےن دلجی ےس اھٹ رک دروازہ وھکال وت اسےنم اچاچ زیمخ احل

  اٹیب رپی وک اچب ول وہ ڈنغے اےس ااھٹ رک ےل اج رےہ ںیہ

  اےس اچب ول وہ ولگ اس ےس امر ڈایل ےگ ۔رمح رکو اٹیب

ریمی وبڑیھ ڈہویں ںیم اینت تمہ ںیہن ےہ ہک ںیم اس یک اجن اچب وکسں ۔نکیل لک وک 

  ںیم اےنپ امکل وک یک وجاب دوں اگ ہک ںیم اس یک ویبی وک اچر دن ہن اھبنسل اکس

ا وہں اےس اچب ول وہ ولگ اےس اجن ےس امر ڈایل ےگ 

ے

ںیم اہمترے اسےنم اہھت وجڑی

  ی ارم ےن ان اک اہھت اھتم ایل
 
  اچاچ روےت وہےئ اس ےک اسےنم اہھت وجڑےن ےگل ج

  الچ ایگ    آپ روی ام ےک یپاس روںیک

ن

رپی وک ھچک ںیہن وہاگ وہ اںیہن دالاس داتی ایس اجی

ارہ رک رےہ ےھت

 

  سج رطف اچاچ اش

°°°°°° 
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ردیتس اگڑی ںیم ڈال رےہ ےھت وہ ی الکل ےب وہش یھت ۔اس ےس  ھچک ولگ رپی وک زی 

 چنہپ اکچ اھت 

ے

  ےلہپ ہک وہ اانپ اکم رکےت ی ارم ان ی

پ ااھٹ رک ان وک ان وک ھچک یھب ےنھجمس

 

 ریغب یہ اس ےن زنیم ڑپا ولےہ اک یپای

 

 اک ومعق دی 

ا رشوع رک دی ا وہ اچر ولگ ےھت

ن

ری رطح ےس امری   ی 

د ان اک قلعت یسک یھب گنگ ےس اھت ۔  ای 

 

 ش

 اگلےن یک وکشش یک وج ی ارم ےن اس 

ن

ن

 

س
 ی ک
خ

ن

ب

ان ںیم ےس ای  ےن ی ارم ےک ی ازو رپ وکیئ ا

ا   اک اہھت اھتم رک اس یک وکشش

ن

 اکم انب دی ی

 

ن

ن

 

س
 ی ک
خ

ن

ب

 وپش رک ےک اضعئ رک دی ا    اس ےن ا

ن

ن

 

س
 ی ک
خ

ن

ب

ںیم وموجد ہن اجےن وکن یس دوایئ وک ا

 ۔

مت ےھجم ہی ےب وہیش یک دوایئ دےنی واےل ےھت نکیل ںیہمت اتپ ےہ ںیم ںیہمت وکن یس 

ریحایگن ےس دھکی راہ     انشکجن ںیم وہا رھبےت وہےئ ےنہک اگل ہکبج وہ آدیم   دوایئ دوں اگ وہ

  اھت

ار دے یگ وہ اےس 

ے

ومت یک دوا۔ہی اضف ای  ڈنکیس ںیم ںیہمت ےک ومت ےک اھگٹ ای
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 ےل ایگ

ن

ن

 

س
 ی ک
خ

ن

ب

  ا
 
ی ر

ے

  رٹنکول رکےت وہےئ اس یک رگدن ےک ی الکل ق

 
پ
ان یک ومت وک ای  ب

ن

 ںیم وہا رھبےن ےس ان

ن

ن

 

س
 ی ک
خ

ن

ب

اور ہی ی ات وک ںیہن اجاتن اھت ہک ا

  یھب ںیہن اتگل

 رکو ےھجم وھچ

ے

  ڑ دو ےھجم اجےن دو وہ ڑتےنپ اگلںیہن زیلپ ااسی م

وھچڑ دوں اگ ےلہپ ہی اتبؤ ہک وکن وہ مت ولگ اس ڑلیک وک اوغا ویکں رک رےہ ےھت ۔وہ اےس 

وھگرےت وہےئ وپےنھچ اگل اور اینپ اجن اچبےن ےک ےئل وہ س  ان اےس لمکم ی ات اتبےن 

  ےگل

ارا قلعت زوب گنیگ ےس ےہ ۔
م
 ہ

ارے ےئل اکم  
م
ر ہ
م
رکےن واال اھت نکیل اےس ہتپ لچ ایگ ہک مہ وج اکم رک اس ڑلیک اک وشہ

رےہ ںیہ وہ طلغ ےہ ۔اور اس ےن ااکنر رک دی ا ۔مہ اےس انمےن یک تہب وکشش رک ےکچ 

ارے ڈیلر وک اس یک وہج ےس  
م
رکوڑ   35ںیہ نکیل وہ دیسےھ رطےقی ےس ںیہن امن راہ ہ

  اک اصقنن وہ راہ ےہ

 ےیل مہ اس ڑلیک وک اوغا رک رےہ ںیہ ویکہکن اور اےنپ ڈیلر وک اس اصقنن ےس اچبےن ےک
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ا ےہ

ے

  وہ اس ڑلیک ےس تہب تبحم رکی

اور اس ےک ےئل ھچک یھب رک اتکس ےہ اس ےیل مہ اس ڑلیک وک اوغا رکےک اس ےس اانپ اکم 

  ولکناںیئ ےگ

  وہ رعیب زی ان ںیم وپری لیصفت اےس اتب اکچ اھت 

 ہن ایگ رصف اانت 

ے

ےک ربمم ےھت    یہ اکیف اھت ہک وہ زوب گنیگی ارم زی ادہ اکم یک رہگایئ ی

وج انیقی اےھچ اکم ںیہن رکےت ےھت ان ولوگں اک اسحب دعب رپ رھک رک وہ رپی وک حیحص 

 واسپ ےل آی ا اھت ۔ 

ے

 السم

    اچاچ یک اجن ںیم اجن آیئ

ے

رپی وک ہن اجےن وکن یس دوایئ دی یئگ یھت ہک اےس ایھب ی

 یہی ان ےک ےئل س  ےس ایھچ ی ات یھت ۔ وہش ہن آی ا ۔نکیل وہ ی الکل کیھٹ یھت  

ری اسںیسن 

ن

نکیل ادنر آےت یہ ڈارٹک ےن اےس ہی ربخ دی یھت ہک روی ام ںیہن راہ وہ اینپ آچ

  ےل راہ ےہ

°°°°°° 

ارے یپاس ےک آرپنشی ےک ےیل وبن ریمو 
م
روی ام اک آرپنشی ایھب یھب وہاتکس ےہ اور ہ
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  وموجد یہ ںیہن ےہ

روی ام یک اسںیسن رےنک یگل ںیہ وہ س  ولگ اتپسہل ںیم   ےھجم ھجمس ںیہن آراہ یک رکوں

  وموجد ےھت ی ارم روی ام ےک یپاس اھت وہ ی الکل ےب وہش ےب وسد اھت

  نکیل ڈارٹک ہہک راہ اھت ہک اس یک اسںیسن رےنک یگل ےہ

ری وٹیتٹ وہیئ اسںیسن 

ن

ان اک اٹیب رمےن واال اھت۔وہ س  ولگ اخومیش ےس اس یک آچ

ری وہیگدھکی رےہ ےھت اجنےن 

ن

  وکن یس اسسن آچ

ری رطح ےس یتلچم    یھٹیب روح ی 
 
ی ر

ے

 روی ام یبمل یبمل اسںیسن ےنیل اگل اس ےک ق

ن

ااچی

  یھت

د وہ یھب اس زیچ وک وبقل رک اکچ اھت ای 

 

 ںیم یھب دی ا ش

ن

  ی ارم ےن چنیھک رک اےس اےنپ یس 
 
  ج

ارف ۔وصعمہم۔یلیلٰ س  رو رےہ ےھت ۔وہ اس وھچیٹ یس اجن وک وھکےن 

 

اج   رضخ۔ ش

  رےہ ےھت ۔ہشیمہ ےک ےئل

ام ںیہن ےل    ہتپ یہن

ن

اس یک ینتک اسںیسن یچب یھت آوھکنں ےس آوسن کشخ وہےن اک ی

  رےہ ےھت
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  روح اویچن اویچن آواز ںیم ڑتپ ڑتپ رک روےن یگل ۔س  اک طبض وجاب دے اکچ اھت

  وہ ھچک یھب ہن رک اکس

 اس اک اٹیب اس یک آوھکنں ےک اسےنم دم وتڑ راہ اھت ۔ 

ر ےل 
م
  ڈارٹک زیتی ےس ادنر آےئ اور اےس ااھٹ رک ی اہ

 
وہ اخومیش ےس اےس دھکی راہ اھت ج

  اجےن ےگل

  اہکں ےل ےک اج رےہ وہ ریمے ےچب وک روح ےن ڑتپ رک ان ےس روی ام وک انیل اچاہ

ا م وک ےل رک واہں ےس اھبگ ایگ ۔اس آرپنشی رٹیھت ںیم سب اانت وجاب دے رک نسح روی 

ر ےلکن ےھت ۔ 
م
 ےک ےھچیپ یہ وہ س  یھب رمکے ےس ی اہ

ارےت ادنر اجےت داھکی ۔ 

ے

م وک رشٹ ای

 

کس

 ںیم در

ے

  زیمخ احل
 
 ج

  داھکی اھت نکیل وکیئ ھچک یھب ںیہن وبال

ن

  ان س  ےن ای  دورسے یک اجی

آرپنشی رٹیھت ےک ان س  ےک یپاس وبےنل ےک ےئل ھچک اھت یہ ںیہن ۔س  اخومیش ےس  

ر ےھٹیب ڈارٹک ےک آےن اک ااظتنر رکےن ےگل 
م
  ی اہ

  رواک
 
ی ر

ے

ر ںیم ای  ڈارٹک آرک ی ارم ےک ق   وھتڑی یہ دی 
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اک ےہ ۔ھچک یھب وہ اتکس ےہ ۔اس ےیل ںیہمت ان 

ن

دوھکی ی ارم ہی آرپنشی تہب رطخی

ا ےہ وت اتپسہ

ے

ا وہاگ ارگ آرپنشی ےک دوران روی ام وک ھچک وہی

ن

ل اس یک اکذغات رپ اسنئ رکی

 ذہم داری ںیہن ےل اگ ۔

ا د رپاشین رک دی  ری 

ن

  وہ ےلہپ یہ وہش و وحاس الھبےئ ےھٹیب ےھت ڈارٹک ےن اںیہن م

ارے روی ام وک ھچک ںیہن وہاگ ۔مہ وت وےسی یھب اینپ 
م
آپ آرپنشی رکںی ںیمہ نیقی ےہ ہ

 ادیم اہر ےک ےھٹیب ےھت ۔ 

اھت اس یک رطف دھکی ںیہن راہ اھت رضخ وج اےنت دونں ےس ی ارم ےس ی الکل ی ات ںیہن رک راہ  

ا اےس تمہ دےتی وہےئ وبال

ے

  آج اس ےک دنکےھ رپ اہھت رھک

ارف ےن نپ اکنل 

 

ارا روی ام ی الکل کیھٹ وہ اجےئ اگ ش
م
اہں ڈارٹک آرپنشی رکںی دےیھکی اگ ہ

رک ی ارم ےک اہھت ںیم دےتی وہےئ اہکوت ی ار ےننم ادایس ےس رکسما رک ان اکذغات رپ اسنئ 

  رک دےی

 اب س  ھچک اہلل ےک اہھت ںیم اھت ۔ 

 ریہ یھت ۔اےس 

ن

روح اجےئ امنز رکیھٹیب لسلسم اےنپ ےٹیب یک زدنیگ یک داعںیئ امن
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ر تمہ اہر ےھٹیب ےھت ہک اہلل ےن ہن 

ے

نیقی اھت اس ےک ےٹیب وک ھچک ںیہن وہاگ وہ اینپ امتم ی

  اجےن اہکں ےس ادیم یک رکن ےک روپ ںیم درک وک اہیں یھب دی ا

د اےنپ اتپ ںیہن ای 

 

 یک وسچ رک اہلل ےن اس ےک دل ںیم رمح ڈال دی ا وہ رھتپ دل صخش وت ش

  ےیل یھب ھچک ہن رکے

 ی ارم یک زدنیگ اچبےن ےک ےئل اےس وبن ریمو رٹارفسن رک راہ اھت ۔ 

 ریہ یھت وج اس ےک 

ن

وہ اےنپ ےٹیب ےک اسھت اسھت اس صخش ےک ےیل یھب داعںیئ امن

رایض وہ ایگ اھت ڈارٹک ےن اتبی ا اھت ہی آرپنشی اس ےک ےئل   ےٹیب یک زدنیگ اچبےن ےک ےئل

اک ےہ

ن

 یھب ےب دح رطخی

 ںیم ای  وگیل رمک رپ یگل ےہ ۔اور اس اک 

ن

ویکں ہک ھچک دن ےلہپ یہ اےس دو وگایلں یس 

  ۔وج ےب کش ےب دح فیلکت دہ وہاگ   وبن ریمو اس یک رمک ےس رٹارفسن یک اجےئ اگ 

 رک

ے
 

رداس  نکیل وہ ہی فیلکت ی 

ے

 
ےن ےک ےیل ایتر اھت ان ےک ےٹیب ےک ےیل وہ وخد اس اذی

 ےس ڑلےن وک ایتر وہ ایگ اھت ۔ 

ا اس ےک ےیل داعںیئ امیتگن ۔ 

ن

 وت روح ےسیک ی
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ر  ر دلجی یتب وک دھکی رےہ ےھت ۔وھتڑی وھتڑی دی 
م
ر ےھٹیب آرپنشی رٹیھت ےک ی اہ

م
وہ س  ی اہ

ر آےت ی ا رنسس
م
رارفت   ادنر اجیت بیجع   ےک دعب ڈارٹک ی اہ

ن

 ی یچم وہیئ یھت ۔ اق

ام اھت روی ام

ن

  نکیل ان س  ےک وبلں رپ وت سب ای  یہ ی

ر آی ا وت اس ےک رہچے رپ بیجع یس نکھت یھت ۔
م
 آرپنشی متخ وہا ڈارٹک ی اہ

ی ارم اھٹ رک نسح ےک اسےنم آرک راک وہ ھچک وبل ںیہن راہ اھت سب اخومیش ےس ی ارم وک دھکی 

 راہ اھت ی ارم یک اسںیسن رےنک یگل یھت ۔ 

ری ربخ ےک وخف ےس ی ارم یک آھکن ےس آوسن رگا ۔وہ چس ںیم اس ےک ہی اافلظ ںیہن یسک  ی 

ا اچاتہ اھت نکیل نسح ھچک یھب ںیہن وبال

ن
ن

  س

 سب رکسما رک ذرا اس رس وک مخ دی ا ی ارم یک اجن ںیم اجن آیئ یھت 

°°°°° 

ر ںیم روی ام وک روم ںیم ٹفش رک دی ا اجےئ  ابمرک وہ آرپنشی اکایمب وہ ایگ ےہ ۔ھچک دی 

ارا روی ام اب کیھٹ ےہ  
م
نسح ےن تہب وخیش ےس ان س  وک ہی وخش ربخی دی یھت اگ ہ

 ۔اور ی ارم وک ےلگ ےس اگل۔
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رھ یئگ یھت۔

ٹ
پ
 یلیلٰ وت وخیش ےس رضخ ےک اورپ یہ چ

ارف ےلہپ دصہق دےتی ںیہ رھپ روی ام ےس ےلم ےئگ۔وصعمہم ےناےس ی اد دالی ا۔ 

 

 ولچش

ا ی ارم ےس وپھچ رک الچ ایگ۔ 

ے

 وت وہ اہں ںیم رس الہی

 ادا رکےن اج یکچ یھت۔  روح رکشاےن ےک ونالف

 ااھچنسح وہ اسیک ےہ ۔ی ارم ےن درک اک وپاھچ۔

ی ار وہ کیھٹ ںیہن ےہ ریما بلطم اس وک ےلہپ یہ وگایلں یگل یھت اور رھپ وبن ریمو دانی 

اک آرپنشی اھت رصف روی ام ےک ےیل یہ ںیہن ہکلب درک ےک ےیل 

ن

۔ہی ای  تہب رطخی

رمک یک ڈہی آرپنشی ےس اتمہث وہیئ   یھب۔ایھب اےس وہش ںیہن آی ا ۔داع رکو اس یک

د وہ یھبک اےنپ ریپوں رپ ںیہن لچ کس اگ۔نسح ےن ی ارم وک درک یک  ای 

 

وہ۔ورہن ش

 اسری ڈنکنشی اتبیئ ۔وت ی ارم وک اوسفس وہا اھت۔ 

 ںیم اھت اس ےک ےٹیب یک وہج اھت۔ 

ے

 وہ آج سج احل

 وےسی اےس وگایلں سک ےن امری ی ارم ےن وسال یک۔ 

ان وہ ہٹس اتلھک ےہ  

ن

اور ہی اس اک ہشیپ ےہ ۔اکیل زی ان ےہ اس یک اگل یل وہیگ دینمش اےس ان
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ی گ دنمش 

ن

گن
را 

ٹ

رے ےس ی 

ٹ

وک ھچک یھب وہاتکس ےہ وھچےٹ ےس وھچےٹ گنیگ ےس ےل رک ی 

ا ےہ اس اک اےس ولوگں ےک اسھت یھبک یھب ھچک یھب وہ اتکس ےہ۔

ے

 وہی

ر ےک    وہ وعسدہی ایگ اھت رپی یک امیبری اک ہتپ رکےن واہں یھب اس 

ن

ڑ
گ

ن

 ی
گن

ےک تہب اسرے 

را ےہ یسک یک رظن ںیم آ ایگ وہ اگ۔س  داع رکو کیھٹ وہاجےئ ۔

ٹ

 اسھت سیتھچ اک اک

 

 اس ڑلیک وک یک ےہ۔ی ارم ےن وپاھچ۔

 

رف ےک وطافن ںیم سنھپ یئگ یھت۔اےس وفایب ےہ  ا ےہ ھچ امہ ےلہپ وہ ی 

ے

اس اک وخن مج اجی

ا ےہ ۔ڈر ےس اس اک وخن

ے

  یھب اےس وہ س  ی اد آی
 
ا ےہ۔   ج

ے

 ےنمج اگلی

 

ا ےہ ۔اس اک 

ے

ا ےہ۔اس ےک اسھت ااسی یہ وہی

ے

اور رھپ وہ ڈر اس یک اسوسنں رپ احوی وہاجی

 ڈر اےس یک اجن یھب ےل اتکس ےہ 
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ا وھچڑ داتی ےہ ۔

ن

ا ےہ ۔وت اس اک اسرا مسج اکم رکی

ے

  ہی ڈر اس ےپ احوی وہی
 
 ج

 

ا وہاگ ۔اور درک ایس

ن

 ےلسلس ںیم وعسدہی ایگ اھت اس ےک العج ےک ےیل اس اک ہی ڈر متخ رکی

   دن  ١٢۔واہں اےس رپ ہلمح وہایگ اور وہ ےباچرہ  
ے

   یک  ومت  اور  زدنیگ ی

ن

 
ا  ج

ے

 راہ۔   ڑلی

 

وہش ںیم آےت یہ وہ روی ام ےکےیل واسپ آایگ۔ویکہکن وہ روی ام ےک رسنج وک ےلہپ یہ 

 اتب ایگ اھت ہک وہ دو نیت دن ںیم واسپ آ اجےئ اگ نکیل اس احدےث یک وہج ےس ہن آ اکس ۔ 

 

 آج یہ ڈارٹک انم ےن ےھجم ہی ی ات اتبیئ ۔ 

 

 رپ روی ام ےک ےیل واسپ آی ا ےہ ۔مہ اس ڈنک

ے
ے

نشی ںیم آرپنشی ہن وہ تہب کشم ےس وق

 رکیت نکیل روی ام یک زدنیگ وک رطخہ اھت ۔ 

 

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

1013 

  رکش ےہ س  کیھٹ ےہ اب سب درک یھب کیھٹ وہ

 

 انیم ۔ی ارم ےن ےباسہتخ اہک اھت 

 

د وہ ی ارم  ای 

 

ا اس یک وبجمری یھت۔ورہن ش

ن

وہ رص اس ےک ےٹیب ےک ےیل واسپ آی ا اھت اس اک اجی

د وہ ااھچ اننب ای 

 

ا اتہک۔ش

ن

  یہ ںیہن اچاتہ اھت ۔ وک ےنکھج اک یھب ی

 

ر ںیہن وہےن داتی
م
  اےس وخد ےس ڑجے روتشں ےس تبحم یھت نکیل وہ اظہ

 

تہب اگل اھت وہ نکیل ی ارم وک آج یلہپ ی ار وہ تہب ااھچ اگل اھت ۔اس ےک ےئل یھب ہی رےتش 

 رک دی یھت  تہب اتیمہ رےتھک ےھت آج اےنپ ادناز

ے

 
ای

 

  اس ےن ہی ی ات ی
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°°°°°° 

 

م

 

کس

ن ای  ی ار اس ےس انلم   روح دو
 
ہن
مم
ہ

 ںیم ےہ 

ے

ری احل اہیں دورسے ںیم تہب ی 

  اچےیہ ی ارم ےن اس ےس آرک اہک

 

ارف اھبیئ اور رضخ امومں ہہک رےہ ےھت 

 

ا اچےیہ ش

ن

ےھجم ںیہن اتگل ی ار م ہک ںیمہ واہں اجی

ہک اس ےن ہی س  ھچک اس ےئل یک ےہ ویکہکن آپ ےن اس یک ویبی یک زدنیگ اچبیئ ےہ 

ارا ےہ  بلطم اس

ے

  ےن آپ اک ااسحن ای

 

ارے واہں اجےن ےس ان وک ذرا یھب وخیش وہیگ ۔اںیہن 
م
اور ےھجم ںیہن اتگل ہک ہ

 نکیل ریما ںیہن ایخل ہک ںیمہ ی ار ی ار ان 

ے

ارے ےئل وج یک ےہ وہ مہ الھب ںیہن تکس
م
ےنہ

ا اچےیہ روح ےن ااکنر رکےت وہےئ اہک وتی ارم وک آج یلہپ ی ار یک ہی

ن

ی ات   ےک اسےنم اجی

 ایھچ ںیہن یگل یھت 
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ان رپ وکیئ ااسحن ںیہن رک اتکس روح ہن وت ںیم ےن وکیئ ااسحن یک 

ن

ان دورسے ان

ن

وکیئ ان

  ےہ اور ہن یہ اس ےن وکیئ ااسحن اک دبہل اکچ ےہ 

 

یف ااحلل وت وہ اجاتن یھب ںیہن ےہ ہک ںیم ےن اس یک ویبی یک زدنیگ اچبیئ ےہ وہ اہیں 

ارے روی ام ےک ےئل وا
م
  سپ آی ا ےہ اےس اچبےن ےک ےیل آی ا ےہہ

 

وہ روی ام ےک رسنج وک ےلہپ یہ اتب اکچ اھت ہک وہ دو دن ںیم واسپ آ اجےئ اگ نکیل واہں اس 

 وہ ےب وہش راہ ہ رصف روی ام ےک ےئل واسپ 

ے

رپ ہلمح وہایگ سج یک وہج ےس ی ارہ دن ی

 یک

ٹ
ن

پلای ی
س

ن

ن

ری ڈنکنشی ںیم اےس وبن ریمو رٹا   آی ا اینت ی 

 

 وہا 

ٹ

ی کٹ
ف
دھ یک ڈہی رپ ذرا یھب ا

ٹ

مت ادنازہ یھب اگل یتکس وہ ہک ارگ اس آرپنشی ںیم اس یک ری 

وت وہ اسری زدنیگ اےنپ ریپوں رپ ڑھکا ںیہن وہ کس اگ نکیل اس ےک ی اووجد یھب اس 
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  ےنروی ام یک زدنیگ اچبےن ےک ےئل اینپ زدنیگ یک رپوا ںیہن یک

 

را ےننب یک وکشش رک راہ ےہ نکیل را ےننب ںیہن دے راہ ۔ریمے ایخل   وہ ی  اس اک دل اےس ی 

  ںیم مہ دوونں وک انلچ اچےیہ اس ےس ےنلم ےک ےیل

 

 اور ارگ اوہنں ےن مہ ےس ےنلم ےس عنم رک دی ا ی ارم وت یک وہاگ ۔

 

ا ےہ 

ے

ا ڑپی

ن

ھچک روتشں یک رشواعت وخد رکین ڑپیت ےہ روح ۔ںیمہ روتشں اک ااسحس دالی

ر 

ن
 

ااجی

ن

ر اھبیئ ںیہن وہ اتکس ۔ وہ اہمترے ی ای ا یک ی

ن
 

ااجی

ن

  اوالد وہ اتکس ےہ نکیل اہمترا ی

 

ا   اس ےن روی ام وک وبن ریمو اس ےیل ںیہن دی 
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ا اچاتہ اھت ہکلب اس ےن روی ام

ن

اری

ے

وک وبن ریمو اس ےئل دی ا ےہ    ویکہکن وہ ریما وکیئ ااسحن ای

 ویکہکن وہ اہمترا اٹیب ےہ مت امہ وہاس ےک ےیلروح

 

  ی ا وت روح ےن اہں ںیم رس الہی ا ھچک ےنہک وک اافلظ ےھت یہ ںیہنی ارم ےن اےس اھجمس

 

ہتپ ںیہن وہ سک رطح ےس رٹکی رکے اگ ان دوونں ےک واہں اجےن رپ نکیل ی ارم یک 

ی ات طلغ ںیہن یھت وہ اس اک اھبیئ اھت اور وہ اےس اس ی ات اک ااسحس دالےن ےک ےیل ایتر  

ر اٹیب وت وہ

ن
 

ام اجی

ن

ر اھبیئ ںیہن  یھت وہ اس ےک ی اپ اک ی

ن
 

ااجی

ن

  اتکس اھت نکیل اس اک ی

 

°°°°°°° 

 

ر ڑھکے ےھت اےس وہش آ اکچ اھت ۔نکیل یف ااحلل وہ 
م
وہ دوونں درک ےک رمکے ےک ی اہ

  یسک ےس یھب ےنلم ےک ومڈ ںیم ںیہن اھت
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د ای 

 

  اچاچ ےھت   ادنر رمکے ںیم اس ےک اسھت اس یک ویبی اور ش

 

دروازہ وھکال وت ڈیب رپ رپی وک اس   اہھت رھک رک  اس ےن آہتسہ ےس دروازے ےک ڈنیہل ہپ

 آےن رپ تہب ایھچ اخیص 

ن

 ےس ےگل آوسن اہبےت داھکی ان دوونں ےک ااچی

ن

ےک یس 

  رشدنمہ وہ رک اھٹ ڑھکی وہیئ

 

رھپ اینپ رشدنمیگ ای  رطف رھک رک اتبےن یگل دشک ںیم اںیہن ےک ی ارے ںیم ی ات رک 

 ۔ ریہ یھت اوہنں ےن یہ ےھجم اچبی ا ےہ  

 

دٹنم ےہ ۔اہلل اس 

ٹ

اوراب ےس ہی ریمے اھبیئ ںیہ۔۔۔اہیں اتپسہل ںیم ان اک اٹیب ای 

ا ںیم اور رویم لم ےکچ ںیہ یہی 

ن

وک افش دے۔۔۔اور آپ وت ریمے رویم یک امم ںیہ ی

اتپسہل ےک روم ںیم اس وک ڈرپ یگل یھت اس ےن آپ وک ںیہن اتبی ا ریمے ی ارے ںیم 
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ا

ن

 رپی اک ی

ے

 م یھب ںیہن دی ا وہاگ اس ےن ےب واف منص اینپ دوس

 

  اور روح وک دھکی رک وبیل وت ی ارم ےن رکسما رک اےس داھکی

 

اء اہلل ےس اکایمب یھب راہ ےہ ۔اور ےب رکف روہ 

 

ارے ےٹیب اک آرپنشی وہ ایگ ےہ اور امش
م
ہ

اس ےن ےھجم اہمترے ی ارے ںیم س  ھچک رھکوس ایبن دیق رک راھک ےہ ہن رکف ہن رکو 

 ےک اسھت ڈلپم یک امنشئ یک ۔ 

ٹ

م
 ںیم ںیہمت اچب ولں اگ ی ارم ےن رھبوپر رکسماہ

 

ان ےہ وہ اس ےس وبن رپی وک ی اد اھت درک ےن اہک  

ن

اھت ہک رویم اک ی اپ تہب رغمور ان

ریمو انیل یہ ںیہن اچاتہ نکیل رپی وک وت ی ارم ااسی ی الکل ںیہن اگل اھت ریخ وہ رپاین ی اںیت یھت ان 

راےن اک وکیئ افدئہ ہن اھت اب تقیقح وت ہی یھت ہک وہ اس اک احیسم اھت
م
  س  وک دہ

 

ر اک رکش
م
ارا اٹیب زدنہ یف ااحلل وت مہ اہمترے وشہ

م
ہی ادا رکےن آےئ ںیہ سج یک وہج ےس ہ
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د مہ اےس وھک دےتی ی ارم ےن رنیم ےس  ای 

 

 رپ روی ام وک وبن ریمو ہن داتی وت ش

ے
ے

ےہ ۔ارگ ہی وق

  داھکی

ن

  دےتھکی وہےئ اہک وت رپی ےن وخوگشار ریحت ےس درک یک اجی

 

 یک چس ںیم آپ ےن رویم وک اچبی ا ۔۔۔۔ 

 

  ےہریما رویم اب ی الکل کیھٹ

 

 اہےئ ںیم بک ولمں یگ اےنپ رویم ےب یب ےس 

 

 

ن

ال ںیم یہ ےہ وت ںیم دوڑرک لم اؤں وہ درک وک دےتھکی وہےئ ااجزت امن

ے

پ
وہ ہی اس

  ریہ یھت
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 ےن 

ے

اہں وہ اتپسہل ںیم ےہ مت اج رک اس ےس ولم وہ در وک دےتھکی وہےئ وجاب وبال وت دور ی

ا اس یک رظنںی ہہک ریہ یھت ہک مت وکن وہےت وہ وھگر رک ی ار وخد داھکی اھت ہی کیھٹ ےہ  

ن

ی

  ریمی ویبی وک ااجزت دےنی واےل

 

ا ےہ ریما 

ے
ن

 
ا وہ ریمی نہب ےہ رےتش ںیم اانت قح وت ن

ن

ارے درک اانت یھب یک رپاشین وہی

  ی ارم ےک ادناز ںیم ای  امن اھت ےسیج وسحمس رکےک رپی رکسما یئ

 

 ریہ وہں اےنپ رویم ےک یپاس وہ ان دوونں ااھچ کیھٹ ےہ آپ ولگ ی اںیت رکںی ںیم اج

 مسق یک 

ن

ر اھبگ یئگ یھت ای  وت وےسی یھب اےس وبرن
م
یک ی اوتں وک ہن ےتھجمس وہےئ ی اہ

 ی اںیت دنسپ یھب ںیہن یھت ۔

 

ا اھت

ے

رہ آی

ن

 ںیم اےس ےب دح م

ن
ن

  اےس وت سب رو ی ام یک ی اںیت دنسپ ںیہ ںیہنج ےنھجمس اور یس

 

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

1022 

°°°°° 

 

ا اچےیہ اس اک ادناز تہب ایل دی ا ریمے ایخل ںیم آپ 

ن

مت ولوگں وک یھب اہیں ےس ےلچ اجی

  اھت

 

راھےت وہےئ اہک وت آج یلہپ 

ٹ

مہ آپ اک رکشہی ادا رکےن آےئ ںیہ روح ےن دو دقم آےگ ی 

  ی ار اس ےن اےس اےنت وغر ےس داھکی اھت

 

ر ےن ریمی ویبی یک اجن اچبیئ 
م
ںیم ےن ہی رصف اس ےئل یک ےہ ویکہکن اہمترے وشہ

  ےہ اس ےک العوہ اور وکیئ وہج ںیہن یھت وہ تہب رسد ادناز ںیم وبال 

 

 ہکبج روح اور ی ارم دوونں اجےت ےھت ہک ی ات اےس ایھب اتپ یلچ ےہ
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ں ںیم وت اور یسک ی ات اک وت ںیم ےن بک اہک ہک ںیم اس ی ات اک رکشہی ادا رکےن آیئ وہ

رکشہی ادا رکےن وایل یھت روح ےن رکسما رک اہک وت اس ےن ای  رظن اس ےس داھکی ہن 

  اجےن ویکں وہ اس ےس رظنںی رچا راہ اھت

 

ارے رھگ ںیم آگ گل یئگ یھت اور ںیم اجیتن 
م
  ںیم اچر اسل یک یھت ہ

 
نپچب ںیم ج

اھت ںیم اس دن اک رکشہی ادا رکےن   وہں اس احدےث ےھجم اچبےن واےل آپ ےن یہ اچبی ا

  آیئ وہں

 

 ہشیمہ ای  وبضمط اک اصحر ریمی رگد دےنچنھک ےک ےئل ںیم 

ے

نپچب ےس ےل رک وجاین ی

  آپ اک رکشہی ادا رکےن آیئ وہں

 

ا آپ ےن ی ارم وک وفن رک ےک    اس دن ےک ی ارم ےک دنمش رادش ےن ےھجم ربق ںیم دانف دی 

  دن اک رکشہی ادا رکےن آیئ وہں  اتبی ا ہک ںیم اہکں وہں ںیم اس 
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 دی ا ںیم اس ےک ےئل آپ اک رکشہی ادا رکےن آیئ وہں

ے

  آپ ےن ےھجم وشون اسیج دوس

 

ررڈنیل ںیم ریمی اجن اچبیئ ںیم اس ےک ےئل یھب آپ اک رکشہی ادا رکےن 

ن
 

آپ ےن وسی

  آیئ وہں

 

ارا رہتش وبقل ہن رکےت وہےئ یھب ہشیمہ اھبویئں یک رطح ریمی افح
م
تظ رکےن ےک ہ

 ےئل ںیم آپ اک رکشہی ادا رکےن آیئ وہں ۔ 

 

ا ےہ

ے

رض وہی

ن

  اور روی ام وک اچب رک آپ ےن وکیئ ااسحن ںیہن یک مہ رپ امومں اک ق

 

  ڑھکی آوسن اہب ریہ یھت نکیل وہ 
 
ی ر

ے

اہلل آپ وک تحص ی اب رکے ۔وہ اس ےک ی الکل ق

ر دےی اےس ویں رظن ادناز رک راہ اھت

 

ای

ے

 ےسیج وہ اس ےس ی ات یہ ہن رک اخومیش ےس انب وکیئ ی
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  ریہ وہ

 

ے یگل

ن

کلن

ن

ن
ر 
م
  رھپ اس ےن آہتسہ ےس کھج رک اس ےک امےھت رپ وبہس دی ا اور اخومیش ےس ی اہ

 

ںیم ےن اہمترے ےئل یھبک یھب ھچک یھب ںیہن یک ںیھجمس مت اور مت ےس ریما وکیئ رہتش 

ایل اک ای  ڑیکا وہ

ن

ں اہمترے ی اپ یک ںیہن ےہ ریمی تقیقح ہی ےہ ہک ںیم دنگی ی

ر اوالد وہں ریما وکیئ ووجد ںیہن ۔ 

ن
 

ااجی

ن

 ی

 

اور یسک یھب زعت دار صخش وک ھجم ےس رہتش رےنھک اک وکیئ افدئہ ںیہن اس ےک اافلظ ےن 

ر رک اےس دےنھکی یگل ۔وہ اس ےس وکیئ 

ٹ

روح ےک دقم دروازے رپ یہ روک دےی ےھت وہ م

ا اچیتہ یھت

ن

 ثحب ںیہن رکی

 

آپ ریمے اھبیئ ںیہ اور ہی ی ات ےھجم آپ ےس وپےنھچ یک ی ا آپ وک ی اد دالےن یک 
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رضورت ںیہن ںیلچ ی ارم روی ام اینپ امیم وک گنت رک راہ وہاگ ۔روح ےن رکسما رک اہک وت 

ر آ ایگ۔ 
م
 ی ارم یھب اس ےک اسھت آبہ

 

ر وہ اخومیش ےس دروازے وکدھکی راہ اھت اس یک آںیھکن رکسما ریہ یھت نکیل رہچ

 

ای

ے

ہ ےب ی

 اھت

 

°°°°° 

ر ان    ےھٹیب ےھت وہ ینتک یہ دی 
 
ی ر

ے

روی ام یک آھکن لھک وت روح اور ی ارم اس ےک ےب دح ق

  دوونں اک رہچہ داتھکی راہ

ےگ ےھچیپ داتھکی ای  ی ار رھپ ےس اےس دورسی ی ار وہش آی ا اھت یلہپ ی ار وہش آےن رپ وہ آ

ر اس ےک اجےنگ اک ااظتنر رکیت ریہ اور رھپ رنس ےن اےس  ر ایگ رپی ینتک دی 

ے

رہگی دنین ںیم ای

ا ڑپ ایگ

ن

  آرک درک ےک البوے اک اتبی ا وت اےس اجی

  روی ام وک وہش آی ا وت وہ س  وک اچہپن راہ اھت
 
  نکیل اس ی ار ج
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 نکیل روح اور ی ارم اک رہچہ دھکی رک وہ رکسمای ا اھت وہ ےب یف ااحلل یسک ےس اخمبط وت ہن وہا اھت 

  اس یک یھٹیم یس آواز ان ےک اکونں ںیم 
 
دح رپ وکسن ےس اےس دھکی رےہ ےھت ج

  وگیجن

 اھت ویتں اھتل اے)ی ای ا آپ ےن ریمی امام ےک 
پ
ی ای ا آپ ےلیلیم امامےتدنتےب

ارایگض ےس وپھچ ر

ن

اہ اھت ی ارم ےن ےب اایتخر دنکےھ رپ اہھت ویکں راھک ےہ( ۔۔۔۔وہ ی

  رکسماٹت روک رک روح ےک دنکےھ ےس اانپ اہھت اٹہ اکچ اھت

 

  وہش ںیم آےت یہ یسیلج رشوع وہیکچ یھت

 

 ہتپ ںیہن ہی دلج رککاسک رپ ایگ اھت ۔ہکلب دلج رککا انہک رکک یک وتنیہ وہ یگ ہی وت لج وچزہ ےہ 

 ںیہن

ے
 

رداس   اےنپ ی اپ وک یھب ی 
 
ی ر

ے

   رک اتکس اھتوج اینپ امں ےک ق

ا وہ 

ے

اٹہ دی ا اہھت ریمے ی اپ سب دلجی ےس کیھٹ وہاج ریتا ی اپ ریتے ریغب ںیہن راہ اجی
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 ےس وبال اھت

ے

ّ
  اس اک اھنن اس اماھت وچاتم ےبدح حم 

روی ام ریمے ےچب آپ وک ںیہک درد وت ںیہن وہ راہ روح ےن اس اک اھنن اس اہھت ےتلم وہےئ  

  تبحم ےس وپاھچ

ا رےہ اگ ویکہکن وخن یک یمک وپری ویکہکن ڈارٹک ےن  

ے

اہک اھت ہک ایھب اس اک وپرا مسج درد رکی

 ےگل اگ ڈلب رسنیک

ے
ے

رزگ ںیہن ےہ   وہیت ایھب تہب وق
م
  وکیئ وھچیٹ یس امیبری ہ

ا ےہ

ے

 گل اجی

ے
ے

  اس ںیم وخن وپرا وہےت وہےت تہب وق

 

رے لین روی ام ےن اانپ اہھت اس ےک اہھت ںیم راھک سج رپ وسویں یک وہج ےس تہب اس

ر وہےن یک وہج ےس یف ااحلل درد 

 

ر ای
م
ڑپے ےھت ہکبج ی ایق اس اک اسرا مسج دواویئں ےک زہ

  ےس ےب ربخ اھت

  داہں ہپ دد اوال اے )اہیں ہپ درد وہ راہ ےہ (اس ےن اانپ اہھت اس وک داھکےت وہےئ اہک

  روح ےن تہب رنیم ےس اس اک اہھت اھتام اھت

ا ڑپے اگ ۔

ن

 ںیہن رکی

ے
 

رداس  سب ریمی اجن اب آپ وک وکیئ درد ی 
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 وھپری اد دی ا)ویفر اھبگ ایگ( اس ےن وصعمایمت ےس وپاھچ 

ایگ ےہ اب مہ ںیہمت رھگ ےل رک اجںیئ ےگ اور رھپ مت ےسیج ریمے ےٹیب اک ویفر اھبگ   

 

ے
ے

اچےہ واسی وہاگ ےلہپ یک رطح ولیھک ےگ اور اےنپ وشون آپ ےک اسھت تہب اسرا وق

  زگارو ےگ

روح ےن وخیش ےس اہک وت روی ام ےک رہچے ےک دوونں ڈلپم وپری رطح ےس کمچ 

  اےھٹ ےھت

ی ری ام اےلپ در داےئ اگ وشون ےت یپاش )یچس  
پ
چ

 

س

روی ام اےنپ رھگ اجےئ اگ وشون ےک یپاس( وہ 

  اس ےن اہں ںیم رس الہےت وہےئ اس اک اماھت وچام۔ 
 
 ےب دح وخیش ےس وپھچ راہ اھت ج

د اتپسہل ںیم رہ رہ رک وہ یھب ااتک اکچ اھت ای 

 

  چس ںیم رھگ اجےن یک ی ات رپ تہب وخش اھت ش

 

اھت ےنتک اکم ےھت ےس رکےن ےک  اور اب وہ روح وک رھگ اجےن ےک دعب یک اینپ الپگنن اتب راہ

ےئل ۔آج وج اکم اےس روی ام ےن اتبےئ ےھت اےس ااسحس وہا اھت ہک اس اک اٹیب وت تہب یہ 
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ان ےہ

ن

 رصموف ان

رے ےک ےھت

ن

  ہک ی ارم اخومیش ےس اس ےک ےصق نس راہ اھت وج ہک تہب م
 
  ج

ری ا ےک ےیل یپاین رانھک ۔

ٹ
پ
 چ

ا

ن

رڈز وہم یک افصیئ رکی   ان ےک ی 

اان ےک اھکےن اک

ن

   ااظتنم رکی

ا

ن

  وشون اک ایخل رانھک وشون ےک اسھت انلیھک اس وک الہنی

 

رڈز  ےنتک اکم ریتے روی ام وک روح وک وت سب ہی اتپ اھت ہک وہ وپدوں ےک اسھت اس ےن دنچ ی 

  وہم اگلےئ ےھت ہک رپدنے دوھپ ےس چب رک اہیں آرام رکںیکس

ا اھت اوران س  زیچ 

ے

الم اھت ۔ےنتک دونں نکیل روی ام وت ان اک یھب ایخل رھک

 

 ںیم وشون یھب ش

  ےک دعب وہ اس یک یھٹیم یھٹیم ی اںیت نس رےہ ےھت

ا

ے

د امں ی اپ ےک ےئل اس ےس زی ادہ وکسن اور یسک زیچ ںیم ںیہن وہی ای 

 

  ش
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°°°°°° 

  اوا )آپ وک ھجم ےس ایپر بک وہا( وہ وصعمتیم ےس آںیھکن 

ے

آپ وت دم ےش ایپل ی

آاےت وہےئ وپھچ راہ اھت

ٹ

پی
ن

ٹ

پی
پ

  

ںیم وت یلہپ رظن یک تبحم اک اکشر وہں ےسیک اتبؤں ںیہمت ںیم ےن وت مت ےس دویتس ارے  

  یھب ایس ےئل یک یھت ہک ںیہمت اٹپ وکسں

رے

ٹ

 آرام وکسن ےس اس ےک اسےنم یھٹیب اےنپ دل اک احل انس ریہ یھت   وہ ی 

 زنیم رپ ی ار اب مت یھب ااہظر تبحم رک یہ ڈاول وہ اس اک اھنن اس اہھت اےنپ اہھت ںیم ےل ےئل

یھٹیب دورسے اہھت ےس اےس اچٹیلک دے ریہ یھت ےسج اھتےنم ںیم وہ تہب وجنکیس 

  ےس اکم ےل راہ اھت

ادی رکو 

 

ا ہی رےتش ںیم اہمتری امیم یتگل ےہ یک مت ایم ےس ش

ن

روی ام ی الکل یھب اہں ںیہن رکی

 ےگ ی ارم ےن رمکے ںیم دقم رےتھک رشارت ےس اہک

 

ا 

ے

  روی ام وفراً رک رک اےس وھگرےن اگل   اچٹیلک یک رطف اہھت ےل اجی
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ٹ

 
ر ڈی
م
 رکںی ےگ اور ہ

ٹ

 
ادی ںیہن رکںی ےگ رصف ای  دورسے وک ڈی

 

ارے مہ ش

ںیم ںیم اہمترے ےئل تہب اسری وچٹیلک الی ا رکوں یگ اس ےس ےلہپ ےک روی ام ھچک 

ر دے ڈایل 

ن

ری ایپری یس آق

ٹ

  وباتل رپی ےن اےس ی 

  انیقیً روی ام وک ےب دح دنسپ آیئ یھت

 

ٹ

 
 دے)ی ای ا مہ رصف ڈی

 

 دان
پ
 رپ اجںیئ ےگ( ۔اس ےن ی ارم وک ی ای ا ام رشف ڈٹ ب

 اخمبط رکےت وہےئ اہک ۔ 

 رپ رصف وجھکر یہ ےلم یگ وچٹیلک ںیہن ی ارم ےن اینپ یسنہ دی اےن ےت وہےئ  

ٹ

 
اہں وت ڈی

روی ام ےک اسھت ہگج انبیئ ہکبج روح یھب ان یک ونک وجک اوجناےئ رکیت ی ارم ےک یپاس 

  یہ آ رک ھٹیب یئگ

ر ای  یہ رلک یک وہیت ےہ ۔اور دوونں اک ٹسیٹ وکیئ ی ات ںیہن روی ام وچٹیلک اور وجھک

 رپ اچٹیلک ےک اسھت اسھت وجھکر یھب رھک ولں یگ 

ٹ

 
ا ےہ ںیم اینپ ڈی

ے

یھب ی الکل ای  وہی

مت سب ای  ی ار اہ وت رکو وہ اس اک اہھت ےب دحرنیم ےس وچےتم وہےئ وبیل وت روی ام یسک 
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  وھچی ومی ریہونئ یک رطح اانپ اہھت ڑھچا رک رشام ایگ

 

روی ام اجون اسںیئ ےک اسھت ےب وافیئ اور اہکں یئگ وہ رنس سج رپ مت دفا ےھت 

  داھکی   ی ارم

ن

  ےبدح رشارت ےس وبال سج رپ رپی ےن ےب ینیقی ےس روی ام یک اجی

 وہ ایھب 

ے

رڈنی ےہ مت ریمے اسھت ااسی ےسیک رک تکس

ن

بلطم ھجم ےس ےلہپ یہ اہمتری رگل ق

 رر الچ رک ےھٹیب وہ رپی وک دھک وہا اھت  وت ااہظر تبحم یھب ںیہن وہا اور مت
ب

 

فی

  ےلہپ یہ ا

 ےہ (وہ افصیئ دےتی وہےئ وبال وت 

ے

 اے)وہ رصف ریمی دوس

ے
 

وہ رشف یلیم دوس

ی ارم اک ےب اایتخرقہقہ دنلب وہا اےس ہتپ اھت اس اک اٹیب رھٹیک ےہ نکیل اس دقر رسیتی رگل 

رڈنی اک ہتپ اکٹ ایگ

ن

رڈنی ےک ےیل یلہپ دوونں رگل ق

ن

  ق

  رےتش ںیم ریتی امیم یتگل ےہ ی ارم ےن رھپ ےس ی اد دالی ا   ی ام ہیرو

راب رک رےہ 

ن

ارے آپ اےنپ ہنم وبےل روتشں ےک ےیل ریما اور روی ام اک رہتش ویکں چ

  ںیہ وہ چیب ںیم ی ارم وک وٹےتک وہےئ وبیل

ر ریمے اھبیئ 
م
ہی وکیئ ہنم وبال رہتش ںیہن ہکلب ای  الص اور اچس رہتش ےہ آپ ےک وشہ
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  ںیہ روح ےن ان یک ی اوتں ںیم ہصح ایل وت وہ ریحایگن ےس اےس دےنھکی یگلےتگل

 

  دشک ےن وت یھبک ذرک ںیہن یک ۔اب وہ یتسم وھچڑ رک ی الکل ریسسی ادناز ںیم وبیل یھت

وہ ھجم ےس افخ رےتہ ںیہ ۔مہ ہشیمہ ےس ای  دورسے ےس اگل اور دور رےہ ںیہ نکیل 

 ںیمہ ای  دورسے ےک یپاس ےل آی ا 

ے
ے

اءاہلل اب مہ دور ںیہن وہں ےگ وق

 

 ےہ ان ش

  روح ےن نیقی ےس اہک وت رپ ےب اسہتخ آنیم ہہک ایھٹ یھت

رڈنی ہشیمہ ریمے اسھت رےہ اگ اس ےک 

ن

آنیم مث آنیم اس اک بلطم ےہ ہک ریما وباےئ ق

رآیئ وہ چس ںیم ای  زدنہ دل اور تہب رشاریت  ادناز ںیم ای  ی ار رھپ ےس رشاروتں ای 

 ڑلیک یھت

 

   امیبری ارگ اےس ہن وہیت وت وہ ای  ےب دح وخوصبرت زدنیگ زگار ریہ وہیتہی

 اےنپ اھبیئ ےئلیک ہی ایپری یس ڑلیک اےس ےب دح دنسپ آیئ یھت 
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اہں ی الکل مت ریمے ےٹیب ےک اسھت رہ یتکس وہں نکیل ریمے اھبیئ وک ی الکل دھکہ ںیہن 

ا ےہ ۔   دے یتکس ۔اس ےک ادنازےس اتگل ےہ ہک وہ مت ےس انتک

ے

 ایپر رکی

  اس ےن رکسما رک اس ےک اگل وک وھچا وت وہ ےب اایتخر رظن اکھجیئ یئگ

ان اک وت ےھجم ںیہن اتپ ہک وہ ھجم ےس انتک ایپر رکےت ںیہ انتک ںیہن نکیل ںیم رویم وک تہب ایپر 

ا اچیتہ وہں 

ن

ادی رکی

 

 رکیت وہں اور ںیم اس ےس ش

 

د وریغہ آپ دوونں لم رک ریما ہی اکم رکوا دںی ےھجم

ن

 یسک ی ای ا ےک یپاس ےل ںیلچ وج وعتی 

را رک دوں یگ اور رھپ اس ےک اسھت 

ٹ

 البرک روی ام وک ی 

ے
 

ر یک ی اداس
م
دےتی وہ ںیم اےنپ وشہ

ادی رک یل ےگ اور

 

 اھبگ اجوں یگ واہں مہ دوونں ش

سب رک دو ڑلیک ۔۔تقیقح یک داین ںیم ولٹ آؤ ریما اھبیئ یھب یسک زہشادے ےس مک ںیہن  

 وفرا یک اسڈیئ یل یھت ۔ ںیہ روح ےن  
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ام راھک 

ن

ا ےہ رویم اتبؤ ذرا اینپ امام وک ہک مہ ےن دشک اک یک ی

ے

اںیہن زہشادہ ںیہن ھچک اور اہک اجی

  ےہ وہ تہب ایپر ےس روی ام وک دےتھکی وہےئ وپےنھچ یگل

ولھکش وی۔)ڑھکوس دو( وہ ہنم انبےت وہےئ اتبےن اگل وت ےب اایتخر ی ارم قہقہ دنلب وہا  

ام اھت ۔ 

ن

ام درک اک اھت ی الکل اس یک رپانسیٹل رپ وسٹ رکےن واال ی

ن

 بلطم ےک ہی ی

 ےش ولپشم ایت 

ے
 

ا اش ولھکش وی ےش یم ےل ایلپ دوس

ن

 وت اتب ولدے ی

ے
 

ی ای ا اپ یلیم دوس

ا اس ڑھکس دویےس ںیم ےن   اے اپ اش وت اتبو ےگ )ی ای ا

ن

 وک اچب ول ےگ ی

ے

آپ ریمی دوس

 ےس رپاسم یک ےہ ہک آپ اس وک اچبؤ ےگ( اب وہ اسری ی اںیت الھبےئ 

ے

اےنپ دوس

 ی ارم ےس اخمبط وہا ۔ 

 

 وک اچب وت ایل نکیل اس ڑھکوس دوی ےس ںیہن ہکلب اس ےک ڑھکوس 

ے

ںیم ےن اہمتری دوس

 

ے

ےک بیصن ںیم ویہ صخش اھکل ےہ ی ارم   دوی ےک دونمشں ےس اہمتری ےب اچری دوس

  ےن ےتسنہ وہےئ اہک وت روی ام ہنم وسبر ایگ

 یک دبیتمسق اک ایخل اھت

ے

د اےس اینپ دوس ای 

 

  ش
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  ہک رپی وک وت اس اک ہی ادناز یھب ےب دح ایپرا اگل وہ ےب اایتخر کھج رک اس ےک دوونں 
 
ج

   آگ اگل یئگ یھتاگولں وک وچم یئگ اور ہشیمہ یک رطح اس یک ہی رحتک روی ام وک

امئ یک اھجمسی ا اھت دویتس ںیم ہی آالؤٹ ےہ وہ اس 

ٹ

 ی

ٹ

روی ام ہنم ںیہن انبےت ںیم ےن الس

 ےک ہنم وسبر ےن رپ اھجمسےن یگل ۔ 

ہکبج روح اور ی ارم روی ام ےک ادناز رپ ےسنہ ےھت ۔اس اک ی الکل حیحص ڑلیک ےک اسھت یپاال ڑپا 

  اھت

 

ا ہک اےس سک 

ے

 رصف اینپ امں اک یہ دنسپ ےہ  اب وہ ےسیک اےس اھجمسی

°°°°°° 

وہ ولگ اےس واسپ رھگ ےل آےئ ےھت یف ااحلل اےس آرام یک رضورت یھت وہ تہب 

  زمکور وہاکچ اھت اس یک ڈہی اں وپری رطح ےس اس اک اسھت ںیہن دے ریہ یھت

ا اھت نکیل تہب مک اس اک زی ادہ 

ے

اےس اےنپ امں ی اپ یک ےب دح رضورت یھت ی ارم اکم رپ اجی

 

ے
ے

ا اھت وہ لکشم ںیم اھت نکیل وہ اجاتن اھت ہک اب ہی   وق

ے

اےنپ ےٹیب ےک اسھت یہ زگری
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 ںیہن ےہ   لکشم

ے

ر ی   زی ادہ دی 

  ےس اجون اسںیئ وک ہی اتپ الچ اھت ہک روی ام یسک اور ےک اسھت ایپر تبحم 
 
دورسی رطف ج

ری رطح ےس وٹٹ ایگ اھت وہ اےس ےب وافیئ اک   ےک دہعوامیپن ی ادنھ اکچ ےہ اس اک دل ی 

  بقل یھب دے یکچ یھت 

ا 

ے

روز وہ دو نیت ےٹنھگ اس ےس ی ات رکیت یھت سب وہ رویھٹ یھٹیب ریتہ اور روی ام اےس انمی

  راتہ

 

دامئ اسںیئ ےن وت روی ام ےک اسےنم ہی یھب ہہک دی ا اھت ہک اب روی ام ےک اس رطف وکیئ 

  اچسن ںیہن ےہ اب وہ اینپ اجوناسںیئ وک وخد اٹپ ےل اگ

ا اھتنکیل دامئ اچیب

ے

 
  رے وک وکن اھجمسےئ ہک اجون اسںیئ ےک دل ںیم وت روی ام ب

  سج ےس وہ ےب دح تبحم رکیت یھت

وہ دو نیت ےٹنھگ ای  دورسے ےس وکیسن ی اںیت رکےت ےھت یسک وک ھجمس ںیہن آیت یھت سب 

 آیئ ریتہ

ے

ام

 

  اسرا دن ی ارم یک ومی الئ یک ش
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ا اھت اور واہں رپی ی ارم اک ربمن ےل   اہیں وہ اجون اسںیئ ےس ملھک الھک اینپ تبحم اک 

ے

ااہظر رکی

  یکچ یھت روی ام ےس ی اںیت رکےن ےک ےئل

ام ےس 

ن

یلہپ ی ار رپی وک دےتھکی یہ روی ام وک اجون اسںیئ یک ی اد آیئ یھت اور اس ےن اےس ایس ی

  اس یک اجون اسںیئ رپی یک وہج ےس اس ےس روےنھٹ یگل یھت وت اےس 
 
البی ا اھت نکیل اب ج

  ایھچ ںیہن یتگل یھت  رپی ی الکل 

اور لک وفن رپ اس ےن رپی وک ہہک دی ا اھت ہک مت اےنپ )ولھکش وی(ڑھکوس دوی ےک اسھت 

 ول رکش 

ٹ

رس

ن

روہ ےھجم ریمی اجوناسںیئ تہب ایپری ےہ وج اس یک تبحم یہ ںیہن ہکلب اک ق

 یھب ےہ

 

ا ےہ نکیل ی ارم ےک ےنہک رپ وہ 

ے

 ول رکش یکوہی

ٹ

رس

ن

 وبل ایگ اھت اس وک اتپ وت ںیہن اھت ق

 

  ان یک ی اوتں رپ رپی اک وصعمم اسدل وٹٹ ایگ

ا 

ٹ

رس اھکےت وہےئ اےس وھچی

ے

اور اس ےک وھجٹ ومٹ ےک روےن رپ روی ام ےن اس رپ ی
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  اس آیئ ول وی وبل یہ ڈاال

 دھکی رک رپاشین ےھت روح سک سک وک وہب    روح اور ی ارم

ن

وت اےنپ ےٹیب یک ہی نیف وفولن

  ۔انبیت ایھچ اخیص ویفنکز یھت

 

  ہک ی ارم وت اےنپ ےٹیب یک رھٹیکں دھکی رک
 
ہی اسرے اکم وت ی ارم ےن وخد یھبک زدنیگ    ج

  ںیم ںیہن ےیک ےھت وج اس اک اٹیب رصف ڈاھیئ اسل یک مع ںیم رک راہ اھت

°°°°°° 

ر اسل یک رطح اس اسل یھب تہب دوھم داھم  
م
اےلگ ےتفہ روح یک اسرگلہ یھت ےسج ی ارم ہ

   ںیم اس ےن س  ولوگں وک اکم رپ اگلی ا وہا اھتےس انمےن واال اھت ایس ےلسلس

  س  ولگ یہ اس یک اسرگلہ یک ایتری ںیم ےب دح رصموف ےھت

ر زیچ ےس ےب ربخ اےنپ ےٹیب یک وخااشہت وپری رکےن ںیم رصموف یھت اس 
م
ہکبج روح ہ

 وہ اس ےک ےیل وچٹیلک کیک انب ریہ یھت وچٹیلک اک وت وہ دویاہن اھت

ے
ے

  وق

ر وخاشہ وپری رکین یھت ایس وچٹیلک ےس
م
ر زیچ دنسپ یھت اور روح وک اےنپ ےٹیب یک ہ

م
  ینب ہ

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

1041 

ال یہ 

ٹ

ر اس اک اٹیب ومت ےک ہنم ےس واسپ آی ا اھت اب وت وہ اس یک یسک یھب وخاشہ وک ی

ن

آچ

  ںیہن یتکس یھت اس اک سب اتلچ اھت وپری داین ااھٹ رک اس ےک ریپوں ںیم رھک دے

ا    اھت وہ رک ریہ یھتامں یھت اہلل ےن انتج سب ںیم دی 

رے ےس ڑھکا اچٹیلک اک سیپ اےنپ ہنم ںیم ڈاےل وشون ےس ی اںیت 

ن

رے م

ٹ

وہ اکؤرٹن رپ ی 

 رکےن ںیم نگم اھت ۔ 

  اھت اس 

ن

رے ےس اس ےک ےئل کیک انبریہ یھت دایھن ایس یک اجی

ن

رے م

ٹ

ہکبج روح ی 

  آہتسہ ےس ی ارم ےن ےھچیپ 
 
 یک ی اوتں رپ رکسماےت وہےئ وہ اےنپ اکم ںیم رصموف یھت ج

ےس آ رک اس ےک وبلں رپ اہھت راھک اور اسھت یہ اس ےک اگولں وک اےنپ وبلں ےس وھچےت 

  وہےئ اس یک رگدن رپ اکھج اھت

یک رک رےہ ںیہ آپ اس اک سمل آینپ رگدن رپ وسحمس رکےت وہےئ وہ اےنپ    ی ارم

  وہوٹنں ےس اس اک اہھت اٹہ رک وپےنھچ یگل

ےل اگاور رھپ اس اک وسال وہاگ ی ای ا آپ ریمی امام   اخومش روہ ایھب اہمترا وبڈی اگرڈ نس

ارےت وہےئ اس یک رگدن رپ ل  

ے

ےک ےھچیپ ڑھکے یک رک رےہ ںیہ وہ روی ام یک لقن ای
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  رھک اکچ اھت

اہں وت ریما وسال یھب یہی ےہ آپ ریمے ےھچیپ ڑھکے یک رک رےہ ںیہ اجےئ رمکے 

رشی وہ رک آےئ اس ےک ادناز رپ رکسماےت وہےئ رو

ن

ح یھب ےب دح دممہ آواز ںیم ںیم ق

  وبیل یھت

ے  

ن

کن

ٹ

ھی
 
ب

  یھب ہن 
 
ی ر

ے

ی ار ایپر وت رکےن دو اہمترے ی اڈی اگرڈ اک سب ےلچ وت ےھجم اہمترے ق

  دےاس ےک وبلں وک وچاتم وہ تہب تبحم ےس وبال اھت

ٓایت وہیئ اھجمسےن یگل

ٹ

م
  ی ارم آپ یک رک رےہ ںیہ روی ام دھکی ےل اگ وہ اےس ےھچیپ ہ

ا م یک رظن اس رپ ڑپیہ یئگ وج اتپ ںیہن سک ی ات وک ےل رک روح ےس وسال نکیل اس ی ار روی 

  رکےن اگل اھت

ر رے او)آپ ریمی امام ےک یپاس یک رک رےہ وہ( اس اک وسال 

ے

اپ یلیم امام ےت یپاش ایت ی

  ی الکل ی ارم یک وسچ ےک اطمقب اھت

ف وتمہج سب ریتی امں ںیہن ےہ ریمی ویبی یھب ےہ ی ارم وفراً وجاب داتی روح یک رط

  وہا
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ا( وہ ےب دح وصعمم یس لکش انب  

ن

امام اپ رصش ری ام یت او ہن )امام آپ رصف روی ام ہک وہی

  رک ،وپےنھچ اگل وت روح ےن وفراً اس رپ ایپر آی ا

اہں ریمی اجن امامرصف روی ام یک ےہ وہ اس اک اگل وچےتم وہےئ وبیل وت روی ام ےن 

اہ وہں اب وخش وہ یئگ یلست ی ارم ےن وھگر رشاریت یس ای  رظن ی ارم رپ ڈایل ےسیج ہہک ر

  رکان امں ےٹیب یک وجڑی وک داھکی

رشی وہےن 

ن

رشی وہےن وہ ہنم انب رک اتہک ق

ن

اہیں ڑھکے رانہ یہ اکیبر ےہ اج راہ وہں ںیم ق

 یک آواز آیئ یھت وہ 

ٹ

م
 ےس رھبوپر الھکلھکہ

ے

 
 

الچ ایگ ےک ےھچیپ ےس اےس روی ام یک ج

 اایتخر رکسمای ا

  اس یک امں اینپ رھبوپر تبحم اک ااہظر اس اک اھنن زہش
 
ا اھت ج

ے

را رک وخش وہی
م
ادہ اےس ہ

  رصف اس ےک ےئل رکیت یھت

°°°°°° 

 

 اسری ہچب یپاریٹ ی ارم ےک رھگ رپ وموجد یک روح ان س  ےک ےیل ٹینیس 

ے
ے

ام ےک وق

 

ش
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  ہک وہ یپاوچنں رسوجڑے ہتپ ںیہن وکن یس ی اوتں ںیم رصموف ےھت
 
  انب ریہ یھت ج

الم ںیہن یک اج سب اانت اتپ

 

 اھت ہک ادنر یہ ادنر وکیئ الپگنن لچ ریہ ےہ سج ںیم روح وک ش

  راہ

ر الن    نکیل روح وک
م
ا اھت وہ وت وچبں یک دنسپ یک زیچںی انب رک ی اہ

ے

رق ڑپی

ن

ان س  زیچوں ےس ق

  ںیم ےل آیئ

  اہجں وہ اسرے لیھک ںیم رصموف ےھت

 اور رہم وک واسپ ےل آیئ یھت اور اب وہ ایہن ےک اسھت ریتہ یھت

ے

 
  یلیلٰ انعی

 وہےن رپ ان یک وخویشں ںیم 

ٹ

ن ٹ

ن

یلیلٰ تہب وخش یھت ہکبج وصعمہم ےک دورسی ی ار رپی گن

د ااضہف وہ ایگ اھت ری 

ن

  م

ارف یک یھب 

 

اشمرف ےن اہک اھت ہک اس ی ار اےس نہب اچےیہ اور ااسی یہ ھچک وصعمہم اور ش

  یھب ےہ ی ایق اب اسیج اہلل وک وظنمر  وخاشہ

  ےس ہتپ الچ اھت ہک نہب اھبیئ اگل رپ سک رکےت ںیہ اےس نہب اھبیئ 
 
ہکبج روی ام وک ج

 رہم اور اشمرف ےس ااھچ اخہص گنت اھت 

ے

 
ی الکل اےھچ ںیہن ےتگل ےھت وہ وت ےلہپ یھب انعی
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یئ داڑیھ ومھچن دنسپ اےس سک رصف اینپ امں اک یہ دنسپ اھت اےس وت اےنپ ی اپ یک یتبچ وہ

  ںیہن یھت نہب اھبیئ یک اہکں ےس دنسپ آیت

رزگ وکیئ رضورت ںیہن یک ۔ 
م
 اس ےیل اےس نہب اھبیئ یک ہ

اور روح اور ی ارم ےک ےیل یھب اب روی ام یہ اکیف اھت وہ ایس ےک ےھنن ووجد رپ اینپ اسری 

اےت ےھت

ٹ

  وخایشں وخااشہت ولی

°°°°°° 

  ای  ہتفہ ےب دح زیتی ےس زگرا اھت

ی ارم اک    اس یک ی اوہں ںیم رہگی دنین ںیم اھت   وہ رہگی دنین ںیم وس ریہ یھت ہکبج روی ام

 ہن وہا ایس ےئل ی ارم وصےف رپ وس راہ اھت

ے
 

رداس   ووجد اےس ڈیب رپ ی الکل ی 

  دقم  

ن

ی ارہ ےتجب یہ ی ارم ےن آہتسہ ےس اینپ اچدر وخد ےس اٹہےت وہےئ ڈیب اجی

راھےئ

ٹ

  ی 

ح ےک دنکےھ ہپ اہھت رےتھک وہےئ اس ےک اگل رپ کھج رک ےب دح رنیم ےس اس ےن رو

  ایپر یک
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ارے ےس اےنھٹ اک اتہک دورسے رمکے  

 

اسرگلہ ابمرک وہ ریما ہچب وہ اےس اہھت ےک اش

  ںیم الب راہ اھت اس ےن رکسما رک اےس داھکی

 اےس وت ی الکل ی اد یھب ںیہن اھت ہک اس یک اسرگلہ ےہ انیقیً وہ س  اےنت دونں ےس ایس زیچ 

  یک الپگنن رک رےہ ےھت 

اون اس اک 

 

  ایئ اہجں ش

ن

ر یک اجی
م
اس ےن ےب دح رنیم ےس روی ام وک ڈیب رپ دیساھ یک اور ی اہ

رھت ڈے روح اھکل اھت   ااظتنر رک راہ اھت اس ےک ےلگ ںیم ای  اکرڈ اھکل وہا اھت سج رپ یپہ ی 

  ہک  ریما ایپرا ےبیب کنیھت وی وس چم وہ اس ےک ی ال الہسیت تہب تبحم ےس
 
وبیل یھت ج

  وشون روی ام ےک یپاس اج اکچ اھت ہک وہ روح یک ریغ وموجدیگ ںیم اس اک ایخل رھک کس

  ی ارم اےس رھگ ےک دورسے ڈیبروم ںیم الب راہ اھت 

°°°°° 

 

ر رطف 
م
اس ےن رمکے ںیم دقم راھک وت رمکے وک ےب دح وخوصبریت ےس اجسی ا ایگ اھت ہ

 وھپل یہ وھپل ےھت 
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  چیب ای  وھچیٹ یس لبیٹ یھت اور اس لبیٹ رپ راھک وہا ای  کیک  رمکے ےک وچیبں 

  سج رپ تہب وخوصبریت ےس روح ی ارم اھکل اھت

ر وخیش دے وہ اس اک اماھت وچاتم اےس اینپ 
م
رھت ڈے ریما ہچب اہلل ںیہمت زدنیگ یک ہ ی ی  پ

من ت ہ

 رپ اانپ

ن

رس   ی اوہں ںیم ےل ےئل تہب تبحم ےس وبال اھت روح ےن آہتسہ ےس اس ےک یس 

  راھک

کنیھت وی وس چم ی ارم اس ےن رکسما رک اہک وت ی ارم ےن اس ےک دوونں ی ازو اھتےتم اےس وخد 

  ےس اگل یک

ہی کنیھت وی وس چم اک یک ںیم ااچر ڈاول اک ےھجم ںیہن اچےیہ ےھجم وت ھچک اور اچےیہ اور اس ےک 

ا اےس رظن اکھجےن رپ وبجمر رک ایگ

ے

  وبلں وک اینپ ایلگن ےس الہسی

 دسرھںی ےگ آپ ی ارم وہ اےس وخد ےس ذرا دور رکےت وہےئ ےنہک یگل وت ی ارم ےن بک

  رک ایل
 
ی ر

ے

  ای  یہ ےکٹھج ںیم اس ےس آےنپ ےب دح ق

 وت ریمے دسرھےن ےک وکیئ اچسن ںیہن 

ے

  ی

ے

 مت وییہ یپالگ رکیت روہیگ ی

ے

  ی
 
ج
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  ںیہ وہ رنیم ےس اس اک رہچہ اھت ںیم اس ےک وبلں رپ اکھج اھت

ا وہ اس یک اور اینپ اسںیسن ای  رکےن اگل   رپ اےنپ وبلں  اس ےک وبلں

ے

  اگلی

  روح اخومیش ےس اس اک سمل اےنپ وبلں رپ وسحمس رک ریہ یھت

ا   روح ےن ذرا اس افہلص انبی 
 
  وہ تہب رنیم ےس اس ےک وبلں وک وچم راہ اھت ج

ی 

گ

ن

ی

 

 س
ن

ے

ی

 رکےن ےک ےئل الےئ ںیہ ی ا اینپ 

ٹ

 
ی  رر
ی لی ب
س

رھت ڈے  آپ اہیں ےھجم ریمی ی 

وپری رکےن وہ اےس وھگرےت وہےئ وپےنھچ یگل وت ی ارم اس یک رمک ںیم اہھت ڈاےنل ےس 

ا ای  یھٹیم یس اسجرت اس ےک وبلں رپ رھپ ےس رک ایگ

ے

  رکی
 
ی ر

ے

  ےبدح ق

 رکےن ےک  

ٹ

 
ی  رر
ی لی ب
س

رھت ڈے   ےئل یہ وہںالی ا وت ںیہمت اہمتری ی 

رھت ڈے   نکیل وھتڑا تہب ایپر رک ےنیل ںیم یھب وکیئ رحج ںیہن اور وےسی یھب ی 

ارہ 

 

 رکےن ےک دعب اک یھب ااظتنم ںیم ےن وپرا رک راھک ےہ وہ ڈیب یک رطف اش

ٹ

 
ی  رر
ی لی ب
س

ام اھکل اھت

ن

  رکےن اگل اہجں ےبدح وھپولں یک ویتپں ےک چیب ان دوونں اک ی

  ہک ی ارم اس ےک اہھت ںیم رھچی ںیم رس الہےت وہےئ  روح ےن یفن
 
 اےس داھکی ج

  ےل آی ا
 
ی ر

ے

ا اےس آہتسہ ےس لبیٹ ےک ق

ے

  ڑکپای
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ا ےہ 

ن

رھت ڈے وت انمی نیقی رکو ہی اہمترے وہوٹنں ےس زی ادہ اھٹیم وت ںیہن وہاگ نکیل ی 

  یھبت وت ھچک اور بیصن وہاگ

اگلروح ےن ےتسنہ   وہ ےب دح رشاریت ادناز ںیم اتہک ےہ اس ےک ےھچیپ ڑھکا وہ رک کیک اکےنٹ

ا اس ڑکٹا اےس الھکےن یگل ےسج ی ارم ےن 

ٹ

وہےئ کیک رپ رھچی الچیئ اور کیک اک ای  وھچی

  رصف اےنپ وبلں ےس وھچا اھت

  چس اھت اےس ےھٹیم ںیم رصف روح ےک ل  یہ دنسپ ےھت

  وہ کیک اک ڑکٹاروح وک الھک رک ای  ی ار رھپ ےس اس ےک وبلں رپ اکھج اھت

 سمل وسحمس رکیت اس یک رگدن ںیم ی اںیہ ڈاےل اانپ آپ اس ےک وہ اخومیش ےس اس اک 

 وحاےل رک یکچ یھت 

 

ا ازک اس ووجد اینپ ی اوہں ںیم ااھٹےئ واہےس ڈیب رپ ےل آی 

ن

  اس اک ی

ا وت وپاتھچ ریمی امں آپ یک ی اوہں ںیم یک رک ریہ ےہ ۔اس 

ن

ا ی

ے

ارگ اہمترا اٹیب اہیں رپ وہی

ےہ ۔ہتپ ںیہن بک وہ اگ وہ یپاچن اسل اک ہک ںیم اےس اس   ےن وت ی الکل ںیہمت اانپ یہ انب ایل
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ےک روم ںیم رتصخ رکوں اگ اس ےک وہوٹنں ےک دعب اس یک رگدن وک وچےتم وہےئ 

   اس ےک دوونں اہوھتں وک دیق ےئک وہ اینت ےب یسب ےس وبال روح یک یسنہ وھچٹ یئگ

وت ی ارم ےن اےس   سب رکںی ی ارم انتک ںیلج ےگ ریمے ےٹیب ےس اس ےن ےتسنہ وہےئ اہک

  وھگر رک داھکی

اہں رصف اہمترا یہ اٹیب ےہ ہن ریما وت ھچک اتگل یہ ںیہن اس یک ہش رگ وک وچےتم وہےئ وہ 

تہب ایپر ےس وبال روح ےن اس ےک ادناز ںیم روی ام ےک ےئل ےب دح تبحم وسحمس یک 

  یھت

 یتلھگپ وہ اس یک
پ
 ب
پ
تبحم یک دشت وک  اور اب وہ اور یک یتہک اس یک ی اوہں ںیم یھب ب

  وسحمس رک ریہ یھت ہحمل ہحمل ایس یک وہ ریہ یھت

ا اس یک ای  ای  دڑھنک رپ اانپ 

ے

 ےک اسھت اےس اینپ تبحم اک ااسحس دالی
پ
ر زگرےت ب

م
وہ ہ

ام ھکل راہ اھت وہ اےس وخد ںیم دیق رک اکچ اھت

ن

  ی

وسحمس رک   اس یک تبحم وک   اور روح اس یک تبحم یک دیقی یک اس یک انپوہں ںیم یتٹمس

 ریہ یھت ۔ 
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 وج اس یک ای  ای  اسسن اک امکل اھت 

 

°°°°°° 

ر یلکن وت روی ام ڈیب رپ اھٹیب اینپ آںیھکن لسم راہ اھت انیقیًایھب ایھب یہ اجاگ اھت
م
  وہ اہن رک ی اہ

اےنپ دوونں     ےئ روح تہب تبحم ےس وبیل روی اماجگ ایگ ریما ہچب اس اک اماھت وچےتم وہ

ا اس یک وگد ںیم آ اکچ اھت

ے

  ی ازو اس یک رطف ااھٹی

  ہکبج ی ارم ڈیب رپ رہگی دنین ںیم اھت

ا ےہ 

ے

ا ہن امام )ی ای ا دنگا ےب یب وجٹیل اجگ

ے

ا اے وہ ااھت ےبہتب ین اوی

ے

ی ای ا دنگا ےبیب وت تیل داگ

ا ہن امام( وہ ی ارم وک دےتھکی وہےئ روح ےس وپےنھچ اگل 

ے

  وہ ااھچ ہچب ںیہن وہی

 

  ہکبج اےسدنگا ےبیب ےنہک رپ روح وک یسنہ آیئ یھت

 رپ

ے
ے

ا ےہ وہ ورن   اہں ی الکل یھب اےھچ ےچب ںیہن ںیہ وہ وق

ے

 وج دلجی اجگ

ے

ںیہن اجگ تکس

ا ےہ ےسیج ریما روی ام ورن ےہ

ے

 وہی
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رشی رکےن ےک ےیل واش روم ںیم ےل اجےت وہےئ وبیل

ن

  وہ اےس ق

 

ے
ھ

ے

ت

 

پ

ر وخیش ےس لھک ےئگ

ن

ڑ
پل ی
م

 وت روی ام ےک ڈ

 

ا (وہ اےنپ وھچےٹ وھچےٹ 

ن

رھت ڈے ےہی ا )امام آج آپ اک ی 

ن

دےاے ی

ٹ

ا ی 

ے

امام اد اپ ی

رش رکےت وہےئ اےس دھکی رک وپےنھچ اگلروح ےن ریحت ےس ومویتں ےسج داوتن ں ںیم ی 

رھت ڈے ےہ   اےس داھکی اھت الھب اےس ےسیک ہتپ اہک سج اک ی 

 

ری اس ےس وپےنھچ یگل   آپ وک سک ےن اتبی ا روح ریحت ںیم ھگ 

 

ٹ

  ولد آںی دے اول وتلک

 

 ی ایل یپایت او دی۔س

ے

 
 ےلےت۔ی

 
اوتوکب

ے

افل ی

 

 ی ای اش

ے

ب

ارف اچوچ وک وبل   کیٹ یب وہ دا۔یم ےن 

 

ا یم آپ وت وتبں دا ریف یم لھب دی ا)لک ی ای ا ش

ے

ا ی

ے

وشی

ری یپاریٹ وہیگ س  ولگ آںیئ ےگ اور وچٹیلک کیک یھب وہاگ ںیم 

ٹ

رےہ ےھت ہک تہب ی 
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 ےن وسچ ایل اھت آپ وک اتبوں اگ نکیل رھپ ںیم وھبل ایگ (

ا

ے

 اھت نکیل اینت امہ وہ اینپ امں ےک اےھچ ےچب یک رطح اےنپ ی ای ا یک اسری ی اںیت اےس اتبی

ا یہ وھبل ایگ اھت

ن

  ی ات وہ اےس اتبی

 

 نکیل ااھچ یہ وہا ورہن ی ارم یک الپگنن درھی یک درھی رہ اجیت ۔ 

 

اوہ 

ے

ی ارم اےس ربخی اتہک اھت وت طلغ ںیہن اھت نکیل وہ وھجٹ ںیہن وباتل اھت وج داتھکی ویہ اتبی

 یھب رصف روح وک

 

 دی ا یہی تہب ےہ وہ اےس الہنےن ےک ےئل اس ویئ ی ات ںیہن ریمی اجن آپ ےن اب اتب

ارےت وہےئ وبیل

ے

  ےک ڑپکے ای

رے دا )امام روی ام وک رشم آیت 

ے

ایئ ین ی

ن

ایئ ی

ن

اےم ی

 

امام ری ام وت مش آیت اے ری ام امم ےت ش

ایئ ںیہن رکے اگ( اس ےک اہھت اےنپ ڑپکوں رپ دھکی رک 

ن

ایئ ی

ن

ےہ۔روی ام امام ےک اسےنم ی
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  رےتھک وہےئ ےبدح وصعمتیم ےس وبالروی ام اینپ آوھکنں رپ اہھت  

ار رک وسےت وہےئ رشم ںیہن آیت

ے

  روی ام وک اسری رات رشٹ ای

  اور ہن یہ اجوناسںیئ اور رپی ےک اسھت رلفٹ رکےت وہےئ رشم ںیہن آیت ےہ

ایئ رکےت وہےئ رشم آ ریہ ےہ ۔وہ اےس وھگرےت وہےئ وبیل وت 

ن

ایئ ی

ن

نکیل امام ےک اسےنم ی

ا رشارت ےس الھکلھکی اروی ام اینپ آوھکنں ےس 

ے

  اہھت اٹبی

ین ری ام وت مش ین ْیت ری ام وقت اجمک لک ال اے)ںیہن روی ام وک رشم ںیہن آیت روی ام وت ذماق 

  رک راہ ےہ( وہ ےب دح ایپرے ےس ادناز ںیم وبال وت روح ےن ےتسنہ وہےئ ےب یب وپمیش اکنال

 

ر وہ اینت  

ن

ا اہکں ےس اھت وہ وت ہی وسچ وسچ رک رپاشین وہ اجیت یھت ہک آچ

ے

اسری ی اںیت الی

۔دن رات اس ےک اسےنم وج یھب ی اںیت وہیت یھت وہ وھباتل ںیہن اھت اور رھپ دعب ںیم یسک 

ا اھت

ے

  ہن یسک رطح ےس ان وک اامعتسل یھب رکی

را وہ رک وہ ای  تہب یہ وہایشر اور ذنیہ اچب 

ٹ

ا اھت انیقی ی 

ے

وہ وکیئ یھب زیچ تہب دلجی ھکیس اجی

 وہاگ ۔
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ا ہن وھبیتل ی ارم ےک اطمقب وت 

ن

اری

ے

ی یھت اس یک رظن ای

ے

ھت
ی ک

 د

ے
ن

  یھب اس یک ذاہی
 
روح ج

اب اےس اوکسل ںیم یھب دالخ رکوا دانی اچےئہ اھت ویکہکن وہ تہب وہایشر اھت آاسین ےس 

وکسل ڈنیہل رک اتکس اھت اس یک امیبری اک ہتپ ےنلچ ےس ےلہپ ی ارم روح وک وکسل ےک ےیل انم 

  یھب اکچ اھت

 امیبری ےک دعب اب روح ےن رھپ ےس عنم رکدی ا اھت وہ اینت دلجی اس رپ یسک مسق اک نکیل

ا ےہ 

ے

وکیئ وبھج ںیہن ڈاانل اچیتہ یھت اہں نکیل ارگ وہ ای  ےٹنھگ ےک ےئل ےلپ الکس ںیم اجی

  وت اےس وکیئ ارتعاض یھب ںیہن اھت

رآن یپاک 

ے

  ی ارم ےن ہی اتبی ا اھت ہک ےلپ الکس ںیم ق
 
اور امنز یک میلعت دی   اور اخص رک ج

  اجیت ےہ وت روح ےن وفرا یہ اہں رکدی ا

 

  اور اب وت وہ اےلگ ےتفہ ےس وجانئ یھب رکےن واال اھت

ر آیئ اور اب اس ےک ےیل اینپ دنسپ ےک ڑپکے اکنل رک 
م
اےس اےھچ ےس الہن دالھ رک ی اہ

  اےس ایتر رکےن یگل
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ر

ٹ
پ
اھ اس دنگے ےچب وک اگجےن اک سج ےک روی ام وھچیٹ یس رکن ےنہپ اب ی ارم ےک اورپ چ

 اکم رک راہ اھت 

ا ہتب اے وہ ددلی دگ رک 

ے

ا ای

ے

 
ا وشےت او ٹیب رمررز دوتی ری ام ک

ے

 
ات داو دنگے ےتب ک

 (شب اتک اے

 

رزدوھکی روی ام انتک ااھچ ہچب ےہ وہ دلجی اج رک 

ن

 
اھٹ اجؤ دنگے ےچب انتک وسےت وہ ڈیب م

ا ےہ

ے

رش رکی  ( ی 

ا

ے

ر نکمم رطےقی ےس اگجےن یک وکشش رک راہ اھت نکیل وہ اس یک ھٹیپ یک وساری رکی
م
 اےس ہ

د اجاتن ںیہن اھت ہک اس اک ی اپ یھب ایس یک رطح وپرا ڈٹیھ ےہ ای 

 

  ش

روح یھب اچیتہ یھت ہک اب ی ارم اجگ اجےئ ایس ےیل وہ روی ام وک ی الکل یھب اےس گنت 

  رکےن ےک ےئل عنم ںیہن رک ریہ یھت

رے ےس وس راہ اھت ہی وت روح ےک اسھت وایعق تہب ےسیک وہ اسری رات اےس اگج ےک وخد  

ن

م

اااصنیف یھت

ن

ری ی

ٹ

  ی 
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آج ریما اٹیب ہی کنپ وایل رشٹ ےنہپ اگ اور رات یپاریٹ ےک ےیل ہی ولی وایل وہ ای  رشٹ وک 

و  ویہ وج رھک آیئ یھت
ی لک
ر الےت 
م
  اکنل رک ی اہ

 

کیٹ یب اے اول یم  امام یلپ وت وھپن رر ےت وبولہن آد رت اےلم در یم یپایت اے ال وتتلک

ارے رھگ ںیم یپاریٹ ےہ اور 
م
اس وت یب دوں دا )امام رپی وک وفن رک ےک وبول ہن آج رات ہ

ا    وچٹیلک کیک یھب ےہ اور ںیم اس وک یھب دوں اگ( اب وہ ی ارم

ٹ

یک ھٹیپ رپ دیساھ وہ رک ل 

ل رسکلی
فل
 رےھک 

ن

ان

ٹ

 ےک اورپ ی

ن

ان

ٹ

  ادناز ںیم روح وک آرڈر اجری رکاکچ اھت  اینپ ی

 دانی وہاگ  

ن

ن

 

 س
ن

ٹ

 ی
پ

ا ےہ ان وک یھب وت اون

ن

ی الکل کیھٹ ہہک رےہ وہ آپ ےک امومں وک یھب البی

  وہ وفن ااھٹیت ڈیب رپ یہ ھٹیب یئگ

ای ایش ےک وطر رپ اتیل وخش وہا اھت

 

  ہک روی ام روح یک ی ات وک ش
 
  ج

  دورسی رطف ےس درک یک آواز آیئ 
 
 ولیہ اس ےن وفن یک ج

ریہ وہں آج رات ریمی اسرگلہ ےہ اور آپ رپی وک ےل   درک اھبیئ ںیم روح ی ات رک

 رک ےکچ ںیہ 

ٹ
 

ارف اھبیئ وخد یہ اونای

 

رک یپاریٹ ںیم رضور آےئ اگ وےسی وت رپی وک لک یہ ش
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ا اھت ایس ےیل ںیم وفن رک ریہ وہں وہ اس یک ےنس ریغب اینپ 

ن

 رکی

ٹ
 

نکیل آپ وک یھب اونای

  ےنہک یگل

 ےہ وہ   ںیم ںیہن آ اتکس اور ہن یہ اس رطح ےک

ٹ

وصفل مسق یک یپارزیٹ ںیم ےھجم ارٹنس

ر ہن وہا

 

  ےب دح رسد ادناز ںیم وبال نکیل روح وک ی الکل ای

 

ا وہاگ ارگ آپ ںیہن آےئ وت ںیم کیک ںیہن اکوٹں یگ وہ 

ن

 آپ وک آی

ے

اےسی ےسیک ںیہن آتکس

  دضی ادناز ںیم وبیل

رق

ن

رھت ڈے اہمترا کیک مت اکوٹ ی ا ہن اکوٹ ےھجم یک ق ا ےہ وہ ایس ےجہل ںیم وبال  اہمترا ی 

ے

  ڑپی

رق ڑپے اگ ںیم ےلہپ وبل 

ن

ا اچےیہ اور ق

ن

رق وت آپ وک ڑپی

ن

ا ق

ے

رق ںیہن ڑپی

ن

ارے اےسی ےسیک ق

  ریہ وہں آپ ارگ ںیہن آںیئ ےگ وت ںیم کیک ںیہن اکروٹں یگ

  اس ےک ادناز ںیم ای  امن اھت ای  دض یھت وج ںینہب اےنپ اھبویئں ےس رکیت یھت

 اس اک ہی امن ہی دض دورسی رطف وموجد روک یھب وسحمس رک راہ ےہ وہ ںیہن اجیتن یھت 

ی ا ںیہن نکیل وہ اےنپ اھبیئ وک ہی امن دانی اچیتہ یھت ہک اس داین ںیم اس ےک یپاس ای  رہتش 

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

1059 

  ےہ

ارایگض ےس ومی الئ وک وھگرا

ن

  وہ وفن دنب رک اکچ اھت روح ےن ی

دا احظف ہہک رک وفن دنب

ن

ا ےہ مک از مک خ

ے

رھت ڈے یہ ااسی وکن رکی  رک دےتی اور ںیہن وت ےھجم ی 

ارم 

 

وش رک دےتی وہ ہنم انب رک ومی الئ ای  رطف ریتھک روی ام وک دےنھکی یگل نکیل رظنںی ی

  یک لھک وہیئ آوھکنں رپ ڑپی

ی ارم ہی ریمے ےئل تہب لکشم ےہ وہ اس ےک یپاس ےتٹیل وہےئ ےب دح ااسیس ےس وبیل 

  وت ی ارم اکلہ اسرکسمای ا

رزگ ںیہن مت اینپ 
م
ا ہ

ن

اس داین ںیم ھچک یھب لکشم ںیہن ےہ روح اور روتشں اک ااسحس دالی

وکشش اجری روھک آج ںیہن وت لک وہ اہمتری تبحم وک رضور وبقل رکے اگ ی ارم ےن ےتہک 

ےئ ای  ےکٹھج ےس روی ام اک ی ازو ڑکپا اور اےس اےنپ ھٹیپ ےس ےچین رکےت وہےئ اینپ وہ

 و ےن اگل
ھن
پ
چ

  ی اوہں ںیم دوبچ رک اینپ داڑیھ 

ی ا رم ریمے وصعمم ےچب ےن یک اگبڑا ےہ آپ اک روی ام ےک الچےن رپ رواحےس ڑھچاےن 

 یگل
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 اک اور ریمی ھٹیپ یک اےس ںیم ےن یک اگبڑا ےہ مت امں ےٹیب   ںیم یھب یسک اک وصعمم ہچب وہا

رام راہ اھت

ن

  وھگڑے یک وساری یتگل ےہ وج آرام ق

 

ا وہااس ےک 

ے

ا اھت اےنپ اجراحہن ادناز ںیم اےس ایپر رکی

ے

ی ارم اس وک ےنشخب اک ارادہ ںیہن رھک

ر نکمم وکشش رک 
م
اگل رسخ رکاکچ اھت ہکبج روح اےنپ وصعمم ےچب وک اچبےن ےک ےیل ہ

  یکچ یھت

ی اور امام اتبو ام

ے

کلت

ن

ن

ر ےک دعب روی ام یک سب اینت یہ آواز  ر وھتڑی دی 
م
ام اتبو)امام اچبؤ امام اچبؤ (ہ

ا

ے

  رھپ وہ ی ارم ےک ےجنکش ںیم آ اجی

  روح تہب وکشش ےک ی اووجد یھب ےس اچب ںیہن یپایئ یھت

 ہک روی ام وک اچبےن ےک ےیل اس ےن ی ارم ےک ی ازو رپ اکٹ یھب دی ا اھت

ے

  اہیں ی

ںیہمت وت ںیم رات وک دوھکیں اگ اور    و رپ زمخ داتھکی وہا سب اانت ہہک ایگنکیل ی ارم اےنپ ی از

  روی ام کھت اہر 
 
  وتمہج وہ ایگ ج

ن

ے روی ام یک اجی

ے

لن
 
ح
م

ای  ی ار رھپ ےس اےنپ ی ازوؤں ںیم 

ا اےس رھپ ےس الھکلھک رک ےنسنہ رپ وبجمر رک 

ے

رک روےن اگل وت وہ اس ےک ٹیپ ںیم دگدگی رکی
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  ایگ

ا اھتانتج وہ اس ےک اج

ے

را آی

ن

ا اھت ی ارم وک اس ےس ایپر رکےن ںیم اانت یہ م

ے

ری

ٹ
پ
  راحہن ایپر ےس چ

اور وہ اجیتن یھت ہک اچےہ وہ ینتک یھب وکشش ویکں ہن رکےل ی ارم ےن ہن وت اانپ ادناز دبانل 

ا اھت

ن

ا وھچڑی

ن

ری

ٹ
پ
  اھت اور ہن یہ روی ام ےن اس ےس چ

°°°°°° 

رھت ڈے ےہ ایس ےئل اب س  وک یہ ہتپ لچ ایگ اھت یک روح اجن یکچ ےہ ہک   آج اس اک ی 

  اسری الپگنن اس ےک اسےنم یہ وہ ریہ یھت

رے یک ی ات یھت وہ اس یک اسرگلہ یک ایتری رک رےہ ےھت اور اےس ی الکل 

ن

نکیل ےنتک م

  اتیمہ ںیہن دے رےہ ےھت

دے رگل وک اکم رکےن یک ی الکل 

ٹ

ھڈ

ے

ب

ر نچک ںیم آج یلیلٰ اور وصعمہم اک ہضبق اھت ویکہکن ی 

   یھتااجزت ںیہن

 دانی اھت رپ 

ٹ
ن

اور ارگ ی ارم ےک اسےنم وہ اہھت ریپ الہیت وت اس ےن س  ےک اسےنم اےس ڈای

 

ٹ
ن

ر روز روی ام ےک اسےنم اےس ڈای
م
ا اچیتہ یھت ویکہکن وہ ہ

ن

 ںیہن اھکی

ٹ
ن

روح اس یک ڈای

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


اہ ی اراز  رمی اقشعِ 

 

  :New Era MagazinePosted On  ) 2 نزیس رمی اروِح  ( ش

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

1062 

 روی ام 

ٹ
ن

 یتکس ےہ اور ی ارم یک ڈای

ٹ
ن

رک ہی یتہک یھت ہک اس یک امں اس ےک ی اپ وک یھب ڈای

راب ںیہن وہےن دے یتکس یھتےک اسےنم  

ن

 چ

 

ح

 م
ب

  اھک رک اانپ ا

  رپی ےن ان ےک رھگ ںیم دقم راھک وت روح وک ای  ادیم یھت ہک وہ 
 
 ج

ے
ے

دورہپ ےک وق

  رپی ےن ہی اتبی ا ہک ڈراویئر ےک اسھت آیئ ےہ وت وہ ای  ی ار رھپ 
 
یھب ادنر آےئ اگ نکیل ج

  ےس دل وسمس رک رہ یئگ

   تہب وخش وہ ایگ اھتاہں نکیل روی ام رپی ےک آ اجےن ےس

رپی ےن اےس اتبی ا اھت ہک اس ےن درک وک ےنلچ ےک ےیل اہک ےہ نکیل درک ےن ا ےس 

ااجزت دے دںی یہی تہب ےہ اس اک اہیں آےن اک وکیئ ارادہ ںیہن ےہ ہکلب وہ وت اےنپ 

 یک یپاریٹ ںیم آج بلک ںیم ایگ وہا ےہ

ے

  یسک دوس

ا  روح ےس زی 

ے

ر اھت بلطم اصف اھت ہک اس اک وہ دوس

ن

 دہ اس ےک ےئل زعی 

 

ر رکےن ںیم اکایمب ہن وہ اکس
م
ا اچاتہ اھت نکیل اس رپ ااسی اظہ

ن

ر رکی
م
  وہ ااسی اظہ

 یک یپاریٹ ںیم ایگ ےہ 

ے

اس ےن رپی وک ہہک رک اجیھب اھت ہک روح وک اتب دانی ہک وہ اےنپ دوس
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 ہک" روح  ارگ روح درک ےک ےیل اتیمہ ہن ریتھک یھت وت وہ رپی وک ہی ہہک رک ویکں اتجیھب 

دی ات وک 

ن

دی ات ےھت وہ اےنپ خ 

ن

وک اتب دانی "بلطم ےک ںیہک ین ںیہک وت اس ےک ادنر یھب خ 

ا اچاتہ اھت

ن

ا اچاتہ اھت وہ اہرٹ سیل ںیہن اھت سب وخد وک اہرٹ سیل انبی

ن

ر ںیہن رکی
م
  یسک رپ اظہ

°°°°°° 

  اس ےن رپی وک وفن رکےک اتبی ا اھت ہک وہ تہب ٹیل آےئ اگ

ر آےن ےک ےئل وفن رکے اگ اور وہ وخد اےس ےنیل
م
 آےئ ڈراویئر ںیہن اور اےس رھگ ےک ی اہ

ر 
م
ر آ اجےئ یسک وک ہی اتبےن یک رضورت ںیہن ےہ ہک ی اہ

م
وت رپی اخومیش ےس رھگ ےس ی اہ

 داھکی رات ےک 

ے
ے

ر چنہپ رک اس ےن ےلہپ وق
م
ےس ےنیل وکن آی ا ےہ نکیل رھگ ےک ی اہ

  ر اس یک اسرگلہ یھباسڑےھ ی ارہ جب رےہ ےھت لفحم متخ وہ یکچ یھت او

ا اس ےک ےیل وکیئ اتیمہ 

ن

ا ہن وہی

ن

ر رکےن ںیم اکایمب راہ اھت ہک روح اک وہی
م
وہ اس رپ ہی اظہ

ا

ے

  ںیہن رھک

اس ےن دو نیت ی ار رپی وک وفن یک وت اس ےن وفن ںیہن ااھٹی ا ھچک وسچ رک اس ےن اےنپ 

راھےئ وت رھگ ںیم اخومیش یھت

ٹ

  ی 

ن

  دقم رھگ ےک ادنر یک اجی
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  اےس دےتھکی یہ وشون اھبگ رک اس ےک یپاس آ ایگ اھت

ا    ہکبج اسھت یہ اس ےک آےگ آےگ اتلچ اےس روم ںیم ےل آی 

وہ س  ولگ اخومیش ےس ےھٹیب ےھت بیجع وکست اھت س  ےن اےس دروازے رپ ڑھکا 

  داھکی اھت

را اس کیک راھک ایگ اھت ےسیج چٹ یھب ںیہن یک ایگ اھت رقتابی یھبس ےچب

ٹ

 وس رےہ ےھت لبیٹ رپ ی 

  اےس دےتھکی یہ روح ےک رہچے رپ ای  روقن یس آ یئگ یھت وہ ادایس ںیہک پھچ یئگ یھت 

 آپ ںیہن آؤ ےگ ںیم کیک ںیہن 

ے

  ی
 
ر اگل دی آےن ںیم ںیم ےن اہک اھت ہن ج اینت دی 

اکوٹں یگ ےھجم وپرا نیقی اھت آپ رضور آںیئ ےگ آپ یک نہب یک اسرگلہ وہ اور آپ ہن  

 ےس آ یگل  آےئ ااسی ےسیک

ن

  وہ اتکس ےہ وہ اس اک اہھت اھتںیم اس ےک یس 

  وہ اچہ رک یھب اےس وخد ےس دور ںیہن رک یپای ا اھت 

اہں نکیل ےب دح رسد ےجہل ںیم وبال ںیم رصف اہیں رپی وک ےنیل آی ا اھت یسک یک اسرگلہ 

  انمےن ےک ےیل ںیہن

راب رک یکچ  

ن

 رک ےک اینپ اسرگلہ اک دن چ

ٹ

 
وہ وت مت ےن تہب طلغ یک ےہ اور ارگ مت ریما وی
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ا اچےیہ اھت ریمے ےیل ہی اسری ی اںیت وکیئ اتیمہ ںیہن ریتھک 

ن

رزگ ںیہن رکی
م
ںیہمت ااسی ہ

ردی  ہی س  ی اںیت رصف انپچب 

ن
ن

مت رھتپ رپ رس امر رک اانپ یہ رس زیمخ رک ریہ وہریمے ی

 ےہ روح

  وہں  ںیم ہن لک مت ےس وکیئ رہتش رانھک اچاتہ اھت ہن یہ آج رانھک اچاتہ

ا 

ن

ٓای

ٹ

ںیم مت ےس رصف اس ےئل انلم اچاتہ اھت ہک ںیم ںیہمت اہمتری امں یک ھچک زیچںی ولی

  اچاتہ وہں

 ےس انلم یھبک یھب 

ے

نکیل رضخ ےن ےھجم ہی ہہک رک مت ےس دور رک دی ا ہک مت اےنپ ی اپ ےک اقب

 دنسپ ںیہن رکوں یگ ریمے دل ںیم اہمترے ےیل ھچک ںیہن اھت روج یھبک یھب ںیہن ںیم 

ا ںیہن اچاتہ اھت ںیم وت یسک ےس وکیئ رہتش 

ن

یھبک یھب اہمترے اسھت اھبیئ نہب اک رہتش اھبنی

  ںیہن رانھک اچاتہ اس داین ںیم ریما سب ای  یہ راہتس ےہ

  اور وہ رہتش رپی ےس ےہ ی ایق ےھجم داین ےک یسک صخش ےس وکیئ بلطم ںیہن

  رک ےنہک اگل  ولچ رپی وہ ےب سح انب اس ےک اہھت ےس اانپ اہھت ڑھچا
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را اگل  ُ
 رپی وک اس اک ادناز تہب ی 

 یھب ںیہن رںیک ےگ ںیم 

ے

اگنٹکی تہب ایھچ رکےت ںیہ آپ یک ریخکیک اکےنٹ ی

رصف آپ اک ااظتنر رکیت ریہ یک آپ ریمے ےئل اانت یھب ںیہن رکںی ےگ اس اک ادناز 

  اانت وصعمامہن اھت ہک وہ اچہ رک یھب ریپآےگ ہن ااھٹ اکس

 اہمترے ےئل اہیں رک   افنئ ارگ

ے

ہی مت ےن ریمے ےیل یک ےہ وت ںیم کیک اکےنٹ ی

اتکس وہں نکیل اس ےک دعب مت اینپ ہی ےب اج دض وھچڑ رک اینپ زدنیگ ںیم آےگ ڑھبوہ یگ 

وہ اس یک ی ات امےتن وہےئ ےنہک اگل اور اس ےک دعب یھب وہ اتہک اھت ہک وہ روح ےک ےیل 

ا رصف روح یک ادا

ے

دی ات ںیہن رھک

ن

  یس ےک ےیل وہ اس یک ی ات امےنن رپ وبجمر وہایگ اھتخ 

 

ا اچاتہ اھت روح 

ن

ا اھت وج رکی

ے

ی ر ںیہن رک یپا
م
تہب وکشش ےک ی اووجد یھب اےنپ آپ وک وہ اظہ

 ی ارم ےن ادنر اےنپ دل ںیم اسبیئ یھت

ٹ

م
  ےک رہچے یک رکسماہ

راھ ےن

ٹ

  ی 

ن

ا اور ہشیمہ یک رطح اہھت ی ارم یک اجی

ٹ

یگل نکیل   س  یک وموجدیگ ںیم کیک اکی

راھ ےن ےک ےئل اہک وت ےباسہتخ 

ٹ

ارے ےس اس ےس کیک درک یک رطف ی 

 

ی ارم ےن اش
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  کیک سیپ ےل آیئ اور انب اس یک 
 
ی ر

ے

 اس یک ہنم ےک ق

ن

یہ وہ اہھت ٹلپ رک ااچی

راتمح یک رپواہ ےیک ہک ہسیپ اس ےک وبلں ےس اگلی ا

ن

  م

ا اچےتہ وہےئ یھب وبجمر وہایگ اھت

ن

  وہ ی

 

ا    اھت اس یک امں اک الٹکاس ےن اےس ٹفگ دی 

الم ےھت

 

رھت ڈے رپ اس ےک وخین رےتش یھب ش   روح ےب دح وخش یھت آج یک اس ی 

ا رپی وک اےنپ اسھت ےل 

ے

یپاریٹ متخ وہےت یہ وہ اےنپ آپ رپ رھپ ےس تخس وخل اطری رکی

رک الچ ایگ نکیل روح تہب وخش یھت اور اس یک وخیش یک وہج ی ارم تہب اےھچ ےس اجاتن 

  اھت

ر اکچ اھت اس اک روح    ےنٹ ےک ااظتنر ںیم روی ام رصف اچٹیلک اھک رککیک اک

ے

رہگی دنین ای

  وک تہب اوسفس اھت

  اس ےئل وہ حبص یہ اس ےک ےیل کیک انبےن اک ارادہ رک یکچ یھت

°°°°°° 
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 رپ رس رھک درک وک یہ وسچ ریہ یھت اےس اب ھجمس یکچ یھت ہک وہ واسی ںیہن 

ن

اس ےک یس 

ر 
م
ا ےہ  ےہ اسیج وخد وک اظہ

ے

  رکی

  درک یھب اےس اینپ نہب امن رک اس ےک اس نیسح رےتش وک 
 
اور وہ دن دور ںیہن ج

  وبقل رکے اگ

ا آج اجےن ےس ےلہپ وہ 

ے

ا اھت وہ اس یک وھچیٹ ےس وھچیٹ زیچ اک ایخل رھک

ے

اور وہ وبقل رکی

  اےس اس یک امں اک ای  اچدنی اک الٹک دے رک ایگ اھت

اور اےس اتبی ا اھت ہک ہی اس یک امں اک ےہ روح ینتک وخش یھت اےس یپا رک رصف ویہ اجیتن 

نکیل آج درک یک وہج ےس اےس اینپ  یھت اس ےک یپاس اینپ امں یک وکیئ زیچ ںیہن یھت

  امں اک سمل یھب وسحمس وہا

ا وت 

ے

  ہک اس یک وخیش وک وسحمس رکےک ی ارم یھب ےب دح وخش اھت اھبیئ اسیج یھب وہی
 
ج

را نکیل نہب اےنپ 

ٹ

ا وہ ی ا ی 

ٹ

اھبیئ ےہ اور ہی رہتش ای  ےب دح اسحس رہتش ےہ اھبیئ وھچی

  س رکیت ےہآپ وک اس ےک وہےت وہےئ وفحمظ اور وبضمط وسحم

ارف ےن یھبک اےس اھبیئ یک یمک وسحمس ہن وہےن دی یھت نکیل درک ےک 

 

رضخ اور ش
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  آاجےن یک وہج ےس وہ اےنپ آپ وک اور زی ادہ وبضمط وسحمس رکےن یگل یھت

وہ اینپ یہ وسوچں ںیم ڈویب بک ےس اےنپ ی اولں رپ اس اک سمل وسحمس رک ریہ یھت اس 

   رک اےس دےنھکی یگلےک اہھت روےک وت ےب اایتخر رس ااھٹ

ا آپ ےھجم وسوچں ںیم یھب ںیہن وسےنچ دےتی یسک اور وکوہ اکشیتی رظنوں 

ن

ےنتک ےتلج ںیہ ی

  ےس دےتھکی وہےئ ےنہک یگل وت ی ارم رکسمای ا

ر ےک ی ارے ںیم 
م
 ںیہمت رصف اےنپ وشہ

ے
ے

رات ےک نیت جب رےہ ںیہ ویبی اور اس وق

رات اینپ وسوچں رپ یسک اور وک وسار روھک   وسانچ اچےیہ ۔ارگ ںیہمت ہی اتگل ےہ ہک مت دن

  یگ اور ںیم ہی زیچ وبقل رک ولں اگ وت ہی اہمتری طلغ یمہف ےہ

روح یک وسوچں رپ رصف اور رصف ی ارم اک قح ےہ وہ اس اک رس ای  ی ار رھپ ےس اےنپ 

 رپ رےتھک وہےئ وبال وت وہ ےب اایتخر رکسما یئ 

ن

  یس 

 وسوچں رپ ہی ویکں روح یک آوھکنں رپ 

 ےک ی اولں رپ  روح

 روح ےک وبلں رپ
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  روح ےک رہچے رپ

 روح یک زدنیگ رپ 

 اور روح یک روح رپ رصف اور رصف ی ارم اک قح ےہ ۔ 

 

 رصف اور رصف ی ارم اکیمظ یک ےہ ۔ 

ے

 روح رس ےس یپاؤں ی

وہ ہی س  ھچک یھب وبانل اچاتہ اھت نکیل اس ےس ےلہپ یہ روح وبل یئگ وت وہ قہقہ اگلےت وہےئ 

 ںیم چنھب اکچ اھت

ن

  اےس اےنپ یس 

ا اس ےک اکن یک ول وچم رک وبال 

ے

روح وت تہب دھجمسار ےہ وہ اس ےک اکن ںیم رسوگیش رکی

 ںیم اانپ آپ اپھچی ا یئگ

ن

  وت وہ رکسما رک اس ےک یس 

 

°°°°°° 

 ےس 

ن

را ےگل اگ درک اھبیئ وہ اس ےک یس  آپ ویں ھجم ےس دور اجںیئ ےگ وت ےھجم تہب ی 

  یگل لسلسم رو ریہ یھت 
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ںیم رپی اک العج رکواےن اج راہ وہں دلجی واسپ آ اجؤں اگ وہ اےس یسک مسق اک وکیئ دالہس 

  دانی ںیہن اچاتہ اھت نکیل وبجمر اھت

   آوسن ےیل وبیلےھجم آپ یک تہب ی اد آےئ یگ وہ آوھکنں ںیم

ریمے آےن ےس ےلہپ یھب    ےھجم ی اد رکےن ےس رتہب ےہ ہک اینپ زدنیگ یک رطف وغر رکو

 اہمتری زدنیگ تہب ایپری یھت ۔ 

ا دنب رکو ےھجم آوسن ی الکل یھب اےھچ ںیہن ےتگل وہ ہی ںیہن ہک یپای ا اھت ہک اےس اس 

ن

ا دوھی

ن

ہی روی

  یک آھکن ےس ےتہب آوسن اےھچ ںیہن گل رےہ

 و روح آیپ انتک رو یگ ۔ سب رک

ںیم یھب وت اےنپ رویم ےب یب ےس دور اج ریہ وہں ہک ریمی آوھکنں ںیم آوسن ںیہ۔اےس 

ر الکن وت روح وںیہ ھٹیب رک روےن یگل ہکبج اس ےک روےن رپ 
م
ا درک واہں ےس ی اہ

ے

دور رکی

  آ رک ےنہک یگل
 
ی ر

ے

  رپی اس ےک ق

سپ آؤ اس ےک ےلگ ےس یتگل ےنہک اہلل ںیہمت افش دے رپی اور مت کیھٹ وہ رک دلجی وا

  یگل
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ر ولچ رویم وک وبول ہک ےھجم یسک رکے ںیم بک ےس ںیتنم رکریہ وہں 
م
آنیم ولچہن ی اہ

  ی الکل ریمی ی ات ںیہن امن راہ

 روح 

ے

 
اہ ےہ وہ ہنم وسبر رک اس یک اکشی

ن

ا گ

ن

اور وت اور ےھجم اتہک ےہ رپایئ ڑلویکں وک یسک رکی

  وح وک یسنہ آیئ۔اس ےک ادناز رپ ر   ےس رکےن یگل

 ریہ وہں۔اےنت رخنے وت یھبک اہمترے 

ن

ی ار وسنہ ںیہن سب ای  وھچیٹ یس یسک یہ وت امن

ا ےہ

ے

  اھبیئ ےن ںیہن داھکےئانتج اہمترا اٹیب داھکی

ا ےہ ۔اہمترے اعمےلم ںیم وت ی الکل 

ے

اب ےھجم یک اتپ ریما اھبیئ ںیہمت ےنتک رخنے داھکی

ا ےہ ۔روح ےن ےتسنہ

ے

 وہےئ اہکوت رپی پنیھج یئگ ےب دایھین ںیم وہ اچیبرا یہ وسحمس وہی

 ہشیمہ یہ طلغ اافلظ اک اامعتسل رکیت یھت 

 

ے
ے

ر وق
م
ی ںیہن وہ ےسیک ہ

ے

ھت
ی ک

ریما وہ بلطم ںیہن اھت اور اےنت یھب اچیبرے ںیہن ںیہ وہ د

  ڈاےتٹن رےتہ ںیہ ےھجم

 رپ دواایئں ےل ول وت وہ ںیھمت ںیہن ڈاںیٹن ےگروح ےن وفرا ا

ے
ے

س یک اسڈیئ مت ارگ وق

  یل
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م اصج  یک یچمچ ےس ی ات رک ریہ وہں اس دن ج

 

کس

ںیم وت وھبل یئگ ہک ںیم وت در

ا ہک ںیم ےن ڈیمنسی ںیہن یل 

ن

ںیم اہمترے رھگ ہپ یھت وتمت ےن وفن رکےک اتبی ا اھت ی

 ںیہمت اتپ ےہ رھگ آرک ےھجم انتک ڈااٹن اوہنں ےن ۔

 ولچ اب یہمت بیصن ںیم وہ وت مت یہ یہس  ی ار مت لیف وہ مت یسیج دنن ںیہن اچےیہ یھت ےھجم

ر رویم ےس یسک دالوادوزیلپ۔ 
م
ا ی اہ

ن

 ولچی

اب وت ںیم اےنپ رویم وک روز دھکی یھب ںیہن یپاؤں یگ۔وہ ںیتنم رک ریہ یھت روح وکیئ اس 

  یک ی ات امینن ڑپی

°°°° 

اس رطف یھب یسک دو رپی ےن اےس دےتھکی وہےئ اانپ دورسا اگل آےگ ایگ وت وہ اےس  

  رےن اگلوھگ

ات یہ یشک یت دلی اوی یت )ای  یہ یسک یک ڈلی وہیئ یھت( وہ امں ےک اہوھتں ےس 

 وچٹیلک ےتیل وہےئ وبال

ںیتنم رکےن ےک دعب اےس الچل دے رک رپی وک سک رکےن رپ    روح ےن تہب اسری  
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   انمی ا اھت

ا   روی ام وکیئ ی ات ںیہن امیم وک سک رک ول روح ےن اھجمسی 

رڈنی وہں ںیم اس یک رپی ڑتپ رک وبیل ربخدار وج ےھجم ام

ن

  یم اہک رگل ق

 دحمود روھک ریمے اور روی ام ےک چیب ںیم وج رہتش ےہ 

ے

ہی رہتش دار ی اں مت اےنپ اھبیئ ی

راب رکےن یک رضورت ںیہن

ن

  اےس چ

ا   وہ وارن رکےت وہےئ وبیل روح ےن وفرا اےنپ اکونں وک اہھت اگلی 

رڈنی ںیہ روح   2۔   1س ںیم یھب  وےسی ریمی اافنرنشیم ےک اطمقب اس یک الک

ن

رگل ق

  ےن اتبی ا وت رپی اےس وھگرےن یگل

  ایھب اےس ےلپ الکس ںیم اجےت وہےئ ای  ہنیہم یہ وہا اھت

رڈنی انب ےک راھک ےہ وہ اےس وھگرےت وہےئ  

ن

یک مت ےن ریمے العوہ یھب یسک وک رگل ق

  وپےنھچ یگل

دےے)اہں ریمی الکس ںیم تہب 

ٹ

ایل زلگےہ وت یلیم رھپی 

 

 ش

ے

 
اں یلیم الکش یم ی

رڈنیز ںیہ (۔روی ام ےن وفراً وصعمتیم ےس اہک

ن

  اسری رگزل ںیہ وج ریمی ق
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رڈنیز وہیئ وہ روح وک دےتھکی وہےئ وخد وک دالہس  

ن

رڈنی وھتڑی ہن وہیئ وہ وت ق

ن

یک ی ار وہ رگل ق

 دےتی ادناز ںیم وبیل 

رڈنی یھب وہ ین دب لگ او او

ن

  رگل وہ اور ق
 
د اہ یتہ اے)ںیہن ج

ٹ

د او وہ لگ رھپی 

ٹ

ل رھپی 

رڈنی یہ وہیت ےہ( روی ام اس یک طلغ یمہف دور رکےت وہےئ وبال وت تہب اچےتہ 

ن

وہ رگل ق

 وہےئ یھب روح اینپ یسنہ ہن اپھچ یکس

رڈنی وہں وہ اےس اھجمس

ن

  روی ام مت رصف ھجم ےس ایپر رکےت وہ ی اد رانھک ںیم اہمتری رگل ق

  ریہ یھت

ا وہں (۔وہ تہب  

ے

ا وہں)ںیم رصف اینپ امام ےس ایپر رکی

ے

ری

ے

ںیم رشف ایلپ امام ےش ایپر ی

  وسچ رک وبال

ارے ریمے وگول امام ےس وت س  ولگ ایپر رکےت ںیہ نکیل ریما اور اہمترا رہتش اگل ےہ 

  ہک روح ےس اینپ یسنہ وک رٹنکول ںیہن وہریہ یھت
 
  وہ اےس اھجمس ریہ یھت ج

اک اگل ےہ ہی اہمتری امیم وہیت ےہ اےس ےھچیپ ےس درک یک آواز انسیئ دی وت روح اس  

ےک دل وک ھچک وہا اھت آج یلہپ ی ار اس ےن وخد وک روح اک اھبیئ وت ںیہن اہک اھت نکیل رپی وک 
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  روی ام یک امیم ہہک رک اےنپ رےتش وک وبقل رک ایل اھت

دی ات اس یک وسچ

ن

  ےس تہب دور ےھت  رپی ریپ کٹپ رک رہ یئگ روح ےک خ 

ادی رکںی ےگ درک ےک واہں 

 

رے وہ اجںیئ ےگ ہن مہ دوونں ش

ٹ

  مہ دوونں ی 
 
ج

وموجد وہےن رپ وہ تہب آہتسہ آواز ںیم وبیل یھت درک رفس ےک ےیلاسامن کیپ رک ےک 

ے واےل ےھت   اگڑی ںیم رھک

ن

کلن

ن

ن
ر ںیم وہ اہیں ےس    راہ اھت۔وھتڑی یہ دی 

رین اسدی  

ے

 دمے آپ ےش اسدی ین ی

ن

ے

 

روں دا آپ اےلپ ل

ے

 یم داون اھتیئ ےس ی

ے

ت

 

  

ادی وت ںیم اجون اسی

 

ادی ںیہن رکین ش

 

ولھکش دوی ےت یپاش روہ )نکیل ےھجم آپ ےس ش

  ےس رکوں اگ آپ اےنپ ڑھکوس دوی ےل یپاس روہ(وہ ےلہپ ےس یہ ہلصیف رک ےک اھٹیب اھت

  روح اےنپ ےٹیب وک دھکی رک شع شع رک ایھٹ

رڈنی اس یک رپی یھت یپار

ن

ادی اس رگل ق

 

رڈنیز الکس ںیم لم یکچ یھت اور ش

ن

امئ رگل ق

ٹ

ٹ ی

 ےن اجون اسںیئ ےس رکین یھت ۔ 

ی ا رم اےس رھٹیک اتہک اھت اور ہی طلغ ںیہن اھت اہں نکیل ہی ی ات وہ ی ارم ےک اسےنم وبقل 

  ںیہن رکیت یھت
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°°° 

ارف اےنپ اکم رپ مک اور وصعمہم رپ زی ادہ دایھن دے راہ اھت

 

  آج لک ش

ر اےنپ رھگ

ن

ا اھت آچ

ن

  ںیم آےن واےل ےئن ےبیب وک ومکلی یھب رکی

ارف

 

 اھت نکیل ش

ے
ے

ا اھت    ایھب وت ےب یب وک آےن ںیم تہب وق

ے

رھپ یھب اس اک تہب ایخل رھک

ا اھت اس اک انہک اھت ہک 

ے

ارف اس ی ات وک وبقل ںیہن رکی

 

رضخا ےس وجڑو اک الغم اتہک اھت نکیل ش

  ارگ ویبی اک ایخل رانھک وجڑو اک الغم اننب ےہ

 وت اےس اس ی ات ںیم وکیئ ارتعاض ںیہن اھت ۔ 

ا اھت اور یلیلٰ ےک اسےنم وت اس یک 

ے

ہکبج رضخ یھب یلیلٰ یک اسری ی اںیت اماتن اھت اس اک ایخل رھک

  یتلچ یھب ںیہن یھت

ارف یک رشارںیت اور تبحم رھبی رچین س  ےک اسےنم یھت  

 

نکیل اس ےک ی اووجد یھب ش

  الغم وہشمر اھت  سج یک وہج ےس آسف ںیم وجڑو اک 

 

°°°°° 
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 وہ رہم ےک ی ال انبےن ںیم رصموف 

ے
ے

یلیلٰ ای  ہٹنھگ ےلہپ یہ اجگ یکچ یھت اور اس وق

ررےل اور دورسی ےک 
ھ
ھگ

گ

رق اھت ہک ای  ےک ی ال 

ن

یھت ان دوونں ونہبں ںیم سب یہی ق

ا

ے

  ی الکل دیسےھ ےھت رہم ےک ی ال انبےت انبےت ای  ہٹنھگ وت گل یہ اجی

ا وت اس   اس ےیل وہ اےس رضخ 

ے

یک ریغ اموجدیگ ای  ہٹنھگ ےلہپ اگجیت یھت ویکہکن ارگ رضخ وہی

 آاسین وہاجیت   ےک ےیل

 ی الکل ایتر یھب وہ اجی ا رکیت 

ے

 
 وت انعی

ے

  ی

ے

 وہ اس ےک ی ال انبیت ےہ ی

ے

  ی
 
ج

ا وہ زی ادہ وشر اچمیت وترضخ وخد تہب رنیم ےس اس ےک ی ال    یھت

ے

سج دن رضخ رھگ ےپ وہی

  انب داتی

 آےن یک وہج ےس آج یلیلٰ ےن اےس گنت ںیہن یک اھت ہکلب وخد یہ ای  نکیل رات ٹیل

  ہٹنھگ ےلہپ اجرک اکم متخ رکےن یگل

 اور اب وہ ان دوونں وک ایتر رکےک وخد یہ وکسل وھچڑےن اجےنوایل یھت۔

آج رات وکوہ ولگ یسک امہ اکم ےک ےیل اجےن واےل ےھت وایسپ یھب ٹیل یہ وہین یھت 

  یھت ہک رضخ ذرا آرام رک ےلاس ےیل وہ اچیتہ  
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ا ےہ

ن

  رھپ دعب ںیم ایس ےن یہ ہی س  ھچک رکی

 زگاریت یھت اںیہن یتھجمس اور وخد وک ےنھجمس اک 

ے
ے

اب وہ اینپ ویٹیبں ےک اسھت زی ادہ وق

متس یک اھت اس ےک دعب وہ اینپ ویٹیبں وک ذرا یھب رظنادناز    ومعق دیتی رضخ ےن اس رپ وج

  ںیہن رکیت یھت اور رضخ وک ہی ی ات ےب دح دنسپ یھت

یت یھت یلیلٰ یک امراک وہ درد ی اد رکےک وہ اس احدےث وک ی اد رک ےک رضخ وک آج یھب فیلکت وہ

  آیئگ یھت اور ہی ای  
 
ی ر

ے

آج یھب ڑتپ ااتھٹ نکیل اس ےک دعب یلیلٰ اینپ ویٹیبں ےک ق

  تہب ایھچ ی ات یھت

ر رکدیتی 
م
دی ات اپھچیت ںیہن یھت ہکلب لھک رک اینپ ویٹیبں رپ اظہ

ن

 اب وہ اےنپ خ 

°°°°° 

 اھت آےنیئ ےک اسےنم ڑھکا وہ اےنپ ی ال انب آج وہ ای  تہب یہ امہ اکم ےک ےئل اجےن واال

 یہ دایھن آےنیئ ںیم ڈیب رپ وموجد روی ام رپ ایگ وج اس یک وپری رطح 

ن

  ااچی
 
راہ اھت ج

ا انیقیًاینپ یہ دنھ ںیم اھت

ے

  ےس لقن رک ی

ا وت وہ یھب ڈیب رک ڑھکا اےنپ ےھنن ےس اہوھتں ےس 

ے

ی ارم ی اولں یک رطف اہھت ےل رک اجی
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  رکےن اتگلاےنپ ی ال ےھچیپ  

روح وت اانت وشر اچمیت یھت ہک اس ےک ی ال وٹکاےئ نکیل وہ وہ وت اےنپ ی اولں وک اہھت ںیہن 

  اگلےن داتی اھت

ار راہ ےہ ےب اسہتخ 

ے

ی ارم بک ےس ونٹ رک راہ اھت وہ اس یک ای  ای  رحتک یک لقن ای

 لیھپ یئگ

ٹ

م
  یہ اس ےک رہچے رپ رکسماہ

ں ںیم امھگےت وہےئ ی اولں وک اکٹھج دی ا اور ایس ےک اس ےن آہتسہ ےس اانپ اہھت وپرے ی اول

  ی ارم ےن ارپسی واےل ادناز ںیم رس الہی ا  ادناز ںیم روی ام ےن یھب ہی رحتک یک یھت

ا   اور اےنپ رہچے رپ وموجد داڑیھ وک اےنپ اوگنےھٹ ےس اہسی 

  روی ام ےن اس یک لقن رکےت وہےئ میس وٹ میس یہی اکم یک اھت

ا وہا اےس یھب ہی رکےت وہےئ دھکی  ی ارم اےنپ رس ےک ی ا

ے

گلی ااں الچی

ن

ن
ا ا

ے

ولں ںیم اہھت ریھپی

ر ےک داھکی وت ےسیج وہ وچر وچری رکےت وہےئ ڑکپا ایگ 

ٹ

 ی ارم ےن ےھچیپ م

ن

  ااچی
 
راہ اھت ج

  اےلگ یہ ےحمل وہ ڈیب رپ ھٹیب اکچ اھت

  ہی یک رک راہ اھت وتوہ اےس وھگرےت وہےئ وپےنھچ اگل ہکبج روی ام ااجنن نب ایگ
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ا)ںیم وت ھچک ںیہن رک راہاھت( وہ اےنپ وھچےٹ وھچےٹ اہھت داںیئ ی اںیئ 

ے

ر را ی

ے

 ین ی

ے

یم وت تک

ا وہا وجاب دے رک اانپ ڈیٹی رئیب ااھٹ اکچ اھت دصقم رمکے ےس اھبگ اجےن اک اھت

ے

  رہلای

ھچک ںیہن رک راہ اھت ہک ےچب ریمی لقن رک راہ اھت وت ۔۔ی ارم ےن اےس ےھچیپ ےس ڑکپ رک واسپ 

   رپ رھک دی اڈیب

ا راہ

ے

 یہی رعنہ اگلی

ے

 ےنچنہپ ی

ے

  امام اتبو امام اتبو) امام اچبؤ امام اچبؤ (روی ام زنیم ےس واسپ ڈیب ی

ا  ر اس یک رطف آی 

ے

ےھجت وت اٹیب ںیم اچبؤں اگ ی ارم ےناےس ڈیب رپ کنیھپ رک دروازے یک ق

ان ںیہن اھت اس ےن دروازہ ادنر ےس الک یک

 
ن

ام و ن

ن

 وکیئ ی

ے

  دور دور ی

  اب ی ارم ںیم اھت اور اس اک اکشر

ا 

ے

ا ےہ ی ارم رکسمای

ے

لچ اٹیب اب ںیم ےھجت اتبؤں اگ ریمی لقن رکےن واولں اک یک ااجنم وہی

راھ

ٹ

  وہا اس یک رطف ی 

 یل اول دمے وشل دںی)ہی وچٹیلک یل اور ےھجم وھچڑ دںی(اس ےن الچل 

ٹ

ہی وتلک

  دی ا

ے واال اھت اس ےھجم ںیہن اچےیہ ںیم وت ےھجت یہ اھکؤں اگ و

ن

کلن

ن

ن
ہ ےنتک امہ اکم ےک ےئل رھگ ےس 
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 وت اےس روی ام ےک اسھت دو دو اہھت رکےن ےھت

ے
ے

  ےک ذنہ ےس ی الکل لکن اکچ اھت اس وق

ر داےتن دی )ںیم الچ اجؤں اگ امام آ رک تہب ڈاےٹن یگ( وہ ڈراےن اگل

ے

  یم التو دا امام آی

 

ن

 وہ آےئ یگ ںیم اانپ اکم رک ولں اگ وہ ااچی

ے

  ی
 
  رکےت  ج

 
ی ر

ے

اےس ڑکپ رک اےنپ ق

  وہےئ اس ےک وھچےٹ ےس اگل وک ااہتنیئ اجراحہن ادناز ںیم وچےنم اگل

  اور اس ےک اسھت یہ روی ام یک خیچ اور اکپر روح ےک اکونں اک رہتس اچہپن یکچ یھت

روح نچک ںیم یھت ہکبج اےس رمکے ےس وھتڑی وھتڑی آواز آ ریہ یھت وہ روی ام وک ایتر 

 وہ اس اک رکےک نچک ںیم  

ے

  ی
 
 اہن راہ اھت۔روح ےن وساچ ہک ج

ے
ے

آیئ یھت ی ارم اس وق

 وہ اس ےک اسھت رےہ اگ نکیل روی ام ےن وںیہ رپ ی ار م اک ومی الئ 

ے

  ی

ے

اہتش انبےئ یگ ی

ن

ی

آ ریہ یھت بلطم اصف اھت ہک    ڑکپ ایل اور ڈیب رپ ٹیل ایگ نکیل اب وت اس یک دیب دیب آواز

  وہ ی ارم ےک ےجنکش ںیم آ اکچ ےہ

  ی ا اہلل ریما وصعمم ہچب

  وہ دلجی ےس رمکے یک اجن اھبیگ اہجں ےلہپ یہ وشون وھبےنکن ںیم رصموف اھت

د یہ انچب اھت ای 

 

  بلطم دروازہ ادنر ےس الک اھت آج وت اس اک اٹیب ش
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ا

ے

 ادنر ےس یھبک اس ےک الھکھکےن یک آواز آیت وت یھبک وہ روح وک اکپر راہ وہی

د آج اس ےن انچب یہ ںیہن اھت ای 

 

  وہ دروازہ اٹھکٹھک رک کھت یکچ یھت نکیل ش

  نکیل آج روی ا م رو ںیہن راہ اھت ہکلب وہ ی ارم اک وپرا وپرا اقمہلب رک راہ اھت

ا وہا دیساھ رکےک اس ےک اورپ ھٹیب ایگ 

ے

  وہ ی ارم اک ای  اہھت ڑکپ رک اےس وخد ےس دور رکی

یلپ رو وت ےل داوں دا )ںیم ریہو وہں آپ ونلی ںیہ وہ اینپ یم ارو وہ آپ نیلب وہ ںیم ا

ا اقمےلبیک رھبوپر وکشش رک راہ اھت    روح وک

ے

ےل اجؤں اگ (وہ اس ےک دوونں اہھت ڑکپی

رے ےس اوجناےئ رک راہ اھت

ن

  ہکلب اس ےک ادناز رپ ی ارم تہب م

 

 ےس ڈیب رپ اور ںیم س  ےس ےلہپ اس ونلی وک ااھٹ رک ےل اجؤں اگ وہ اےس ای  ی ار رھپ

ا وہا داڑیھ اس یک رگدن رپ وبچےن اگل

ے

  کنیھپ ی

ا( روی ام ےن اتبی ا ےسیج دصقم اےس ہی ی ات 

ن

ا)نکیل ریہو وت ںیم وہں ی

ن

 ارو وت یم وہی

ن

ے

 

ل

ا ےہ وہ اےس ےل رک ںیہن اج اتکس ویکں ہک 

ے

اھجمسےن اک وہ ےک ریہو اتیج ےہ اور ونلی اہری

  ریہو وت روی ام ےہ
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 اج 

ے

 
 

  ےئ ی ارم ےب دح ایپر ےس اتہک ای  ی اررھپ اےس اےنپ اورپ اھٹب اکچ اھت وت ریہو ڑلرک ج

وہ ی ارم ےک دوونں اہوھتں رپ انتج زور ڈال اتکس اھت ڈال رک اےس ڈیب ےک یپاس ےل ایگ سج 

 اکچ ےہ

ے

 
 

  اک بلطم اھت ہک اب وہ ج

روی ام   اب وہ ی ارم ےک ٹیپ ےک اورپ یہ ایسی ایسی الھچ وکد رک راہ اھت اس ےک دعب روح وک

  ےک اجبےئ ی ارم یک آواز انسیئ دی

ر روح ےن رس یفن ںیم الہےت وہےئ نچک  
م
روح اچبو روح اچبؤ اہمترا اٹیب ےھجم امر ڈاےل اگ ی اہ

  اےس روی ام یک آواز انسیئ دی
 
راھےئ ج

ٹ

  یک رطف دقم ی 

وتیئ اتبےن ین آےئ دا روح رشف یلیم اے )وکیئ اچبےن ںیہن آےئ اگ روح رصف ریمی 

  داھکی ےہ( روی ا

ن

م ی الکل ریہو یک رطح رپافرم رک راہ اھت اس ےن ای  رظن وشون یک اجی

 بک متخ وہیئ 

ن

 
ارہ یک ۔ہتپ ںیہن روی ام اور ی ارم یک ج

 

اور رھپ اےس اےنپ اسھت آےن اک اش

  یھت

 

ر وھبیک یتھٹیب    اب وہ ان ےک رکچ ںیم اور ینتک دی 
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ا روح ےک ےھچیپ ےھچیپ

ے

  یہ آ ایگ  وشون یھب دوونں وک اونگر رکی

°°°° 

ےھجم اچب ول ڈویل ےھجم امر ڈاےل اگ اس ےن وخد وفن رکےک ےھجم اہک ےہ ہک ایلگ ی اری ریمی 

 وہ وہ اصرم ےک اسےنم اہھت وجڑراہ اھت

ے

  ےہ رصف مت یہ ےھجم سب اچب تکس

 و ریٹ اک ااظتنم ںیم رک اکچ وہں ڈویل وت یک اہیں 
ی کن
س

 

ٹ
 

ای

ٹ

آپ رکف ہن رکںی رس آپ یک ی

   آ اتکس آپ ےب رکف وہ اجںیئ اصرم ےن نیقی دالی اوکیئ ںیہن

ےسیک ےب رکف وہ اجؤں آرسیف ڈویل ےن ےھجم وفن یک ےہ اور اہک ےہ ہک ایلگ ی اری ریمی ےہ 

  وت ےھجم اجن ےس امر ڈاےل اگ زیلپ ےھجم اچب ول

ا ںیہن اچاتہ وہ اس ےک اسےنم اہھت وجڑ رک راہ اھتاصرم ےبدح ااتکی ا وہا اھت ےلہپ

ن

 ںیم رمی

ونوجان لسن یک ابتیہ ےک ےئل ڈرزگ اک ددنھا رکےک اس ےن وپری ویینریٹس ںیم ڑلوکں 

  اس یک میٹ ےک ربممز ڈویل ےک اہوھتں لتق وہ رےہ ےھت وت 
 
ری اد رک دی ا اھت اور اب ج وک ی 

 راہ اھت

ن

  وہ اینپ اجن یک کیھب آرسیف اصرم ےس امن

 ویکسریٹ اک ااظتنم رکےن ےک ی اووجد

ٹ
 

ای

ٹ

ام   اےنپ ےیل ی

ن

یھب وہ تہب زی ادہ ڈرا وہا اھت ڈویل ی
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اک اسہی اس ےک رس رپ ڈنمال راہ اھت آج حبص ڈویل ےن وفن رکےک اےس وخد اہک اھت ہک آج یک 

ری رات ےہ

ن

  رات اہمتری زدنیگ یک آچ

 ںیم ی ایق یک الںیش یلم ںیھت اےس نیقی اھت وہ یھب زدنہ ںیہن ےچب اگ

ے

ری احل   ینتج ی 

  یگ ہک زامہن ی اد رکے اگاور ومت یھب ایسی ومت وہ

 24رس ںیم ےن آپ وک اتبی ا ہن ہک ںیم آپ یک ویکسریٹ اک ااظتنم رک اکچ وہں ہی آرسیفز  

  ےٹنھگ آپ ےک اسھت رںیہ ےگ آپ اکیف رات وہ یکچ ےہ ےھجم انلچ اچےیہ

  اصرم ےن اہک وت آدیم اور زی ادہ وخزفدہ وہایگ

 اجو ےھجم مت رپ رھبوہس ےہ اور یسک 

ے

 اجؤ ےھجم نیقی ےہ  ںیہن مت م

ے

 رووک نکیل مت م

ے

م

رھ ایگ 

ٹ
پ
 مت ےھجم اچب ول ےگ وہ ںیتنم رک راہ اھت اصرم وک ااھچ اخاص ہصغ چ

را روہں ریما بلطم 

ٹ
پ
اےب اوےئ ایطلغں وت رکے اور رات اسری اہیں وسیل رپ ںیم چ

ےہ رس ریمی ڈوییٹ اوور متخ وہےکچ ںیہ اب ںیم اہیں ںیہن رک اتکس وہ اانپ ہصغ طبض 

 اانت زی ادہ ڈرا وہا اھت ہک رک

ے
ے

ےت وہےئ اےس اھجمسےن واےل ادناز ںیم وبال وہ اس وق

  اصرم ےک دبزیمتاہن ےجہل وک یھب اونگررکایگ
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 و ریٹ اک اخص 
ی کن
س

ںیم اتلچ وہں ریمےآرسیف آپ ےک اسھت رںیہ ےگ ہی آپ ےک 

ر آ 
م
دا احظف اس ےس ےلہپ ہک وہ اےس رواتک اصرم واہں ےس لکن رک ی اہ

ن

ایخل رںیھک ےگ خ

  ایگ

مت ولگ ںیہی رپ رانک اہمتری اچےئ یپاین اک ااظتنم رک دی ا ےہ ںیم ےن ی الکل یھب وکیئ یطلغ  

ر
م
ا ںیہن وہین اچےیہ یہی ی اہ

ے

ا اچےیہ وہ ان دوونں وک آرڈر رکی

ن

 رانہ اس آدیم وک ھچک ںیہن وہی

ر لکن رک اانپ وفن اکنل اکچ اھت
م
  ی اہ

  وفن ےتگل یہ وہ رشوع وہایگ

 

ے

ا ےہ امرو نکیل اہلل ےک واےطس ےلہپ وارگنن م

ن

دوھکی ی ارم سج وک اکانٹ ےہ اکوٹ سج وک امری

ریمے ےھچیپ اگل دی ا ےہ اجن یہ ںیہن دی ا رکو ی ارمہ ولگ سنھپ اجےت ںیہ یک وکپچ آدیم  

راب رک راھک ےہ اس    وھچڑ راہ اھت ڈویل ےھجم امر ڈاےل اگ ڈویل ےھجم امر ڈاےل اگ

ن

دامغ چ

  آدیم ےن ہی وکن اس رطہقی اکنال ےہ مت ےن دبہل ےنیل اک

  وہ اکیف زیبار ےس ادناز ںیم وبال

ا وہں اےس ےلہپ یہ اتب  ہی ریما اٹسلئ ےہ اسرا

ے

 داتی وہں ہک اس یک ومت ںیم ےسج امری
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ری اسںیسن ےنیل ےک ےئل ایتر وہاجےئ ۔وہ اےنپ آسف ںیم 

ن

اہک وہ اینپ آچ

ے

  ےہ ی
 
ی ر

ے

ق

  اھٹیب وہں نکیل ادناز ںیم وبال

ے اک ارادہ راھک ےہ مت ےن اصرم اس ےک وافدار اسیھت یک رطح 

ن

کن
 
ی

ٹ

پ

ااھچ اےس ےنتک ےجب 

  وپےنھچ اگل

 اتبی ا ویکہکن وہ اجاتن اھت اصرم اےس رات وپےن دو ےجب ۔ی ارم ےن اامیدناری ےس

ے
ے

 وق

ا 

ن

ا ےہ اےس رمی

ن

اچبےن یک ینتک یہ وکشش ویکں ہن رک نکیل ڈویل ےک اہوھتں ےسج رمی

  ےہ

 و ریٹ اگرڈز وک ںیم 
ی کن
س

رھ ےجب ںیہ رمیکے دنب رکوا دوں اگ ۔نج 

ٹ

ااھچ کیھٹ ےہ ںیم ڈی 

  ےن واہں رپ راھک ےہ

یریما ای  آدیم ان وک ڈوییٹ اوورز ںیم زیچ

گ

 

س

رامہ رکے اگاور اس ںیم ےب وہ

ن

یک    ںی ق

دوایئ ڈال دے اگ نکیل ہی آدیم انچب ںیہن اچےیہ ڈویل اس ےن ریما انیج رحام رک راھک ےہ 

روااکچیئ   ۔اصرم ےن اےس وپرا الپن اتبی ا وت ی ارم ےن آیئ ی 

 ی ا ہی وکیئ اور ےہ اس اک ادناز    ہی ںیم سک ےس ی ات رک راہ وہں اامیدنار آرسیف اصرم ےس
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  اصف ذماق اڑاےن واال اھت

 ںیم ہی اسری ی اںیت رکےن یک ی الکل ومڈ ںیم ںیہن وہں اس آدیم 

ے
ے

ی ارم زیلپ ی ار اس وق

ا اچےیہ وپری ویینریٹس ےک ڑلوکں وک ابتہ رک دی ا ےہ اس ےن اور اب مہ ےس 

ن

وک رم یہ اجی

 ویکسریٹ اس ےس زی ادہ امہ اکم ےہ ےھجم نکیل اورپ ےس آرڈر اس یک   ہی ویکسریٹ اچاتہ ےہ

  ےک آرےہ ںیہ

ا اہیں وت 

ن

اہک ںیم وکسن ےس اانپ اکم رک وکسں ۔ےب رکف وہ ےک آی

ے

مت اےس راےتس ےس اٹہو ی

  ںیم وکیئ رطخہ ںیہن وہ اگ اصرم ےن نیقی دالی ا

  یھب ےھجم ںیہک رپ وکیئ رطخہ ںیہن 

ے

ارٹکپسن اصرم اخن مت اچےہ اانپ اسرا زور یھب اگل دو ی

 رکو وہ اےس نیقی دالی ارک وفن دنب رک اکچ اھت اصرم ےن نکیل اہمترا اکم وہ اجےئ

ے

 اگ رکف م

  وکسن اک اسسن ایل

  انیقی اس دنبے ےس اس یک اجن وھچٹ اجیہین یھت

 و ریٹ دواگن ںیم ےھجت وخد اےنپ اہوھتں ےس امر دوں نکیل ریما 
ی کن
س

اےب اسےل ںیم ےھجت 

رض اس زیچ یک ااجزت ںیہن داتی ایس ےیل وت اہلل ےنمت ےسیج

ن

 ولوگں ےک ےیل ڈویل ےسیج ق
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اومں ےک ااعنم ںیم ںیہمت اہمترے 

ن

اہک وہ مت ولوگں ےک اکےل اکری

ے

ولگ انبےئ ںیہ ی

 اچنہپںیئ

ے

اک ااجنم ی

ن

  ربعت ی

 ااسی آ ایگ اھت ہک وہ 

ے
ے

  اصرم اس ےک اکم ےک الخف اھت نکیل اب وق
 
 اھت ج

ے
ے

ای  وق

 رک اتکس اھت ی ا ر وہ انب یسک یپاور اس ےک اکم وک ھجمس اکچ اھت وج اکم اصرم وردی نہپ رک ںیہن

ا اھت ۔ 

ے

 ےک رکی

اور چس یہی اھت اس داین وک اصرم ےسیج اہھت ی ادنےھ آرسیفز یک ںیہن ہکلب ی ارم ےس آزاد 

  ڈویل یک رضورت یھت

°°°°° 

  اس ےن رھگ ںیم دقم راھک
 
 اھت ج

ے
ے

  رات ڈاھیئ ےجب اک وق

 ۔اور اےنپ ڑپکے دبل رک اےنپ رمکے ںیم اجےن ےک اجبےئ وہ دورسے رمکے ںیم آی ا 

 رسکلی وہا ۔ 

ر الن ںیم وموجد وھچےٹ ےس ڈےب کنیھپ رک آگ 
م
اےنپ وخن آولدہ ڑپکوں وک اس ںیم ی اہ

 وںیہ راہ

ے

  اگلیئ ۔اورآگ ےک راگ ےننب ی
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  اےس وپری رطح ےس نیقی وہایگ ہک اب وکیئ وبثت ںیہن اچب وہ رھگ ںیم دالخ 
 
ج

ے واےل دروا

ن

کلن

ن

ن
  زے وک دنب یکوہےت وہےئ الن یک رطف 

  اور دیساھ اےنپ رمکے ںیم آایگ

  ہک ایس ےک ادناز ںیم 
 
روح ےب دحرنیم ےس روی ام وک اےنپ اسھت اگلےئ وس ریہ یھت ج

 روی ام اےنپ ڈیٹی وک اےنپ اسھت اگلےئ رہگی دنین ںیم اھت ۔ 

 اس ےک روی ام ےک ےھنن ےس ووجد رپ تہب ایپر آی ا ایپر وت ریخ اےس روح رپ یھب تہب آی ا اھت

ر
م
  ںیہن رک اتکس اھت   نکیل روی ام ےک اےنت یپاس وہےت وہےئ وہ روح رپ اانپ ایپر اظہ

اہ اگر

ن

ری گ

ن

پھ دن اک    آج اس سیک اک آچ
خ
پک ی

ار آی ا اھت ۔اب وہ ا

ے

یھب وہ ومت ےک اھگٹ ای

  رھبےن واال اھت

ن

  رٹسی ےل اےلگ سیک یک اجی

ار ہن رو ریہ یھت

ے

  نکیل اس ےک ےیل ےلہپ یک نکھت ای

ر ڑھکا ان دوونں وک داتھکی راہ ینتک نیسح اور لمکم زدنیگ یھت اس یک ۔ںیتبیصم وہ ینتک   دی 

ات ںیم یمک رکدی

ن

د ان ےک ااحتمی ای 

 

 دقم رےنہ رپ اہلل ےن ش

ے

 
ای

 

  آںیئ ںیھت نکیل ی

ا اےس رنیم 

ے

  آےت وہےئ روح اک اہھت روی ام ےک اورپ ےس اٹہی
 
ی ر

ے

وہ آہتسہ ےس ڈیب ےک ق
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  ےس ااھٹ رک ےبیب اکٹ ںیم راھک

ر ی ای ا اک یھب 

ن

 امام ےس انکپچ ںیہن اچےئہ وھتڑا ومعق ی ای ا وک یھب دانی اچےیہ آچ

ے
ے

ر وق
م
ریما ہچب ہ

ل ےھچیپ رکےن اگل وجی ارم قح ےہ ہن ریتی امں ےپ وہ رنیم ےس اس اک اماھت وچاتم اس ےک ی ا

  ےس دض اگلےن ےک رکچ ںیم اکیف ےبمل وہ ےئگ ےھت

ا اور 

ن

رٹکی وپاتھچ امام آپ رصف ریمی وہی

 

ا وت روح ےس ڈای

ے

 اجگ راہ وہی

ے
ے

ارگ وہ اس وق

  وہ اس یک تبحم ںیم یتہک ںیم رصف روی ام یک وہں

ا اھت اہں نکیل اس ی ات رپ نلج وت وہیت

ے

   یھتوہ اےنپ ےٹیب ےس رشط ںیہن اگلی

وہ ہشیمہ ےس روح رپ رصف اانپ قح اتھجمس آی ا اھت اےس یسک ےک اسھت ی اےنٹناک اس ےن یھبک 

 وساچ یھب ہن اھت ۔ 

ا ڑپ ایگ اھت 

ن

ر رکی

ن
 

نکیل اب اےس روی ام ےک ووجد یک اعدت وہ یئگ یھت اور اہیں ےس رپمکوامی

  روی ام یک ہگج روی ام ےک ڈیٹی   ۔وہ اےس وھچڑ رک ڈیب رپ آےن اگل وت واہں

ٹ

اصج  وک یل 

  داھکی

دی ےس اتہک    اینپ ویبی ےک یپاس وت ںیم

ٹ

ریتے امکل وک یھب ہن آےن دوں اسےل۔وہ ڈی 
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 اےس روی ام ےک یپاس ےل اجےن اگل 

 ں ںیم یسک وچےھت یک ہگج ںیہن ےہ 

ن

 

ے

ںیہن وت ریمے ےٹیب ےک یپاس یھب ںیہن رہ اتکس مہ ت

ا ای  ی ار رھپ ےس روی ام وک دےنھکی

ے

   اگل۔وہ اےس وہا ںیم کک رکی

ر یسک ےس ایپر رکے
م
ر یسک یک رطف وتمہج وہں ۔ی ا ہ

م
  اہں اےس دنسپ ںیہن اھت اس اک اٹیب ہ

۔ان دوونں ےک اعمےلم ںیم وہ وھتڑا اس بلطم اھت وہ ںیہن اچاتہ اھت روی ام روح وک اس 

 ےس زی ادہ اچےہ اور روح روی ام وک اس ےس زی ادہ تبحم رکے 

 ں ای  دورسے ےک

ن

 

ے

 ں ای  دورسے    نکیل اجاتن اھت وہ ت

ن

 

ے

ےیل ےب دح امہ ےہ ۔وہ ت

 

ے

 ےک ریغب ںیہن رہ تکس

 ہی کیھٹ یک۔ 

ے

 روی ام اک اماھت وچم رک اس ےن آہتسہ ےس اس اک رس ی

  آ 

ن

ا روح یک اجی

ے

لچ ریما رتپ اب وت یٹھچ رک ۔وہ ےب دح تبحم ےس اس ےک اورپ اچدر اڑای

 ایگ ۔ 

  ےیک اور اس یک رگدن رپ ل  ر
 
ی ر

ے

 روح وک اےنپ ےب دح ق

ن

ا اس یک وخوبش اےنپ یس 

ے

ھک

ارےن اگل 

ے

 ںیم ای
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ا اچاہ 

ن

 ی ارم۔اس یک اسجرت رھبیت وسحمس رکےک روح ےن اےس وخد ےس دور رکی

 وکیئ رخنا ںیہن وہ اس اک اہھت وچاتم اس ےک 

ے
ے

روح ںیم تہب کھت ایگ وہں اس وق

 رہچے رپ کھج ایگ اھت 

ارایگض ےس وخد ےس

ن

راب وہےن رپ اےس ی

ن

دور رکےن یگل یھت اس   ہکبج روح وج اینپ دنین چ

 وہےئ اس ےک رگد اینپ ی اوہں ےک اصحر گنت یک ۔ 

ے
ن

 یک نکھت زدہ آواز یس

ا اےس وخد ںیم ےنٹیمس اگل ۔روح وبلں رپ 

ے

ی ارم اس ےک وپر وپر رپ اینپ تبحم یک اھچپ وھچڑی

 ےئل اس یک اسجروتں وک وسحمس رک ریہ یھت

ٹ

م
 وخوصبرت ےس رکسماہ

د ہی ای 

 

یہ آہتسہ آہتسہ زگر اجین یھت   وخوصبرت زدنیگ ویں  زدنیگ وخوصبرت یھت اور ش

 ای  دورسے یک ی اوہں ںیم ای  دورسے یک رکف رکےت وہےئ ۔ 

روح اور ی ارم یک زدنیگ اک رفس ےہ روِح ی ارم نب رک ان دوونں یک زدنیگ وک ےب دح 

وخوصبرت انب ایگ اھت نکیل روی ام یک آدم ےن اںیہن قشع اک بلطم ھجمس آی ا۔وہ دوونں اس 

قشع ےھت قشعِ ی ارم ےھت ۔اینپ زدنیگ ےک ای  ای  ےحمل ںیم روح ےن یھبک ی ارم یک   اک

ریتھ یلچ اجریہ یھت ۔ 

ٹ

 تبحم وک مک وہےت ںیہن وسحمس یک اھت ہی تبحم ےلہپ دن ےس ی 
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ریتھ یلچ اجین یھت انبروےک 

ٹ

د ہی تبحم اےسی یہ ی  ای 

 

 اور ش

م رمد ںیہن اھت ۔وہ ی ارم اےس دےتھکی یہ روح اس ےس تبحم رک یھٹیب یھت ۔وہ وکیئ اع

اکیمظ اھت ای  داین رمیت یھت اس رپ اور وہ اس رپ رم اٹم وہ اہکں اجیتن یھت ۔ای  اعم یس 

 ڑلیک روح ی ارم نب اجےئ یگ ۔ 

افہمط یب یتہک یھت ہک اس یک زدنیگ ںیم ای  زہشادہ آےئ اگ اور ی ارم چس ںیم ای  زہشادہ 

ان رصف لکش و وصرت ےس

ن

زہشادہ ےنب اس اک رکدار یھب اےس   اھت ۔رضوری ںیہن ان

ان اھت روح وک اس یک لکش و وصرت ےس  

ن

زہشادہ انب داتی ےہ ی ارم ای  وبضمط رکدار اک ان

 ںیہن ہکلب اکس رکدار ےس تبحم یھت ۔ 

ا ےہ اہلل مہ س  ےک رکدار وبضمط رےھک 

ے

رق ھجمس آی

ن

ارا رکدار یہ ںیمہ حیحص اور طلغ اک ق
م
ہ

رامےئاور ہشیمہ حیحص راےتس رپ ےنلچ

ن

  یک وتقیف اطع ق

********** 

     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 دنم ںیموت اردو  رکوای

 

ای

ٹ

    یھب ذراعئ اک اامعتسل رکےت وہےئ ںیمہ   لی رہج ذی

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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