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 اھٹ یئگ آرزو یب یب

 لھک یئگ اہمراین یک آھکن

 ارے ایھب وتق یہ ایک وہا ےہ رصف حبص ےک است یہ وت ےجب ںیہ ایھب وساجؤ ایھب کت اہمترا وسرج ولطع ںیہن وہا یب یب

وہےئ ابرہ آیئ ۔اتیئ ایم اےس یلج یٹھگ انسےت   

اتیئ ایم ںیم وت حبص ےس اجگ ریہ وہں آپ رمکے ےس یلکن یہ ںیہن اشدی اس ےیل آپ وک ہتپ ںیہن الچ وہاگ آرزو دیمیھ آواز ںیم 

 انمنمیئ ۔

 اٹچخ ۔دپی یس ڑلیک وت ےھجم طلغ یتہک ےہ ۔اتیئ ایم ےصغ ےس آگ وگبال وہیت اس ےک ہنم رپ ڑپھت امر یئگ ۔

ےن وت آپ وک طلغ ںیہن اہک ۔آرزو روےت وہےئ وبیلںیہن اتیئ ایم ںیم   

 دو ےکٹ یک ڑلیک وت ھجم ےس زابن ڑلایت ےہ ۔امں ابپ وخد وت رم ےئگ اےس ریمے رس ابدنھ ےئگ ۔

 اناکم یک ان اکج یک دنمش اانج یک ۔

 لچ یب یب راہتس انپ اانپ ۔اٹفٹف اناش اگل اہیں ۔

دنر یک رطف یلچ یئگاور اتہیم وک اگج۔ اتیئ ایم اےس مکح اھجڑیت ا  

 اور وہ اتہیم ےک رمکے یک رطف آیئ ۔

 آیپ اھٹ اجںیئ تہب وتق وہایگ ےہ ۔آرزو ےن اتہیم وک اگجےت وہےئ اہک

 و س ںیہک یک ینتک ابر اہک ےہ حبص حبص اینپ دنگی لکش تم داھکای رک ےھجم ۔
ہ

 

من
 

 اب اسرا دن رُبا زگرے اگ ۔

۔۔۔آج ان یک ربخ یتیل وہں ںیم ۔سک ےن اجیھب ےہ ےھجت ریمے رمکے ںیم ایم ےن   

ںیہ اےنپ امں  ینتک ابر عنم ایک ےہ حبص حبص اےس ریمے رمکے ںیم ہن اجیھب رکںی نکیل رھپ ہنم ااھٹ ےک آاجیت ےہ ہی ۔اکی وت دیپا وہےت

 ابپ وک اھکیئگ دورسے امہرے ےلگ رپ یئگ ےہ ۔

 اتہیم ےک الچےن یک آواز ابرہ آریہ یھت۔

اےسی یہ وہا رکیت یھت ۔اس رھگ ںیم اس یک حبص   

 رہ وکیئ اےسی یہ اس رپ اینپ ڑھباس اکناتل اھت

 ویکہکن اس رھگ ںیم اس یک رصف یہی اواقت یھت ۔
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 امں ابپ دیپا رک ےک رم ےئگ ۔

 اور ہی ان ےک ےلگ ڈال دی یئگ ۔اس رھگ ںیم وادح اتای اوب یہ ےھت وج اس ےک اےنپ ےھت

و ں ےن امں ابپ ےک رمےن ےک دعب اس ےک 

 

 ن
ج ہ

رس رپ اہھت راھک  

 آھٹ اسل کت وت وہ اس رھگںیم راین نب رک ریہ ۔

 نکیل رھپ اتای اوب وک وکلا امر ایگ ۔

و ں اک ہلسلس ۔
م
ل

 

ظ

 اور رھپ اس رپ رشوع وہا ہی 

 اتایاوب اس ےک ےیل آواز ہن ااھٹ ےکس ۔اور ابیق اسرے اخدنان ںیم اینت تمہ یہ اہکں یھت ہک اکی میتی اک وبھج ااھٹےت

اگلےت اےنپ آوسن اپھچےن یک وکشش رک ریہ یھت ۔ وہ انہتش  

 بج ہک اتیئ ایم اور اتہیم اکی دورسے وک دھکی رک رکسماریہ یھت ۔ویکہکن آج یھب اس ےک دل وک وکرے امر رک اوہنں ےن اےنپ دل وک

 نیکست اچنہپیئ یھت ۔

💕 

 رھگ رپ ںیہ  م یھب آج اکم رپ این روھکایئ ےہ یھبس ےچبرک اجؤ وعن اٹیب آج اہمترے انان یک ربیس ےہ ۔ںیم ےن اکی وھچیٹ یس رقآن وخ

 تم اجؤ ۔اتیئ ایم ےن تہب تبحم ےس اےس اخمبط ایک ۔

ریمے اہیں رےنک ےس آپ یک دویراین ےک ااب وضحر زدنہ وہ اجںیئ ےگ ںیہن ہن ۔ راہتس وھچڑںی ریمااور آج ےک دعب اس رطح اےس 

 روےئک اگ ںیہن ۔

  ےک ےیل سک ےن اہک ےہ اس ےن ادنر ےس آیت زہدیہ  مگی وک  تخ ہاگہ ےس داھکاےھچ ےس اجاتن وہں ےھجم روےنک

ےھجم آپ یک دویراین ےک رحموم ااب وضحر ےس وکیئ بلطم ےہ اور ان یہ آپ یک اس وش آف ےس ہی بس وت رصف اکی اہبہن ےہ 

ںیہ۔دیسےھ دیسےھ ںیہک ہن ےک ےلحم یک وعروتں ےک اسےنم اینپ یئن اگڑی ےک وچےلچن رکےن   

 اور اہجں کت ابت ےہ رقآن وخاین یک ارگ آپ دل ےس ہی رکوایت وت ںیم رضور آات ۔ اور اکی ابت اید رےیھک اےنپ بلطم ےک ےئل اہلل اک

 انم اامعتسل رکان وھچڑ دںی ۔

 یھب ںیہن یھت اب راہتس وھچڑںی ریما وےسی یھب آپ یک دویراین ےک اچرےٹیب ںیہ یہ اہیں اور ریمی رضورت وت آپ یک دویراین وک ےلہپ

 اور آےگ یھب ںیہن وہیگ ۔

 وہ اںیہن  تخ ہاگوہں ےس وھگرات ابرہ لکن ایگ ۔
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 اینپ رم ی ےک ڑبی یمم یج وعن اھبیئ وت ےلچ ےئگ ۔اب اربک اصبح یک یٹیب وک وکن دےھکی اگ ۔ویکں ہک ہی ابت وت رئیلک ےہ ہک وعن اھبیئ

 الخف اشدی ںیہن رکںی ےگ ۔

وبیل ۔ اہہین ان ےک رقبی آ رک  

 ایس ےئل وت اچیتہ یھت ہک وعن رک اجےئ نکیل رھپ یھب ہی اکم رپ الچ ایگ ۔

 اور اجؤ اجرک ریمس ےس وہک ہک یئن وایل اگڑی ادنر رگاج ںیم ڑھکی رکدے مہ رقآن وخاین رک رےہ ںیہ زہدیہ ےکااب وضحر ےک ےئل وکیئ

 اگڑی یک وش آف وھتڑی ہن رک رےہںیہ ۔

دل رپ ارث رک یئگ یھت ۔ اب وج یھب اھت وعن یک ابت  

 کیھٹ ےہ ںیم ریمس ےس یتہک وہں ۔

 اہہین ہنم انبیت ادنر یلچ یئگ

 زہدیہ  م دل ہپ تم انیل ںیہمت وت ہتپ یہ ےہ آلکج رضورت ےس زایدہ ڑچڑچاھ وہا وہا ےہ ۔

 اجیتن وہں اھبیھب اور ہی یھب اجیتن وہں ہک ہی ریمی ویطلغں اک ہجیتن ےہ ۔

اصف رکیت ادنر یک رطف ڑبیئگزہدیہ دوےٹپ ےس آوسن   

💕 

 رہتش ںیمہ وظنمر ےہ اور اکی ابت نس ول اکی وھپیٹ وکڑی ںیہن ےہ ریمے اپس دےنی ےک ےیل ۔رہیض اسےنم ےھٹیب ریشب وک دےتھکی

 وہےئ وبیل ۔

 ارے رہیض آاپ ےھجم ھچک ںیہن اچےئہ ےھجم وت سب آرزو اچےیہ ۔

ہ اےنپ ےنیس رپ اہھت رےھک ولرفاہن ادناز ںیم وبال ۔سب اس دل ںیم آرزو یک آرزو ےہ وپری رکدو ان و  

 ارے وت رہتش اکپ ھجمس ریتی نہب ریتی وخاشہ وک رضور وپرا رکے یگ ریمے ےچب ۔

 نکیل امومں اوب امےن ےگ اس رےتش ےک ےئل ۔اتہیم ےن رقبی وہ رک وپاھچ ۔

ف ےس ہی رہتش اکپ ےہ ۔اتکس  م ابلکل رپاشین تم وہ ریمی رط وہ وکن وہات ےہ ہن امےنن واال وخد وت رتسب رپ ڑپا ےہ ۔وہ ھچک ںیہن ہہک  

 اور اس یک رکف تم رکو امثعن ےس ںیم ایھب اج ےک ابت رک ولں یگ  م سب اکنح یک ایترایں رکو ۔

 رہیض ہی ےتہک وہےئ ۔ادنر یک رطف آیئگ

💕 
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۔ ۔۔۔اہمتری تمہ۔۔۔۔۔۔ ےسیک وہیئ ریمی یچب۔۔۔۔۔ اک اکن

ت ت
ت ت

 ۔۔ رم دیھک ح۔ےط۔ ۔۔ رکےن یکدبتخب ۔۔۔۔۔۔۔۔وعرت

 ۔۔۔۔ےہ اس یک ۔۔۔۔۔۔اچسیل ےس۔،۔۔۔ اورپ ےہ ۔

۔۔۔۔۔اسل یک یھب۔۔۔۔۔۔ ںیہن وہیئ ۔ 81ریمی یچب۔۔۔۔۔۔۔ وت ایھب   

اسل یک اور وےسی یھب آج یہ اکنح رک ےک وحاےل ںیہن رک ریہ ںیم اکی ہنیہم ااظتنر رکوں یگ ۔ 81اےلگ ےنیہم وہ اجےئ یگ اہمتری الڈیل 

 اہجں اانت وبھج ااھٹای ےہ واہں اکی ہنیہم اور یہس ۔رہیض ڈانھیئ ےس وبیل۔

ارے دبتخب۔۔۔۔۔۔ وعرت ےھجم ۔۔۔۔۔۔ںیہن رکین۔۔۔۔۔۔۔۔ اینپ یٹیب۔۔۔۔۔۔۔۔ یک اشدی ریتے۔۔۔۔۔۔۔ اھبیئ ےک 

 اناسن ۔اےسیاسھت ۔۔۔۔۔۔وہ آوارہ آدیم ۔۔۔۔۔۔۔ریمی یچب۔۔۔۔۔۔ وک چیب اھکےئ ۔ںیم اینپ یٹیب یک اشدی ۔۔۔۔۔۔

 ےس۔۔۔۔۔۔۔۔ رکوں اگ وج۔۔۔۔۔۔۔ اس ےک اقلب وہاگ ۔۔۔۔اتایاوب ےصغ ےس وبےل

یئ اک ااسحن اہں اہں رتسب ہپ ےٹیل ےٹیل وسوچ اور دوھکی اینپ یٹیب ےک اہسےن وخاب ایسی ڑلویکں ےک رےتش ںیہن آےت ۔وہ وت ریمے اھب

 امونےک دل آ ایگ ےہ اس رپ ۔

۔۔۔،۔۔۔اینپ یٹیب ۔۔۔۔۔۔۔اک اہھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اےسی صخش۔۔۔۔۔۔۔۔ ےک اہھت وکباس دنب۔۔۔۔۔۔ رکو ایک  م 

ںیم۔۔۔۔۔۔۔ دے یتکس وہ وج۔۔۔۔۔۔۔۔ دن رات رشاب۔۔۔۔۔۔۔ ںیم ڈوابرےہ ۔۔۔۔۔۔۔ےسج اھکےن۔۔۔۔۔۔۔ ےنیپ اک 

 ینپوہش۔۔۔۔۔۔۔ یھب ہن وہ اانپ ۔۔۔۔۔۔۔ااسحس ہن یسک اےنپ۔۔۔۔۔۔ اک ایکاےس۔۔۔۔۔۔۔ اناسن وک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا

 یٹیب۔۔۔۔۔۔ اک اہھت۔۔۔۔۔ دو یگ ۔

 و س یجیتھب ےک ےیل  م اینپ یٹیب وک دبداع دے رےہ وہ ذرا رشم رکو ۔۔
ہ

 

من
 اہےئ اہےئ اس 

 رہیض اہھت ےتلم وہےئ وبیل

 ںیم یسک ۔۔۔۔وک دب داعںیئ۔۔۔۔۔۔۔ ںیہن دے۔۔۔۔۔۔۔ راہ سب۔۔۔۔۔۔ ےھجم ہی رہتش ۔۔۔۔۔۔وظنمر ںیہن ۔۔۔۔۔۔۔

 ںیہمت اینپ رےتش وک وبقل ںیہن رکےت وت کیھٹ ےہ ںیم اور ریمے ےچب ےلچ اجںیئ ےگ اہیں ےس ہشیمہ ےک ےیل کیھٹ ےہ ارگ  م اس

 یجیتھب ےک اسھت یہی روہںیم اس ڑلیک وک اس رھگںیم زمدی ربداتش ںیہن رک یتکس سب ابت متخ ۔

۔۔وک یھبک ۔۔۔۔ اگ ںیم اینپ یٹیب ۔۔۔۔کیھٹ ےہ ۔۔۔۔۔۔ارگ اجان ۔۔۔۔اچیتہ وہ وت ۔۔۔۔۔۔۔یلچ اجؤ ۔۔۔۔۔ںیم ںیہن رووکں۔

 اےسی اجلھ اناسن ےک ۔۔۔۔۔۔وحاےل ںیہن ۔۔۔۔۔۔۔۔رکوں اگ نس ریہ ۔۔۔۔۔وہ  م اتایاوب الچےت وہےئ وبےل

 اتای اوب ےکالچےن یک آواز ابرہ کت آ ریہ یھت ۔

ج اس یک وہج ےس ان یک ویبی اور ان ریہ اور آ وہ وت ہشیمہ ےس یہ اس رھگ رپ وبھج یھت ۔ہشیمہ ےس یہ اتایاوب ےک ےیل ںیلکشم دیپا رکیت
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 ےک وچبں اںیہن وھچڑ رک اج رےہ ےھت۔

💕 

دامغ۔۔۔۔ رخاب وہایگ ۔۔۔۔ےہ اہمترا۔۔۔۔۔۔۔ اہمترا اتای۔۔۔۔۔۔ ایھب زدنہ ےہ وہ۔۔۔۔۔۔۔ ڑل اتکس ےہ 

ےل۔۔۔۔۔۔۔۔اہمترے ےیل ۔۔۔۔۔ربخدار وج ایسی۔۔۔۔۔ ابت دوابرہ۔۔۔۔۔۔ یک ۔۔۔اتایاوب ےصغ ےس وب  

 ںیہن اتایاوب آپ ریمے ےئل ںیہن ڑلںی ےگ ۔

ںیم ںیہن اچیتہ ہک ریمی وہج ےس اس رھگ ںیم زمدی وکیئ دبزمیگ دیپا وہ ۔سب اتیئ ایم اہجں ہہک ریہ ںیہ آپ رےتش ےک ےئل اہں 

 رکدے ےھجم وظنمر ےہ ۔وہ آوسن اصف رکےت وہےئ وبیل

ی یچب ںیم ریتے۔۔۔۔۔۔۔۔ اسھت اس ۔۔۔۔۔۔رطح اک نکیل ۔۔۔۔ریتےاتای وک ۔۔۔۔۔۔وظنمر ںیہن ےہ۔۔۔۔۔۔۔ ریم

وکیئ ۔۔۔۔۔۔۔ملظ ںیہن وہےن ۔۔۔۔۔دوں اگ ۔۔۔۔۔ہی ولگ ۔۔۔۔۔۔ھجت ےس ۔۔۔۔۔۔۔دن رات اکم رکواےت 

۔۔۔۔۔۔۔۔ںیہ ھجت ہپ۔۔۔۔۔۔۔ اہھت ااھٹےت۔۔۔۔۔۔ ںیہ اس ےک ےئل وت۔۔۔۔۔۔۔ ںیم یھبک ھچک۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیہن وبل اپای 

یگ۔۔۔۔۔۔ ربابد ںیہن ۔۔۔۔۔وہےن دوں اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔نکیل ریتی زدن  

 ںیم آپ ےس ھچک اموگنں آپ دےگنی آرزو روےت وہےئ وبیل۔

 اہں ریمی۔۔۔۔۔۔۔۔ یچب وت ایک ۔۔۔۔۔۔اچیتہ ےہ اتب۔۔۔۔۔۔۔ وت یہس ۔

 اتیئ ایم وک رھگ وھچڑےس تم اجےن دےیجی اگ زیلپ ںیم ہی وبھج ںیہن ہہس وکسں یگ ۔

  وظنمر ےہ ۔وہ اتای اوب ےک ےلگ رک رک وھپھ وھپھ رک روےن  آپ رےتش ےک ےئل اہں رکدی ےھجم

💕 

 وہ اکجل یک ڑلےک واےل سیک اک ایک وہا وعن ےنادنر دقم رےتھک وہےئ وپاھچ ۔

 اہں اس یک ڈلیٹی اکنل رک ںیم ےن آپ ےک آسف ںیم ریھک ںیہ رس ۔آپ کیچ رک ےئجیل اگ ۔

۔وعن ےن اینپ رکیس ےپ ےتھٹیب وہےئ وپاھچ ۔  م وت ویٹھچں رپ اجےن واےل ےھت ےئگ ویکں ںیہن  

ل ےن اکرڈ لبیٹ رپ راھک ۔
 ٹ 
ن

 

ٹ
ش

 

کن

 یج رس آج ےس ںیم ویٹھچں ےپ اج راہ وہں وہ وت ںیم آپ وک ہی اکرڈ دےنی آای اھت ۔

 اشدی ابمرک وہ ۔ںیم آےن یک وکشش رکوں اگ ۔وعن ےن اکرڈ داھک ۔

 رساکی رپلنس وسال وپوھچں رُبا ےس ںیہن امںین ےگ ۔

 ہی وتق رپلنس وساولں اک ںیہن ےہ راین نکیل وپھچ ول ربا ںیہن امونں اگ ۔وہ رکسماےت وہےئ وبال ۔
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 آپ اشدی بک رکںی ےگ رس ۔راین ےن وصعمتیم ےس وپاھچ

 ویکں  م ےن ریمی اشدی رپ ڑگنھبے ڈاےنل ںیہ ۔

ر ے یھب ڈال ںیل ےگ رس آپ اشدی وت رکںی ۔راین ےن رکسما رک اہک ۔
گ

 

ٹ
 ھ
ب

 

یک گےگیگ اس اقلب ہک اشدی رکولں وت رکولں اگ ۔وعن ےن رکسما رک وجاب دای ۔بج وکیئ ڑل  

 رس آپ وک سک اٹپئ یک ڑلیک اچےیہ ۔ریما بلطم ےہ آپ یک ڑبی ایم ہہک ریہ یھت ہک وپھچ ولں راین وبال

ےن اک آرڈر دے رک وہ رھپ اج اب وہ ابت یک ہہت کت اچنہپ اھت  م رکف تم رکو راین اںیہن ںیم وخد وجاب دے دوں اگ اب  م اجؤ اےس

 ےس اےنپ اکم ںیم رصموف وہایگ۔

 

 اںیہن روںیک اتای اوب ںیم آپ ےک آےگ اہھت وجڑیت وہں زیلپ اںیہن رھگ وھچڑ ےک تم اجےن دںی آزرو اتای اوب ےک اسےنم اہھت وجڑیت

 اتیئ یک رطف اھب یگ

 اچیتہ یھت ہن وت   یہ وت ریما وشرہ ےھجم رھگ ےس اکنل راہ ےہ یہیدنب رک ہی ڈراےم ۔ریتی وہج ےس یہ وہا ےہ ہی بس ھچک ریتی وہج ےس 

 دن ےس آیئ ےہ ریما وکسن ربابد رک راھک ےہ وت ےن ۔

یئ ںیم ےھجت یھبک اعمف ںیہن رکوں یگ آرزو ریمے اھبیئ اک رہتش آای ےہ اور وت رخنے داھک ریہ ےہ ںیم اجیتن وہں ہی آگ وت ےن یہ اگل

 ےہ ۔

واز ںیم الچیت ںیم ےھجت اےسی یہ اعمف رک دوں یگ وھگھ وھگھ ےک رمےیک وت دب داع ےہ ریمی ےھجت ۔اتیئ اویچن آوت ہی تم وسانچ ےک 

 وہیئ وبیل۔آرزو اھبگ رک اتای اوب یک رکیس ےک رقبی آیئ ۔

 اتای اوب روک ںیل ںیم آپ ےک اسےنم اہھت وجڑیت وہں زیلپ ہن اجےن دںی ۔

ھت وجڑےت وہےئ روےن   ۔روک ںیل وہ امثعن ےک اسےنم یھٹیب اہ  

 ںیم اشدی ےک ےیل ایتر وہں ریمی وہج ےس اتیئ ایم وک ہن اجےن دںی ۔۔آپ وک ریمی مسق اتای اوب ۔

ےھجم اینپ..... مسق ہن دے .......اور اجےن دے ......ان ولوگں وک اہیں .....ےس ہی اےنپ ےئل ..... ھجم ےس ریتی .....رقابین 

 امےتگن..... ںیہ

ںیم ریشب  ںیم آپ وک اینپ مسق دے یکچ وہں۔اب آپ ھچک ںیہن وبںیل ےگ آزرو اھبےتگ وہےئ اتیئ ےک رقبی آیئ دخا ےک ےیلاتای اوب 
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 امومں ےس اشدی رکوں یگ آپ رھگ ےس ںیہن اجںیئ ۔

 ںیم اشدی ےک ےئل ایتر وہں ۔آپ ےب کش آج اںیہن البرک ریما اکنح ڑپاھ دںی رپ آپ ہی رھگ وھچڑ ےک تم اجںیہ۔

  ےن تاناحہن  رظ اےنپ وشرہ وک داھک ۔رہیض

کیھٹ ےہ .....ارگ آزرو اشدی ےک........ ےئل ایتر ےہ........ ۔وت ےھجم یھب...... وظنمر ےہ نکیل ......ریمی اکی ......رشط ےہ 

 ۔

یگبج کت .............آرزو یک میلعت...... لمکم ںیہن...... وہ اجیت...... بت کت ہی رتصخ ........ںیہن وہ  

 اہجں کت ......وسال اکنح........ اک ےہ ۔.......وت بج  م................ اچوہ اکنح رکوا........ دانی ۔

ویکہکن ......اہمترا اھبیئ .........رصف اکنح............ رکے اگ الھکےن یک ........تمہ ںیہن ےہ اس ...............ںیم ۔مک 

  اانت .............وح ہل وت وہ ........ہک وہ وخد ........ ام ےکس ۔ازمک ..........ریمی یچب ......ںیم

 زدنیگ ربابد وہ اتای اوب ےن تہب لکشم ےس اینپ زابن یک ڑلڑھکاٹہ رپ اقوب ایک اھت آج ان ےک اےنپ وچبں یک وہج ےس ان یک میتی یجیتھب یک

 ریہ یھت ۔

💕 

پ ۔وہ رھگ آےت وررک ےک اسےنم آپ ایسی وکیئ ابت ںیہن رکںی یگ یھجمس آایک اہک ےہ آپ ےن راین ےس۔۔۔۔۔ آج ےک دعب ریمے 

 یہ اتیئ ایم ےک رمکے ںیم آای اھت ۔

مسق یک  ارے اٹیب ںیم ےن وت ایسی وکیئ ابت ںیہن یک ۔وہ اہمترے اسھت راتہ ےہ وچسب ےٹنھگ ںیم ےن وساچ اس ےس وپھچ ولں ںیہمت سک

 ڑلیک دنسپ ےہ اتیئ ایم ےن اہک ۔

مسق یک ڑلیک دنسپ وہیگ ںیم اےس اےنپ رھگ ےل آؤں اگ۔ ےھجم    

 اس ےئل رتہب وہاگ ہک آپ اس اعمےلمبس ےس دور رےہ آیئ ابت ھجمس ںیم ۔

 ان یک آوھکنں ںیم آںیھکن ڈال رک اتہک اےنپ رمکے ںیم الچ ایگ ۔

 ہکبج اتیئ ایم زہدیہ ےک رمکے ںیم آیئ آرخ اےس اس ےک ےٹیب اک اغیپم وج دانی اھت

💕 

  رھگ را ت اصبح اک اھت ۔ ن ےک دو یہ ےٹیب ےھتہی

 اخدل اور اخقل ۔ان دوونں یک اشدی ایس اخدنان ںیم وہیئ یھت ۔
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 را ت اصبح ےن اےنپ دوونں وٹیبں یک اشدی اےنپ اچاچ ذاد اھبویئں یک ویچبں ےس رکایئ یھت ۔

 وہ دوونں یھب آسپ ںیم زکن یھت ہشیمہ ےس ایھچ یتنب یھت ۔

دوونں ےن یسنہ وخیش ان اک رھگ اھبنسل ایل ۔ اہسین اور زہدیہ  

 دلج یہ زہدیہ ےک رھگ وخربخشی آیئگ ۔اہسین ےن رہ نکمم رطےقی ےس اس اک ایخل راھک ۔

 وہ رہ وتق اس ےک اسھت ریتہ ۔

  ربخ ہن آیئ ۔یئزہدیہ ےک رھگ اچر ےٹیب اور دیپا وہےئ ان اک رھگ ان ےکوچبں ےس اتکہم وخوگشار وہ ایگ اھت ہکبج اہیسن یک رطف ےس وک

 العج رکواےن ےک دعب ڈارٹکوں ےن اتبای ہک اہسین یھبک امں ںیہن نب یتکس

 اہسین ےکےئل ہی دصہم تہب ڑبا اھت وہ ادنر یہ ادنر ےنٹھگ   ۔

دت یھت ےن یک اعاےس زہدیہ ےک ےچب اےھچ ےتگل ےھت وہ ان ےک اسھت وتق زگاران اچیتہ یھت نکیل زہدیہ وک اےنپ وچبں وک اےنپ اسھت اگل

 اےس دنسپ ںیہن اھت ہک اس ےک وچبں وک وکیئ دورسا اس ےس زایدہ ایپر رکے ۔

اس یمک اک ھچک  ایس ےئل آہتسہ آہتسہ اےس ےب اوالدی ےک ےنعط امرےن   ۔اس ےک ےنعط اہسین وک دل وک ےتگل نکیل اخومش وہ اجیت وہ اینپ

 ںیہن رکیتکس یھت ۔

ےننب وایل ےہ ۔ایس رطح اتپ الچ ہک زہدیہ رھپ ےس امں   

   رپ اخقل اک انہک اھت ہک زمدی ےچب ںیہن اچےتہ اور ہن یہ وہ زمدی وکیئ ذہم داری ااھٹ اتکس ےہ ۔

ا ےن داین زہدیہ وک یھب زمدی ےچب یک وخاشہ ہن یھت اس ےن رہ نکمم رطےقی ےس اس ےچب وک داین ںیم ہن الےن اک وساچ نکیل   یک روزی دخ

ںیم رضور آات ےہ اور وعن یھب اکی ااسی یہ ہچب اھت ۔ ںیم یھکل وہیت ےہ وہ داین  

 اس یک دیپاشئ رپ زہدیہ وک اکیف فیلکت ینہس ڑپی ۔

 ہکبج ان اچیہ اوالد وہےن یک وہج ےس زہدیہ اور احقل دوونں ےن رپ دایھن ہن دای ۔

رھگ ںیم اس یک اتیمہ  اھت ہک اس بج اےس وادلنی یک رضورت یھت بت وہ اس ےس دور رےتہ۔ وہ است اسل یک  رم ںیم یہ ھجمس ایگ

 ویسی ںیہن یسیج ابیق وچبں یک ےہ ۔

 دادا ااب اس ےس تہب ایپر رکےت ےھت ۔

 رھگ ںیم اینپ اتیمہ ہن دےتھکی وہےئ وہ دس اسل یک  رم ںیم وہلٹس الچ ایگ ۔وہ رھگ ںیہن آات اھت اےس بس ولگ بیجع یس ڑچ یھت

یک امں اک بس ےس الڈال ہچب اھت ۔ بس ےس زایدہ اخروہ اخرث ےس اھکات اھت وج اس  
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 بج وعن ان ےس دور وہےن اگل وت اںیہن یھب ااسحس وہےن اگل ہک وہ ان یک ریغ ذہم داری یک وہج ےس وہ ان ےس دور وہ راہ ےہ ۔

ےس زایدہ ڑگبا وہا  دادا ارثک رھگ ںیم ہی ابت ڑچ دےتی وت ہجیتن ہی اتلکنہک وہ آپ اک الڈال ےہ اس ےیل اس یک تہب اسڈیئ ےتیل ںیہ ہکبج بس

 ویہ ےہ ۔

  رکات ۔ااب وک ارثک یہ وعن یک وہج ےس اکیف ینس رپ اجیت ۔  ےک دعب وہ وعن وک ڈاٹن دےتی اور رھپ وعن وساتچ ہک اس ےس وکیئ ایپر ںیہن

 نکیل رھپ اکی دن اتیئ ایم ےن اتبای ہک وہ ان اچیہ اوالد ےہ اس ےئل اس ےس وکیئ ایپر ںیہن رکات ۔

یتہ یھت ۔ ےٹ ذ ن ےک ےیل ہی  اکٹھ تہب اھت ۔نکیل اہسین یک  تی ایسی ہن یھت ۔وہ وکیئ زہدیہ ےس اماقتم ںیہن انیل اچوعن ےک وھچ  

 وہ وت سب وعن ےک آوسن اصف رکریہ۔ ہک زہدیہ واہں آ رک اےس ےنعط امرےن   ہک وہ اس یک اوالد وک اس ےس دور رکان اچیتہ ےہ ۔

اےس وخد ےس دور رک   اوالد وک  م ےس ایک دور رکوں یگ  ےسی  م دیپا یہ ںیہن رکان اچیتہ یھت۔ م ےن وخد  رپ اہسین ےن اہک ہک ںیم ایسی

 راھک ےہ ےب دایھین ںیم اجنےن بک اس ےک ہنم ےس ایسی ابت یلکن ۔

 وعن اس ظفل اک بلطم یھب ںیہن اھجمس اھت ۔نکیل اگیل ےس مک ہن  

 روبجر رک ےس رفنت وہےن   ۔اکی آن اچیہ اوالد ہی وسچ یھب اےس وخد ےس رفنت رکےن رپاور وعن یک داین لہ یئگ ۔اےس اینپ ذات 

 دیتی ۔

یئ اوالد اک دعب ںیم اہسین ےک رھگ یھب ابری ابری دو ایٹیبں دیپا وہںیئ ےباوالدی اک وہ ہنعط وت متخ وہایگ نکیل وعن یک زدنیگ رپ اگل ان اچ

 ازلام ہن متخ وہا

 ناچےن رہ ابت ںیم رھگ واولں ےس ڑلایئ ڑگھجا رکےن اگل ۔رشوع رشوع ںیم اس ےن تہب امر اھکیئ رھپ دادا ےن اےسرھپ وہ دبزیمت وہایگ ۔

 ےک ےیل اےس وہلٹس جیھب دای ۔

 وہ رھگ ںیم دادا اک الڈال وہشمر اھت ۔بس ےچب دادا ےک رقبی وہےن یک وکشش رکےت نکیل وعن اںیہن بس ےس زایدہ ایپرا اھت۔

 ربی ابوتں اک ںیم یہ وہ اس یک ذجابت ےس آاگہ وہےئگ ےھت۔ دادا ہی ابت ھجمس ےکچ ےھت یک اینپ وھچیٹ یس  رم ںیم وہ تہبتہب وھچیٹ  رم 

 بلطم ھجمس اکچ ےہ ۔

اس ےن اکی ہگج ڑپاھ اھت اس وعرت وک امں الہکےن اک قح ںیہن وج اینپ اوالد وک لتق رکان اچےہ ۔اس دن ےک دعب اس ےن زہدیہ وک امں 

ںیہن اکپرا اھت ۔ ہہک رک  

ےک ےیل اتیئ ےک  اور بس ےس زایدہ دبزیمتی یھب وہ ایس ےس رکات اھت ۔ابیق رھگ ںیم یسک وک ہنم اگلان دنسپ ںیہن رکات اھت نکیل امں وک الجےن

 رقبی راتہ ہکبج یھبک یھبک اےس یھب ہنم ہن اگلات۔
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ےس زایدہ اےس اچےنہ  ۔ زہدیہ اےس اتیمہ دےنی   رھگ ںیم بساس یک امں ےس رفنت دھکی رک وہ زہدیہ وک بس ےس زایدہ زعزی وہ ایگ

   نکیل اےس اتیمہ یک رضورت ہن یھت۔

 ویکہکن اب وعن ےک دل ںیم اس ےک ےیل وکیئ اجنگشئ ہن یچب یھت ۔

اگرھگ ںیم بس اےس ےتہک ںیہ ہک وعن اانت ےب سح ےہ ہک ارگ اس یک امں رم یھب اجےئ وت یھب وہ اس ےک رقبی ںیہن آےئ   

 نکیل ان بس وچبں یک رفنت اک اشنہن بت انب بج دادا ےن رمےن ےس ےلہپ اانپ رھگوعن ےک انم ھکل دای ۔

 اس ےک دعب بس یہ نہب اھبویئں وک اس ےس ڑچ وہ ےن   اتای اوب وک اتگل اھت ہک ان ےک اسھت انااصنیف وہیئ ےہ وہ اس ےیل اس ےس

 رفنت رکےت ےھت ۔

ابیق وچبں ےک اسھت ان ااصنیف وہیئ ےہ ۔ ہکبج اوب اک انہک اھت ہک ان  

 وہ نکیل ان بس ےک ابووجد یھب وعن وک ان بس یک ابت ےس وکیئ رفق ہن ڑپا اھت دادا ےک رمےن ےک دعب اس رپ وج ھچک اپدنبایں ںیھت

 یھب متخ وہ یکچ یھت ۔

 وہ اب زایدہ دبزیمت وہ اکچ اھت وہ یسک یک وکیئ ابت ںیہن اماتن اھت ۔

ےنپ اسرے نہب اھبویئں ںیم بس ےس زایدہ وہایشر اھتڑپاھیئ ںیم ا  

 ااب اےسی ڈارٹک انبان اچےتہ ےھت ۔

 نکیل اس ےن وپسیل وفرس وجانئ رکیل ۔

 

 بس ھچک ہہت اپ اکچ اھت اس ےعمج آرزو اک اکنح اھت ۔

بت کت ہی ںیہی رپ امہرے  ایم ہی وت اکنح ےک دعب یھب رتصخ ںیہن وہیگ ااب ےن اہک ےہ ہک بج کت اس یک ڑپاھیئ لمکم ہن وہاجےئ

 ونیسں رپ ومگن داےل یئگ ۔

 اتہیم ےن رہیض ےک رقبی ےتھٹیب وہےئ اہک ۔

 ارے ریمی یچب وت رکف تم رک اکی ابر اکنح وہےن رھپ وت دھکی ںیم ےسیک اےس اہیں ےس روفرکچ رکیت وہں ۔

  آںیہ ترھات ےہ ۔اچسیل اسل اک وہایگ ےہ ریشب اب کت اشدی ںیہن وہیئ رہ دورسی وعرت وک دھکی رک

  دای ہک اہمترا اکنح وت آرزو ےک اسھت یھب وہ اتکس ےہ رھپ وت ےھچیپ یہ ڑپ ایگ ۔

 

ڑ
 ھ
چ ن

 اس دن ںیم ےن ابوتں یہ ابوتں ںیم ذرک 
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 اہےئ ےب اچری آرزو ینتک وخوصبرت ےہ اور سک ےک ےلپ ڑپ ریہ ےہ اتہیم ےن ےتسنہ وہےئ اہک

آای ۔ اہجزنبی اک اس رپدل آایگ ۔اور اکجل ےس اکی دن ااچکن اکنح رکےک ےل اس یک امں یھب ایسی یہ یھت ۔ ۔ ایس ےئل وت  

 اک رھپ ایک اھت اخدنان ںیم یسک ےن وبقل یہ ںیہن ایک اس وک رھگ ےس اکنل دای اور رھپ اکی دن ربخ یلم ہک اہجزنبی اور اس یک ویبی ہنیمث

 اڈیسکیٹن وہایگ ےہ ۔

 و س چب یئگ اور وہ دوونں رم ےئگ ۔او
ہ

 

من
 ر اہمترے ااب اس رپ رتس اھک رک اہیں ےل آےئ ۔اور اس دن ےس ہی ریمے رس ہپ انچ ریہہی 

 ےہ رہیض ےن اتبای ۔

ی سب ایم اب وت اجن وھچھ ریہ ےہ ہن اس ےس ۔ اور گےگ اہھت امومں اک یھب اکم وہ ایگ ۔ویبی یھب لم یئگ اور تفم یک ونرکاین یھب ۔ڑب

  ےہ ۔آیئ اےنپ آپ وک ھجم ےس زایدہ وخوصبرت یتھجمس

 دو ےکٹ یک ڑلیک ریمے ابپ ےک ےسیپ رپ ےنلپ وایل ۔ اتہیم زابن ےس زرہ ایتلگ اھٹ رک اےنپ رمکے ںیم یلچ یئگ ۔

 ہکبج نچک ںیم اتیئ ایم ےک ےئل اچےئ انبیت آرزو اےنپ امں ابپ ےک ذرک رپ ڑتپ ایھٹ یھت ۔

💕 

 اشدی رک رےہ ںیہ آپ ۔۔زہدیہ ےن ںیہ ںیمہ اتبےئ ریغب ےسیک اس یکاےسی ےسیک اس ےعمج اکنح رھک ایل ارے مہ یھب اس ےک ھچک ےتگل 

 رکف دنمی ےس اہک

ہتش ارے سب سب اسل اسل وت اینپ یجیتھب یک ربخ ںیہن یتیل وہ  م اور اب بج مہ اےھچ رطےقی ےس اس اک اکنح رک رےہ ںیہ وت ںیہمت ر

 دارایں اید آےن   ںیہ ۔رہیض ےن ےصغ ےس اہک

اسل یک یھب ںیہن ےہ اس رطح ےس ااچکن  81ابت ںیہن ےہ ںیم وت سب ہی ہہک ریہ وہں ہک وہ یھب تہب وھچیٹ ےہ ںیہن اھبیھب ایسی 

 اکنح ۔۔۔

 رصف اکنح رک رےہ ںیہ ایھب ریتصخ ںیہن وہیگ ریتصخ ڑپاھیئ ےک دعب یہ رکںی ےگ

رھک دای ۔  ےن وفنسب  م اس ہعمج وک اکنح رپ آاجان یہی اتبےن ےک ےیل وفن ایک اھت سب اانت ہہک ےک رہیض  

راہ ےہ ۔ رپوسں ہعمج اھت ۔زہدیہ وت ہی وسچ رک رپاشین وہےن   ہک ایھب لک کت وت اس یک یجیتھب یچب یھت اور آج ااچکن اس اک اکنح وہ  

 اہلل ریمی یچب ےک بیصن اےھچ رکے ۔

  ۔ اک وبھج ااھٹ ےتبج آرزو ےک وادلنی اک اماقتل وہا زہدیہ ےکامیل احالت اےسی ہن ےھت ہک وہ یسک اور ےچب

 اور رھپ امثعن اھبیئ ےن اس ےک رس ہپ اہھت رھک دای اھت ۔
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  ۔ہی یھب چس اھت ہک ےنتج اےھچ رطےقی ےس اےنپ اتای ےک رھگ رپ ریتہ اےنت اےھچ ےس وھپوھپ ےک رھگ ےپ ںیہن رہ یتکس یھت

 نکیل رھپ بج اںیہن ہتپ الچ ہک امثعن وک وقلہ وہےن ےک دعب

  ونرکاین ےس زایدہ ںیہن وت وہ اینپ یجیتھب وک  ےنی اج  یچنہ ۔اس یک تیثیح اکی

   رپ رہیض ےن اںیہن ذلیل رکےک اکنل دای ۔

 ہک ےلہپ مہ الھکےت الپےت رےہ ںیہ اب یسک اکم اکج ےک القئ وہیئ ےہ وت  م اےس ےل ےک اج ریہ وہ ۔

القئ   یھت نکیل وہ ھچک ںیہن وبل یتکس یھت اسل یک آرزو اکم اکج ےک1زہدیہ وک ہی وسچ رک اوسفس وہا ہک رہیض وک   

💕 

ورت ںیہن  رم ایر ںیم ھچک ںیہن رخدی راہ ۔اور ہن یہ ںیم راین یک اشدی رپ اجےن ںیم ارٹنڈٹس وہں۔ اس ےئل ےھجم اےنپ اسھت ےنٹیسھگ یک رض

 ےہ وت اےلیک اج اور وج ھچک انیل ےہ رخدی ےک ےل آ۔

ا گےگ اگ ۔ رم ےن ےنتک ولخص ےس ںیمہ اشدی رپ البای ےہ اور مہ ںیہن اجںیئ ےگ وت اےس انتک ربوعن ایر ایک وہایگ ےہ ےھجت راین ےن 

 اھجمسےن یک وکشش یک ۔

ےن  سب ابت متخ اور وےسی یھب آج وکیئ اخص اکم یھب ںیہن ےہ ۔دو اچر دن ںیم اشدی ےہ ۔وت ہی اکم اٹپنرک ےھجم ابرہ لم ویکں ہک راین

  ےہ ۔اشدی رپ یلمیف ےک اسھت البای

 اور ابصمح یک تعیبط کیھٹ ںیہن ےہ اس یک زیچںی یھب  ےنی ںیم ےنیہ اجان ےہ ۔ رم ےن اہک

 بلطم وت ڈیلزی وشگنپ رکے اگ اور ںیم ریتے اسھت روہں اگ ۔وعن ےن اےس وھگرا ۔

 ایر وت یھب رکانیل ریمی وہےن وایل اھبیھب ےک ےیل  رم ےن آھکن دابیئ۔

  ۔ اھت   یک یسک ابت اک ربا ںیہن اماتن اھت ۔اس اک  نپچ اک دو ت اس ےک رہ راز اک اسیھت  رپ وعن رکسماای ۔اکی  رم یہ

💕 

 یھبک اہں اہں ےسیپ ریپ رپ اُےتگ ںیہ ہن ہک ںیہمت ااھٹ رک دے دںی۔ دن ابدن اس ےک رخےچ ڑبےتھ یہ اجرےہ ںیہ یھبک داےلخ ےک ےسیپ

ھت ابدنےھ دو وس روےپ اکنل رک اس یک  ایم ےن ڑبی لکشم ےس اےنپ دوےٹپ ےک اسداےلخ ےک تارم ےک ےسیپ یھبک ہی وفوٹ ےک ےسیپ ۔اتیئ

 رطف ےکنیھپ ۔

  اوا رک اور ایم وک اےس ےسیپ دےتی دھکی رکاتہیم دلجی ےس ابرہ آیئ یھت ۔ اتہیم آیپ زیلپ ریمے اسھت ںیلچ ےھجم اپوپسرھ اسزئ رچکپ

 داےلخ ےک تارم رپ اگلین ےہ ۔
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ےہ اس ےک دعب ریما داہلخ ںیہن اجےئ اگ آرزو ےن ےب یسب ےس اہک ۔ اس وسومار وک آرخی ڈٹی  

 اہں ایم ہعمج وک اس اک اکنح ےہ ےھجم یھب وکیئ این وسھ دولا دںی ۔

 ںیم رپاےن ڑپکے وھتڑی ہن ونہپں یگ اےنپ امومں یک اشدی ںیم ۔اتہیم ےن الڈ ےس اس ےک ےلگ ںیم ابںیہ ڈایل ۔

 وسھ ےل آان آرخ اےنپ وہں ےسیپ وت اےنپ ےئل دو وسھ ےل انیل اور اس ےک ےیل یھب اکنح اک اکی ایناہں کیھٹ یتہک ےہ ںیم ےھجت دیتی 

 اھبیئ یک وہےن وایل ویبی اک وسچ رکاتیئ ایم وک اس اک وھتڑا ایخل آ یہ ایگ ۔

 ےل یگ ۔آپ وک ادنازہ یھب ارے ایم اس ےک ےیل وسھ یک ایک رضورت ےہ وہ وج ںیم ےن اہمئ یک اشدی رپ انہپ اھت ابلکل این ےہ وہ نہپ

 ےہ رباڈیئل ڈرسی ےنتک ےگنہم ںیہ ۔

۔لچ وت ریمے اسھت ایم ےک اہھت ےس ےسیپ ےتیل اےس انب ھچک ےنہک اک ومعق دےی وہ اس اک اہھت اھتم رک ابرہ یک رطف ےنلچ    

 روںیک آیپ اقنب وت رکےن دںی۔ آرزو دلجی ےس وبیل ۔

۔اتہیم ےن ےھچیپ ےس انوگاری ےس اہک اف ایک ںیہمت نٹھگ ںیہن وہیت اس ںیم  

 رک ا انن اور ۔ہکبج ہی وہ وادح اعمہلم اھت   ںیم آرزو یسک یک رپوا ںیہن رکیت یھت وہ اس یک ابت ےنس ریغب اھبگ رک ادنر یئگ اور اانپ ابعایااھٹ

 دلجی ےس اقنب رک   ۔

  داہلخ اج ںیہن اتکس اھت ۔ہکن اس یک یوص ر ےک ریغب اس اکنکیل اوسفس وفوٹاشپ یک داکن رپ اجےت یہ ہی اقنب ارت اجان اھت ۔ویک

 اور اتای اوب یک وخاشہ یھت ہک وہ اینپ میلعت لمکم رکے۔

💕 

 اتہیم اےس وفوٹ رکیم یک داکن رپ وھچڑ رک وخد اشگنپ امل یلچ یئگ ۔

 اور ہہک دای بج اس یک یوص ر نب اجےئ وہ امرٹیک ےک ےچین ڑھکی وہرک اس اک ااظتنر رکے ۔

 رقتابی دنپرہ ٹنم ںیم یہ وہ یوص ر  اوارک امرٹیک ےک ےچین ڑھکے وہ رک اس اک ااظتنر رکےن  ۔

 اےس اہیں ڑھکے اکی ےٹنھگ ےس اورپ وہ اکچ اھت نکیل اتہیم ہن اجےن اہکں یھت ۔

 ڑلےک ابر ابر اےس وھگر ھچک اکیف د ر ااظتنر رکےن ےک دعب اس ےن وساچ ویکں ہن اتہیم ےک اپس یہ یلچ اجےئ ویکہکن اہیں رقبی ڑھکے

 رک دھکی رےہ ےھت ۔  یک وہج ےس اےس انھجل وہ ریہ یھت ۔

 ھچک وسےتچ وہےئ وہ امرٹیک ےک ادنر اجےن  ۔

 ہک ااچکن اسےنم ےس آےت اکی آدیم ےس ربی رطح ےس رکٹایئ ۔
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  اکی اور آدیم یھب ڑھکا اھت ۔ اسھتوہ اس ےس اعمیف امےنگن   ہکبج وہ آدیم زنیم رپ اھٹیب اینپ زیچںی ےنٹیمس اگل اس ےک

 راہ وہ امی ریلی وسری ریمی یطلغ یک وہج ےس وہا ےہ ہی ۔وعن ےن اےنپ ابلکل رقبی ےس آواز ینس ۔اےس ااسی اگل  ےسی وکیئ اانپ اےس اکپ

ہج ےس اس اک رہچہ ووعن ےک دل ےن اےس دےنھکی یک وخاشہ یک وت اس ےن  رظںی ااھٹ رک اس یک رطف داھک نکیل اقنب ںیم وہےن یک 

 ںیہن دھکی اپای ۔نکیل آںیھکن  امل یھت ۔وعن اک اس ےک آوھکنں ےس  رظںی اٹہےن اک دل ہن ایک

 وعن ےن زنیم رپ رگا اکی افلہف ااھٹای نکیل اےلگ یہ ےحمل وہ ڑلیک یسک وک اکپریت امرٹیک ےس ابرہ لکن یئگ ۔

  یئگ ۔شش یک ۔نکیل وہ زیتی ےس امرٹیک ےس ابرہ لکنںینس اپ اک اسامن رگ ایگ ےہ ۔وعن ےن اےس اکپرےن یک وک

 وعن ابرہ کت اس ےک ےھچیپ آای نکیل وہ ڑلیک ںیہک اغبئ وہ یکچ یھت

روےپ ےھت ۔ 03وعن ےن افلہف وھکال ۔اور اس دےنھکی اگل ۔اس افلےف ںیم اچر اپوپسرھ اسزئ یوص رںی اور   

ایگ ۔اس ےن اکی یوص ر ااھٹ رک دیھک اور رھپ داتھکی یہ رہ   

 نیقی اھت ہک ہی یوص ر ایس ڑل

 
 

یک یک ےہ ۔ااسی ںیہن اھت ہک اس ےن ےلہپ یھبک نسح ںیہن داھک اھت نکیل اس دقر وصعمتیم ۔اےس وس رپس  

 اس اک بل و ہجہل اس اک ابت رکےن اک ادناز اس یک یوص رںی ۔ان اک دل دڑھاک یئگ۔

 وعن ےن ےب اایتخر اہھت اےنپ دڑھےتک دل رپ راھک ۔

یک یلچ یئگ ایک  رم ےن اس ےک اپس آ رک وپاھچ ۔وہ ڑل  

 اہں نکیل زایدہ دور ںیہن اج اپےئ یگ ۔وعن ےن رکسماےت وہےئ اہک ۔

 ویکں  م اجےتن وہ اےس  رم ےن وپاھچ ۔

 ںیہن نکیل اجانن ڑپے اگ آرخ اسری زدنیگ زگارین ےہوعن ایھب کت اس الماقت ےک زرہ ارث اھت ۔

ان  رم ےن وپاھچ ۔وعن ریمے اھبیئ وت کیھٹ ےہ   

ل کیھٹ وہ اجؤں اگ ۔وعن ےن وجاب دای
ب لک
 ہی ڑلیک آیئگ زدنیگ ںیم وت 

 انم یھب اجاتن ےہ اس اک ۔وج یلہپ  رظ ںیم ونجمں نب ایگ ےہ ۔ رم ےن اہک

 سم امثعن وعن ےن افلہف ےک ےھچیپ ےس انم ڑپاھ۔ رھپ رکسماای ۔

سی ادنازںیم اہک ۔ اگلؤں اگ ۔ےھجم اس ڑلیک اک ارڈرسی اچےیہ ۔وعن ےن ریںیم اس سم امثعن وک زسم وعن انبےن ںیم مک ےس مک وتق  

رصف اکی  وعن وت ےن اےس کیھٹ ےس داھک یھب ںیہن ےہ رصف اکی یوص ر یک انب رپ وت ےسیک ہہک اتکس ےہ ہک وت اےس اشدی رکاگی ہی

ل رپ راھک ۔اس اک اہھت ڑکپ رک اےنپ دیوص ر ےہ یوص روں ےس تبحم ںیہن وہیت ۔ رم ایھب وبل یہ راہ اھت ہک وعن ےن   
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ےن  آج کت ہی دل یسک ےک ےئل اےنت زور ےس ںیہن دڑھاک ۔نیقی رک اےس ریمے ےیل انبای ایگ ےہ ۔ورہن ےھجم ہی ااشرہ ںیہن اتلموعن

 یوص ریک رطف داھک ۔

  رم ےن یوص ر دےنھکی یک وکشش یک نکیل ان ےن اےنپ یھٹم ںیم رھک یل۔

ریتی ۔وعن ےن وھگر رک اےس داھک ۔ دح ںیم رہ اھبیھب ےہ  

 اےب یوص ر ںیہن داھکےئ اگ وت ڈوھڈنںی ےگ ےسیک اےس  رم ےن وھگرا۔

 رےنہ دے ںیم وخد ڈوھڈن ولں اگ ۔وعن رکسماےت وہےئ اسھت ےل رک آےگ ڑبھ ایگ ۔

 ھچک ھجمس ہن آای اھت ۔concept ہکبج  رم وک ہی یلہپ  رظ واےل ایپر اک

 

وےسی اکی ابت وت اتب اب اہکں ےس ڈوھڈنے اگ اس ڑلیک وک ۔اکی ابر یوص ر یہ داھک دے اشدی ںیم اےس اجاتن وہں  رم ےن اس ےک 

 اسھت ےتلچ وہےئ اہک ہکبج وہ واسپ ایس وجرلیی اشپ ںیم اجراہ اھت اہجں ےس وہ ایھب آےئ ےھت ۔

اےب ریتے اسھت ہلئسم ایک ےہ اہں ںیم ےن اہک ہن ںیم ڈوھڈن ولں اگ اور ےھجت وت ںیم وفوٹ رہزگ ںیہن داھکؤں اگ ۔ںیم ںیہن اچاتہ ہک ریمی 

 وہےن وایل ویبی وک یسک ےک اکیل  رظ گےگ ۔

 اس ےن  رم یک آوھکنں یک رطف ااشرہ رکےت وہےئ اہک ۔  یک آوھکنں اک رگن رہگا اسای اھت

 ارفغتساہلل ریمی  رظ اور اکیل ۔او اھبیئ رگن اور  تی ںیم رفق وہات ےہ وہ ریمی اھبیھب یسیج ےہ  رم ےن اےس دالہس دےتی وہےئ اہک ۔

 اوےئ وہ ریتی اھبیھب یسیج ںیہن ےہ وہ ریتی اھبیھب یہ ےہ اور ہی ابت آدنئہ اید رانھک ۔

نکیل مہ واسپ ویکں اجرےہ ںیہ ہی وت اتب ۔اےس واسپ اشپ یک رطف اجات دھکی رک وہ وپےنھچ اگل وفوٹ وت اس ےن وےسی یھب ںیہن داھکین یھت وت 

 اس وموضع ےس انٹہ یہ رتہب اھجمس ۔

 ایر یلہپ ابر دیھک ےہ ریتی اھبیھب اس ےک ےیل وکیئ ٹفگ ولہاگ ۔وعن ےن اہک ۔

ہکبج  رم ہنم وھکےل ڑھکا اھت آرخ اکی یہ دن ںیم اس آدیم وک وہ ایک ایگ ےہ لک کت وت ہی اشدی ےک انم ےس اھبگ راہ اھت اور اب ریتی 

 اھبیھب ریتی اھبیھب ےیک اج راہ ےہ ۔

 ایل ۔

 

سلن ٹ
ی 
 اس ےن اس اشپ ےس اکی وخوصبرت اس رب
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 اسیک ےہ اس ےن  رم وک داھکےت وہےئ وپاھچ ۔

 تہب وخوصبرت ےہ اہلل سم امثعن وک بیصن رکے  رم ےن رکسما رک اہک ۔

 سم امثعن ںیہن زسم وعن وبل ۔ںیم ربداتش ںیہن رک اتکس اس ےک انم ےک اسھت یسک اور اک انم ۔وعن ےن آںیھکن داھکےت وہےئ اہک

 امثعن رضور اس اک ابپ وہ اگ ۔  رم ےن التج رک اہک ویکہکن افلےف رپ سم امثعن اھکل اھت زسم امثعن ںیہن۔

 وج یھب وہ نکیل اب وہ زسم وعن نب رک رےہ یگ ۔وعن ےن رکسما رک اہک وت  رم یھب رکسما دای ۔

💕 

 اکی  م یہ وہ وج داین ںیم رپدہ رکیت وہںیم یتہک وہں ہی اانت ڑبا ربہق اسھت ااھٹ رک ےنلچ یک رضورت ایک ےہ ۔

 اتہیم اےس اےنپ اسھت الچےت وہےئ رشدنمہ وہ ریہ یھت ۔

 ویکں ہک اکی تہب یہ وخوصبرت ڑلاک اس ےک ےھچیپ آ راہ اھت ۔

   ےس ربمن  ےنی ےک رمےلح وہ ادا رک یکچ یھت ۔

آرزو ےس  رظںی اپھچ ےک اےنس امرٹیک ےس ےنلکن یک وکشش یک یھت ویکہکن وہ ڑلاک اس ےک ےھچیپ آراہ اھت ہکبج آرزو اھبےتگ وہےئ اس ےک 

 اسھت آ  یچنہ ۔

 اور آرزو وک لمکم وطر رپ اقنب ںیم دےتھکی یہ وہ ڑلاک ےھچیپ وہایگ۔ اشدی ڑلےک ںیم وھتڑی رشم ابیق یھت

 اور اب اتہیم وک اس رپ ہصغ آ راہ اھت ۔

اتبؤ ایک  م تہب وخوصبرت وہ تہب اپزیکہ اور داین ےک بس ڑلےک ایعش ںیہ وج ںیہمت دںیھکی ےگ اتہیم اب یھب اس رپ اانپ ہصغ اکنل 

 ریہ یھت ۔

آیپ ابت اپزیکیگ اور وخوصبریت یک ںیہن ےہ ابت مکح یک ےہ اور بج ہی مکح انزل وہا اھت بت داین یک بس ےس وخوصبرت وعرت ےن داین 

 ےک بس ےس اپزیکہ رمد ےس رپدہ رک ایل اھت ۔وت امہری ایک اواقت ۔آرزو ےن اکی اناکم اےس اھجمسےن یک وکشش یک

 ریمے اسےنم ہی رچکیل تم دای رکو آرزواخوم یش ےس انلچ ےہ وت ولچ وہ اےس ڈاےتٹن وہےئ آےگ ڑبھ یئگ

💕 

 اےسی ےسیک مگ وہیئگ ےسیپ وت اٹیب درتخ ہپ اےتگ ںیہ وج رہ زیچ  م مگ رکےک آ اجیت وہ
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اب دامغ تم اچوٹ اجؤ اہیں ےس رپوسں اہمترا اکنح ےہ ایتری رکو اس ےک اےلگ دن یلچ اجان وفوٹ  اواےن اور وسومار وک داہلخ جیھب دانی 

 ۔اتیئ ےن ااسحن رکےت وہےئ اس یک ابت اک وجاب دای

💕 

اس ےن رھگ ںیم دقم راھک وت اتیئ ایم اس اک ااظتنر رک ریہ یھت وہ اںیہن اونگررکات اےنپ رمکے یک رطف اجےن اگل ہکبج وہ اےس دےتھکی یہ 

 اس ےک ےھچیپ آیئ ۔

اٹیب آج ںیم ےن یوص رںی اگنمیئ یھت ان ںیم ےس یسک ڑلیک وک دنسپ رک ول اتیئ ایم ایھب وبل یہ ریہ یھت ہک وعن ےن یوص ر ےل رک لبیٹ رپ 

 کنیھپ دی۔

 اٹیب ہی یوص رںی اتیئ ایم ےن ھچک وبےنل یک وکشش یک

رضورت ںیہن ےہ ان یک ںیم ڑلیک دنسپ رک اکچ وہں ھچک دن ںیم اس اک اسرا ابویئڈ اٹ اکنل رک آپ وک اس ےک رھگ جیھب دوں اگ ۔وعن 

 رپوکسن ادناز ںیم اہک

 م ےن ڑلیک دنسپ رکیل ہی وت تہب وخیش یک ابت ےہ ںیم ایھب اہمتری امں وک اتب ےک آیت وہں ۔۔۔ وعن وج رکسما رک ان ےک رہچے ےک 

 ارپسکینشی دھکی راہ اھت اینپ امں اک ذرک ےتنس یہ دبزما وہا ۔

 اب آپ اجںیئ ےھجم آرام رکان ےہ اس ےن دب زیمتی ےس اہک

 ہکبج اس اک دباتل زماج دے رک آہسین وفراً رمکے ےس ابرہ لکن یئگ ۔

💕 

 دنین یسیج آوھکنں ےس روھٹ یکچ یھت اس اک ایخل آےت دل رھپ ےس دکھ دکھ رکےن اگل اس ےن ےب اایتخر اےنپ ےنیس رپ اہھت راھک ۔

 آج یلہپ ابر ہتپ الچ ےہ ہک یلہپ  رظ ںیم تبحم وہ اجیت ےہ ۔

 اس ےن رکسماےت وہےئ اس یک یوص ر اکنیل۔

 اور اس ےک رہچے ےک اکی اکی وقنش وک اینپ  رظوں اصحر ںیم  ےنی اگل ۔

وہ اینت نیسح ہن یھت نکیل ہن اجےن ویکں اےس تہب نیسح رک ریہ یھت ۔ وھچیٹ وھچیٹ آںیھکن وھچیٹ یس انک وھچ ےٹ وھچ ےٹ رسخ 

 وہٹن ۔اس یک  رم مک یھت ۔ اشدی یہ وہ 81 اسل یک یھت رگم وکیئ ابت ںیہن اشدی ےک دعب ڑلایکں ڑبی وہ یہ اجیت ںیہ وہ رکسماای ۔
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اور ےھجم وکناس اشدی یک تہب دلجی ےہ سب اکنح وہاجےئ اشدی دو نیت اسل دعب رک ںیل ےگ ۔سب اانپ قح اتجان ےہ اس رپ ۔۔۔۔ وہ 

 رکسماےت وہےئ اکی ابر رھپ ےس اس ےک وقنش دےنھکی اگل

اےس اخدنان اک بس ےس وخوصبرت ونوجان اہک اجات اھت ۔اور اس ابت اک اےس رغور یھب اھت ارثک اس یک امں اس یک  رظ ااتریت اور وہ اینپ 

 امں وک ینتک ابر اتج اکچ اھت ۔

 آپ یک رہمابوینں ےس وت ہی نیسح رہچہ داین ںیم یہ ہن آات اینپ امں وک ہنط امرےن اک وکیئ ومعق اہھت ےس اجےن ںیہن د  ۔

💕 

 آج ہعمج اھت اسرے ےچب رھگ ےس اغبئ ےھت وساےئ وعن ےک وہ انٹئ ڈوییٹ وہےن یک وہج ےس اب آرام رک راہ اھت ۔

 زہدیہ ےک دامغ ےس لکن ایگ ہک آج آرزو اک اکنح اھت ورہن رات وک وہ ریمس وک اتب دی یھت وت وہ اےس واہں ےل اجات۔

 اوہنں ےن ریمس وک وفن ایک ہکبج وہ االسم آابد اجراہ اھت ۔

 اب روبجر وہرک وہ وعن ےک رمکے کت آیئ نکیل ٹلپ آیئ وہ اجیتن یھت وعن اںیہن ذلیل رک ےک رمکے ےس اکنےل اگ ۔

 وہ حبص ےس اس ےک رمکے ےک ےنتک یہ رکچ اکھ یکچ یھت نکیل اےس اگجےن یک تمہ ہن وہیئ ۔

 نکیل اس ابر بج وہ اس ےک رمکے ےک رقبی آیئ وت رمکے ےک ادنر ےس آواز آریہ یھت اشدی وہ وفن رپ یسک ےس ابت رک راہ اھت ۔

اہں ایر اتہیم امثعن انم اھت اس ڑلیک اک اس ےن رقہع ادنازی ںیم یھب ہصح ایل اھت ۔ںیم ےن اافنرنشیم اکنل یل ےہ اس اک ربمن یھب ےہ اہیں 

 ہپ ۔ رمےن حبص حبص اےس ڈگ وینز دی یھت ۔

 ےھجت نیقی ےہ ہی ویہ ڑلیک ےہ ۔وعن ےن رھپ ےس وپاھچ ۔

ارے اہں ایر اہیں رقادنازی ںیم اکیش ڈزیارنئ یک ڈرسی لیس وہ ریہ یھت ۔اور اہیں سم اتہیم ےن سم امثعن وھکلاای ےہ  رم ےن 

 بس ھچک رفنکم رک ےک اےس ربخ دی یھت ۔

 آیئ ول وی  رم ۔وعن رعنہ اگلےت وہےئ اہک ۔

اہاہاہ ہی ولوی ریمی اھبیھب ےک ےئل رھک ۔اور دلجی ےس ےھجم دورہپ اک چنل رکوا ایس ڈنکنشی رپ ربمن دوں اگ ۔ریتے اپس رصف نیت ےٹنھگ یہ 

 وہلٹ ےنچنہپ ےک ےیل ۔بت کت ریمی ڈوییٹ متخ وہ اجےئ یگ

 اوےک ریمی اجن ںیم وھتڑی د ر ںیم ایتر وہ ےک آات وہں ۔ ایتر وہےن الچ ایگ ۔وعن ےن وخیش وخیش اہک
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💕 

 وعن اھٹیب ےھجم  م ےس رضوری اکم ےہ وہ دروازے یک رطف ترھ راہ اھت بج ےھچیپ ےس زہدیہ آیئ ۔

 امی وسری ںیم آپ اک اکم ںیہن رک اتکس وہ رسدرہمی ےس اتہک رھپ اجےن اگل ۔

 اٹیب ریمی ابت ونس تہب رضوری اکم ےہ زیلپ ریمی دمد رک دو ریمسرھگ ےپ ںیہن ےہ اور آج اہمترے رحموم امومں یک یٹیب اک اکنح ےہ ۔

 ریما واہں اجان تہب رضوری ےہ اکی ےٹنھگ ںیم اکنح رشوع وہ اجےئ اگ ۔

 ارگ  م ےھجم واہں رپ وھچڑا دو وت زہدیہ  رظںی ےچین اکھجںیئ یسک رجمم یک رطح اےسی اکم اتب ریہ یھت۔

 اوےک تانئ ۔ںیلچ وہ ااسحن اتجےن واےل ادناز ںیم وبال ۔

 تہب رکشہی اٹیب ںیم ایھب اسامن ےل ےک آیت وہں زہدیہ وخیش ےس ادنر یلچ یئگ ہکبج وعن ہی وسچ راہ اھت ہک وہ ااکنر ویکں ںیہن رک اپای

 

 اٹیب ادنر ولچان اہمترے امومں اک رھگ ےہ ۔زہدیہ ےن اگڑی ےس ارتےت وہےئ اہک ۔

وہ  نپچ ںیم اہیں یھبک آای اھت ۔ ںیہن ےھجم ںیہک ںیہن اجان ۔اےس کیھٹ ےس اید ںیہن ہک اشدی  

اٹیب اہمترے امومں وخد ذعمور ںیہ وہ ںیہن امہرے رھگ آ ےت اور  م یھب یھبک اس رطف ںیہن آےئ وہ آج اےنپ امومں ےس یہ الماقت 

 رک ول ۔

 ںیم ےن اہک ہن ںیم ارٹنڈٹس ںیہن وہں۔اجںیئ آپ اور دلجی ےس اکم اٹپن ےک واسپ آںیئ ۔

  اھت ۔ںیم زایدہ وتق گےگ اگ وت ںیم وھتڑی د ر ےک دعب واسپ آ اجؤں اگ ۔ےھجم ھچک اکم ےہ اےس  رم ےس ےنلم اجانارگ آپ وک آےن 

ات اھت ۔وہ وخد یھب ںیہن اجاتن اھت ہک وہ اس وعرت یک اینت رپوا ویکں رکات اھت ۔وہ اس ےک اسھت دبزیمتی رکات اھت کیھٹ ےس ابت ںیہن رک  

د ر ںیم واسپ آ اجؤں یگ ۔سب اکنح وہےت یہ ںیم آ اجؤں یگ م ںیہک تم اجؤ ںیم وھتڑی   

 اس ک دباتل ومڈ دھکی رک زہدیہ ادنر یلچ یئگ ۔

 ہکبج اگڑی اکی اسڈئ رپ اگلات وںیہ اس اک ااظتنر رکےن اگل وایسپ اک رفس ابمل اھت ۔اور اگڑی رصف ریمساور وعن ےک اپس یھت ۔

اکچ اھت اہکں ہی وسبں اور روشکں دےکھ اھکیت۔ریمس اےنپ اکم ےس اگڑی ےل رک االسم آابد اج   

 وعن ان اچےتہ وہےئ یھب اس یک رپواہ رکات اھت ۔اشدی ہی ابت وہ وخد یھب ںیہن اجاتن اھت

💕 
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 ایم زرا ابرہ وت دںیھکی وھپ وھپ اک اٹیب انتک ایپرا ےہ ۔اتہیم ےن ایھب اج رک دروازے ےس ابرہ داھک اھت ۔

  ڑھکا ااھٹ ۔اہجں وہ اینپ ڑبی یس اگڑی ےئل

 اتہیم وجرہوخوصبرت رمد دھکی رک اس ےک ےھچیپ ڑپ اجیت

 یھت اہیں وت اس یک اینپ یگس وھپ وھپ اک اٹیب اھت ۔

 ارے پچ رک ریمس وہ اگ ایھب اشدی وہیئ ےہ اس یک ۔آیم ےن اےس وھگرےت وہےئ اہک ۔

ااشرہ ایک ۔ ال اٹیبےہ۔ اتہیم ےن ابرہ یک رطفارے ریمس ںیہن ےہ ہی وکیئ اور یہ دںیھکی وت یہس ہی وھپ وھپ اک وپسیل وا  

 ابرہ ارے زہدیہ وعن وک الیئ یھت وت ادنر یھب ےلآیت ابرہ ویکں ڑھکا رکدای رہیض اجیتن یھت ہک وعن اےس ہنم ںیہن اگلات ۔رہیض ےن ایھب

 ڑھکے وعن وک داھک وج ہن رصف اس یک وسچ ےس زایدہ وخوصبرت اھت ۔

ےیل اےسی دنسپ یھب رک ایل اھتہکلب اوہنں ےن وت اتہیم ےک   

 مہ وت بج یھب اہمترے رھگ آےت ںیہ ہی وت اتلم یہ ںیہن مہ ےس ۔

ہ ںیہن اھبیھب ںیم زایدہ د ر ںیہن روکں یگ وہ یھب ادنر ںیہن آےئ اگ۔سب اکنح یک رمس رشوع وہاجےئ وت ںیم واسپ یلچ اجؤں یگ زہدی

 ےن اہک

ےگ ۔رہیض ےتہک وہےئ یھٹیباہں سب ریشب آ اجےئ مہ اسدیگ ےس اکنح رکںی   

رہچے  نکیل اھبیھب ےلہپ ڑلےک ےس وت ںیلم سک ےک اسھت اکنح رک رےہ ںیہ آرزو اک ۔ایھب آرزو اےس اچےئ دے ےک یئگ یھت اس ےک

 رپ زہدیہ وک وکیئ وخیش  رظ ہن آیئ یھت ۔

ےس اس ےک رس رپ دامھاک ایک۔ ےن ربے ااٹسلئارے اجان اچہپان ےہ اابتعر اک ڑلاک ےہ ںیم اےنپ اھبیئ ریشب اک رہتش الیئ وہں رہیض   

💕 

ےٹنھگ وت ےشن ںیم راتہ ےہ وہ وجا اتلیھک ےہ ۔ آپ ےن امہری آرزو وک اس ےک  42آپ اک دامغ وت ںیہن رخاب وہایگ ۔ رم دںیھکی اس یک ۔

 اسھت آپ ےن ااسی وساچ یھب ےسیک اھبیب ںیم ہی ںیہن وہےن دوں یگ

ربابد وت اج ریہ وہں۔ زہدیہ وت ربک یہ ایھٹ وہ اےنپ الڈےل اھبیئ یک آرخی اشنین وک اس رطح ےس ںیم ایھب آرزو وک اہیں ےس ےل ےک

 ںیہن وہےن دے یگ ۔

 وران اےس وکن اے یب یب آواز مک رھک وت ریمے رھگ ہپ ڑھکی ےہ وت رکش رکےک ںیم ےن اےنپ اھبیئ ےک ےئل ریتی یجیتھب اک رہتش امگن ایل

وہےئ اہک ۔وپاتھچ اھت رہیض ےن داھڑےت   
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 ےس ویکں ںیہن اکی ےس ڑبھ رک اکی رہتش ےلم اگ ۔ںیم وخد اینپ یجیتھب یک اشدی رکولں یگ۔ نکیل آپ ےک اشنیئ اور وجاریئ اھبیئ

 ریمی یچب یک اشدی ںیہن وہیگ ۔ںیم آرزو وک اےنپ اسھت ےل اجؤں یگ ۔

 ںیم وجان ےٹیب ںیہ ۔اس رھگ ںیم اکنح وہاگ ۔اہمترے رھگاےسی سیکء اےنپ اسھت ےل ےک اجؤ یگ ہی اس رھگ ےس بت ےلکن یگ بج اس اک 

 اسل جیب رک ںیم ےن اینپ دبانیم وھتڑی ہن رکواین ےہ ۔اور اب وتںیم ودعہ رک یکچ وہں اےنپ اھبیئ ےس رہتش وہ اکچ ےہ وےسی یھب اےنت

 الھکای الپای ےہ ۔

 ںیہ ڑبے نب ےک ۔رہیض  راھک ںیہک میتی یجیتھب رپ آےئگاور اب اےھچ رطےقی ےس اشدی یھب رک رےہ ںیہ اس وتق وت یسک ےن اہھت ہن

 ےن اھپڑ اھکےن واےل ادناز ںیم اہک

 اھبیئ آپ یک  رظوں ےک اسےنم اانت ڑبا ملظ وہ راہ ےہ آپ ھچک وبےتل ویکں ںیہن وہ اب امثعن یک رطف آیئ یھت ۔

 ارزو اس رےتش ےک ےئل ایتر ےہ ۔امثعن اصبح ےن  رظںی اکھجےت وہےئ اہک ۔

ےئ رس وک  ںیم ایتر ںیہن وہں ںیم ںیہن وہےن دوں یگ اینپ یجیتھب ےک اسھت اینت ڑبی زایدیت ۔زہدیہ ےن اکی  رظ ان ےک ہ ےک وہنکیل

 دےتھکی وہےئ اہک ۔

 اینت ڑبی زایدیت وہیئ ےہ وت اٹیب وت  م یھب اانپ اسھت الیئ وہ ڑپاواکنح ایس ےک اسھت اور ےل اجؤ اسھت

رک اےنپ اسھت ےل ےک اج   ںیہن ےلکن اگ ارے ےسیک ےلکن اگ ںیم وت یتھجمس یہ ںیہن  ےسی آرزو وک ونرکاین انب۔ںیہن اب زابن ےس اکی ظفل

 ریہ ےہ ہی۔

 ایھب ریما اھبیئ آےئ اگ اور اکنح وہاگ ربخدار وج یسک ےن اکی ظفل یھب اہک ۔

  

 

 اےس ہنم اگلےئ اگ ںیہن ۔وہ اسھت وہ اجیتن یھت وعن وت اور ارگ ںیہمت اینت یہ آگ رک ریہ ےہ وت اےنپ ےٹیب ےس اکنح ڑپاو اور ےل اجئ

 آاسین ےس اس اک اکنح ریشب ےک اسھت رکوا دے یگ ۔

   ےک دعب آرزو اک اس رھگ ںیم وھتڑا تہب ہصح ےہ وہ یھب اںیہن اکرںیہ رےہ اگ ۔

ےہ وہ اس ےک زیہج ںیم دںی  وھتڑی تہب زنیم آیتےٹنھگ ےشن ںیم راتہ ۔اور امثعن اک انہک اھت ہک آرزو ےک ےصح ںیم وج  42ویکہکن ریشب وج 

 ےگ ۔

 اس ےک دعب یہ رہیض ےن ریشب وک آرزو ےک وخاب داھکان رشوع رک دای ۔

 ںیم ےب سب وہں ھچک ںیہن رک اتکس ۔امثعن ےن  رظںی یچین رےتھک وہےئ اہک ۔

  ابرہ اجےت وہےئ اہک ۔ہدیہ ےن اھٹ رکنکیل ںیم ےب سب ںیہن ریما وعن آرزو ےس اکنح رکے اگ ۔ںیم اس ےس ابت رکیت وہں ۔ز
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 اسھت ایھب یہی ہنم ےلرک واسپ آےئ یگ اٹیب ہنم اگلات ےہ ںیہن اےس اور ہی یلچ ےہ اس اک اکنح رکواےن ۔وعن اک اکنح وت ریمی اتہیم ےک

 وہاگ ۔

 رہیض ےن ڑبڑباےت وہےئ اہک اےس نیقی اھت ہک وعن اس اشدی ےک ےیل یھبک ایتر ںیہن وہاگ

💕 

ی ےس ان ےک رھگ ےس لکن رک وعن یک اگڑی یک رطف آںیئوہ دلج  

 وہایگاکنح ےلچ واسپ وعن ےن اگڑی اک دروازہ وھکےتل وہےئ اہک

 وعن اٹیب وہ آرزؤےک اسھت زایدیت رک رےہ ںیہ وہ اس اک اکنح اس ےس ڑبی  رم ےک آدیم ےس رکوا رےہ ںیہ ۔

 تہب ملظ وہراہےہ ریمی وصعمم یجیتھب ےک اسھت ۔

دمد رکو ںیم اہمترے آےگ اہھت وجڑیت وہں ۔زیلپ ریمی   

 زہدیہ اجیتن یھت ہک وعن یھبک اس رطح ےس را ی ںیہن وہاگ ۔

 نکیل وہ اینپ وصعمم یجیتھب ےک اسھت اانت ڑبا ملظ یھب وہےت ںیہن دھکی یتکس یھت ۔

 ھجم ےس ایک ادیم ریتھک ںیہ آپ وعن ےن وپاھچ ۔

 ںیہن اجےن نکیل اھبیھب یتہک ںیہ بج کت اس اک اکنح ںیہن وہاگ وہ اےس اہیں ےس وعن ںیم اےس اہیں ےس ےل ےک اجان اچیتہ وہں

 دںی یگ ۔

  م وت اجےتن وہ وہ یسیک وعرت ےہ وہ وپرے اخدنان ںیم ںیمہ دب انم رک دے یگ ۔

 نکیل ارگ  م اس ےک اسھت اکنح رک ول

  یتگ وہ ےسیک یسک ےس اکنح رک وصعمم یجیتھب ریمی ھچک ںیہندامغ وت ںیہن رخاب وہایگ ںیم ویکں یسک ےسیھب اکنح رکولں وہ یگ آپ یک 

 ےل وہ وت ایس ےس اکنح رکے اگ   ےس وہ تبحم رکات ےہ ۔

 اٹیب ریمی ابت وک ےنھجمس یک وکشش رکو آرزو ےک اسھت تہب ملظ وہراہےہ ںیم اہمترے آےگ اہھت وجڑیت وہں ۔

 ملظ ےس ہتپ  اس ڑلیک ےس وکیئ  قلع ےہ اور ہن یہ اس رپ وہےن واےلآپ اچےہ ھچک یھب رکے ںیم ہی اکنح ںیہن رکوں اگ ۔ریما ان

 ںیہن ںیم اہیں آای یہ ویکں ۔

 ںیم یسک اور وک دنسپ رکات وہں ںیم اس رطح ےس یسک ےس اشدی ںیہن رکاتکس ۔وعن ےن اجن ڑھچاےن واےل ادناز ںیم اہک

  یسک اور وک دنسپ رکےت وہاکنح ہن ایک وت ۔ںیم اجیتن وہں  ماٹیب دخا ےک ےئل ریمی ابت وک ےنھجمس یک وکشش رکو ارگ  م ےن ہی 
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 اکی ٹنم اکی ٹنم ارگ ںیم ےن ہن ایک وت ایک بلطم ےہ اس ابت اک ۔اور آپ ہی یھب اجیتن ںیہ ہک ںیم یسک اور وک دنسپ رکات وہں

ر آپ وک ریمس یک ویبی اک ایخل ۔اکی ابارگ ریمی ہگج اہیں ریمس وہات وت ایک آپ اس اک یھب یسک ےک اسھت اس رطح ےس اکنح رک دیتی 

ں ںیہن آات ۔آات ہن آپ وک اس اک ایخل ایس رطح ےس ریمی تبحم اک ایخل رکںی ںیم اس ڑلیک ےس اشدی رکوں اگ ےسج ںیم دنسپ رکات وہ

 ۔

 وعن ےن ےصغ ےس اہک ۔

ےس رکوا دںی ےگ وج وچ سی ےٹنھگ ےشن ںیم یک اشدی ریشب اٹیب  م ایس ڑلیک ےس اشدی رک انیل نکیل یف ااحلل ویتق وطر رپ  م آرزو وک اانپ ول اس

 راتہ ےہ وجا اتلیھک ےہ ہن اانپ وکیئ اکھٹہن ےہ اہکں ےل ےک اجےئ اگ وہ ریمی وصعمم آرزو وک ۔

ےتن ام اٹیب ںیم اہمترے اسےنم اہھت وجڑیت وہں ںیم اہمترے ریپ رکپیت وہں ہی ول ریمے رس یک اچدر اک وھتڑا احلظ رک ول ۔زہدیہ ےن اہر

 وہےئ اےنپ رس ےس دوہٹپ ااتر رک اس ےک دقومں ںیم رانھک اچاہ ۔

 دامغ رخاب وہایگ ےہ آپ اک ایک ۔ ایک رک ریہ ںیہ آپ ۔۔وعن ےن دلجی ےس اس یک اچدر وک اھتام۔

 زہدیہ وھپھ وھپھ رک روےن   ۔

دوں اگ اور ریمی اجن وھچھ   اےس  قاق دےکیھٹ ےہ نکیل اس ڑلیک ےس ریما وکیئ  قلع ںیہن وہاگ ۔ہی بس ھچک متخ وہےت یہ ںیم

 اجےئ یگ ۔

 ںیم اس یک لکش یھب ںیہن دوھکیں اگ ںیم ںیہن اچاتہ ہک ںیم اینپ تبحم ےک اسھت یسک مسق یک وکیئ ےبوتایئ رکوں ۔

 وعن ےن رشط ریھک ۔

 ےھجم وظنمر ےہ اٹیب سب  م ہی اکنح رکول ۔

 زہدیہ یک یسیج اجن ںیم اجن آیئ

💕 

ادا وہیکچ یھت آرزو اب کت نیقی ہن رک اپیئ یھت اکنح یک رمس  

 ہک اس اک اکنح امومں ےس ںیہن ہکلب یسک اور ےس وہا ےہ اس ےن وت آج کت وعن وک ہن داھک اھت اور ہن یہ یھبک وعن ان ےک رھگ آای اھت

 اورہن یہ اتیئ ایم اےس ںیہک اجےن دیتی یھت

یقیقح داین ںیم یھب اس رطح ےک زجمے وہا رکےت ںیہ ۔ آرزو وک ہی بس ھچک اکی وخاب اسیج رک راہ اھت ایک  

 اس یک وھپوھپ اس ےک ےیل یسک رفےتش ےس مک ہن اثتب وہیئ یھت
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 اور آرزو اب زسم وعن نب یئگ آرزو ےن سب اکی  رظ یہ وعن وک داھک اھت

💕 

 

 ےس ایھب کت اینپ تمسق رپ نیقی ہن آای اھت وھتڑی د ر ےلہپ اس اک اکنح وہا اھت۔

 اوراس اک اکنح ریشب امومں ےس ںیہن ہکلب وھپوھپ ےک ےٹیب ےس وہا اھت ۔

 ایک اب یھب زجعمےوہےت ںیہ اہں وہےت ںیہ اس یک زدنیگ ںیم ہی آج وج وہا اھت یسک زجعمے ےس مک وت ہن اھت ۔

 اس یک اشدی اس یک وھپوھپ ےک ےٹیب ےک اسھت ہی وکیئ اعم یس ابت وت ہن یھت ۔

اس ےک رقبی ڑھکی اتیئ ایم وج اوسفس ےس اےنپ اہھت لم ریہ یھت یھبک اینپ یٹیب وک دیتھکی وت یھبک اےس ۔ینیمک یک تمسق دوھکی وھکلا ےک 

 آیئ ےہ ےھٹیب اھٹیبےئ اانت وخوصبرت دواہل لم ایگ ۔

 اورپ ےس وپسیل واال اور ںیم ےن وت انس ےہ ہک وھپوھپ اک رھگ یھب ایس ےک انم اھکل وہا ےہ اتہیم ےن رسد آہ ترھےت وہےئ اہک ۔

 اس یک وت ےھٹیب اھٹبۓ ولرٹی رک یئگ اتیئ ایم وک اوسفس وہ راہ اھت ۔

 تمسق وہ وت ایسی وہ ور ہن ہن وہ ۔

💕 

 ایھب اس ےک دل وک زنمل ےلم وتق یہ انتک وہا اھت ۔ایھب نیت دن وت ےلہپ اس ےن اس ڑلیک وک داھک اھت ۔

 ےسج دےتھکی یہ اس اک دل اینپ راتفر ےس دڑھانک وھبل رک اکی ارک یہ راتفر ںیم دڑھےنک اگل ۔

وہ وج یھبک یسک ڑلیک ےک اسھت رلفڈ رکےن ےک ابرے ںیم وساتچ یھب ںیہن اھت ہک لک   ےک ےیل وہ اینپ امتم رت وتاںیئ راتھک ےہ اینپ 

 ویبی وک ایک ہنم داھکےئ اگ وہ آج یسک اور ےک اسھت اکنح رک اکچ اھت ۔

 اس ےن ایھب کت  رظ ااھٹ رک اسےنم ہن داھک اھت وھگٹھگن ںیم وموجد وہ ڑلیک اےس اس یک تبحم یک دنمش رک ریہ یھت ۔

 ےب کش اس بس ںیم اس وصعمم ڑلیک یک وکیئ یطلغ ہن وہیگ اس ےک اسھت یھب وت ملظ وہ راہ اھت

۔نکیل وہ یھب وت ےب وصقر اھت وہ وت یسک اور وک اچاتہ اھت اور وکیئ اس یک زدنیگ ںیم اشلم وہ راہ اھت ۔وہ وت ایس ڑلیک وک اچاتہ اھت ےسجوسےتچ 

 وہےئ اس ےک رہچے رپ اکسمن آاجیت یھت وہ ےسیک اےس الھب رک اینپ زدنیگ ےک ابرے ںیم آےگ وساتچ ۔
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ڑ  وکےل ےک تہب اسرے وخاب اجسےئ ےھت ۔وہ ہشیمہ اینپ ویبی ےس وتادار 
شف
 م
ہ

اس ےن ہشیمہ ےس اینپ زدنیگ ںیم آےن واےل اےنپ 

 رانہ اچاتہ اھت ۔

 وہ ہشیمہ ےس اینپ نم دنسپ ڑلیک ےس اشدی رکان اچاتہ اھت ۔

 وہ اینپ ویبی وک ہی ااسحس دالان اچاتہ اھت ہک اس یک امتم رت وتاںیئ رصف ایس ےک ےئل ےہ

 وہ ہن اچےتہ وہےئ یھب اس ڑلیک ےک اسھت ےب وتایئ رک اکچ اھت ےسج یلہپ  رظ ںیم یہ اانپ دل دے اھٹیب ۔

 نکیل اس ےن وسچ ایل اھت وہ اس ڑلیک وک یھبک وہ ماقم ںیہن دے اگ وج اس ےن یسک اور وک دے دای ےہ ۔

 وہ رھگ اجےت یہ  قاق ےک ابرے ںیم ابت رکان اچاتہ اھت

💕 

اسرے رمےلح ےط وہےئگ وعن وت اکنح ےک دعب وفرا یہ ابرہ لکن ایگ ۔اور اگڑی ںیم اینپ امں اک ااظتنر رکےن اگل اےس نیقی اھت اس یک امں 

 اےس اجیتن ےہ وہ اس ڑلیک وک اےنپ اسھت الےن یک یطلغ ںیہن رکے یگ ۔

 نکیل ہی اکنح وت وہا یہ ایس وہج ےس اھت اتہک اس ڑلیک وک اہیں ےس اکنال اجےکس بلطم ہک ہی ڑلیک ان ےک اسھت ان ےک رھگ اجےئ یگ ۔

 وھتڑی د ر ےک دعب وہ اتای اوب یک ےنیس ےس اگل رک وھپھ وھپھ رک روےن   ۔

ہن ریمی یچب۔۔۔۔۔۔ اب تم۔۔۔۔۔رو اہلل ےن رکم۔۔۔۔۔ رک دای ےہ بس ھچک۔۔۔۔۔ کیھٹ وہ اکچ ےہ ۔۔۔۔۔اہلل 

 ےھجت۔۔۔۔۔ ریتے بیصن یک رہ۔۔۔۔۔۔ وخیش دے ۔

ےھجم نیقی۔۔۔۔ ےہ ہک وعن ریتا ۔۔۔۔۔ایخل رےھک اگ ےھجت وخش۔۔۔۔۔ رےھک اگ ےھجت۔۔۔۔ یھبک اہنت ںیہن ۔۔۔۔۔وھچڑے اگ سب 

اس ےک ۔۔۔۔۔۔۔اسھت وتادار۔۔۔۔۔ رانہ ےھجم ریتی رطف ےس وکیئ۔۔۔۔۔ اکشتی ان ےلم اتایاوب ےن اس ےک رس رپ اہھت ریھپےت 

 وہےئ اہک ۔

ہکبج اکنح ےس ےلہپ یہ ات ہیم اےنپ رمکے ںیم اج دنب وہیئ یھت ۔ہکبج اتیئ ایم نچک ےک ربنت اےسی دوھ ریہ یھت  ےسی اس ےس رضوری اور 

 آج وکیئ اکم یہ ہن وہ ۔

وہ اسری زدنیگ اس رھگ ںیم اکم رکیت آیئ یھت نکیل ان ولوگں ےک اپس انتک وتق ںیہن اھت ہک اجےن ےس ےلہپ اےس اکی ابر ےلگ اگل رک 

 اولدع یہ ہہک دےتی ۔
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 وھپوھپ ےن اس اک اہھت اھتام اور ابرہ ےل اجےن   ۔

اٹیب وھگٹھگن رکول ںیم ںیہن اچیتہ ریمی وخوصبرت یس وہب وک یسک یک  رظ ہن گےگ وھپوھپےن اس اک رہچہ وھگٹھگن ںیم اپھچےت وہےئ 

 رشارت ےس اہک ۔

 ہکبج ہی وسچ رک اس ےک اکن رسخ وہ رےہ ےھت ہک وہ اینپ وھپوھپ یک یجیتھب ںیہن ہکلب وہب نب ےک ان ےک رھگ اج ریہ ےہ ۔

💕 

 اسرے راےتس یہ اس اک دل ےب رتبیت دڑھاتک راہ ۔

 وہ دوونں ےھچیپ یھٹیب یھت ہکبج وعن آےگ اگڑی الچات ان دوونں ےس ےب اینز اھت ۔

 وھپوھپ آرزو ےک اسھت اسھت وعن ےک دل یک احتل یھب یتھجمس یھت ۔

ایھب نیت دن ےلہپ یہ وت اہسین ےن اےس اتبای اھت ہک وہ اےنپ ےیل یسک ڑلیک وک دنسپ رک اکچ ےہ اور تہب دلج اںیہن اس ےک رھگ ںیم رہتش  ےنی 

 ےک ےیل ےنجیھب واال ےہ ۔

 نکیل اںیہن نیقی اھت وہ ڑلیک وج یھب وکیئ وہیگ آرزو ےس زایدہ ایھچ وت ہن وہیگ اور آرزو وک اینپ ذہم داری رپ اہیں الیئ یھت

اس ےک اکنح ںیم اور اب اوہنں ےن وسچ ایل اھت ہک وہ وعن وک آرزو ےک ےیل رضور انمںیئ یگ ۔اوہنں ےن رھگ ےلہپ یہ ربخ رکدی یھت ہک 

 وہ آج وعن یک دنہل ال ریہ ںیہ ۔

 اہسین ےن وت اسری ایتری رکیل یھت وہ اجیتن یھت ہک آرزو رشوع ےس ہی ااسحس رتمکی اک اکشر ےہ ۔

وہ وت اےنپ رھگ ںیم آےئ رہ اناسن وک تبحم ےس یتلم یھت وت آرزو وت ان ےک بس ےس الڈےل ےجیتھب یک دنہل یھت ہی ابت ارک یھت ہک وعن یک 

 اس ںیم راضدنمی اشلم ہن یھت ۔

نکیل وعن ےک اسھت وکیئ زربدیتس یھب ںیہن رکاتکس وت ھچک ہن ھچک وت وعن یک رم ی یھب اشلم یھت اس اکنح ںیم اہجں کت اہسین اک ایخل اھت 

 ۔

 اس ےئل اہسین ےن رہ نکمم وکشش ےس آرزو اک اابقتسل وخوصبرت انبای ۔

 ہکبج ان دوونں وک رھگ ےک دروازے رپ وھچڑ رک اور لکن اکچ اھت

💕 
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ایک ریتا اکنح بک وہا اور وت ےن ےھجم ویکں ںیہن اتبای ایگ اینت دلجی ایک یھت اکنح یک ایھب دو نیت ڈٹی امرےت اکی دورسے ےس ےتلم اکی 

 دورسے وک ےتھجمس اور  م ےن ڈارئرٹکی اکنح یہ رکایل ۔اور ریمے وھچارے  رم دصےم ےس وبال

 وکباس دنب رک ریمی اشدی اس ڑلیک ےس ںیہن وہیئ ےہ ہکلب ریمس یک ایم یک یجیتھب ےس وہیئ ےہ

 وہ  رم ےک اسےنم زہدیہ وک ہشیمہ ریمس یک ایم ہہک رک البات اھت ۔

 اوروتےن اکنح رکایل ارے اںیہن اتبات وت یہس وت یسک اور وک دنسپ رکات ےہ ۔

  رم وک اوسفس وہا اھت یلہپ ابر وت اس ےک دو ت ےن یسک وک اچاہ اھت ۔

 اتبای اھت نکیل وہ ڑلیک تبیصم ںیم یھت ارگ دمد ہن رکےت وت اس یک اشدی یسک وجاری اور رشایب اناسن ےس وہاجیت ۔

 اور چس ںیم ارگ ااسی وہات وت ایر تہب ربا وہات ےھجم وت ہی اجن رک اوسفس وہا ےہ ہک وہ ڑلیک ایھب غلب یھب ںیہن ےہ ۔

 اور وےسی یھب ںیم ےن ان ولوگں وک اتب دای ےہ ہک ںیم اےس  قاق دے ےک ایس ڑلیک ےس اشدی رکوں اگ ےسج ںیم اچاتہ وہں ۔

 اور ےھجم یھب یہی ادیم ےہ ہک وہ ریمی رم ی ےک الخف یھبک ھچک ااسی ںیہن رکںی ےگ ۔

 ایس ےئل ےھجم اس ابت یک وکیئ اخص نشنیٹ یھب ںیہن ےہ ۔وعن ےن اہک وت  رم یھب ےب رکف وہ ایگ

 نکیل رھپ یھب ایروہ ریتی ویبی وت ےہ ۔

 ںیم ںیہن اماتن اور ارگ ںیم اےس ویبی وایل اتیمہ یہ ںیہن دوں اگ وت وہ یھب ریمے ےھچیپ ںیہن آےئ یگ۔

 اکی ےتفہ ےک ادنر ادنر  قاق اک اسرا ااظتنم رکوا ےک  قاق دوں اگ ےلہپ اےس ۔وعن ےن اانپ الپن اتبای

 وخوصبرت ےہ۔۔۔۔  رم ںیم وپاھچ ۔

وہیئگ ریمی الب ےس ےھجم ایک انیل دانی ےھجم   ےس انیل دانی ےہ آرزو وخوصبرت ےہ ای ںیہن ۔وعن ےن ےب اسا ہ اےنپ دل ہپ اہھت راھک ہن 

 اجےن ویکں بج یھب وہ اس اک انم اتیل اھت اس اک دل زور ےس دڑھاتک اھت ۔

 آج اپریٹ رکےت ںیہ وعن ےن اہک ۔

 آج ریتی اشدی وہیئ ےہ اور وت اپریٹ ےک ےھچیپ ڑپا ےہ  رم ےن اہک

ہی اشدی ںیہن رصف اکی رٹنکٹکی ےہ اس ڑلیک وک ناچےن ےک ےئل ۔رپ اب وہ ابلکل کیھٹ ےہ اس رھگ ںیم اور وےسی یھب وکن اس ںیم 

 ےن اےس اینپ ویبی میلست رکان ےہ وج ںیم اس ےک اپس اجؤں اگ
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 وعن ےن اھجمسای۔

 ان یک اپریٹ رات دو ےجب کت یتلچ رںیہ دو ےجب ےک دعب وعن اےنپ رھگ واسپ ایگ اھت ۔

❤ 

 وہ رھگ واسپ آای وت اےنپ ڈیب رپ اےس اھٹیب دھکی رک اےس رکٹن اگل

 تمہ ےسیک وہیئ اہمتری ریمے رمکے ریمے ڈیب رپ ےنھٹیب یک وہ ےصغ ےس داھڑا

 وھگٹھگن ںیم یھٹیب آرزو مہس رک رہ یئگ ۔

 یم۔ ۔۔۔ںیم ۔۔۔۔۔ین۔ ۔۔۔۔ںیہن ۔۔۔۔۔۔۔وہ۔ ۔۔۔۔وھپوھپ ۔۔۔۔آپ یک امام ۔۔۔۔۔ےن ےھجم۔۔۔۔ ںیم ۔

 ہی ایک ںیم ںیم اگل ریھک ےہ  م ےن دعف وہ اجؤ اہیں ےس وعن رھپ ےس داھڑا۔

 ںیم۔۔۔۔۔۔۔کک۔ ۔۔۔۔ اہکں ۔۔۔۔۔۔۔اجؤں۔۔۔۔۔آرزو انمنمیئ

 ریمی الب ےس اھبڑ ںیم اجؤ وہ ےصغ ےس وبال ۔

  م دیسےھ رطےقی ےس ںیہن امون یگ ۔۔

ہی ےتہک وہےئ وہ آےگ ڑباھ اور اس اک وچڑویں ےس ترھا وہا اہھت اھتام اور وھگٹھگن ااھٹےن یک زک ت ےئک ریغب اےس اتٹیسھگ وہا رمکے ےس 

 ابرہ ےل اجےن اگل

نس۔ ۔۔۔۔۔۔ںینس ۔۔۔مم۔ ۔۔۔۔ریمی بب۔ ۔۔۔ابت ںینس۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم اس۔۔۔۔۔۔۔۔۔وق۔ ۔۔۔ وتق 

اہکں۔۔۔۔۔۔۔۔جج۔ ۔۔۔۔۔۔ اجؤں یگ دخا ےک ےیل۔۔۔۔۔۔۔۔ یم۔ ۔۔۔ںیم۔ ۔۔۔۔ویبی۔ ۔۔۔وہں۔ آپ 

 ک۔۔۔۔یک۔ ۔۔۔۔وہ تمہ رکےک وبیل ۔

ںیہن وہ  م ریمی ویبی ںیہن اماتن ںیم ںیہمت اینپ ویبی ۔ریمی ویبی نب رک ریمے رھگ ںیم ریمے رمکے ںیم ریمے ڈیب ےپ رصف اور 

 رصف ریمی نم اچیہ ڑلیک آےئ یگ   ےس ںیم تبحم رکات وہں ۔ م یسیج دو ےکٹ یک ڑلیک ںیہن آرزوےک ادنر ھچک وٹاٹ اھت ۔

 اہں وہ اس ےس تبحم ںیہن رکیت یھت نکیل وہ اس اک وشرہ اھت اس یک زدنیگ ںیم آےن واال الہپ صخش وج یسک اور ےس تبحم رکات اھت ۔

 ریمی  رظوں ںیم اہمتری وکیئ اواقت ںیہن ےہ  م اس رھگںیم رصف ریمی امں یک وہب نب رک آیئ وہ ریمی ویبی ںیہن

 اوراس وعرت وک ںیم اینپ امں اک درہج ںیہن د  وت اس یک وہب وک اینپ ویبی ےسیک وبقل رکوہاگ ۔
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 اکی یہ ےکٹھج ےس اےس رمکے ےس ابرہ رکےک دروازہ اس ےک ہنم رپ دنب رک دای ۔

آرزو ےتکسس وہےئ ویہ دروازے ےک اسھت ھٹیب یئگ یھت ہی یھت اس یک یئن زدنیگ یک یئن رشواعت اس ےک وشرہ ےن اکی ابر وھگٹھگن 

 ااھٹ رک اس اک ددیار کت ہن ایک ۔

 وہ دروازے ےک اسھت یھٹیب رو ریہ یھت وج اس اک وشرہ اس ےک ہنم رپ دنب ایگ اھت

 

ےک  حبص اذان ےک وتق بج زہدیہ امنزادارکےن ابرہ آیئ وت اےس وعن ےک رمکے ےک ابرہ اھٹیب دھکی رک رپاشین وہیئگ وہ اھبگ رک اس

 رقبی آںیئ ۔

ریہ وہ وہ اس ےک رقبی ھٹیب رک وبےنل   آرزو ریمی اجن  م اہیں ایک رک  

 بج آرزو ان ےک ےنیس ےس رک رک روےن   ۔

 ےک وعن ےصغ اک تہب آرزو ہچب ںیم ےن ںیہمت اتبای وت اھت وہ ےصغ اک زیت ےہ اور  م رمکے ےس لکن رکویکں ھٹیب یئگ وہ اےس ےلہپ یہ اتب یکچ یھت

یک وہج ےس وہ اشدی اشدی وک یھب وبقل ںیہن رکاپای وہزیت ےہ اےس ایپر ےس رٹٹی رکان وہاگ ااچکن اشدی   

 وھپوھپ ںیم ین۔ ۔۔۔۔ںیہن اوہنں۔ ۔۔۔ ےن اکنل دای ۔۔۔وہ روےت وہےئ وبیتل اکی ابر رھپ ےس ان ےک ےنیس ےس   ۔

 ان ریما ہچب  م رو تم ںیم وہں ہن ںیم ابت رکیت وہں اس ےس بس ھچک کیھٹ وہ اجےئ اگ  م رپاشین تم وہ ۔

ات یہی یھٹیب ریہ وہاوھٹ ںیم ںیہمت زرشی ےک رمکے ںیم وھچڑ ےک آیت وہں ۔اسری ر  

 وھپوھپ ےن اتیئ ایم یک یٹیب اک انم ےتیل وہےئ اےس ااھٹای ۔

 وہ رمکے ںیم ےل آیئ زرشی وس ریہ یھت ۔

 اٹیب  م اہیں ےپ آرام رکو ۔

 اوہنں ےن زرشی ےک اسھت اس ےک ےئل ہگج انبےت وہےئ اہک ۔

 رشی اک ڈیب روم اھت اتیئ ایم یک دوونں ویٹیبں اک ۔زرشی ارثک اس ےک رھگ آیت یھت ۔اور لک اشم بج آرزو اس رھگ ںیمہی رہمش اور ز

 آیئ وت اس ےن تہب اےھچ رطےقی ےس ااکس ومکلی ایک اھت ۔ہکبج رہمش وہلٹس ںیم ریتہ یھت

  م اہیں آرام رکو ںیم زرشی وک اتب دوں یگ ۔

رطف آیئ اور واہں ےس اکی ڈرسی اکنال ۔اےس ےتہک وہےئ وہ ااملری یک   
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 اٹیب  م ہی واال ڈرسی نہپ ول اوہنں ےن آرام دے وسھ اس یک رطح ترھای اور رمکے ےس ابرہ لکن یئگ

💕 

 وھپوھپ ےن لک رات اےسوعن ےک رمکے ںیم اھٹبےن ےس ےلہپ اتبای اھت ہک وہ ےصغ اک وھتڑا زیت ےہ ۔

  رک اپےئ نکیل اےس  رب ےس اکم انیل وہاگ ۔اور وہاتکس ےہ ہک ااچکن اشدی وک وبقل ہن

۔ اور اس ےن وعن ےک اسےنم اہک یھب اھت یک وہ اس یک ویبی ےہ اس اک رمکہ وھچڑ رک اہکں اجےئ نکیل وعن ےن اس یک اکی ابت ہن ینس  

 نکیل لک رات وعن ےن اس ےس اہک اھت ہک وہ یسک اور ےس تبحم رکات ےہ اور یسک اور ےس اشدی رکے اگ ۔

ےن اےنپ  ابت اس ےک دل وک تہب ربی   یھت بلطم ہک ان اچےتہ وہےئ یھب وہ یسک اور یک ہگج آ یئگ یھت ۔ہی یسک اور یک ہگج یھت اسہی 

 رھگ اسبےن ےس ےلہپ یہ یسک اور اک رھگ رخاب رکدای اھت ۔

ن وت انتک وخوصبرت اھت اس ےک  وعاس یک اشدی وت وےسی یھب ریشب امومں ےک اسھت وہےن وایل یھت نکیل وعن ےک اسھت زایدیت وہیئ

یت یھت۔ ۔اسھت ایس یک یسیج وکیئ ڑلیک وسھ رکیت ےہ۔ اور اس یک لکش اناقلب وبقل ےہ ہی ابت اتہیم آیپ اےس اےتھٹ ےتھٹیب اتب  

اجیت ہک وہ  ارگ وہ یطلغ ےس یھبک اےنپ آپ وک وخوصبرت ہہک یھب دیتی اتہیم اس یک لکش ےس اےنت صقن اکنیتل ہک وہ وخد یہ رپاشین وہ

 اینت دبوخوصبرت ےہ

 اور اےس الم یھب وت وکن اانت وخوصبرت رمد ۔وہ اشدی ںیہن انیقی اس ےک اقلب ںیہن یھت ۔

 ایس ےئل وت اس ےن اس یک لکش کت ہن دانھکی اچیہ۔

 انیقی وہ اینپ رطح یسک وخوصبرت ڑلیک وک دنسپ رکات وہاگ

 یہی بس وسےتچ وہےئ ہن اجےن بک اس یک آھکن رک یئگ

💕 

 رطف اس اک دروازہ لسلسم جب راہ اھت اینت حبص بج اس یک وکیئ دنین ربابد رکات اھت اےس تہب ہصغ آات اھت وہ ےصغ ےس اھٹ اور دروازے یک

 آای ۔

۔آپ حبص حبص اہیں ویکں آںیئ ںیہ اس ےن زہدیہ وک دےتھکی وہےئ اہک وج حبص ےک اسڑےھ اپچن ےجب اس ےک اسےنم ڑھکی یھت  

 ریمی اس ےھت ہن ہک  م رقض اکچان اچےتہ وہ ریما ۔ م ںیم ےن ںیہمت منج دای اس داین ںیم الیئ۔ م تمیق دانی اچےتہ وہ ہن وعن  م ےتہک

 فیلکت یک وج ںیم ےن ںیہمت اس داین ںیم الےت وہےئ یہس یھت ۔

 یک تمیق دے اگ وہ وج اےساس داین  اتموعن وک بج یھب ہصغ آات وت اینپ امں ےس اس رطح ےسابت رکات اھت وہ ارثک اتہک اھت ہک وہ اس یک
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 ںیم الیئ ےہ اس یک تمیق دے اگ ۔نکیل ہی اافلظ وہ ےصغ ںیم اتہک اھت ۔اشدہ اےس فیلکت اچنہپےن ےک ےیل ۔

ی ےل ریہ ےہ ۔

 سل
ی

 نکیل اےس ادنازہ ہن اھت ہک وہ اس ابت وک اس دح کت ری

ان ےس وپےنھچ اگل ۔ ایک تمیق ےہ آپ ےک ااسحن یک ۔وہ یھب ریسی وہرک یج اہں ۔ ںیم آپ اک وکیئ ااسحن ںیہن رانھک اچاتہ اتبےیئ  

 آرزو ںیم اچیتہ وہں ہک  م آرزو وک اکی اسل کت اینپ ویبی انب رک روھک ۔ م اےس امہرے چیب اک اکی رٹنکٹکی ھجمس ول ارگ اکی اسل کت

 ںیہمت اےنپ اقلب ہن   وت ےس وھچڑ دانی ۔

 تہب لکشم  وہں ۔ںیم اجیتن وہں  م یسک اور ڑلیک وک اچےتہ وہ اس ےیل یسک اور وک اانپ ہن اہمترے ےئلںیم تہب امن ےس اےس اہیں الیئ

 ےہ ۔

 وت نکیل ںیم رھپ یھب ںیہمت یتہک وہں ہک رصف اکی اسل ےک ےئل آرزو وک ومعق دو ۔ ارگ وہ اہمترے دل ںیم اےنپ ےیل ہگج ںیہن انب یکس

 کشیب اےس وھچڑ دانی ۔

ےس   ےب ومل ںیہن ہک  م لک یک رات بج ڑلیک ازار وخاب اجس رک اےنپ وشرہ یک  ج اجسیت ےہ اس رات  م اےس رمکےنکیل آرزو اینت

 ابرہ اکنل دو ۔

 ریم ااسحن اکچان اچےتہ وہ ہن ۔وت ریمی آرزو وک اانپ ول

  م یہی انھجمس ہک ںیم ےن ںیہمت منج دای یہ ںیہن ںیم اہمتری امں وہں یہ ںیہن ۔

ےہ آپ یک اتم یک وہ زنطہی رکسماٹہ ےس وبالوت ہی تمیق   

اسل یک ںیہن وہ اجیت وہ ریمے رمکے ںیم ںیہن رےہ یگ 81ےھجم وظنمر ےہ نکیل بج کت وہ   

اہ رکات ارگ وہ وعن ےن اس اک ااسحن اکچےن ےئلیک اےلگ یہ ڈنکیس ںیم ہلصیف رکایل ۔ ارگ اےس وعن یک رپوا ںیہن یھت وت وہ اس یک ویکں رپو

  اچاتہ اھت ۔یس ڑلیک ےک ےئل اینپ اتم یک تمیق اگل یتکس یھت وت وہ ویکں ےھچیپ اتٹہ وہ وت وےسی یھب اس اک ااسحن اکچان اکی اعم

ںیہن وہ ڑلیک اہمترے اسھت اہمترے رمکے ںیم یہ رےہ یگ ۔وہ اہمترے اکنح ںیم ےہ اور اہمترے اسھت یہ رےہ یگ ۔اہمترے 

۔ اکی اسل اک وتق آج رات ےس رشوع وہاگ  

 ارگ اکچ ےت وہ ریمی اتمیک تمیق وت اکچ دو ہن اچےتہ وہےئ یھب زہدیہ یک آوھکنں ےس آوسن ےنہب گےگ ۔

 نکیل اسےنم واےل وک اس ےک آوسن یک رپواہ یھت اور ہن یہ اس ےک ذجابت یک

 



م 

ق

 

ش
ع

ارجی اشہ                                     از                       ددیاِر   

 

Shaheenebooks.com Page 33 
 

 یھبس رھگ واےل آرزو ےس تہب تبحم ےس شیپ آرےہ ےھت ۔

دی یھت ۔وہ وت اےس اینپ یٹیب ہہک رےہ ےھت ۔ اخص رکہک اخدل اور اخقل ےن اےس تہب اتیمہ  

 ریمس اور احرث وج رشوع ےس یہ اس ےک ویفرھ زکن ےھت اب وت وہ لھک رک ان ےس ابت رک یتکس یھت ۔

 اب اےس ہی ڈر ںیہن اھت ےک اتیئ ایم اےس سک ہاگہ ےس دھکی ریہ ںیہ ۔

م ےس  یٹھ رک یل ۔ہکبج آج آرزو ےک اس رھگ ںیم آےن یک وخیش ںیم ریمس اور احرث ےن اک  

 اہہین ےس یھب اس یک ایھچ اخیص دویتس وہ یکچ یھت ۔اہہین اور ریمس یک اشدی وک ایھب لکشمب دو امہ وہےئ ےھت ۔

   یک وہج ےس زایدہ رت گنی اپریٹ ریمس اور اہہین رپ  رظ رےھک وہےئ یھت ۔

 ان دوونں یک درتگ انبےن ںیم وہ بس ہشیمہ شیپ شیپ رےتہ ۔

رشامیئ رشامیئ یھبک ادرھ وھگیتم وت یھبک ادرھ ۔   رپ اہہین  

  ۔ہکبج ریمس ےب رشومں ےک اسری دحںی اپر ےیک وہےئ اھت ۔ اس اک انہک اھت اہہین ایکس رپلنس رپورپیٹ ےہ وہ بج اچےہ اےس دےھکی

  اھت ۔اس رھگ ںیم بس اک اانپ یہ ادناز اھت نکیل ہن اجےن وعن سک رپ ایگ اھت ۔وہ وت اس رھگ اک اتگل یہ ںیہن

 اہیں بس ایپر تبحم ےس لم لج رک رےنہ واےل اور اکی وہ وج بس ےس ارک اینپ داین ںیم نگم اھت ۔

حا ل اس اشدی وک وبقل ںیہن رک اپ راہ
فل
 رہ وکیئ اینپ رطف ےس افصایئں شیپ رک راہ اھت ہک وعن 

ےھٹیب اےھٹ وکیئ روک   یھت ۔اہجں اچےہ   ہگج اچےہہکبج آرزو وک وت  ےسی وعن ےس وکیئ بلطم یہ ہن اھت وہ وت اہیں آرک آزاد وہیئگ

 وٹک ہن یھت وھپ وھپ وت اےس اکم وک اہھت کت ںیہن اگلےن دںی ریہ یھت ۔

 ہکبج رھگ ںیم اس یک اچر اچر اھٹیجاینں یھت۔

 وج اےس ڈراےن یک اناکم وکشش رک یکچ یھت ۔

۔اور بس ےس ڑبی اھٹیجین   ےسیک  م ےس وپرے رھگ اک وپاچ اگلیت وہںرعوہس ےن اہک اھت اٹیب اہمتری اشدی ذرا رپاین وہ اجےئ رھپ دانھکی

 وہےن اک رفض اھبنیت وہں

 نکیل آرزو وک ان یک لکش ےس یہ ہتپ لچ اکچ اھت ہک وہ رصف اس ےس ڈرا ریہ ںیہ ہکبج ہی بس وت تہب ایپر رکےن وایل یھت ۔

رپوا ہن یھت ۔نکیل  یہ رھگ ںیم یسک اور یک ۔اب کت وت اےس یھب وعن یکاس رھگ ںیم رصف وعن یہ اھت ےسج ہن اس یک رپواہ یھت اور ہن 

 اب وھپوھپ ےن آرک اےس اتبای اھت ہک وہ آج رات وعن ےک رمکے ںیم وسےئ یگ۔

 ایھب لک یک ےبزعیت وہ وھبیل اہکں یھت ۔ہک وھپوھپ ےن اےس اکی وک ااحتمن ںیم ڈال دای ۔
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💕 

امغ ںیم اکی گنج ڑھچی وہیئ یھت ۔وہ رات تہب د ر ےس رھگ آای اھت اس ےک د  

 وہ تہب وکشش ےک ابووجد یھب اس ربمن رپ وفن ںیہن رک اکس اھت وج  رم ےن اےس دے رک ایگ اھت ۔

 وہ ہشیمہ ےس وساتچ آای اھت ہک وہ   ڑلیک ےس اشدی رکے اگ اس ےک اسھت وتادار رےہ اگ ۔

اتہیم وک وفن ںیہن رک اپای اھت ۔اور یہی وہ وسچ یھت وج اس ےک آڑے آریہ یھت وہ اچہ رک یھب   

 وہ رمکے ںیم آای وت اےس ااسحس وہا ہک اس ےک العوہ رمکے ںیم وکیئ اور یھب ےہ ۔اےس واش روم ےس آواز آیئ ۔

 ینعی ہک ہی ڑلیک اس ےک رمکے ںیم آ یکچ یھت نکیل وہ اےس اتیمہ ںیہن دانی اچاتہ اھت ۔

 یہ وہ یھب اس رےتش وک زربدیتس یک یئگ ےہ اور انتج وہ اس اشدی ےس انوخش ےہ اینت وہ اجاتن اھت اس رےتش ےک ےیل ینتج اس ےک اسھت

 وبقل ںیہن رک اپےئ یگ ۔

وونں اور وےسی یھب اس یک  رم یہ ایک یھت وج وخیش وخیش اس رمکے ںیم آیت وہ وتاشدیاس رےتش اک بلطم یھب ںیہن یتھجمس یھت وج ان د

 ےک چیب ںیم ڑج اکچ اھت ۔

ابت رکےل  وعن اےنپ دل وک ذرا  تخ رکےت وہےئ رمکے یک الٹئ آف رک ےک ڈیب رپ ٹیل ایگ ۔وہ اچاتہ اھت ہک وہ اس ےس نکیل رھپ یھب

 نکیل یف ااحلل ںیہن وہاتکس ےہ آج ابت رکےن اک وہ ھچک اور یہ بلطم ہن اکنےل ۔

  یک زدنیگ رخاب وہ ۔   اےس اس یک آےگاور وہ وےسی یھب اس وھچیٹ یس ڑلیک ےک ذ ن ںیم ایسی وکیئ ابت ںیہن ڈاانل اچاتہ اھت

 وہ  ےسی یہ واش روم ےس ابرہ یلکن رمکہ روینش ںیم اہن ایگ ۔وعن ےن اس ےک اسڈیئ ےس رکوھ ںیم ریھک یھت ۔

 وہ آہتسہ آہتسہ دقم ااھٹیت ڈیب یک رطف آریہ یھت بج وعن ےن اےنپ رقبی ےس ہیکت ااھٹ رک زنیم رپ اکنیھپ ۔

ں اج رک وس اجؤ اس ڈیب رپ اہمترے ےئل وکیئ ہگج ںیہن ےہ ۔اہجں ہگج یتلم ےہ واہ  

 وعن اتہک وہےئ لبمک اےنپ اورپ اتن اکچ اھت ۔

  وہا دیتھکی ریہ رھپ وپرے رمکے ںیم  رظ آیئ اہجں اےس وسےن ےک ےئل ھچک یھب ہن الم

 

 
 وہ ینتک یہ د ر اےس اےسی یہ ل

ٹ ا  اکنیھپ اھت ویہ اقنیل رپ ھٹیب
ک

ت

ب
یئگ ۔ رھپ اہجں وعن ےن   

ورت اقنیل ااھچ اخہص وماٹ اھت ۔وہ آاسین ےس اہیں وس یتکس یھت ۔بلطم ےک آپ وسےن ےک ےئل اس اڑکو یک ںیتنم رکےن یک وکیئ رض

 ہن یھت ۔

 وہ ہیکت کیھٹ رکیت آرام ےس واہں ٹیل یئگ ۔
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 ہکبج اس یک وچڑی اور اپلئ یک نھچ نھچ ےن اسری رات وعن وک اکی ڈنکیس یھب وسےن ہن دای ۔

و نیت ابر وت ان اک دل اچاہ اس اک اہھت ڑکپ رک رمکے ےس ابرہ اکنل آےئ ۔د  

وھتڑی د ر ےک دعب اےس رمکے ںیم بج وھتڑی روینش وسحمس وہیئ وت واش روم ےک دروازے یک رطف داھک اےس اکی ابر رھپ ےس 

  اتکس اھتاانھٹ ڑپا ویکہکن رمکے ںیم روینش اس یک ربداتش ےس ابرہ یھت اس ےک وہج یس وہ وس ںیہن

 اےنپ آپ وک ہیکت ےک وحاےل ےئک ہن اجےن ینتک د ر وہ اناکم وکشش رکات راہ ۔

 رھپ حبص یک اذاونں ےک رقبی آرزو اےنپ اشیہ رتسب ےس اھٹ رک ابرہ لکن یئگ ۔

 رھپ اجےک اچیبرے وعن یک ںیہک آ ھکن   ۔

اس دبےل ےس وہ وخد یھب ااجنن یھتاور اس رطح ےس آرزو ےن انب اس ےس ھچک ںیہک اانپ دبہل ےل ایل ۔اور  

💕 

 حبص آرزو ابرہ آیئ وت وھپوھپ ووض رک ریہ یھت وہ یھب ان ےک اسھت آرک ووض رکےن  ۔

و اک الہپ وسال یہی اھت ۔
 ھ
ہ

 رات یسیک زگری اٹیب وھپ

ن ایک ۔وعن ےن ہصغ وت ںیہن ایک رھپ ےس ںیہمت ڈااٹن ںیہمت ھچک ااٹل دیساھ وت ںیہن اہک وھپوھپ ےن اانپ ڈر ایب  

 ںیہن سب ہیکت ااھٹ رک زنیم رپ کنیھپ دای اور وبےل ہک ںیہمت اہجں ہگج یتلم ےہ اج رک وس اجؤ ۔

رتسب متخ  اور رھپ ےھجم اکنیل اانت ااھچ اگل ہک ںیم ایس رپ وسیئگ اور نیقی امےن تہب زما آای اکی دم یلھک ہگج یھت ۔ہن رگےن اک ڈر اور ہن یہ

  ۔ اتبیت ووض رک ریہ یھت بج ہک وھپوھپ وک ااسی اگل  ےسی ان ےک رس رپ یسک ےن  م وھپڑا وہوہےن اک ڈر ۔وہ ڑبے زمے ےس

 نکیل اب وہ وعن وک ہی ںیہن ہہک یتکس یھت ہک وہ اےس اےنپ اسھت ڈیب رپ السےئ۔

 اٹیب ہی ابت  م رھگ ںیم یسک وک تم اتبان ۔

ن یج ےک رمکے ںیم ےہ ۔ویکں وھپوھپ ایک بس آپ ےس واسی واال اقنیل امںیگن ےگ وج وع  

 آرزو ےن اےنپ دامغ ےک وھگڑے دوڑاےت وہےئ وپاھچ

وھپوھپ ےن اس  ںیہن رپ  م یسک ےس ھچک تم انہک ۔ارگ وکیئ یھب  م ےس اس ابرے ںیم ھچک وپےھچ وت یسک وک وکیئ وجاب ہن دانی ۔کیھٹ ےہ

 یک ان یھجمس رپ رکسماےت وہےئ اھجمسای ۔

انپ اھبیئ ھجمس ریہ یھت ۔ورہن لک کت وت وہ وعن وک یھب ا  

۔   رپ بس ےن اےس اھجمسای اکنح وہےن ےک دعب وہ اس اک اھبیئ ںیہن ہکلب اس اک وشرہ ےہ اور اھبیئ ےنہک ےس اکنح وٹھ اجات ےہ  
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  یتکساور اس ےک دعب آرزو وک ہی رپاشیین وہےن   ہک وہ وت اس ےس اانت ربا ےہ وہ اےس ایک ہہک رک اکپرے یگ انم وت اس اک ےل ںیہن

💕 

 وعن اجنےن بک اےنپ ڈیب روم ےس الکن اور رھگ ےس یھب لکن ایگ ۔

 وہ بک آات اھت بک اجات اھت آرزو وک ھچک ہتپ یھب ںیہن اتلچ ۔

 وہ وت بس ےک اسھت نگم یھت اےس نہب اھبیئ لم ےئگ اھٹجین امں ابپ اےس وت اب یسک زیچ یک یمک ہن ریہ یھت ۔

اےس وعن یک رضورت یھب ہن یھت ۔ اور اہجں کت وعن اک وسال ےہ وت  

 نکیل اس رھگںیم وہ ایس ےک انم رپ آیئ یھت ۔ےلہپ رھگ ںیم بس اہہین وک ڑیھچےت ےھت آج اس یک ابری یھت ۔

  ۔نکیل ان بس یک ابوتں ںیم وہ یھب ان ےک اسھت ےہقہق رک ےنسنہ  ۔  رپ بس یہ اےس اےنپ اےنپ ہنم وھکل رک دےنھکی ںیگل

ےن ان بس وک ڈاٹن رک عنم یھب رک دای نکیل رھپ وھپوھپ  

 

 احرث آرزو وک اےنپ اسھت داہلخ ےنجیھب ےک ےیل وفوٹ  اواےن الای اھت ۔

 اکنح ےک دعب وت وہ وھبل یہ یکچ یھت ہک اےس آےگ ڑپےنھ اک ومعق ےلم اگ ۔

 نکیل بج ابوتں یہ ابوتں ںیم اس ےن ذرک ایک ہک ڈنمے وک اس یک آرخی ڈٹی ےہ وت احرث وفرا ڑھکا وہایگ ۔

 اور ہی یھب اہک ہک وہ اکجل اجای رکے ۔اس اک دورسا اکجل اہیں ےس تہب دور اھت ۔

 ایس ےئل احرث ےن امرگیئنشی اک وشمرہ دای اھت ۔

 وہ اچاتہ اھت ہک وہ رہمش واےل اکجل ںیم ارڈنشیم ےل ۔

 نکیل رہمش اکجل ےک رقبی وہےن ےک ابووجد وہ وہلٹس ںیم ریتہ یھت ۔

اس اک انہک اھت ہک وہ رھگ ںیم کیھٹ ےس ںیہن ڑپھ اپریہ اور واہں وہلٹس ںیم اس یک رف زڈز یھب ںیہ  ن ےک اسھت وہ ڑپاھیئ ںیم زایدہ 

 اےھچ ےس دایھن دے یتکس ےہ ۔

 ہکبج ڑپاھیئ ںیم اس ےک تہب ااھچ وہےن یک وہج ےس رھگ ںیم یسک وک اس ابت رپ ارتعاض یھب ہن اھت ۔

 اور رھپ اےلگ ےنیہم ںیم زرشی یک اشدی یھت ۔
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ل  اھت ۔
ُ
   یک وہج ےس رھگ ںیم اکیف ہلہ گ

💕 

 وہ اچر اپچن دونں ےس رات رھگ ںیہن آراہ اھت رات وت رات وہ وت دن ںیم یھب یھبک رھگ اک رکچ ہن اگلای اھت ۔

 آرزو اکیف دح کت ےب رکف یھت نکیل اس ےک ابووجد یھب وہ اس ےک ڈیب رپ ںیہن وسیت یھت وہ روزاہن زنیم رپ یہ وسیت یھت ۔

 وھپوھپ ےک ےنہک ےک نیع اطمقب اس ےن یسک وک اس ابت اک ذرک ہن ایک

 نکیل وعن اک اجان اور رھپ واسپ ہن آان ےہ اس ابت وک اظرہ رک دای اھت ہک ان دوونں ںیم بس ھچک کیھٹ ںیہن ۔

💕 

 وعن اس وتق انٹئ ڈوییٹ ڑسک ےپ اگڑایں کیچ رکوا راہ اھت ۔

 وہ آےن اجےن وایل رہ اگڑی رپ  رظ رےھک وہےئ اگڑی یک لمکم گنکیچ رک راہ اھت ۔

 ےلھچپ اچر اپچن دونں ےس اس یک یہی رونیٹ یھت ۔

 وہ دن رات ڈوییٹ ہپ اھت ۔

وعن کھت اجات وت  رم آ اجات  رم کھت اجات وت وعن اس یک ہگج اھبنسل اتیل اور اس گنکیچ یک وہج ہی یھت ہک تہب ڑبے آدیم یک یٹیب اےنپ رھگ 

 ےس اھبگ یئگ یھت ۔

اےس رفنت یھت ایسی ڑلویکں ےس وج وخد وت اس رطح ےس رھگ ےس اھبگ رک اینپ زعت وک دو وکڑی اک رکیت یھت اور اےنپ ےھچیپ اےنپ رھگ 

 واولں وک اذتی ںیم وھچڑ اجیت ۔

 ارگ ہی ڑلیک ریمی نہب یٹیب وہیت ہن وت مسق ےس وگیل امر د  ۔

ہن ہک اس رطح اپولگں یک رطح ڈوھڈن راہ وہات ۔اور اس ےک ابپ ےن ایک اراشد رفامای انس ےہ وت ےن ۔ریمی یٹیب اندان ےہ ۔وہ وت ہی بس 

 ھچک یتھجمس یہ ںیہن ۔

 وعن اور  رم اینپ ڑھباس اکی دورسے وک انس رےہ ےھت

 ایر اچر دن ےس کیھٹ ےس دنین یھب وپری ںیہن وہیئ ۔

 ابصمح یھب انراض ےہ ۔اس ےس ھچک دن ےلہپ ودعہ ایک اھت ہک اچر اپچن دن یک  یٹھ ےل رک اےس ےنامےن ےل ےک اجؤں اگ ۔
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 اور اہیں اچر اپچن دن ےس ااکٹ وہا وہں

 ایر ہی واال ہلئسم ںیہن وہات وت ںیم ریتی ویٹھچں اک ھچک دنبوتسب رک د  ۔وعن ےن اس ےک دنکےھ رپ اہھت راھک ۔

 وکیئ ابت ںیہن ایر ےھجم وت ریتی نشنیٹ وہ ریہ ےہ ایھب ریتی اشدی وکدن یہ ےنتک وہےئ ںیہ ہک اہیں ڑسک رپ اھٹب دای ۔

 اھبیھب ےک یھب ھچک ارامن وہں ےگ ۔ایک وسیتچ وہں یگ ناچری ۔

 سب سب ریمی ملف یک دواکن وکیئ ارامن ںیہن ںیہ ریتی اھبیھب ےک ۔

 اور ریتی اس اھبیھب وک ںیم ریتی اھبیھب رےنہ یھب ںیہن دوں اگ سب ھچک وتق یک وت ابت ےہ ۔رھپ اےس وھچڑ دوں اگ ۔

 وعن ےن اانپ الپن اتبای ۔

 بلطم وعن وت اینپ امں یک رشط وک ےل رک ریزی ںیہن ےہ ۔

 ابلکل یھب ںیہن اکی ڑلیک ےک ےیل ریمی امں ھجم ےس ہی یتہک ےہ ۔اےس اانپ ول ےگ وت ریما ااسحن اکچ ول ےگ

  رم ایک اکی امں اےسی اافلظ ہہک یتکس ےہ ۔وہ یھب اس ڑلیک ےک ےئل ےسج اس رھگ ںیم اکی دن ںیہن وہا اھت

ںیم اماتن وہں وج ھچک یھب وہا اس ںیم اس ڑلیک اک وکیئ وصقر ںیہن ےہ نکیل رھپ یھب اس یک وہج ےس ریمی امں ھجم ےس اس رطح ےس 

 ابت رک ریہ ےہ ۔

کیھٹ ےہ ںیم ےن ےصغ ںیم ہہک دای اھت ۔ہک ںیم آپ اک ہی ااسحن یھب ںیہن رانھک اچاتہ رگم اس اک بلطم ہی وت ںیہن ےہ ہک ریمی امں ےھجم 

 منج دےنی یک تمیق امےگن ۔

وہ وعرت وایعق امں الہکےن ےک اقلب ںیہن ےہ ۔۔وعن ےن اہک وت  رم یفن ںیم رگدن الہ رک اکی اسڈیئ وہایگ وہ اچہ رک یھب اےس ھچک ںیہن 

 اھجمس اتکس اھت ۔

💕 

 اعمص اہیں رپ وپسیل ویکں ےہ۔اتہیم ےن رپاشیین ےس اہک

 ۔اسری اگڑویں یک گنکیچ وہ ریہ ےہ  م رکف تم رکو ےبیب ںیم اھبنسل ولں اگ اےسی وپسیل واولں وک اھبنسانل ےھجم آات ےہ ۔

 ایس ےئل وت ںیہمت دل دای ےہ ےب یب ےھجم اتپ ےہ  م ایسی وچسنشی ےس ںیہن ربھگاےت اتہیم اثنر وہےن واےل ادناز ںیم وبیل۔

 ےب یب آج ڈرن ےک دعب ریمے ٹیلف ںیم ولچ ان ۔لک ودعہ ںیہمت اشگنپ رکاؤں اگ۔
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 اہاہاہ لک اشگنپ رپ ولچں یگ ےبیب نکیل آج ٹیلف ںیم ںیہن لچ یتکس ۔ںیہمت وت اتپ ےہ ریمی امں ھجم رپ  رظ رےھک ریتہ ںیہ ۔

 اہکں ےس آیئ وہ اہکں یئگ یھت اور ہتپ ںیہن ایک ایک ۔وسری ےبیب ٹیلف ںیم اجےن اکالپن مہ اوریسک دن انبںیئ ےگ ۔

  م امڈنئ وت ںیہن رکو ےگ ہن اتہیم ےن وہایشری ےس اےس اےنپ اجےسن ںیم اسنھپےت وہےئ اہک ۔

و رس انھ ےبیب بج  م ازیی روہ ۔ڑلےک ےن اےنپ ارامونں رپ اپین ریھپےت وہےئ اہک ۔
فک
 ا

 وکیئ ابت ںیہن ےب یب مہ وت وےسی یھب لک اشگنپ یھب لم یہ رےہ ںیہ ہن اتہیم ےن رھپ ےس ابت اک آاغز ایک ۔

 کٹ کٹ کٹ۔ وعن ےن اگڑی یک ڑھکیک رپ اانپ ڈڈنا اجبےت وہےئ دکتس دی ۔

 اہں یئھب وکن ےہ وت ڑلیک وک اہکں ےل ےک اج راہ ےہ وعن ےن اےنپ وصخمص ادناز ںیم اہک

 بج ہک وعن وک دھکی رک اتہیم ےک روےٹگن ڑھکے وہ ےکچ ےھت ۔

اشدی ںیہن انیقی وعن ےن اےس ںیہن اچہپان اھت ۔وہ ان ےک رھگ ہپ یھبک آای ںیہن اھت اور اکنح واےل دن وت اس ےن  رظ ااھٹ رک یسک یک رطف 

 داھک کت ہن اھت

 یج رس دو ت ےہ اےس رھگ ڈراپ رکےن اج راہ وہں ۔

وت اینپ دو ت وک رات ےک اسڑےھ دس ےجب رھگ ڈراپ رکےن اجراہ ےہ ہی وکناس وتق ےہ اےب دووتسں ےس ےنلم اک ۔لچ لکن ابرہ ۔او 

 دو ت ڈیمم  م یھب ولکن ابرہ ۔ہی دویتس ےک انم رپ ایک رک رےہ وہ  م ولگ بس ھجمس ںیم آات ےہ ۔

 رس اجےن دانی رشفی ڑلیک ےہ اکیبر ںیم دب انم وہ اجےئ یگ ڑلےک ےن اس ےک اہھت ںیم ونھ امھتےت وہےئ اہک ۔

 ارگ اینت یہ رشفی وہیت وت آدیھ رات وک ڑسوکں ےپ ہن یتلم

 تہب دںیھکی ںیہ ایسی رشفی زادایں ڈیمم ابرہ ولکن ۔وعن ےن ونھ اس ےک ہنم رپ امرےت وہےئ اہک

 رس زیلپ اجےن دےئجی ہن اس ڑلیک اک رھگ انچنہپ تہب رضوری ےہ ۔

 رس اسیج آپ ھجمس رےہ ںیہ واسی ھچک ںیہن ےہ اس ڑلےک ےن ڑلیک یک رطف ااشرہ ایک وج اانپ ہنم اپھچےئ ڑھکی یھت

 نس ڈی یس یپ آراہ ےہ ۔ رم ےن ےھچیپ ےس آےت آدیم یک رطف ااشرہ ایک وت وعن ےن ان دوونں وک یھب اجےن اک ااشرہ رکدای ۔

 آرسیفز ھچک ہتپ الچ ۔

 مہ آیت اجیت رہ اگڑی یھب  رظ رےھک وہےئ ںیہ ۔
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ریما ںیہن ایخل ہک ڑلیک اس رطف آےئ یگ ۔ای وت وہ مہ بس وک ہمکچ دے رک تہب آےگ لکن یکچ ےہ ۔ای اشدی پھچ ےک ھٹیب یکچ ےہ 

 اےس اےنپ ابپ یک چنہپ اک ادنازہ ےہ ۔

 اس ےیل ےھجم ںیہن اتگل ہک وہ اس ہپ ڑسک رپ ےنلکن یک یطلغ رکںی ےگ ۔

امہرا اس رطح آےت اجےت ولوگں وک رپاشین رکان ےب وضفل ےہ اس رطح ولوگں یک روزرمہ یک زدنیگ ڈرٹسب وہ ریہ ےہ وع ن ےن 

 رپولنشیف ادناز ںیم اہک وت ڈی یس یپ ےن رس الہای

کیھٹ ےہ  م ولگ اکیف دونں ےس اس اکم ںیم زیبی وہ ریمے ایخل ںیم آج  م ولوگں وک رٹسی رکان اچےیہ  م ولوگں یک ہگج یسک 

 دورسے آرسیف وک اوپرڈ رک دوں ۔

 ڈی یس یپ ےن اہک وت وع ن ےن  رم وک دھکی رک آھکن امری ۔

 بلطم آرخاکر اجن وھچھ یکچ یھت

💕 

 آج اپچن دن دعب وہ رھگ واسپ آای ۔اےس نیقی اھت اس یک ریغوموجدیگ ںیم رضور وہ اس اک ڈیب اامعتسل رکیت وہیگ

 ےلہپ وت وہ اےس الت امر ےک ےچین ےنکنیھپ اک ارادہ راتھک اھت ۔

  وہا وسحمس وہا ۔

 

 
 نکیل رمکے ںیم آےن ےک دعب اےس وھتڑی یس روینش ںیم ھچک تاےلص رپ زنیم رپ ووجد ل

 رفامربدار اٹپئ ویبی ےہ ۔

 وعن ڑبڑبآےت وہےئ واش روم ںیم سھگ ایگ ۔

  نکیل اےس ااسحس وہا  ےسی وہ اجگ ریہ ےہ ۔

 

 
 وھتڑی د ر ںیم جنیچ رکےک وہ واسپ آ رک اےنپ ڈیب رپ ل

 بج ہک ابر ابر ےہ اہھت اپؤں ےنلہ یک وہج ےس یھبک نھچ نھچ وت یھبک مھچ مھچ یک آواز آیت ۔

 ونس ڑلیک ای اانپ ڈنیب اباج ااتر ےک وسای رکو ۔اہمتری وہج ےس اسری رات ےھجم دنین ںیہن آیت ۔وہ  تخ آواز ںیم وبال اھت

ھچک د ر کت رمکے ںیم وکیئ آواز ہن آیئ وت وعن یھب رپوکسن وہ رک ٹیل ایگ رھپ ااچکن ےس مھچ مھچ اور نھچ نھچ یک ایھٹک آواز انسیئ 

 دی ۔

 انیقی وہ بس ھچک ااتر ریہ یھت ۔
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ارگ ریمے رمکے ںیم رانہ ےہ وت اس ڈنیب ابےج ےس رپزیہ رکو آدنئہ ریمے اکونں ںیم ہی آواز ںیہن ڑپین اچےیہ اور یتخس ےس اتہک 

 رکوھ دبل ایگ

 

وہ دی اکی ابت وت اتب ارگ وت اھبیھب وک  قاق دےنی واال ےہ اتہیم ےس راہطب ویکں ںیہن رک راہ ہی ہن وہ ہک ریتی  قاق وہےت وہےت اس یک اش

 اجےئ

 ںیہن ںیہن ںیم ااسی ںیہن وہےن دوں اگ ںیم آج یہ اس ےس راہطب رکوں اگ

 آج یہ ںیہن ایھب ایس وتق لچ وفن اکنل ےک ےھجم دے

  رم ےن ہی ےنہک ےک اسھت یہ ٹکیج ےس وفن اکنال

 ولیہ االسم مکیلع ایک ںیم اتہیم ےس ابت رک راہ وہں  رم ےن رنم ےجہل ںیم اہک

یہ وہں آپ وکنیج ںیم یہ ابت رک ر  

 ںیم وعن اک دو ت  رم ےن رشارت ےس اہک

 اور ہی وعن وکن ںیہ

 اتہیم ےن اکی ادا ےس اہک

ارے آپ وعن وک ںیہن اجیتن ویہ وعن وج رامحن اشگنپ امل ںیم آپ وک دھکی رک اانپ دل اہر اھٹیب ویہ وعن وج یلہپ  رظ ںیم آپ وک اانپ 

 بس ھچک امن اھٹیب

 ارے ویہ وعن وج

وٹی ںیم ھجمس یئگوٹی وٹی   

 آپ ےک وعن ریمے نیف ںیہ راٹئ

 اتہیم ےن اےنپ ابولں یک اکی ٹیل ایلگن ںیم ےتٹیپل وہےئ اہک

 یج یج نیف انہک زایدہ کیھٹ رےہ اگ

  رم ےن اس یک ابت اک وجاب دےتی وہےئ وعن وک داھک

 ہکبج وعن وک اتہیم اک اس رطح یسک ریغ ےس ابت رکان ااھچ ںیہن رک راہ اھت
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  ںیم آپ ےک دو ت ےس ابت رک یتکس وہںاب ایک

 اتہیم ےن اہک

 یج وہ وت آپ ےس یہ ابت رکےن ےک ےیل ےب نیچ اھٹیب ےہ

  رم ےن وفن اس یک رطف ڑباھای ولیہ

 وعن ےن ومابلئ اکن ےس اگلای

 آواز وت ایھچ ےہ رٹسم

 آپ ےک ابرے ںیم وساچ اج اتکس ےہ

آواز اس دن ےس ںیہن لم ریہ یھت اتہیم ےن اکی ارک یہ ادناز ںیم اہک نکیل اس یک  

 اس ےن رصف وسری وبال اھت اس ےیل وعن ےن آواز رپ دایھن دانی وضفل اھجمس

 اتہیم ںیم وکیئ وضفل ابت ںیہن رکوں اگ ںیم ےن ھچک دن ےلہپ رامحن اشگنیپ ںیم داھک اھت اور اس دن اشدی ےک ابرے ںیم وساچ

ه ں آےگ ےھچیپ اک الم رک دو نیت الھک اکی ےنیہم ںیمےہ وپسیل ارٹکپسن  20333ریمی اماہہن وخنتاہ   

  ام اتیل وہں

 اشدی ےک دعب ںیم تہب وخش روھکں اگ ںیہمت

 اینپ لکش ںیم ںیہمت وسٹ اپی رپ ڈنیس رک دوں اگ اےنپ اخدنان اک بس ےس ڈنیہمس ڑلاک وہشمر وہں

 نکیل رھپ یھب ارگ اقلب وبقل ہن وگلں وت ااکنر رک یتکس وہ

رک اکچ اھت بج ےک اتہیم ایھب کت اس یک آواز اور ونرکی ںیم وھکیئ وہیئ یھتوفن وه دنب   

 اہلل یج ہی وہ واال وعن ہن وہ

 ارگ ہی وه وہات وت ایک ےھجم وفن رکات ایک اےس ںیہن ہتپ ہک ںیم ایکس زکن وہں

 ںیہن ہی وکیئ اور وہاگ

💕 

را اس وسھ اس ےک اسھت اگلای م ہی ےل ول آرزو  م رپ ہی رلک تہب وسھ رکے اگ زرشی ےن اکی ایپ  

اک ےہ آرزو ےن وسھ وک وخد ےس دور ایک 2333ہی وت   

اک یہ ےہ ہن ہک اچسیل ازار اک 2333ایک بلطم   
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 اور وےسی یھب اچیچ ایم ےن رصف اہمتری اشگنپ ےک ےیل ےسیپ دےی ںیہ

   ںیم رہمش ےن نیت وسھ ےل ےیل ںیہ

  اہمترے امہرے  ےسی یہ ںیہ وہ  ےنی یک رضورت ںیہن اب رشاتف ےس اینپ اسری اشگنپ رکو اور دنہمی

 

 
 

  ےہاور اشدی ےک ڈری

 اہں وےمیل ےک ےیل وکیئ ااھچ اس ڈرسی دنسپ رکول

 ڑپےت وه ہی یتہک وہیئ وکیئ اور ڈرسی دےنھکی   ہکبج آرزو وک وہ وتق اید آراہ اھت بج دو وس روےپ ےک ےیل یھب اےس دن رات ےنعط ےننس

 ےھت

💕 

سب  ونس آرزو ںیم دھکی ریہ وہں  م وعن وک ےل رک تہب الرپواہ وہ اٹیب ںیم ہی ںیہن یتہک ہک  م رہ وتق اس ےک اسھت روہ ںیمریمی ابت 

 ہی اچیتہ وہں ہک  م اس اک ایخل روھک اٹیب وہ وشرہ ےہ اہمترا

ی لکش یھب دیھک ےہ آرزو ےن اہکےن ریم نکیل وھپوھپ وہ وت ریمی رطف دےتھکی یھب ںیہن اانت ہصغ رکےت ںیہ ریما ںیہن ایخل ہک اوہنں  

 نکیل اٹیب  م اس ےس ابت رکےن یک وکشش ایک رکو  م ا ےس روبجر رکو ہک وہ اہمتری رطف دےھکی  م ےس تبحم رکےن گےگ

 ںیہن وھپوھپ وہ یسک اور ےس ایپر رکےت ںیہ اوہنں ےن ےھجم ےلہپ دن یہ اتب دای اھت

 آرزو ےن دلجی ےس ان یک ابت اکیٹ

 اک ومعق اےنپ وشرہ وک یسک اور ےس تبحم رکےن دو یگ وہ وشرہ ےہ اہمترا اس رپ اہمترا قح ےہ  م ویکں اےس یسک اور ےس تبحم رکےن وت  م

 دے ریہ وہ

 ارگ اےسرھگ ںیم یہ تبحم ےنلم گےگ وت وہ ویکں یسک اور یک رطف دےھکی اگ

ےن رپ روبجر رکان وہاگویکں یسک اور ےس ایپر رکے اگ ںیہمت اےنپ وشرہ وکوخد ےس تبحم رک  

 آرزو وعن اک اھچیپ ڑھچاو اس ڑلیک ےس وه اہمترا وشرہ ےہ رصف اہمترا اےس وخد ےس تبحم رکےن رپ روبجر رک دو

 وھپوھپ اےس اھجمس رک یلچ یئگ

💕 

 ہی ریمے ڑپکے سک ےن دوھےئ اور ارتسی ےیک ںیہ

 ہی وت آج ڈنلری ںیم اجےن واےل ےھت

ری ںیم  ےکٹ اےس ابلکل یھب اسامن ےک اسھت ڑیھچ اھچر دنسپ ںیہن یھت اب اےنپ ڑپکے ےقیلس ےس اامل ہی سک ےن دوھےئ اےس اےنپ یسک
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 یھب دنسپ ںیہن آےئ

 وہ دلجی ےس ابرہ آای ریمے ڑپکے سک ےن دوھے وہ ےصغ ےس وپھچ راہ اھت

 وہ آرزو ےن اہمترے ڑپکے دوھ رک اےھچ ےس ارتسی رک ےک رےھک ےھت

ایزہدیہ  مگی ےن رکسما رک اتب  

 ہکبج وعن ےک رہچے رپ ہصغ اےھچ ےس دھکی یکچ یھت

 م

ہ
 
ہ
 
 ہ
ہ

 

 وعن اہں ںیم رگدن الہات ادنر الچ ایگ

 اس وک انرلم دھکی رک زہدیہ  مگی ےن یھب وکسن اک اسسن ایل

 رگم اےلگ یہ ےحمل وعن وک ڑپکوں اک ڈریھ ااھٹ رک الےت داھک

الرٹئ اکنل رک بس ڑپکوں وک ذنِر آشت رک دایوعن ےن وه ڑپکے نحص ےک وچیبں چیب رےھک اور بیج ےس   

 زہدیہ  مگی ںیم اینت یھب تمہ ہن یھت ہک وہ اےس روک اپیت

 ارگ آپ یک یجیتھب ےن ریمی یسک یھب زیچ وک اہھت اگلای وت ںیم اس ےک اسھت یھب ںیہی رکوں اگ

 وہ ےصغ ےس اتہک ابرہ لکن ایگ

  اک پ ریہ یھتہکبج اہہین ےن آرزو وک اےنپ اسھت اگلایل وج ڈر ےس

 

 وہ رات ڈاھیئ ےجب واسپ آای اھت اس ےب داھک آرزو زنیم رپ اےنپ آپ وک اچدر ےس وکر ےئیک وس ریہ یھت

 اےس ےب اایتخر اس وصعمم ڑلیک ےپ رتس آای ایک اس ےن اینپ زدنیگ ےک ابرے ںیم ہی وساچ وہاگ ہک ہی وہیگ اس یک زدنیگ

واؤں اگ ۔ںیم ودعہ رکات وہں آرزو ںیم وخد اہمتری اشدی اک تہب اکلب اناسن ےس رکہن اجےن ےنتک وخاب ےل ےک آیئ یھت اہیں ۔  

 نکیل ںیم اچہ رک یھب ںیہمت اینپ زدنیگ ںیم ہگج ںیہن دے اتکس ںیم وت ےلہپ ےس یہ یسک اور ےس ایپر رکات اھت ۔

 ںیم یھت ہک ریمی ہگج وکیئ  اس وتق اینت رپاملریمی امں اور اہمتری وھپ وھپ ےن ہی ہلصیف رکےت وہےئ اکی ابر ہن وساچ اجاتن وہں  م

 یھب وہات وت  م اس ےس اکنح رک یتیل ۔

 اور اشدی اس ےک اسھت اکی ایھچ زدنیگ زگاریت نکیل ںیم ںیہمت وہ زدنیگ ںیہن دے اتکس آرزو ۔



م 

ق

 

ش
ع

ارجی اشہ                                     از                       ددیاِر   

 

Shaheenebooks.com Page 45 
 

 وہ ینتک د ر اس ےک وسےئ وہےئ ووجد رپ  رظںی اگڑے وساتچ راہ ۔

اور ےس تبحم رکات وہں  وہ نکیل ںیم اینپ  رظوں ںیم یسک اور اک رہچہ ںیہن اسب اتکس ویکہکن ںیم یسک بس ےتہک ںیہ ہک  م تہب وخوصبرت

 اشدی ںیمت ریمے ذجابت ریمی ویبوقیف ںیگل

دالؤں اگ ۔ ےسیک نکیل ںیم اجاتن وہں  م ریمے اکنح ںیم وہ اور ہی اکنح ےھجم ارگ ےنکہب رپ روبجر رک ایگ وت ںیم لک اتہیم وکاینپ تبحم اک نیقی  

 ںیم یب اکی اعم اس دنبہ رشب وہں آرزو ۔

تبحم  اجاتن وہں اہمترے اسھت زایدیت رک راہ وہں نکیل روبجر وہں تہب روبجر وہں ںیم اینپ تبحم ںیم یسک وک رشکی ںیہن انب اتکس ریمی

۔ رپ رصف اس ڑلیک اک قح ےہ ےسج ںیم ےن یلہپ  رظ ںیم یہ دل دای ےہ اور وکیئ ںیہن یھبک ںیہن  

 وہ یہی وسےتچ وہےئ ٹیل ایگ ۔

 اور بک ےساےس اس یک  رظںی اےنپ ووجد رپ وسحمس رک ریہ یھت وھپوھپ یک ابںیت اےس اسری رات ہن وسےن دیتی ہی ااسحس ےک وہ یسک

 وک اچاتہ ےہ ۔ایس اچہ رک یھب وعن ےک رقبی ہن اجےن د 

💕 

اجب اس ےن وفن ااھٹای ایھب ایس ےٹیل وہےئ وھتڑی یہ د ر وہیئ یھت ہک اس اک وفن  

 اھت
 
ج

من س

 اتہیم اک 

 ںیم  م ےس انلم اچیتہ وہں۔

  یئ رکےن ےس رتہب اکل رکان اھجمس ۔
 

 اک ری
 
ج

من س

 اس ےن 

 االسم مکیلع اینت رات ےئگ ویکں گج ریہ وہ  م وعن ےن وپاھچ ۔

 ومکیلع السم وےسی یہ دنین ںیہن آریہ یھت ۔

ےت ںیہ اتہیم ےناہک ںیم  م ےس انلم اچیتہ وہں ایک مہ ںیہک لم  

 ایکروربو ھٹیب رک ریمے وسال اک وجاب دو یگ وعن ےن وپاھچ ۔

 اہں یہی ھجمس ول ۔ںیم ںیہمت دانھکی اچیتہ وہں  م ےن اہک اھت اینپ وفوٹ ڈنیس رکو ہک وہ وت  م ےن یک ںیہن ۔

  اینپ رچکپ ڈنیس رک د  وہں ۔ ںیم ںیہمتےھجم ںیہن ہتپ اھت  م ےھجم دےنھکی ےک ےئل اینت ےب اتب وہ ریخ ارگ ایسی ابت ےہ وت

 اور اہجں کت ےنلم یک ابت ےہ وت لک اکیف اشپ ںیم لم ےتیل ںیہ ۔

 اوےک رھپ مہ لک ےتلم ںیہ
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 ںیہمت وکیئ رپامل وت ںیہن وہیگ آےن ںیم ریما بلطم ےہ اہمتری یلمیف۔۔۔وکیئ ارتعاض وت ںیہن رکے یگ

ےس ےلہپ وپاھچ ۔ چنہپ اجان ۔وےسی  م ھجم ےس ایپر وت رکےت وہان۔ ۔۔ اتہیم ےن وفن دنب رکےن م ےب رکف وہ اجؤ ںیم آ اجؤں یگ ۔ م   

ےلہپ اشدی یک  ےھجم ںیہن اتپ اھت ہک ںیہمت ایھب کت ریمے ایپر یھب نیقی ںیہن آای ۔ریخ ارگ ںیم  م ےس ایپر ںیہن رکات وت  م ےن بس ےس

 آرف ںیہن رکات ۔

ںیہن رک راہ اھت ںیم  م ےس اشدی رکان اچاتہ وہں ںیم اہمترے اسھت وکیئ اٹمئ اپس  

 نس یکچ آیئ ول وی ںیم تہب دلجی اہمترے رھگ رہتش ےل ےک آؤں اگ ۔وہ ابت رکےت رکےت وفن دنب رک اکچ اھت ہکبج آرزو اس اک ظفل ابظفل

 یھت

 اکی آرخی ادیم یھت اےس اپےن یک وہ یھب آج متخ وہیئگ وہ یھبک اس اک ںیہن وہ اتکس ۔

یہ یھت ۔ےن وسےتچ وہےئ اینپ آوھکنں ےس آوسن اصف ےیک وہ ےسیک اکی زربدیتس ےک رےتش وک اھبنےن ےک ابرے ںیم وسچ ر آرزو  

 وعن یھبک اس زربدیتس ےک رےتش وک ںیہن رےنہ دے اگ ۔

 ونس ڑلیک اشدی وہ اجاتن اھت ہک وہ اجگ ریہ ےہ ۔

ھچک ںیہنادنریھے ںیم وہ رصف اس یک آواز یہ نس اپیئ یھت رگم وبیل   

 ےچین تہب رسدی ےہ  م اہیں اورپ آ اجؤ وہ تہب وکشش ےک ابووجد یھب اےنپ دل وک ںیہن اھجمس اپای اھت ۔

 اکیبر ںیم امیبر ڑپ اجؤ یگ وہ اس یک رطف ےس رکوھ د  ےنہک اگل اب اس یک رم ی وہ آےئ ای ہن آےئ اور اانپ رفض وپرا رک اکچ اھت

ریہ یھت ۔آروز ےن رسدی اک وسچ ےک ڈیب رپ اجان یہ رتہب اھجمس ۔ ےلھچپ ھچک دونں ےس رسدی زایدہ وہ  

 وہ وکیئ ریغ وھتڑی اھت اس اک وشرہ اھت ۔

 رگم رھپ یھب اس ےک رقبی اجیت وہےئ اےس بیجع یس رشم وسحمس وہیئ یھت

 وھتڑی د ر ےک دعب اےس وسحمس وہا ہک آرزو ڈیب ہپ آ یکچ ےہ ۔

 ابدنےھ وہ وت ہک وہ ہی ابت اجن اکچ ےہ وہ ںیہن اچاتہ اھت ہک آرزو ویفنکز وہ ای اس ےس وکیئ ادیم اس ےن اےس ابلکل ااسحس ںیہن وہےن دای

 سب اس وک رسدی ہن ےنگل ےک ایخل ےس اےس ڈیب رپ الب راہ اھت

💕 

 وہ وعن ےک اےنھٹ ےس ےلہپ اھٹ رک ابرہ یلچ یئگ یھت ۔

  ۔وہ ںیہن اچیتہ یھت ہک اےس دھکی رک اس اک ہنم رخاب وہ اجےئ
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 اھٹ رک ابرہ آیئ وت وھپوھپ اےنپ ےئل اچےئ انب ریہ یھت

 اکی ابر اس اک دل اچاہ ہک وبوک وعن یک اینپ رگل رف زڈ ےک اسھت وہیئ اسری ابت اتب دے ۔

 نکیل وہ ان اک دل رخاب ںیہن رکان اچیتہ یھت ۔

۔ امں وک  رظادناز رکان وھچڑ دےوہ وج اس ےس ہی ادیم اگلےئ یھٹیب یھت ہک اشدی اس یک رطف وتمہج وہرک وہ اینپ   

 وہ ان یک ادیم وک اس رطح ےس ںیہن وتڑ یتکس یھت ۔

 اس ےئل ان ےک رقبی آ رک ھٹیب یئگ

 وھپوھپ ےن اکی ںیہن ہکلب دو پک اچےئ انبےت انبیئ یھت وہ ارثک اںیہن ےک اسھت اچےئ یتیپ یھت

 بس ھچک کیھٹ ےہ ان روز واال وسال

رو رکسما رک وبیل وت وہ یھب رکسما دییج وھپوھپ بس ھچک کیھٹ ےہ آز  

💕 

 ہی ایک رطہقی ےہ وہ رھگ ںیم اہمتری نہب یک اشدی ےہ  م اسری اسری رات رھگ واسپ ںیہن آےت

 اس رھگ وک ےل رک اہمتری یھب ھچک ذہم دارایں ںیہ  ن اک ںیہمت ااسحس وہان اچےیہ

ھٹیب ےئگ ےھتاہمتری ویبی ےہ اس رھگ ںیم آج اباب حبص حبص اس یک الکس  ےنی   

 یلہپ ابت ریمی وکیئ نہب ںیہن ےہ

دورسی ابت اس رھگ یک ذہم داری ااھٹےن ےک ےئل اور یھب تہب اسرے ولگ وموجد ںیہ ۔ریما اکم ےہ آپ وک اکی ےنیہم ےک دعب 

 رخہچ دانی ۔

 آرخ آپ ولوگں ےن ےھجم منج ایک ےہ ۔اس ےس ڑبھ رک ریمی اس رھگںیم اور وکیئ ذہم داری ںیہن ےہ

رسیتی اور آرخی ابت ریمی وکیئ ویبی ںیہن ےہ وہ رصف آپ ولوگں یک وہب ےہ ےسج آپ ولگ اہیں ےل ےک آےئ ںیہ ۔ اور  

 ریما اس ےس وکیئ  قلع ںیہن اور زربدیتس آپ ولگ ریما اس ےس  قلع انب ںیہن ےت ۔

 اس ےئل ریمے اسےنم اس رطح ےس ابت تم ایک ےئجیک وہ دحدرہج دبزیمتی ےس وبال اھت

اہمتری دبزیمتایں دن دبن ڑبیتھ اجریہ ںیہ ۔ وعن  

 ںیہمت ااسحس یھب ےہ ہک  م ایک ہہک رک رےہ وہ ۔

  م اےنپ ابپ ےک اسےنم ڑھکے وہ اباب ےصغ ےس وبےل
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 زیلپ اس وتق ںیم وکیئ ثحب ںیہن رکان اچاتہ ےھجم اکم رپ اجان ےہ

 وہ دبزیمتی ےس اتہک رھگ ےس ابرہ لکن ایگ ۔

💕 

 ےن دور ےس اےس اھٹیب داھک ۔ وع ن اکیف اشپ ںیم

 

اس اک ااظتنر رک راہ اھت اتیم  

ھت داھک بلطم ریما کش کیھٹ اھت ہی وت وھپھپ اک اٹیب ےہ آرزو اک وشرہ ہی ریما اعقش ےسیک وہ ایگ اس ےن وت اس رات ےھجم اس ڑلےک ےک اس

 اھت ۔

  ک یم اک اکشر وت ںیہناس اسحب ےس وت اےس ےھجم دانھکی کت ںیہن اچےیہ اھت اور ہی ۔ ہی یسک طلغ

 اتہیم دور ڑھکی وسیتچ ریہ ۔

 آرزو وت ہی ےسیک وہاتکس ےہ ہک ےھجت ھجم ےس رتہب ھچک لم اجےئ ۔

 اب وت دانھکی ںیم ےسیک ریتا وعن ےس  قاق رکواےک رتی اشدی امومں ےس رکوایت وہں۔

 اس ےن اےنپ وفن رپ اسےنم ےھٹیب وعن وک وفن ایک

ےس اہمترا ااظتنر رک راہ وہں اس ےن وفن ااھٹےت یہ اہکاتہیم اہکں وہ  م ںیم بک   

 وسری وعن ںیم ںیہن آ یتکس ںیم آج ںیہن آ اپؤں یگ

 ۔وہ ےجہل ںیم وصعمتیم ےل رک وبیل

 وکیئ ابت ںیہن اھت ںیم اہمتری رپومل ھجمس اتکس وہں

 مہ رھپ یھبک ںیلم ےگ ۔

ےنم یہ اکیف اشپ ےس الچ ایگاور رکسماات وہا اس رکیس ےس ااھٹ اور اس یک  رظوں ےک اس  

 ابمرک وہ آروز ریتی بیصن ںیم امومں یہ ےھکل ںیہ

 اتہیم رکسماےت وہےئ آیئ اور ان بس ںیم ےس اکی رکیس رپ ھٹیب رک اےنپ ےئل اکیف آرڈر یک

 ںیم ریتی یہ  رظوں ےک اسےنم ریتے وشرہ وکھجت ےس نیھچ ولں یگ اور وت ھچک ںیہن رک اپےئ یگ ۔

ں ےتیل وہےئ وبیلوہ اکیف ےک ایکسچ  

💕 
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 رھگ ںیم اشدی ےک نشکنف رشوع وہ ےکچ ےھت ۔

 لک ےس زرشی ےنامویں انھٹیب اھت

 وہ اےنپ رمکے ںیم آای وت زرشی رمکے ںیم اس اک ااظتنر رک ریہ یھت

 االسم مکیلع اھبیئ ںیم اجیتن وہں آپ وک ریما اس رطح ےس اےنپ رمکے ںیم آان ابلکل دنسپ ںیہن آای وہاگ

 اتیمہ  لھک رک آپ ےس ابت ںیہن رک یکس یھبک آپ وک ہی ںیہن اتب اپیئ ہک بس اھبویئں یک رطح آپ یھب ریمے ےیل تہبںیم یھبک

 رےتھک ںیہ

 ںیم اجیتن وہں اشدی ںیم آپ ےک دل ںیم وہ ماقم ںیہن ریتھک وج آپ ریمے دل ںیم رےتھک ںیہ نکیل ریمی اکی وخاشہ ےہ

لم وہں ۔ہک ریمی اشدی ریمے اپوچنں اھبیئ اش  

 ہی ےتہک وہےئ زرشی یک آوھکنں ےس آوسن الکن وج اس ےن وفرا یہ اصف رک دای اور رکسماےت وہےئ رمکے ےس ابرہ لکن یئگ

 وعن وک ااسی اگل ہک یسک ےن اس اک دل اینپ یھٹم ںیم دیق رک ایل وہ ۔

 وہ اچےہ بس ےس ہی اتہک رھپے ہک اس ےک ےئل وکیئ اتیمہ ںیہن راتھک ۔

اھت ہک وہ اس رھگ ےک رہ ارفادےئلیک دیل ذجابت راتھک ےہ ۔ نکیل چس یہی  

 اس ےن اکی  رظ ڈیب رپ داھک ۔اہجں اس ےک واٹئ رکات اجپہم ےقیلس ےس ارتسی رک ےک راھک ایگ اھت ۔

 ایھب وہ ااھٹ رک ڑپکے ےننہپ اج یہ راہ اھت بج اس اک وفن اجب

 اتہیم اک ربمن داھک اس ےن وفرا وفن ااھٹ ایل ۔

ہیم وبول اس ےن وفن ااھٹایاہں ات  

  م ےنتک ربے وھج ےٹ وہ  م ےن ےھجم دوھہک دای  م ےن ےھجم اتبای ویکں ںیہن  م اشدی دشہ وہ

  رےہ وہںیہمت ایک اتگل  م ھجم ےس اپھچ رک اس رطح ےس ریمے اسھت رکو ےگ  م ےھجم ہتپ ںیہن ےلچ اگ ہک ریمے اسھت ہی بس ھچک رک

 رےہ ےھت وہ روےت ڑلیک اک ایک وہاگ   ےک اسھت اہمتری ےلہپ ےس اشدی وہیئ ےہ  م ےھجم ےب ووقف انب م ھجم ےس اشدی رکو ےگ وت اس 

 وہےئ وبیل ۔

 ںیہن اتہیم ایسی ابت ںیہن ےہ ںیم ںیہمت تہب اچاتہ وہں اور ںیم اس ڑلیک وک  قاق دے دوں اگ ۔

 رمکے ںیم آیت آرزو ےک دقم ویہ رک ےئگ۔

اگ ۔ رھگ ںیم اشدی ےہ  ےسی یہ اشدی متخ وہاجےئیگ ےن اےس  قاق دے رک  م ےس اشدی رکوں  م سب ےھجم اکی ومعق دو ریمے  
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 ایئ رپوسم ںیم ںیہمت دوھاک ںیہن دے راہ ۔ںیم  م ےس تہب ایپر رکات وہں ںیم ہی رمس اڈنیٹ رک ےک ںیہمت وفن رکات وہں وہ وفن دنب

 رکےک  ےسی یہ اٹلپ

 آرزو اےنپ دقم ابرہ یک رطح ڑباھ ریہ یھت

 اےس اگلہک  ےسی اےس وکیئ طلغ ک یم وہیئ ےہ

 بلطم اتہیم اےس ایس ےک رھگ ےس وفن رک ریہ یھت

 

 بج کت وعن اتہیم یک اہیں وہےن اک بلطم اتھجمس بت کت وہ رمکے ےس ابرہ اج یکچ یھت

 وہ زیتی ےس اس ےک ےھچیپ اکپل

 زیتی ےس ابرہ آ رک امہمونں یک چیب اےس ڈوھڈنےن اگل ۔

  وہ اہکں اغبئ وہ یکچ یھت ۔نکیل ہن اجےن

 وعن ےن دلجی ےس اینپ بیج ےس وفن اکنال اور اےس اکل رکےن اگل نکیل وہ وفن ںیہن ااھٹ ریہ یھت ۔

ح ےس اکی وت ہی ڑلیک اھجمسےن ےک ابووجد ںیہن ھجمس ریہ ہک وت اکچ وہں ےک اس ےک اسھت ریما وکیئ رہتش ںیہن رھپ ایک تادئہ ےہ اس رط

 ابت ہن رکےن اک ۔

 اتہیم ارگ رےتش ںیم نیقی ہن وہ وت رےتش اک وکیئ تادئہ ںیہن ںیہمت ہی ابت ھجمس ںیہن وہیگ ۔

 ںیم تبحم ےک ریغب رہ اتکس وہں نکیل اابتعر ےک ریغب ںیہن

 وعن وفن ےیل ےب ینیچ ےس لہٹ راہ اھت ہکبج اسےنم اپر اتہیم اس یک اتیبایبں دھکی رک سنہ ریہ یھت ۔

  اعقش ےلکن ریمے ۔وا وعن  م وت ابلکل دیھک

 وعن ااچکن اکل رکےت اٹلپ ۔وت ےھچیپ آرزو ڑھکی یھت ۔

 وعن یج آپ وک وھپوھپ الھب ریہ ےہ ںیم رمکے ںیم یھب یئگ یھت نکیل بت آپ وفن رپ زبی ےھت ۔

 آرزو دےمیھ ےجہل ںیم یتہک اس ےک وہش اڑا یکچ یھت ۔

 آرزو  م ہی ڑھکی وہ ںیم بک ےس ںیہمت ڈوھڈن ریہ وہں ۔

 وہ اہمترے ےکیم واےل آےئ ںیہ ۔وھپوھپ اور ان یک یٹیب ۔اہہین ےن آرک اس ےس اتبای ۔
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 ہکبج وعن ریحان اور رپاشین  رظوں ےس اےنپ اسےنم ڑھکی اس ڑلیک وک دھکی راہ اھت ۔

 ےسج اہہین اہھت ڑکپ رک اےنپ اسھت ےل یئگ یھت ۔

 آرزو یہ اتہیم ےہ ۔ہی ےسیک نکمم ےہ آرزو وت ریمی ویبی ےہ۔

 ہی اتہیم یھت وت۔آرزو وکن ےہ اور وکیئ ارگ آرزو ےہ وت اتہیم وکن ےہ ۔

 بلطم آرزو وہ ڑلیک ےہ ےسج ںیم ےن اشگنپ امل ںیم داھک اھت   یک یوص ر ریمے اپس ےہ اس اک انم وت اتہیم امثعن اھت ۔

 ںیہن واہں رپ سم امثعن اھکل اھت ۔

 ایپری یس ڑلیک یھت ریمی آرزو اینت وبڈلوہ یہ ںیہن یتکس ۔وہ وت رپدہ رکےن وایل اینت بلطم  رم وک طلغ اافنرنشیم یلم ۔ںیم یھب وسوچں

 اور ہی اتہیم ےسیک اینت ربی ابت اینت آاسین ےس رکیتیل ےہ

 بلطم آرزو ریمی ویبی ےہ۔

ھت ریمی یہ رھگ ںیم ۔ای اہلل ےسج ںیم اےنت دونں ےس ڈوھڈن راہ وہں   ےک ےیل یھب اانت ےب نیچ وہں وہ اکی ےنیہم ےس ریمے اس

 ریہ ےہ ۔

 اور ےھجم ربخ کت ںیہن ۔

 ای اہلل اک تہب تہب رکشہی ںیم ےن وج اچاہ آپ ےن ایس وک ریمے دانم ںیم ڈال دای ۔

 ںیم راتہ ہک ریمی وہج ےس اکی وصعمم ڑلیک یک زدنیگ ربابد وہیئگ ۔

ت

 ارگ آرزو ےس ریمی  قاق وہ اجیت وت ںیم اسری زدنیگ اس گلٹ

ہیم وکن وہ وھجھ ویکں وبل ریہ ےہ ۔اکی ٹنم وہ وھجھ اہکں وبل ریہ ےہ ۔اس ےن وت ےھجم اکی ابر یھب ںیہن اہک ہک نکیل رھپ ات

 اس ےن ےھجم اشگنپ امل ںیم داھک ےہ ۔

 بلطم ںیم وخد یہ طلغ ک یم اک اکشر وہں۔

 ای اہلل آپ اک تہب تہب رکشہی آپ ےن ےھجم یسک ڑبے ےلصیف ےس ناچ ایل ۔

رزو ےک ےیل یہ آرزو ےکاسھت انتک ربا ولسک ایکاس ںیم ےن آ  

  ۔اب وت وہ ریمی لکش یھب ںیہن دانھکی اچےہ یگ ۔وہ وخد یہ وسےتچ اسےنم اینپ امں ےک اسھت ڑھکی اس وصعمم ڑلیک وک دھکی راہ اھت

 رھپ رکسما دای ۔

 ریمی ویبی ےہ ریمی لکش ںیہن دیھک وت رھپ سک یک دےھکی یگ ۔

  رطف اجےن اگل بج اس اک وفن  ےنج اگل ۔وہ رکسماےت وہےئ اس یک
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💕 

 وہ ایھب اتیئ اور اتہیم ےس یلم یھت ۔وج اس ےس ابلکل یھب اھگس ہن ڈاےتل وہےئ آےگ ڑبھ یئگ ۔

  م ویکؑ رمی اجری وہ ان ےک ےئل دہعف رکو ان اہہین وک ان اک ہی ادناز ابلکل ااھچ ہن رکان اگل ایس ےئل پت رک وبیل ۔

ے اےنپ ںیہ اوہنں ےن اپال ےہ ےھجم یھب اس رطح ےس ہنم وت ںیہن ریھپ یتکس ۔اہہین اھبیب وہ ریم  

 آپ ےن امہمونں وک اھبنسےل ںیم ان وک اپین وریغہ دے ےک آیت وہں ۔

 اہےئ انتک ڑبا رھگ ےہ وعن ےک انم ےہ اب وت آرزو اک وہایگ ۔اتیئ ےن رسد آہ ترھ رک اہک ۔

  اہیں یک وکیئ زیچ آرزو یک وہےن دو یگ وعن کت اک ںیہن ےہ ۔اےسی یہ آرزو اک وہایگ آپ وک اتگل ےہ ںیم

 اتہیم ےن اکی ادا ےس اےنپ ابولں یک ٹل ا یگ ںیم یٹپل۔

آیت  ایک بلطم ےہ ریتا ڑلیک ایک وساچ ےہ وتےن اتیئ ےن وپاھچ آےن وت دںی اس ڑچلی وک اہیں کت رھپ رھپ اتبیت وہں اس ےن اسےنم

 آرزو یک رطف ااشرہ ایک ۔

  اسھت ڈش ںیم ھچک اھکےن ےنیپ یک زیچںی ےیل ان یک رطف ترھ ریہ یھت ۔بج اےنپ

 اس ےن ان ےک اسےنم لبیٹ رپ اجسیئ۔

ں ہنم اگلات ےہ ۔اتہیم ےن اکی ادا ےس وپاھچ  ےسی وہ بس ھچک اجیتن وہ ۔
 
 ہ
من

ت

ب

 ونس اہمترا وشرہ 

 یج آیپ بس ھچک کیھٹ ےہ آرزو ےن وھجھ وبےنل یک وکشش یک ۔

  ھچک اجیتن یہ ںیہن ۔وہ زنطہی یسنہ ۔اہں ںیم وت  ےسی

 ان ولوگں وک ےسی یہ وھچڑ رک وہ ےچین آیئگ بج اتہیم اس یک ےھچیپ آیئ

💕 

 ےنتک دن رہ یئگ ںیہ اہمتری  قاق ںیم اتہیم ےن ےھچیپ ےس آرک اہک ۔

ری اس رھگ ںیم راج رکواہمتںیہمت ایک اگل ےھجم ھچک یھب اتپ ںیہن ےہ بس ھچک ہتپ ےہ  م ےھجم اینت ایھچ تمسق ںیہن ےہ   

 اہمتری اواقت ےہ امومں ےک رکاہی ےک اکمن ںیم اجےن یک

 ہی وت ریما رھگ ےہ اہیں رپ ںیم آؤں یگ لکش دیھک ےہ  م ےن اینپ ںیہمت اتگل ےہ وعن اسیج دنبہ  م رپ دفا وہ اتکس ےہ

 اواقت ےہ اہمتری وعن ےک اسھت ےنلچ یک ۔

۔وعن ریما ےہ اید رانھک رصف ریما   
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 نیقی ںیہن آ راہ وت ںیم اکی ٹنم یھب نیقی دالیت وہں اتہیم ےن ےتہک وہےئ اانپ وفن اکنال اور اس ںیم اکل راکیرڈگن آن رک دی۔

 اہجں وعن ےک لک رات واےل ااہظر تبحم ےک اافلظ وگجن رےہ ےھت ۔

 ہی بس وت وہ لک یہ نس یکچ یھت ۔

ل دے اگ اور اہیں ںیم آوں یگ ۔تہب دلجی وعن ںیہمت اہیں ےس  قاق دے رک ابرہ اکن  

 ہی رھگ ریما ےہ ۔اہمترا وشرہ ریما ےہ   رمکے ںیم  م ریتہ وہ اس رمکے رپ ریما قح ےہ ۔

 سب یب یب اہیں ےس روفرکچ وہےن اک ااظتنر رکو اس ےس ےلہپ ہک وہ ںیہمت وخد اہیں ےس اکنل دے رشاتف ےس اہیں ےس  قاق ےل رک

 لکن اجؤ اور امومں ےس اکنح رکول

 ںیم وت ہی یھب اجیتن وہں ہک  م دوونں ےک چیب وکیئ رہتش ںیہن ۔

 اجیتن وہ آرزو اہمترا اس ےک اسھت رہتش نب یھب ایگ وت وہ رصف اکی رمد یک رضورت وہیگ ۔

 تبحم وت وہ ھجم ےس رکات ےہ اہمترے اسھت وت رصف اینپ رضورت وپری رکے اگ ۔

ق ےل ولاس یک رضورت ےننب ےس رتہب ےہ ہک  م اس ےس  قا  

  م ںیم ااسی یہ ایک بج و آھکن ااھٹ رک وت ںیم دےھکی

۔ اتہیم زنطہی ادناز ںیم یتہک واہں ےس اج یکچ یھت بج ہک آرزو وک ااسی اگل  ےسی آج وہ اینپ اس نہب ےک اسےنم ےب ابلس وہ یکچ وہ  

 اس یک وشرہ اک ارئیف یسک اور ےس ںیہن ہکلب اس یک اینپ اتای زاد نہب ےس اھت ۔

یھت اس صخش یک تبحم اس ےک ےیل وہ ایس رکٹا راہ اھت ۔ ہی  

 آرزو اےنپ آوسن اصف اپھچےن یک اناکم وکشش رکےت ویہ رلیپ ےک اسھت ڑھکی وہیئگ

💕 

ے ےس اانت ربا ولسک ایک ںیم ےن آرزو ےک اسھت اشدی یک یلہپ رات بج وہ اےنت وخاب اجس رک یھٹیب یھت ںیم ےن اس اک اہھت ڑکپ رک رمک

ل دای ۔ابرہ اکن  

 ہکبج ایس ےک وخاب اجسان اچاتہ اھت ںیم ۔

 ںیم ےن اےس اشدی یک یلہپ رات ذلیل ایک ایک وہ ےھجم اعمف رکے یگ ۔

 ںیم ےن اےس زنیم رپ السای ۔

  انتک ربا وسحمس رکیت وہیگ وہ ۔

 

 اےس اانت ذلیل ایک ۔۔اس یک لکش کت ہن دینھکی اچہ
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ہ ہی رہتش اھبنےن یک وکشش رکےت رےہںیم ےن ایس وکیئ ادیم ںیہن یھت رھپ یھب و  

 ریمے رقبی رےنہ یک وکشش رکےت رںیہ ۔

 ینتک تنحم ےس ریمی ڑپکے دوھ ےئ آرئن ےیک ایک اور ںیم ےن الجدےی۔

  ن وک اہوھتں ےس رھگ آابد رکےن اک وجاب داھک اھت ان اہوھتں اک قح نیچ ایل

 ایک  م ےھجم اعمف رکے یگ

 وہ ےب ینیچ ےس لہٹ راہ اھت ۔

  اس ےس اعمیف امگن ولں اگ اس ےس اےنپ ےیک اعمیف اموگنں اگ ۔ںیم

 ںیم آرزو وک اتبؤں اگ ہک ایکس ریمی زدنیگ ںیم ایک اتیمہ ےہ ۔ںیم اےنت وتق ےس اےس یہ ڈوھڈنےت وہےئ اےس اونگر رک راہ اھت ۔

 وہ روم ںیم آےئ وت ںیم ےس اعمیف اموگنں اگ ۔وہ یہی وسچ راہ اھت

  
 
ےک ےھچیپ ڑھکی ایلیک آرزو رپ ڑپںی ہی ابلکل ایلیک اہیں ایک رک ریہ یھتبج اس یک  رظ پ  

 اکی یہ ٹنم اگل اےس ےنھجمس ںیم ہک وہ رو ریہ ےہ۔

 وعن ےن آج یلہپ ابر اےکس ڑپکوں وک ونھ ایک اھت اس اک کیب اگال اکیف الھک اھت ۔

ربداتش یہ ںیہن رک اتکس اھت ۔ااچکن یہ وعن وک ہصغ آایگ اس یک ویبی اور اینپ امنشئ رکے ہی وت وعن   

 نکیل وہ ہی ابت یھب اےھچ ےس اجاتن اھت ہک ان بس ےن اکی  ےسی ڑپکے رخدیے ںیہ ۔

 انیقی ان بس اک ڈزیانئ یھب اکی اسیج یہ وہاگ ۔

💕 

 اہیں ویکں ڑھکی وہ اور رو ویکں ریہ وہ یھب اس ےک رقبی اج رک وپےنھچ اگل ۔

  رک اجےن  ہکبج آرزو اس ےک ااچکن آےن رپ وبالھک

 ھچک ںیہن سب اج ریہ یھت ۔

 ے ےس الگتہب الھک ےہ ۔
چ
 ھ
پ ن

 روک ۔  م ہی دوہٹپ کیھٹ ےس ول 

 اعم اس دنبہ وہں ایر ویبی یک امنشئ دنسپ ںیہن ےہ اس رطح وھگرؤ تم

 دوہٹپ کیھٹ رکو وعن وخد یہ آےگ ڑبھ رک اس اک دوہٹپ کیھٹ رکےن اگل ۔

  رک وہ اکیف ل نئم رک راہ اھت ۔اس اک دوہٹپ کیھٹ ےس اس ےک رس رپ اجس
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 اب کیھٹ ےہ ۔

 وہ رکسماای اور رھپ پچ اھت اس یک اشیپین رپ اےنپ بل رےھک ۔

 اشدی ےک اکی ےنیہم دعب اہمتری اسرگلہ یھت ہن وہیئگ ای ایھب وہین ےہ ۔اور اس اک اہھت اھتےم وہےئ وپےنھچ اگل

یھت ۔ ہکبج وہ اس یک اس شیپ دقیم اک بلطم ںیہن ھجمس اپ ریہ  

 اےس اتہیم یک ابںیت اید آےن گےگ ۔

 اس ہعمج وک ےہ وہ تہب دیمیھ آواز ںیم وبیل ان ےباایتخر رکسماای ۔

 اس بلطم اانت ااظتنر رکانڑپے اگ امترے اپس آےن ےک ےیل ویکں یج وکیئ ابت ںیہن ااظتنر اک لھپ اھٹیم وہات ےہ ۔

ںیت رکین ےہ  م ےس ۔ہی بس ھچک متخ رک ےک دلجی رمکے ںیم آان تہب اسری اب  

 وہ اس اک اگل چنیھک اےنپ رمکے یک رطف اجےن اگل ۔

 ہکبج اتہیم یک ابںیت اید رکےت آرزو اکی ابر رھپ ےس وھپھ وھپھ رک روےن   ۔

 بلطم وہ تبحم اتہیم ےس رکے اگ ۔اور اکی اسل کت اےس اامعتسل رکے اگ ۔

 اینپ امں یک ابت یھب امن ےل اگ ۔

احلص رک ےل اگاور اینپ تبحم یھب   

 چیب ںیم ےسیپ اک وکن رصف آرزو اہنتیئ رصف آرزو ےک ےصح ںیم آےئ یگ ۔

 

 ایک  م ریمے رمکے ںیم وس یئگ ہی وت تہب ایھچ ابت ےہ

 ولچ ادنر آاجؤ وےسی یھب وعن اھبیئ وت اانت ہصغ رکےت رےتہ ںیہ ۔

 ںیم وت اچیتہ وہں بج کت ریمی اشدی وہیت ےہ  م امہرے اسھت یہ روہں ۔

 زرشی ےن رمکے اک دروازہ وھکےتل وہےئ اےس ادنر البای ۔

 وعن ےن اےس رمکے ںیم البای اھت اہجں اےنپ آپ وک ایتر رکےن ےک دعب یھب وہ ںیہن اج اپیئ ۔

 وہ ےسیک اکی رمد یک رصف رضورت نب یتکس یھت ۔

 ہکبج اشدی یک یلہپ رات یہ وہ اس رپ ہی راز وھکل اکچ ےہ ہک وہ یسک اور ےس تبحم رکات ےہ اور اس اک یھبک ںیہن وہاتکس ۔
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 آدیھ آدیھ رات اھٹ رک اینپ وبحمہب ےس ابںیت رکات ےہ

 وہ ےسیک اس ےک رقبی اج یتکس یھت

 ہکبج ان وت وہ اےس ایپر رکات اھت اور ہن یہ اس ےک اسھت رانہ اچاتہ اھت

وہ وت رصف اینپ امں یک ابت امن رک اس ےک اسھت ہی رہتش اھبن راہ اھت اور اکی اسل ےک دعب اےس  قاق دے رک وےسی یھب تارغ رکےن 

 واال اھت ۔

 نکیل ہی یھب وت وہ اتکس ےہ ہک آرزو اےس ایھچ ےنگل گےگ اور وہ اس اتہیم وک الھب دںی   ےس وہ تبحم رکات ےہ ۔

 نکیل یلہپ تبحم وت وکیئ ںیہن وھباتل وت ایک اور اینپ یلہپ تبحم وک وھبل اجےئ اگ ۔

ںیہن اینپ یلہپ تبحم وک وکیئ ںیہن وھبل اتکس اور وعن یھب اینپ یلہپ تبحم وک یھبک ںیہن وھبےل اگ آرزو یھبک اس یک یلہپ اچ ت ںیہن نب 

 یتکس ۔

 وہ اےنپ آپ ےس ڑلیت زرشی ےک رمکے ںیم یہ آ رک وس یئگ۔

💕 

 وع ن اسری رات اکی لپ ہن وسای وہ رہ دو نیت ٹنم ےک دعب دروازے یک رطف داتھکی ہن اجےن وہ ایھب کت ویکں ںیہن آیئ یھت

ی ےس ااظتنر رک راہ اھت ۔

 

ح ن ن
پ ن 

 انتک ےب نیچ اھت وہ اےس ہی اتبےن ےک ےئل ہک   ڑلیک اک 

 ویہ ڑلیک اس یک ویبی ےہ ۔

 اس ےن اس رات ہی وسچ رک اس ےک اسےنم ات ہیم ےس ابت یک یھت

 ہک وہ اس ےس وکیئ ادیم ںیہن رےھک یگ نکیل اب وہ اتھچپ راہ اھت ہن اجےن وہ ایک وسیتچ وہیگ اس ےک ابرے ںیم ۔

 ہک وہ یسک طلغ ک یم اک اکشر وہ ےک اتہیم ےس ابت رک راہ اھت ۔

 رپ وج یھب اھت اس یک وخاشہ اس یک آرزو اس یک اینپ ویبی یھت

   ےک ےئل وہ تہب وخش اھت وہ اسری رات ااکس ااظتنر رکات راہ

نکیل وہ ںیہن آیئ وج نیت ابر وت اےس ابرہ ڈوھڈنےن یھب ایگ نکیل ہن اجےن وہ امہمونں ںیم زیبی یھت ای وکیئ اور وہج وہ اسری رات رمکے 

 ںیم ہن آیئ ۔
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 اہمترے اس ربھت ڈے رپ ںیم  م ےس اعمیف اموگنں اگ آرزو ان بس اطحوں ےک ےئل وج ںیم ےن ااجنےن ںیم یک ۔

 ےھجم نیقی ےہ  م ےھجم اعمف رک دو یگ ۔

💕 

 وہ حبص اےتھٹ یہ اےنپ اکم رپ الچ ایگ اےس آج تہب رضوری اکم اھت

 ہکبج اباب وک ارتعاض اھت ہک رھگ ںیم نہب یک اشدی وہریہ ےہ اور ہی اینپ ڈوییٹ اھبنسل راہ ےہ ۔

 اباب اور اتای ااب ےن اس ےک ےھچیپ اکیف یلج یٹک ابںیت یک ۔

   ںیم اس ےک اھبیئ یھب اشلم ےھت

 آےسج ےلہپ آرزوےن ان ابوتں ہپ دایھن ںیہن دیتی یھت

 نکیل ہن اجےن ویکں اب اےس ہی ابںیت ربی ےنگل   یھت ۔

 ہک وکیئ اس یک وشرہ ےک ابرے ںیم اس رطح یک ابںیت رکے ۔

 نکیل وہ اجیتن یھت اس اک وشرہ اکم یہ اےسی رکات ےہ رھگ ںیم اشدی ےہ اور وہ ہن اجےن اہکں الچ ایگ ےہ ۔

💕 

 ایک وبل راہ ےہ وت ہی ےسیک نکمم ےہ ہی وت زجعمہ وہایگ اعرم وخیش ےس انےنچ اگل

 اور ںیہن وت ایک یہی وت ںیم اتب راہ وہں ہک ریمی زدنیگ ںیم زجعمہ وہایگ ےہ

 ںیم ےن یھبک وساچ یھب ںیہن اھت   ڑلیک وک ںیم اچوہں اگ وہ اینت آاسین ےس ریمی وہ اجےئ یگ

 نکیل ےھجت اتپ ےہ  رم ںیم ےن اس ےک اسھت تہب ربا ولسک ایک

 نکیل دو دن دعباس یک ربھت ڈے ےہ اور اس یک اس ربھت ڈے رپ ںیم اس ےس اعمیف اموگنں اگ

 اےنپ رہ ربے روےی یک وہج ےس اس یک وہج ےس وہ رہھ وہیئ ےہ ۔

 ںیم ےن اس ےک وھچ ےٹ ےس دل وک ینتک ربی رطح ےس الچک ۔

 نکیل ںیم اس ےس اےنپ اکی اکی ظفل یک اعمیف اموگنں اگ ۔

 ےھجم نیقی ےہ وہ ےھجم اعمف رک دے یگ رات وت وہ رصموف ریہ
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 وہ رمکے ںیم آیئ یہ ںیہن ورہن ںیم رات وک یہ اس ےس اعمیف امگن اتیل ۔

 نکیل اب ںیم ےن وساچ ےہ ہک ںیم اس ےک ربھت ڈے رپ اس ےس اعمیف اموگنں اگ ۔

 اور اےس نیقی دالؤں اگ ہک اس یک آےن وایل زدنیگ تہب وخوصبرت وہیگ ۔

 نکیل ایر ہی ریمی اجن اک ذعاب نب یئگ ےہ ہی ڑلیک اس ےن اانپ وفن ااھٹای اہجں ےپ اتہیم یک اکل جب ریہ یھت ۔

 اجنےن ہی ڑچلی وکن ےہ وج ریمے ےلگ ڑپ یئگ ےہ ۔

 اور اب ےھجم ھجمس ںیہن آراہ ہک ںیم ایس ایک وجاب دوں ۔

ہی بس ھچک ریتی وہج ےس وہا ےہ ارگ ےھجت دلجی ہن وہیت ہن اتہیم ےس ریمی ابت رکواےن یک وت بس ھچک کیھٹ راتہ اس ےن اسرا ازلام 

  رم ےک رس رپ اکنیھپ ۔

 اہں وت اھبیئ ےھجم وھتڑی ہتپ اھت ہک ریتی وایل ویہ ڑلیک ےلکن یگ ۔

 ریخ وت رکف تم رک اےس وجاب دےنی یک رضورت ںیہن ےہ اس ےن ےھجت ںیہن داھک اوروت ےن اےس ںیہن داھک ابت متخ

 اور ہی ذرا ذرا یس ابںیت وت اپ ناتن ںیم وےسی یھب آےئ دن وہیت ریتہ ےہ  رم ےن ےب اینزی ےس اہک

 ارے ںیہن ایر ہی ڑلیک ےھجم اجیتن ےہ اہیں کت ہک ہی وت ہی ابت یھب اجیتن ےہ ہک ںیم اشدی دشہ وہں ۔

اور اب ارگ ںیم ےن اس ڑلیک وک ہی اہک ہک   ڑلیک ےس ریمی اشدی وہیئ ےہ ںیم اےس ںیہمت ھجمس رک  م ےس ابںیت رک راہ اھت وت ہی آرزو 

 ےک اپس آرک اجنےن ایک ایک وکباس رکے

 وت اب وت ایک اچاتہ ےہ  رم ےن وپاھچ ۔

 ےھجم اتگل ےہ اکی ابر اس ڑلیک ےس لم رک اےس اھجمسان ڑپے اگ ہک ںیم   ڑلیک وک وسچ رک  م ےس ابت رک راہ اھت وہ وت ریمی اینپ ویبی ےہ

اور اب ںیم  م ےن ابلکل یھب د یپسچ ںیہن راتھک اور ہن یہ ںیم  م ےس اشدی رکےن اک ارادہ راتھک وہں وہ رصف اکی طلغ ک یم یھت اور ھچک 

 ںیہن ۔

 اور اس ےک دعب وہ ڑلیک ےہک یگ اہں اھبیئ ویکں ںیہن اسیج آپ یک رم ی ںیم یلچ اجیت وہ ں  رم لج رک رک وبال

 اہں وت ایک رکوں ںیم اہمترا وشمرہ  ےنی آای وہں  م ےس دمد اچاتہ وہں ںیم ۔

اکی رطف ےس الفئ ٹیس وہیئ ےہ وت دورسی رطف ےس رگھب ریہ ےہ زیلپ دمد رک دے ۔وعن ےب یسب ےس اس ےک اسےنم اہھت 
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 وجڑے

 ااھچ ریمی اجن وت رکف تم رکو اس ےلئسم اک وکیئ لح اکناتل وہں نکیل ےلہپ وت ےھجم اھبیب ےس ولماےیئ اگ ۔

اہں ویکں ںیہن آج رات وک دنہمی ےپ آ وت راہ ےہ تہب ایپری ےہ وہ اینت ویکھ ےہ ہک ایک اتبؤں وعن اکی ابر رھپ ےس اس ےک رہچے 

 ںیم وھکےن اگل وت  رم ےباسا ہ رکسماای

 

 وعن ایھب ایھب رھگ واسپ آای اھت رھگامہمونں ےس ترھا وہا اھت

 اس ےن اکی  رظ وپرے رھگ یک رطف داھک ۔

آیئ ۔ نکیل آرزو اےس ںیہک یھب  رظ ہن  

 اکی ابر دل اچاہ اسےنمآیت رہمش ےس وپھچ یہ ےل ۔

 نکیل اس ےس وہ یھبک زایدہ ابت ںیہن رکات اھت ۔

 رھگ ےک رہ وکےن ںیم داتھکی وہ اےنپ رمکے ںیم آایگ۔

 وہ اےس ںیہک  رظ ںیہن آیئ ۔

 رمکے ںیم آای وت اتہیم اک وفن آےن اگل ۔

  ڑھچاؤں۔ہی ڑچلی ایھچ ےلگ رپ یئگ ےہ اب اس ےس اھچیپ ےسیک

 وہ اکل ٹک رکےک وفن ڈیب رپ ااھچاتل اہنےن الچ ایگ ۔

 آرزو اانپھچک اسامن  ےنی ایھب رمکے ںیم آیئ یھت بج اس اک وفن اتجب وہا داھک ۔

 وفن رپ اتہیم اک ربمن اصف اگمگج راہ اھت ۔

 وفن اکیف د ر اتچب راہ رھپ آرخ اکر آرزو ےن وفن ااھٹ یہ ایل ۔

ااھٹ رک اہک ولیہ ۔۔ارزوےن وفن  

 م اس اک  اہمتری تمہ ےسیک وہیئ وعن ےک وفن وک اہھت اگلےن یک رشم انم یک وکیئ زیچ ںیہن ےہ  م ںیم وہ ںیہمت اھگس کت ںیہن ڈااتل اور

 وفن اڈنیٹ رک ریہ وہ اجیتن وہں اس ےک دعب وہ اہمترا ایک احل رکے اگ

 ےصغ ںیم یھت اس یک  ۔ اور ابر ابر وفن ٹک وہےن یک وہج ےس اکیف دح کتاتہیم وج بک ےس وعن ۔ ےک وفن ااھٹےن اک ااظتنر رک ریہ یھت
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 آواز ےتنس یہ الچ رک وبیل ۔

 یج ںیم ےن یہی اتبےن ےک ےیل وفن ااھٹای ےہ ہک وعن اہن رےہ ںیہ آپ دعب ںیم وفن رک ےئجیل اگ ۔

یک آرخی ابت نس اکچ اھت وہ اانت ہہک رک وفن دنب رک یکچ یھت بج ہک وا رشوم ےک دروازے رپ ڑھکا وعن اس  

 آرزو ںیہک اتہیم ےس ابت وت ںیہن رک ریہ یھت ۔وہ رپاشین اس اس ےک رقبی آای بج آرزو ےن وفن اس یک رطف ڑباھای

 آپ یک رگل رف زڈ اک وفن اھت آپ ےس ابت رکان اچیتہ ںیہ ابت رک ےئجیل ۔

ےک ےھچیپ اکپل اھتدو وفن اس ےک اہھت ںیم امھتیت رمکے ےس ابرہ لکن یئگ ہکبج اور اس   

 نکیل رھگ ںیم اےنت امہمن دھکی رک وہ واسپ اےنپ رمکے ںیم آایگ ۔ویکہکن اس وتق اس ےن رصف زنیج نہپ ریھک یھت اور ےلگ ںیم

 اٹول ڈاال اھت

💕 

 اکیف د ر وہ رمکے ںیم اہیں ےس واہں اتلہٹ راہ ہن اجےن اتہیم ےن اس ےس وفن رپ ایک اہک وہاگ ۔

ےک ابرے ںیم وکیئ وکباس یہ ہن رکدی وہ ۔ںیہک اےنپ اور اس   

 وہ آرزؤ وک بس ھچک رئیلک رکان اچاتہ اھت نکیل اب اےس ہی یھب رپاشیین یھت ہن اجےن اتہیم ےن اےس ایک اتبای وہ ۔

 وہ اےنپ رےتش ںیم بس ھچک کیھٹ رکان اچاتہ اھت ۔

 نکیل ںیہک ہن ںیہک وکیئ ہن وکیئ رپامل رضور آ ریہ یھت

ڑپکے اتنہپ رمکے ےس ابرہ لکن رک آرزو وک ڈوھڈنےن اگل ۔ وہ اقلب وبقل  

وھڈنےن اگلہی رھگ یھب اانت یھب ڑبا ںیہن ہن اجےن وکن ےس وکےن ںیم پھچ رک ھٹیب اجیت ےہ ہک یتلم یہ ںیہن ےہ وہ وخد یہ ڑبڑباات اےس ڈ  

 ںینس اتیئ ایم آپ ےن آرزو وک ںیہک داھک اس ےن اسےنم

۔ےس آیت اتیئ ایم ےس وپاھچ   

 وج اس ےک اس وسال رپ ریحان اور رپاشین  رظوں ےس اےس دھکی ریہ یھت اتگل ےہ رھپ ےس آرزو یک اشتم آیئگ ۔

 وہ اےس اتبےن یہ وایل یھت ہک وہ نچک ںیم ےہ نکیل رھپ وساچ ہی ہن وہ ہک وعن ےصغ ںیم وہ اور اچیبری وک ڈاٹن دے ۔

یک اجن ناچےن ےک ےیل   وہ یگ وکیئ اکم اھت وت ےھجم اتب دو ںیم رک دیتی وہں وہ آرزؤاٹیب اشدی واال رھگ ےہ ہن اجےن اہکں وہ یگ ںیہی ںیہک

 وبیل۔

 ںیہن ںیہن وکیئ اکم ںیہن اھت سب اےسی یہ ڈوھڈن راہ اھت وہ آج اےنپ زماج ےک الخف رکسما رک وبال اھت ۔
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 رھپ اںیہن ریحان وھچڑ رک آےگ ڑبھ ایگ ۔

وہےئ اسرے ملظ اک اسحب ول یگ ۔آرزو یب یب اتگل ےہ آج یہ اےنپ اسھت   

💕 

 ڈوھڈن ڈوھڈن ےک آرخ اےس وہ نچک ںیم  رظ آ یہ یئگ ۔

 نکیل نچک ںیم وہ ایلیک ںیہن یھت ہکلب رہمشی یھب اس ےک رقبی یھت ۔

 ونس ںیہمت ابرہ ھچک ڑلایکں ڈوھڈن ریہ ںیہ وعن ےن رہمشی یک رطف دھکی رک اہک ۔

 رہمش وت اےس دھکی رک رہ یئگ

ابر اےنپ اھبیئ ےس احمبط وہیئ یھت ۔ وج آج یلہپ  

 یج اھبیئ ریمی ایلیہسں آیئگ وہں یگ ںیم ابرہ اجریہ وہں  م بس ےک ےئل اچےئ انب رک ابرہ یہ ےل آان ۔

ے وہےئ اےس اہک ۔

ت

کلن

 

ی
 وہ ایک ےہ ہن ریمی یلیہس یلہپ ابر امہرے رھگ آیئ ےہ وہ ریمی الع وہ یسک وک ںیہن اجیتن رہمشی ےن ابرہ 

ت ںیہن  م اجؤ ںیم اھبنسل ولں یگ آرزو ےن اےس ابرہ اجیھب لک رھپ ےس اچےئ انبےن ںیم رصموف وہیئگ ۔وکیئ اب  

 بج اےس اینپ رمک رپ یسک ےک اہھت وسحمس وہےئ ۔

اس رطح  ااچکن ڑلیک  م یتسہ ںیہن وہ ایک ےنسنہ رپ وکیئ اپدنبی ےہ نیقی رکو ےتسنہ وہےئ تہب ایپری وگل یگ ذرا رکسما رک داھکان وعن ےک

 ےس رقبی آےن رپ ےلہپ وت وہ وبالھک رک رہ یئگ ۔

 رھپ ابرہ یک رطف دھکی رک اس ےک اہھت دلجی ےس اینپ رمک ےس اٹہےن یک اناکم وکشش رکےن   ۔

 ایک رک ریہ وہ سب رکسماےن ےک ےئل یہ وت وبل راہ وہں رھپ ںیم وخد یہ ابرہ الچ اجؤں اگ ۔

رشاتف ےس انب وکیئ   اہیں ےس اکی اچن یھب ںیہن ےنلم واال ۔ارگ  م اچیتہ وہ ہک اہیں ےس ںیمنکیل ںیہمت رکسماات دےھکی ریغب ںیہمت

 رشارت ےیک الچ اجؤں وت  م ےھجم رکسما رک داھک دو ۔وہ ےس آھکن امر رک رشاریت ادناز ںیم وبال ۔

 ترھا وہا اھت وکیئ یھب اھت ابرہ احل امہمونں ےسوعن زیلپ اجںیئ اہیں ےس آپ ایک رک رےہ ںیہ ۔روح اک اسرا دایھن نچک ےک دروازے رپ 

 یھبک یھب اہیں آ اتکس اھت ۔

 یک اب ںیم ابںیت تم انبؤ آرزو ںیم ےن ںیہمت رات وک رمکے ںیم البای اھت  م آیئ ویکں ںیہن ۔لک  م ےن اےنپ وشرہ ےک مکح یک انرفامین

ریہ وہںیہمت رکسماےن ےک ےیل وبل راہ وہں وت اہیں یھب  م رھکنے داھک   

ر وہں نکیل ںیہن ںیہن رخنے ااھٹےن ںیم ےھجم وکیئ رپامل ںیہن ےہ ہکلب ںیم وت وےسی یھب اہمترے رخنے ااھٹےن ےک ےئل رہ وتق ایت
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 اس ےک ےئل ںیہمت ریمی ابںیت یھب امینن ڑپںی گ

وک اےنپ وبلں ےس وھچےت وہےئ  ل ےسی ہک ایھب ںیم اہمترے اس وخوصبرت الل امٹرٹ اگل رپ سک رکوں اگ اےسی وہ زور ےس اےکس اگ

 وبال

 ہہک اور  م اےگ ےس ھچک ںیہن وبول یگ ۔اور رکسماےت وہےئ وبال ہکبج آرزو اک دل زور زور ےس دڑھےنک اگل اھت ۔ہکبج وہ اس ےس ھچک ںیہن

 اپیئ یھت  رظ ےک اسےنم اچےئ ہپ مج یکچ یھت ۔

 ڈگ رگل اےسی یہ ریمی اسری ابںیت امانن ۔

رے اکم رات وک رمکے ںیم ہن آےن یک ۔اجاتن وہں ایر  م تہب زیبی یھت رات وک اانت اکم وج رکان ڑپات ےہ نکیل ہی اس ہی وھچیٹ یس زسا

 رکےن ےک ےئل رھگ ںیم اور یھب ولگ وموجد ںیہ  م یف ااحلل اےنپ وشرہ یک دختم رکو وج  م ےس تہب ھچک انہک اچاتہ ےہ ۔

   م ےس اعمیف امچ ان اچاتہ وہں ۔آرزو ںیم اےنپ ےیک ےئلیک تہب رشدنمہ وہں ںیم

 وج ھچک یھب وہ اےس وھبل اجؤ مہ ےن اکی یئن زدنیگ یک رشواعت رکںی ےگ اور ریما اس ڑلیک ےک اسھت وکیئ  قلع ںیہن ےہ ۔

 ابیق ابںیت رات وک رمکے ںیم آےن ےک دعب اور آج رات رمکے ںیم رضور آان ۔

 اہمترے ےیل رسرپازئ ےہ ۔

 وھبل ےس ابرہ لکن ایگ بج یک آرزو وک اس یک اکی اکی ابت وھجھ   یھت وہ ےسیک اس یک اس رات یک وہ ابںیت مہ رکسماات وہا رمکے

 اجیت۔

 بج اس ےن اینپ یلہپ رات یک ویبی وک ہی ہہک رک رکھٹا دای اھت ہک وہ اس یک تبحم ںیہن روبجری ےہ ۔

 وہ رصف اس یک امں یک وہب ےہ اس ےک اسھت اس اک وکیئ  قلع ںیہن

 ۔آج وہ اتہک وہ ےسیک وھبل اجیت ان ابوتں وک وج اس رمکے ںیم رہ رک اس ےن یسک اور ےس یک یھت ۔وہ یسک اور وک اینپ تبحم اک نیقی دالات اھت

 ےہ ہک ات ہیم ےس اس اک وکیئ  قلع ںیہن ۔

 بج ہک ات ہیم اس یک اور اےنپ رےتش یک رہگایئ کت اس رپ اظرہ رکےکچ یھت ۔

  اتم یک تمیق اکچےن ےک ےئل اس ےک رقبی آ راہ اھت ۔وہ رصف اینپ امں یک

 آرزو اک دل اچاہ ہک وہ وھپھ وھپھ رک رو دے ۔آرخ ویکں وہ رہ اناسن یک رفنت یئک ےصح دار یتنب ےہ ایس یک یچس تبحم ںیہن یتلم
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وعن اکیف د ر ےس اس ےک رمکے ںیم آےن اک ااظتنر رک راہ اھت نکیل وہ وج رمکے ںیم آےن اک انم ںیہن ےل ریہ یھت ابرہ ولوگں اک اکیف رش 

 اھت

 دنہمی یک رمس ادا وہ ریہ یھت

 وھتڑی د ر رمکے ںیم ےھٹیب رےنہ ےک دعب وہ یھب اھٹ رک ابرہ الچ ایگ اتہک آرزو وک وخد رمکے ںیم ےل ےک آ ےکس ۔

آج دورہپ ںیم وہ آرزو ےک اےنت رقبی ایگ نکیل آرزو ےن اےس ھچک ہن اک بلطم یہی اھت ہک وہ یھب ہی رہتش اھبنان اچیتہ ےہ اشدی وہ یھب 

 اےس دنسپ رکیت وہ

 ہی ابت وسےتچ وہےئ اس اک دل اہلل یک رتگن ںیم دڑھاک

 اس ےن اکی  رظ احل رپ ڈاںیل وج اےس ھچک اخص دنسپ ںیہن آای ہی ایک رھگںیم اشدی ےہ اور ہی احل اجسای ایگ اھت

س انم یک زیچ یسک ںیم ےہ یہ ںیہن اس ےن اسےنم ڑھکے ریمس اور احرث وک داھک  ن یک تنحم ےس ہی احل اگمگج راہ اھت ۔

 

ٹ ن
س

 اس رھگ ںیم 

 ارگ ںیم اس احل وک اجسات وت مک از مک ان ےس رتہب اجسات

 وہ اکی اوسفانسک  رظ وپرے احل رپ ڈااتل آرزو وک ڈوھڈنےن ںیم رصموف وہایگ

💕 

 آرزو اٹیب او رمس رکول ۔وہ وج بک ےس آرزو وک ڈوھڈن راہ اھت زہدیہ یک آواز یک وفرا اٹلپ

 وہ اسےنم یہ زبس وچردیار ےک اورپ یلیپ اشرھ رفاک ےلہپ ابمل اسھت دوہٹپ رس رپ اجسےئ اینت ایپری رک ریہ یھت

 ہک وعن وک اگل ہک اب اےنپ آپ رپ رٹنکول رکان لکشم وہ ایگ ےہ ۔

 اشدی اس ےس زایدہ وخوصبرت ڑلیک وعن ےن اک یھب دیھک یہ ںیہن یھت ۔

 وعن اک دل اچاہ ہک اےس اسری داین ےس اپھچ رک اےنپ دل ںیم رھک ےل۔

 اس ےس ےلہپ ہک آرزو اس ےک رقبی ےس زگررک رمس ادا رکےن اجیٹس رپ اجیت وعن اک اہھت ڑکپا

بس اینپ وافئ ای ڈنبسہ اسھت رمس اد آ رک رےہ ںیہ  م اےلیک لچ دی ےھجم اسھت ےل رک ںیہن اجؤیگ وہ رشارت ےس اتہک اس ےک اسھت 

 لچ دای۔

 آرزو ےن اکی  رظ ےس اجیٹس ارتیت اتہیم یک رطف داھک وج ان دوونں وک دھکی رک اینپ نلج وک اپھچےن یک اناکم وکشش رک ریہ یھت
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 وعن وبضمط ےسیک اس اک اہھت اھتام اور اجیٹس رپ ڑچو آےن اگل ۔

 و زمیم آپ زیلپ ارت اجےئ اس ےن اتہیم ےس اہک ۔ وج آرزو وک  تخ  رظوں ےس زگریت اجیٹس ےس ےچین رگ یئگ ۔
سکن
ک

 ا

 آرزو وک اس ےک ارادے رطخانک گےگ ہکبج وہ ہی ھجمس ںیہن اپیئ یھت ہک وعن اےس اس رطح ےس اونگر ویکں رک راہ ےہ

ہکبج ھچک تاےلص رپ ڑھکی زہدیہ  مگی یک وخیش اک وکیئ اکھٹہن ہن اھت وج اےنپ اسےنم اینپ وہب اور ےٹیب وک اکی دورسے اک اہھت اھتںیم اجیٹس رپ 

 ڑچےتھ وہےئ دھکی ریہ یھت

💕 

 وہ وخد تہب رپاشین یھت وعن وک ااچکن وہ ایک ایگ ےہ وہ اتہیم وکاونگر ویکں رک راہ ےہ

 وہ اتہیم ےس اس رطح ےس ابت رک راہ اھت  ےسی اےس اجاتن کت ںیہن ۔

 اتہیم ینتج د ر ان ےک رھگ ںیم ریہ سب اےس وھگریت یہ ریہ اےس اب اتہیم ےس ڈر ےنگل اگل اھت ۔

 وعن وک وہ ھجمس ںیہن اپ ریہ یھت ۔

 ہکبج وھپوھپ تہب وخش یھت

 اور بس ےک اسےنم   رطح ےس وعن اس اک اہھت ڑکپ رک اےس اجیٹس رپ اسھت ایگ وہ وت اس رپ وار دصےق اج ریہ یھت ۔

 ےھجم اتپ اھت وت وعن وک اینپ رطف رابغ رکےل یگ ۔

 یسک ایپر ےس ابت رک راہ اھت ھجت ےس ۔ویکں ںیہن اتبای ےھجم  م دوونں ںیم بس ھچک کیھٹ وہ اکچ ےہ

 وھپوھپ اےس اےنپاسھت رمکے ںیم ےل رک یئگ اور ابںیت رکےن ںیگل ۔

 بج ہک وعن وک وفن آےن یک وہج ےس وہ ابرہ لکن ایگ ۔

ھچک یھب کیھٹ وہ ایگ ےہ ہن  م ولوگں ںیم ینتک ایپر ےس دھکی راہ اھت وہ ےھجت ۔ںیم اجیتن یھت ہک بس ھچک کیھٹ وہ اجےئ اگ وت ےہ یہ اینت 

 وخوصبرت ےہ

 اب وہ اںیہن ایک اتبیت ہک ھچک یھب کیھٹ ںیہن وہا ےہ وعن رصف اینپ امں ےس ایک وہا ودعہ اھبن راہ ےہ اور ھچک ںیہن ۔

 نکیل وھپوھپ یک وخیش دھکی رک وہ اںیہن ہی ابت اتب یھب ںیہن یتکس یھت ۔

وھپ وھپ ںیم آپ ےک ےئل اچےئ انب ےک الیت وہں۔ آرزو ےن ان ےک رقبی ےس اےتھٹ وہےئ اہک وت وھپوھپ وک اگل اشدی وہ وعن ےک ابرے 
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 ںیم ابت رکےت وہےئ اےس رشم آ ریہ ےہ ۔

 ایس ےئل رکسماےت وہےئ اےس اجےن دای

💕 

 وعن ےک رھگ واسپ آ اجےن ےک دعب یھب وہ رمکے ںیم ہن یئگ ۔

 اس اک ارادہ آج یھب رہمشی اور زرشی ےک رمکے ںیم یہ وسےن اک اھت ۔

 بج ااچکن وھپوھپ ان ےک رمکے ںیم آیئ

ے وہےئ داھک وہ انیقی ایس اک ااظتنر رک راہ اھت ۔

ت

کلن

 

ی
  م اہیں ایک رک ریہ وہ اےنپ رمکے ںیم اجؤ ان اںیہن وت دو ابروعن وک رمکے ےس ابرہ 

 یج وھپوھپ ےھجم زرشی اور رہمشی ےس ابںیت رکین یھت اس ےیل اہیں ھٹیب یئگ وہ اہبہن انبےن   سب

 اٹیب تہب ابںیت وہیئگ اب اجؤ وشرہ وک اینت د ر ااظتنر ںیہن رکوایت ہن اجےن ےنتک رکچ اگل اکچ ےہ ابرہ ےک ۔

 وہ اہمترا ااظتنر رک راہ ےہ ولچ اجؤ اےنپ رمکے ںیم وھپوھپےن ےس ایپر ےس اکچپرےت وہےئ اہک ۔

 آرزو روبجر وہ رک ایھٹ اور رمکے ےس ابرہ اجےن   بج ااچکن اس اک ریپڑما اور وہ رگ یئگ

ااچکن رگےن یک وہج ےس ےب اسا ہ اکی ایچ سک ےک ہنم ےس یلکن وج امہمونں ےک اسھت وت وعن وک یھب وتمہج رک یئگ وج اےنپ رمکے ےک 

 ابرہ لہٹ راہ اھت

 تہب زیتی ےس اھباتگ وہا اس ےک رقبی آای ۔

 آج کیھٹ وت وہ ہن  م رگ ےسیک یئگ وہ اےس اہسرا دے رک ااھٹےن اگل ۔

ذایدہ درد وہ راہ ےہ ڈارٹک ےک اپس ےل ولچں وہ رکفدنمی ےس وپھچ ےل راہ ۔ہکبج اس ےک ےجہل یک رنیم اور رکفدنمی ےک وپرے رھگ 

 واولں وک ریحان رک یئگ یھت ۔

 ںیہن ںیم کیھٹ وہں اینت زایدہ ںیہن   ۔وہ اس ےک اہسرے ےس اھٹ رک ڑھکی وہیت ےنہک   ۔

 اٹیب  م اےس اےنپ رمکے ںیم ےل اجؤ ۔اور وکیئ رممہ اگل دو ان اشءاہلل بس کیھٹ وہ اجےن یک زہدیہ ےن اہک ۔

 وہ اہکں ان یک ابوتں ہپ دایھن د  اھت ای وکیئ ابت اماتن اھت

 نکیل آج وسال آرزو اک اھت
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 وہ اےس ااھٹ رک اےنپ اسھت ےل ایگ ہکبج بس ےک اسےنم اس رطح ےس ااھٹےن اجےن رپ آرزو  رظںی کت ہن ااھٹ اپںیئ

💕 

 وہ اےس دیساھ رمکے ںیم الای رمکے ںیم ادنریھا اھت

 ںیم ےن اہمترےیل رسرپازئ نیلپ ایک اھت نکیل  م وت ےلہپ یہ اانپ ریپ ڑتوا ےک ھٹیب یئگ

 تہب طلغ ابت ےہںیم بک ےس اہمترا ااظتنر رک راہ اھت ۔

 ے تہب الشیپس انبان اچاتہ اھت ۔

 

ھڈ

ت

ب

 آےلگ اچر ٹنم ےک دعب اہمترا تہب ربھت ڈے ااٹسرھ وہ اجےئ اگ ںیم اہمترا ہی رب

 نکیل  م ےن اانپ ریپ زیمخ رک ایل وہ ایس آرام ےس ڈیب رپ اٹلات ادنریھے ںیم یہ وکیئ رممہ ڈوھڈنےن اگل ۔

 اکی ریپ اک درد اورپ ےس وعن ےس رقتب ایس وت یسیج اانپ وہش یھب ہن راہ اھت ۔

اب ھچک وبول یھب اےسی یہ اخومش یھٹیب روہ یگ ۔وت ابلکل ںیہن ےلچ اگ ےھجم ابںیت رکےن وایل ڑلیک اچےیہ وگ یگ ویبی ےس ریما زگارہ ںیہن 

 وہات ۔

 وہ اس ےک ریپرپ رممہ اگلےت وہےئ ےنہک اگل ۔

 اور رھپ اس ےک ریپوں رپ لبمک ڈال رک وہ اھٹ ایگ۔

 اس ےک ااچکن دروازہ دنب رکےن رپ آرزو وک ربھگاٹہ وہےن   وہ ایک رکےن واال اھت ۔

 اس ےک ااچکن الٹئ آن رکےن رپ آرزو ےن اینپ آںیھکن دنب رک دی ۔

آںیھکن وھکول ریمی اجن ویکں ہک ارگ ںیہمت دوھکی یگ ںیہن وت ںیہمت دنسپ ںیہن آےئ اگ اور ارگ ںیہمت دنسپ ںیہن آای وت ریمی تنحم ربابد 

 وہاجےئ یگ اور ریمی تنحم ربابد وہیئگ وت ریما لشیپس رسرپازئ رخاب وہ اجےئ اگ زیلپ اےسرخاب تم رکو ۔

 وہ اس ےک اکن ےک رقبی وبال اھت ۔

 وت اس ےن وفرا اینپ آںیھکن وھکںیل

ی ربھت ڈے ریمی الشیپس ویبی ۔  
ہ ن ن

 

 وعن رکسماےت وہےئ اس ےک رقبی ص اھٹیب

 رمکا السٹئ ےس کمچ راہ اھت ۔ ںیہک ںیہک ابغرے گےگ ےھت
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 آج کت ںیم ےن وج یھب ایطلغں یک ںیہ زیلپ ےھجم بس ےئلیک اعمف رکدو ۔

اجات وہں ںیم ےن اہمترے اسھت تہب زایدیت یک ےہ تہب طلغ ایک ےہ اہمترے وخاوبں یک ریبعت اینت ایبکن یک ےہ ہک اشدی ےھجم یھبک 

 اعمف ہن رکو ۔

 نکیل رھپ یھب  م ےس اکی ومعق اماتگن وہں آرزو ںیم اہمترے یہ ےئل اہمترے اسھت ہی بس ھچک رک راہ اھت ۔

 ںیم ںیہن اچاتہ اھت ہک  م ےھجم دنسپ رکو ای ھجم ےس ایپر رکےن وگل

 نکیل ںیم  م ےس تہب ایپر رکات وہں زیلپ ےھجم اعمف رک دو

 زیلپ اعمف رک دو وہ اس ےک دوونں اہھت اھتںیم زنیم رپ اھٹیب اس ےس اعمیف امگن راہ اھت ۔

 اشدی ہی بس ڈراہم اھت اشدی اس یک امں ےک اسےنم ہی ابت اظرہ رکےن اک ہک وہ دوونں اکی لمکم لپک ےہ ۔

 نکیل رھپ یھب وھپوھپ ےک اسےنم رشدنمہ ںیہن وہ یتکس یھت ۔وہ اچںیہ ای ہن اچںیہ اےس وعن یک تبحم وبقل رکین یھت ۔وھجیٹ یہ یہس

 نکیل اس ےن اینپ وھپوھپ وک ہی ابت اتبین یھت ہک اس ےن وکشش رضور یک اس رےتش وک اھبنےن یک

 اس ےن اانپ اہھت اس ےک ابدنےھ وہےئ اہوھتں رپ راھک

 ےھجم آپ ےس وکیئ ہلگ ںیہن ۔ںیم آپ وک دل ےس اعمف رکیت وہں ۔

 اور رھپ وہ انزک یس ڑلیک اس ےک اسےنم اہر یئگ بج اےلگ یہ ےحہل وعن ےن اےس اےنپ ےنیس ںیم چیھب ایل

 کنیھت وی وس چم آرزو ںیم اہمترا ہی ااسحن رمےت دم کت ںیہن وبولں اگ اور اہمترا ہی ربھت ڈے تہب الشیپس انبؤں اگ۔

 بس ےس ےلہپ مہ کیک اکےتٹ ںیہ وہ رکسماےت وہےئ اس ےک رقبی ےس ااھٹ ۔

 اور کیک الےک اسےنم راھک ۔

 ولچ اکوٹ وہ انفئ اےنپ اہھت ںیم ےئل اس ےک اہھت ںیم ڑکپا رک کیک اکےنٹ اگل ۔

 اور اسھت ںیم  انگن ےن یھب اگل ۔

 ولچ اوھٹ دلجی ےس ولگن ڈراویئ ہپ ےتلچ ںیہ وہ کیک اکڑکٹا اےنپ اہوھتں ےس الھکےت وہےئ ےنہک اگل ۔

 دلجی رکو ابرہ ےجب ےس زایدہ اٹمئ وہاکچ ےہ ۔

 ریغب اہھت ڑکپ رک ااھٹےن اگل ۔

 

 وہ اےس وبےنل اک ومعق دی 
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 رھگ ںیم وکیئ ںیہن وپےھچ اگ ارگ یسک ےن وپاھچ وت ہہک دانی ریپ ںیم تہب درد ےہ ڈارٹک ےک اپس اجرےہ ںیہ ۔

 ؓ ںیم اگڑی اکناتل وہں آہتسہ آہتسہ آاندرد ہن وہ ریپ ںیم

 وہ ےتہک وہےئ ابرہ لکن ایگ ہکبج آرزو آہتسہ آہتسہ اس ےک ےھچیپ ےنلچ  

 

 اہکں اج ریہ وہ وہ وبالھک رک ادرھ ادرھ دےنھکی  

س اج ریہ وہںت اید آ یئگ ہک ارگ یسک ےن وپاھچ وت ہہک دانی ہک ریپ ںیم زایدہ درد ےہ اس ےیل ڈارٹک ےک اپرھپ ااچکن یہ اےس وعن یک اب  

 وہ اتیئ ایم اپؤں ںیم زایدہ درد ےہ ایس ےیل ڈارٹک ےک اپس اجرےہ ںیہ آرزو وک وھجھ وبےتل تہب بیجع رک راہ اھت ۔

یئ ا یم ےن وفرا اہکاہےئ ریمی یچب اکی ٹنم ںیم ایھب احرث وک البیت وہں ات  

 ںیہن ںیم وعن یج ےک اسھت اج ریہ وہں آرزوےن دلجی ےس اہک اتیئ ایم رکسماےن  

 اماشءاہلل اماشءاہلل اٹیب رضور اجؤ

 تہب وخیش وہیئ  م دوونں وک اکی اسھت یسنہ وخیش دھکی رک

س ڑھکا دھکی اکچ اھتاےس اتیئ ایم ےک اپ اہلل  م دوونں وک وخش رےھک وہ اںیہن داع دیتی رمکے یک رطف اجےن   بج ہک وعن  

 ربخ چنہپ یئگ اب وپرے رھگ ںیم لیھپ اجںیئ یگ وہ اس اک اہھت ڑکپےت وہےئ وبال

 اتیئ ایم وت وپری وینز اکرٹس ےہ ۔

 وعن ےن اہک وت آرزو وک ااھچ ہن اگل

 ایسی ابت ںیہن ےہ اتیئ ایم وت تہب ایھچ ںیہ ۔آرزو انمنمیئ

اہمترا وشرہ ااھچ ںیہن ےہ   ےک اپس آےت وہےئ ازار ابر وسیتچ وہ ۔اہں اہں بس اےھچ ںیہ   

 نکیل ریمے ریما انم یھب وعن وسچ ھجمس رک راھک ایگ اھت وہ رکسماےت وہےئ اگڑی اک دروازہ وھکل رک اےس اھٹبےن اگل

💕 

۔وہ اےس وہلٹیپس وت رہزگ ںیہن ےل ےک ایگ اھت بس ےس ےلہپ وہ اےس آرکسئمی اپرل ےل ےک ایگ   

 اہمترا ویفرھ ویلفر وکن اس ےہ وھچڑو وج یھب ےہ آج ےس  م ریما ویفرھ اھکو یگ وہ ہہک رک اپرل ےک ادنر الچ ایگ ۔

 آرزو وک اہکں اعدت یھت اینپ دنسپ یک وکیئ زیچ اھکےن ای رفامشئ رکےن ہک وہ اخومیش ےس وںیہ ھٹیب یئگ ۔
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آایرقتابی اپچن ٹنم ےک دعب وعن اس ےک ےیل آرکسئمی ےل ےک   

ہی ںیل اجِن نم آپ یک دختم ںیم احرض ےہ آپ ےک وشرہ اک رفوھ آرکسئمی ویلفر ۔وہ اکی ادا ےس اتہک آرکسئمی اس ےک اسےنم 

 شیپ رکےن اگل

 کنیھت وی وعن یج ۔وہ اانت یہ ہہک یکس

از ںیم اتہک وپےنھچ اگل ۔اہےئ ںیم دصےق وعن یج ۔ڑلیک ہی ادناز اہکں ےس اھکیس ےہ اسےنم واےل وک لتق رکےن اک ۔وہ رشاریت ادن  

 آرزو ویفنکز یس یھٹیب اس ےک یسک وسال اک کیھٹ ےس وجاب ںیہن دے اپ ریہ یھت ۔

ک وسگن ےتچب رےہ ۔

 

ٹ

 

ن ٹ 
م
 آسئ رکمی الھکےن ےک دعب وہ اےس اےنپ اسھت ولگن ڈراویئ رپ ےل ایگ ۔اسرے راےتس اگڑی ںیم رو

ک وسگن ےس ڑچ یھت

 

ٹ

 

ٹ ن
م
ے دل اک احل ایبن رک رےہ  نکیل آج رک راہ ےہ  ےسی بس ےک بس ریمںیہمت اتپ ےہ آج ےس ےلہپ ےھجم رو

 وہ ۔

ں تہب وخش روھکں اگ ۔
 
 ہ
من

ت

ب

  م ےن ےھجم دبل رک رھک دای ےہ آرزو ۔کنیھت وی وس چم ریمی زدنیگ ںیم آےن ےک ےیل ںیم 

 اوہنں ےن اس اک اہھت اھتم رک وچےتم وہےئ اہک ۔

ا  اس دل

 

ٹ
ھ

 

ب

اک پ رک رہ ایگ ہکبج اس یک اس رحتک رپ آرزو اک   

  م اینت ربھگا ویکں ریہ وہ آرزو اہمترا اہھت اانت ڈنھٹا ویکں ےہ وہ اس اک اہھت اےنپ اہھت ںیم ےئل وپھچ راہ اھت ۔

 ںیہن وت اہھت ڈنھٹا اتپ ںیہن وہ ادوھری ابت اک وجاب دے ریہ یھت بج وعن ےب اسا ہ رکسماای ۔

  وکیئ ریغ وت ںیہن اہمترا وشرہ وہں ۔او وت ریمی ویبی ھجم ےس ربھگا ریہ ےہ ڈارگنل ںیم

 وہ اس یک ربھگاٹہ وک اوجناےئ رکےت وہےئ وبال ۔

 ہکبج آرزو سب اےس دھکی رک رہ یئگ ۔

 ایک بس ھچک ڈراام اھت ایک وہ رصف اانپ بلطم وپرا رکےن ےک ےئل اےس دوھہک دے راہ اھت۔

اخمفل اھت ۔ اس اک وشرہ اھت ۔ وہ وج اس ےک اسھت وخد وک وفحمظ وسحمس رک ریہ یھت وہ وت اس اک  

ےئ ۔کشیب وہ اس یک تبحم ہن یہس نکیل ویبی وت ےہ ۔ہی یھب وت وہ اتکس وہں ایک وج اکی احل ںیم اس ےس اانپ انبےن ںیم اکایمب وہاج  

ں ںیہن رک اپ ریہ یھت ویک آرخ وھپوھپ ےن ایس رطح وت اس یک زدنیگ داؤ رپ ہن اگلیئ وہیگ ۔وھپوھپ وک اس رپ نیقی اھت وت وہ اےنپ آپ رپ نیقی

 ۔

 ےب کش وعن رصف داھکوا رک راہ اھت اس ےس تبحم اک نکیل وہ وت داھکوا ںیہن رک ریہ یھت وہ وت اس یک ویبی یھت ۔
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  ۔اور اےس ایس صخش یک ویبی نب رک رانہ اھت اےس اتہیم وک وعن یک زدنیگ ےس اکنانل اھت ہن ہک وخد وعن یک زدنیگ ےس انلکن اھت

  یک ادیموں رپ وپرا ارتان اھت اںیہن ان اک اٹیب واسپ رکان اھت ۔اےس وھپوھپ

وک ےنیھچ  ںیم وعن وک وخد ےس تبحم رکےن رپ روبجر رکوں یگ ںیم اتہیم وک ایکن زدنیگ ےس اکنل رک روہں یگ اسری زدنیگ اانپ قح دورسوں

 ےہ اور ںیم وھپوھپ اک  ای ہن امےن نکیل وہ ریمے وشرہںیہن دوں یگ وعن ریمے وشرہ ےہ اور ریمے یہ رںیہ ےگ وہ ےھجم اینپ ویبی امےن

 اٹیب اںیہن واسپ رضور رکوں یگ ںیم وعن وک یسک دورسی راہ ںیہن اجےن دوں یگ وہ وخد ےس دہع رکیت وعن وک دھکی ریہ یھت

ہ قہ اگل
رک سنہ دایاہےئ امر ڈاول یگ ایک وعن ےن اےنپ دل ہپ اہھت رھک رک اہک وت ےباسا ہ  رظ وُچرا یئگ اور وعن ق  

💕 

 رھگآےن کت آرزو ےن اےنپ آپ وک اس رےتش وک اھبنےن ےک ےیل لمکم ایتر رک ایل اھت

 اس ےن وسچ ایل اھت ہک وہ وعن ےک اسھت اکی این رہتش انبیئ یئگ اور رھپ اےس یھبک اس رےتش ےس آزاد ںیہن وہےن دے یگ ۔

ےن   ۔وہ اگڑی روےنک ایگ وت آرزو رمکے ںیم آ رک اس اک ااظتنر رک  

 ربھگاٹہ دح ےس وسار یھت ۔نکیل آج اےس ربھگاان ںیہن اھت

 یگ وہ ایہ اےس وعن وک اپان اھت ہشیمہ ےک ےئل نکیل ایک وہ اتہیم اک ماقہلب رک اپےئ یگ ایک اےنپ یہ وشرہ وک اکی ریغ وعرت ےس نیھچ ےل

 وسوچں ںیم مگ یھت

 بج ااچکن ےھچیپ ےس یسک ےن اینپ ابوہں ںیم ےل ایل ۔

ں رہگی وسوچں ںیم ایک وسچ ریہ وہ ےھجم نلج وہ ریہ ےہ اہمترے وعن یج وک ابلکل ااھچ ںیہن گےگ اگ  م اےس وھچڑ رک یسک اور یک وسوچ

 ںیم مگ روہ وہ رشارت ےس وبال

 ںیم آپ یہ وک وسچ ریہ یھت ۔آرزو ےب اسا ہ وبیل وت وہ لھک رک رکسماای

یگ ںیہن وھبولں اگ اینت ڑبی یطلغ ےک ےیل اعمف رک دای ںیم اہمترا ہی ااسحن اسری زدنڑلیک ںیہمت وت دل وخش رکان آاتےہ  م ےن ےھجم  

رے  م وسچ یھب ںیہن یتکس ںیم انتک رپاشین اھت ہی وسچ ےک ایک ریمی آرزو ےھجم اعمف رکے یگ ںیم اہمترا انگاگہر وہں ںیم ےن اہمت

 وخاب وتڑ دےی ۔

د  م ےن ےھجم اعمف رک دایاہمترے اسھت اانت ربا روہی راھک اس ےک ابووج  

 کنیھت وی وس چم ۔۔۔وہ اس ےک دوونں اہھت وچم رک وبال ۔اکیف کھت یئگ وہ وس اجؤ وہ اےس اتہک واش روم اجےن اگل ۔

 ایک بلطم ۔۔۔۔آرزو رپاشین وہ رک وبیل ۔
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 اس ےک اس رطح ےس رپاشین وہےن رپ وہ رکسما دای ۔

ہی ےہ اجن آپ کھت یئگ ںیہ وس اجںیئ ۔ اہےئ اس اسدیگ ہپ وکن ہن رم ےٹم ۔ریما بلطم  

وک دل  آرزو ںیم ےن  م ےس تبحم یک ےہ ںیم اجاتن وہں  م یف ااحلل اس رےتش وک دل ےس وبقل ںیہن رک اپ ریہ ۔اور بج کت  م اس رےتش

 ےس وبقل ںیہن رکیت ںیم اہمترے رقبی ںیہن آؤں اگ ۔۔

وک ےنھجمس اک وھتڑا اس وتق  دہ د ر ااظتنر ںیہن رکوں اگ ںیم ںیہمت امہرے رےتشبج کت  م وخد ےھجم اےنپ اپس ںیہن البیت نکیل ںیم زای

 دے راہ وہں اور وھتڑے ےس وتق اک بلطم سب وھتڑا اس وتق ےہ ۔

 زایدہ د ر ااظتنر ںیہن رک اتکس ںیم نکیل اہمتری ااجزت ےک ریغب وھچیٹ ومیٹ اتسگیخ وہیت رںیہ یگ اب اجؤ آرام رکو

اب رک اتہک وہا واش روم الچ ایگ ۔وہ رشارت ےس آھکن د  

 ہکبج آرزو ھجمس ںیہن اپ ریہ یھت ہک ہی وعن وک ایک وہایگ ےہ ۔

 ہک وہ وہ ایس ےیل وت اس ےس اینت رنیم ےس ابت رک راہ اھت ہک وہ اس ےک رقبی آرک اانپ بلطم وپرا رک ےکس ۔اینپ امں ےپ ہی اظرہ رک ےکس

 اس رشط وک اھبن راہ ےہ ۔

  وعن اس ےس ایپر رکات ےہ ۔وت ایک آپ چس ںیم

 وت رھپ اتہیم۔۔۔ وسےتچ وسےتچ اس اک رس دےنھک اگل ۔

💕 

اتہیم اسری رات رپاشیین ےس ادرھ ےس ادرھ یتلہٹ ریہ ایک ایک ہن وساچ اھت اس ںیم سک رطح ےس آرزو یک زدنیگ ربابد وہ اجےئ یگ اور 

رک ےل ےک ایگ ےہرھپ ےس وہ ےس ایس ماقم رپ الےکٹپ یگ اہجں ےس وعن اےس اکنل   

   یھت وہ ہشیمہ ےس اےس یتلج آیئ یھت اس یک وخوصبریت ےس اس یک وصعمتیم ےس اہیں کت ہک وہ اس یک اسدہ یک زدنیگ ےس یھب ےنلج

 وہ اس ےس اینت رفنت رکےن   یھت ہک اےس ربابد رکےن ےک ےئل وکیئ یھب ااہتن اپر رکےن وک ایتر یھت

 رپ اھت اور وہ آرام ےس وس راہ اھت ۔وہ اسری رات وعن وک وفن رکیت ر

 

ٹ

 

 ن
لن

 

ب
یہ ہکبج ان اک وفن اس  

💕 

 حبص وخیش وخیش وعن اےنپ اکم رپ ایگ اور  رم وک ہی ڈگ وینز انسیئ ہک آرزو ےن اس یک اسری اطخؤں ےک ےیل اعمف رک دای ےہ

  رم وک وخیش وہیئ ۔

  وک ےل رک ریمے رھگ ڈرن ہپ آ۔ہی وت تہب ایھچ ربخ ےہ رکش ےہ بس ھچک کیھٹ وہ ایگ اب سب وت اھبیھب
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 ابصمح وت ریمے ےھچیپ ڑپی ےہ ۔ےہ ہک اُس ےک وعن اھبیئ یک اشدی وہیگ اور اےس ہتپ یھب ںیہن الچ

 ریخ اتپ وت ےھجم یھب ںیہن الچ  رم رسد آہ ترھ رک وبال

 اہےئ ریمے وھچارے ۔

  وفن آ راہ اھت ۔رطف ااشرہ ایک اہجں اتہیم اکابیق بس ھچک وت کیھٹ ےہ نکیل اس ڈانئ اک ھچک رک وعن ےن اےنپ وفن یک 

 ریما ایخل ےہ اس ڑلیک ےس اکی ابر لم رک ںیم اسرا ہصق ٹیس رکول ےھجم اےس اھجمسان یہ ڑپے اگ

 وعن گنت آےت وہےئ وفن اکی ابر رھپ ےس دنب رک دای ۔

 نکیل وفن رھپ ےس  ےنج اگل اس ےن ھچک وساچ

 اور وایل اکل اڈنیٹ یک

اچاتہ وہں اہکں ےنلم آؤیگ وہ وپےنھچ اگل ںیم  م ےس انلم  

 اتہیم وک اگل  ےسی اس اک دصقم اکایمب وہایگ اس یک اجن ںیم اجن آیئگ اس ےن دلجی ےس وعن وک اےنپ آےن اک ہتپ اتبای

 ںیم لک  م ےس ےنلم آؤں اگ وعن ےن سب اانت ہہک رک وفن دنب رک دای

💕 

ےک نیع اطمقب وہ  وہ اےس ڈوھڈنےت وہےئ بس ےس ےلہپ نچک ںیم آای اس ےک ادنازے وہ رھگ آ رک بس ےس ےلہپ اےس دانھکی اچاتہ اھت

 نچک ںیم یہ یھت

 آرزو ںیم اہمترے ےئل ھچک الای وہا وہ اس ےک ےھچیپ آرک ےنہک اگل ۔

 اور اےنپ اہھت ےس اکی اشرپ اےس دےنی اگل ۔

   ںیم تہب اسری وچڑایں اور اشدی اپلئ یھت ۔

۔۔۔آرزو ھچک ےنھجمس یک وکشش ںیم وبیل۔ آپ وک وت ہی ںیہن دنسپ  

 ریمی اجن تم اید دالؤ ریمی زدنیگ ےک ایسہ رتنی دن ۔اہمترے اہھت ںیم وچڑایں تہب یتجس ںیہ ۔

 دلجی ےس اںیہن ونہپاور ےھجم ریمے ڑپکے اکنل رک دو ۔

 وعن ےن مکح دای ۔

 آپ ےک ڑپکے وت آپ ےک ااملری ںیم ےہ وعن یج ۔آرزو ےن اہک

وعن یج ےنہک رپ وعن ےن اکی ابر رھپ ےس اانپ دل اھتام ۔اور اس ےک   
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 اجاتن وہں ریمے ڑپکے ریمی ااملری ںیم ںیہ نکیل ےھجم ریمے ڑپکے اکنل رک  م دو یگ اںیہن ارتسی رکےک  م دو یگ۔

 آج ےس ریمے اسرے اکم  م رکو یگ ۔

 دلجی آؤ ںیم رمکے ںیم اہمترا ااظتنر رک راہ وہں ۔

وبال ۔ہکبج اس یک اس رحتک رپ آرزو وبالھک رک ادرھ ادرھ دےنھکی   وہ اس اک اگل وچم رک  

 رسکیلی ریمی اجن ۔یسک ےن ںیہن داھک وہ اس یک احتل ےس فطل ادنوز وہےت وہےئ وبال اور ابرہ لکن ایگ ۔

 ہکبج آرزو وفرا ابرہ نچک ےس ابرہ لکن رک اےنپ رمکے یک رطف اجےن   ۔

وں ےس دھکی ریہ یھت یھتاہجں اہہن ابرہ ڑھکی رشاریت  رظ  

 ںیم ےن ھچک ںیہن داھک وہ رشارت ےس یتہک نچک ںیم یلچ یئگ ہکبج آرزو رشدنمہ یس اےنپ رمکے یک رطف اھبگ یئگ

💕 

 حبص وعن اتہیم ےس ےنلم روٹسیرٹنی ںیم آای اھت ۔

  ںیہن اھت ۔ےلہپ وت وہ اکیف د ر اس اک ااظتنر رکات راہ ۔یلھچپ ابر یک رطح وہ ابلکل یھب ااسکیڈٹیئ

 وہ اےس دےنھکی ےک ےیل انتک ےب نیچ اھت اور اس دن وہ آیئ یہ ںیہن اکش وہ اس دن اہیں آاجیت اور وعن اس دن یہ ہتپ لچ اجات ۔

 ہی ویہ اس اک ااظتنر رکےت رکےت وہ کھت اکچ اھت بج اکی ڑلیک اس ےک اسےنم آرک یھٹیب اس ےن اکی ٹنم ہن اگلای اےس اچہپےنن ںیم

وج اس رات اس ڑلےک ےک اسھت اکر ںیم ںیہک اج ریہ یھت ۔ ڑلیک یھت  

  م۔ ۔ ؟وعن وساہیل ادناز ںیم اہک وت ایک  م وی اتہیم   ےس ںیم وفن رپ ابت رکات وہں

 نکیل اہں ںیم یہ وہں اور   ےس  م تبحم رکےت وہ ۔اور ںیم وکیئ ریغ ںیہن اہمتری امومں یک یٹیب وہں اجیتن وہ مہ ےلہپ یھبک ںیہن ےلم

 اس ےک ابووجد  م ےن ےھجم ںیہک داھک ۔اور ھجم ےس ایپر رکےن گےگ

ایٹھگ  اکی ٹنم اکی ٹنم ےلہپ ریمی ابت ونس  م وہ ڑلیک ںیہن وہےسج ںیم اچاتہ وہں اور دورسی ابت  م ےن وساچ یھب ےسیک ہک  م  ےسی

 رتنی ڑلیک ےس ںیم ایپر رکوں اگ ۔

 وہ اس یک ابت اکھ رک وبال ۔

How Dare you to talk me like this 

 ک

 اتہیم وت ترھک ایھٹ
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م آیت او یب یب آواز مک رکو ےلہپ ایسی رحںیتک رکےت وہےئ رشم آین اچےئہ  م وہ ڑلیک وہ وج دورسوں یک رضورت وپری رکےن ےک ےئل اک

 وہ  م ےن وساچ یھب ےسیک ہک ںیم ارٹکپسن وعن وقنی  م ےس ایپر رکوں اگ ۔

دحاج یتکس وہ وج  ےنم ےنھٹیب یک ریمی  رظ ںیم  م وہ دو ےکٹ یک وہ ڑلیک وہوج دنچ وسیپں ےک ےیل یسک یھباہمتری اواقت ےہ ۔ریمے اس

 دنچ ونوٹں ےک ےئل ولوگں اک اٹمئ اپس ےننب وہےئ رخف وسحمس رک ریہ وہ اور ںیم ہی وسچ راہ اھت ہک  م ریمی آرزو وہ ۔

  م وت ریمی آرزو یک وجیت ےک ربارب ںیہن وہ۔

  ےس ایپر رکات وہں اور ہن یہ ریما اہمترے اسھت وکیئ  قلع ےہںیم ہن  م

  م یہی ھجمس انیل ہک وعن وقنی یھب ان ولوگں ںیم ےس اکی ےہ وج اہمترے اسھت اٹمئ اپس رکات ےہ اور ہی ریہ تمیق ریمے اس اٹمئ یک

  اھترپ تازئ رک ایگوہ اےکس اسےنم دنچ ونھ رھک رک الچ ایگ وہ صخش لپ ںیم اکی ڑلیک وک وطافئ ےک دہعے 

 ایسی ڑلویکں یک اشدی یہی اواقت وہیت ےہ ۔

ان اور دبےل آدیھ رات وک وفن رپ ابںیت رکان رہ صخش وک اینپ تبحم اک وھجاٹ داھکوا دے رک اس ےس ےسیپ انیل اس ےک ےسیپ ےس اشگنپ رک

 ںیم اانپ یتمیق وتق اےس دانی ۔

ںیم اسنھپان اکی وطافئ ےک ںیہن وت ا ورسک ےک اکم ےہاس ےک ےسیپ ہپ شیع رکان اور اس وک تبحم ےک اجل   

 ایسی وعرت اور اکی وطافئ ںیم وکیئ رفق ںیہن وعن ہی ابت اےس اتب رک ایگ اھت ان دنچ ونوٹں ےس وج اس ےک اسےنم زیمرپ ڑپے ےھت

رے ہنم امروں یگںیم ںیہمت یھبک اعمف ںیہن رکوں یگ وعن ںیہمت اس یک تمیق اکچین وہیگ ۔اکی دن یہی ےسیپ ںیم اہمت  

💕 

 

 ےلھچپ دو ےٹنھگ ےس لسلسم اس اک وفن جب راہ اھت

 ہکبج وہ اےنپ پیل اٹپ ںیم اسھگابرابر وفن اکھ راہ اھت

 آرزو ایھب اانپ اکم متخ رک ےک رمکے ںیم آیئ یھت ۔

 اےس آےت دھکی رک اس ےن وفرا اانپ اکم دنب رکدای ۔

 ر رک راہ وہں ۔اینت د ر ےس ایک رک ریہ یھت بت ےس اہمترا ااظتن

 اسرے ونرک رمےئگ یہ ایک وج اکم  م رک ریہ وہ ای ااسی رکات وہں اہمترے ےیل ارک ونرک رھک اتیل وہں



م 

ق

 

ش
ع

ارجی اشہ                                     از                       ددیاِر   

 

Shaheenebooks.com Page 75 
 

 ریمی ویبی وک ونرک یہ انب دای ےہ حبص ادنریھے ںیم رمکے ےس یتلکن وہ اور ادنریھے ںیم رات وک واسپ آیت وہ ۔

 اس ےک رقبی اورپ ڑھکا وہا

  وہں وکیئ زربدیتس ھجم ےس اکم رکواات ےہ ہی بس ھچک وت ںیم وخد اینپ وشق ےئلیک رکیتارےںیہن ںیہن وکن اس

 آرزو ےن رکسما رک اہک

 را اس ےھچیپ یٹہ ۔اکم وکن وشق ےس رکات ےہ ریمی یلھج ویبی وہ ےتہک رہچے رپ اکھج ۔اس ےس ےلہپ ہک وہ وکیئ اتسگیخ رکات آرزو ذ

  وہاںیم اینپ ویبی وک اکی سک یھب ںیہن رکاتکس وعن ہنم انب رک ےھچیپ ایک ایر اسرا ومڈ رخاب رک دای ۔اب ایک

 ریما وہ بلطم ںیہن اھت آرزو ےن وفرا ربھگا رک اہک

 بلطم رکاتکسوہں وعن وفرا ےک رقبی آای ۔

 وہ ایھب کت وساہیل ادناز ںیم ےس رہچے رپ دھکی راہ اھت وہ اس یک رم ی ےک الخف ےس ںیہن وھچان اچاتہ اھت ۔

 دو ۔۔۔وعن ےنس یک رمک ںیم ڈال ےک اےس زمدی اےنپ رقبی رکےت وہےئ اہک ۔ وجاب

 ںیم ایک وہکں آرزو انمنمیئ وت وعن رکسماای

 ہکبج اس یک رقتب آرزو ےک وہش اڑا ریہ یھت ۔

 ۔ بلطم ںیہمت وکیئ ارتعاض ںیہن ےہ ۔اور اس ےک زمدی رقبی وہا ہکبج اس یک ابت نس ےک آرزو اکاھنن اس دل اکےنپن اگل

 ہکبج وعن اک اسرا دایھن اےکس اپکپکےت وہوٹنں ےپ اھت۔

 ارگ ںیہمت وکیئ ارتعاض ںیہن ےہ وت ںیہمت ںیہن اتگل ہک مہ وتق اضعئ رک رےہ ںیہ ۔

 وعن رکسماےت وہےئ اس ےک وہوٹنں رپ کھج رک اینپ ایپر یک یلہپ تبث رکےن اگل ۔

 سمل وک وسحمس رک ریہ یھت ۔ ےنپ ویھٹمں ںیم دوبےچ اس ےکبج یک ادوھری آںیھکن دنب ےیک اس یک رشھ وک وبضمیط ےس ا

 ڑکپے بج وعن ےن اس یک احتل رپ رتس اھک رک اس ےس دوری انبیئ بج ایک وس ایھب کت ایس احتل ںیم ڑھکی اس یک رشھ وک

 وہےئ یھت ۔

 دور وہا ۔ آج ےک ےیل اانت ڈوز اکیف ےہ ۔ابیق اہمتری ااجزت یک دعب وہ اس ےک اکن ںیم رسوگیش رکات اس ےس

ور وہ رک رتسب وےسی ںیہمت دھکی رک رک راہ ےہ  ےسی  م ےھجم دل ےس ااجزت دے ریہ وہ ۔وہ رکسماےت وہےئ وبال وت آرزو وفرا اس ےس د

 ںیم سھگ یئگ۔

 ہکبج اب دل ےک اسھت وپرا مسج رلز راہ اھت ۔
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  ۔بج وعن ےن ابلکل اس ےک رقبی آ رک ےتٹیل وہےئ اس اہھت ڑکپ رک اےنپ رقبی اچنہپ

 آج ریما وپرا دن تہب ربا زگرا ےہ  م ےن اکی ابر یھب ںیہن اہک وعن یج ۔وہ رشارت ےس اس ےک ابل الہسےت وہےئ وبال ۔

 اس یک ابت ےک وجاب ںیم آرزو ھچک ںیہن وبیل ۔

 دوھکی اب  م پچ رہ رک ےھجم زمدی رشاروتں رپ روبجر رک ریہ وہ ۔

  یھتںیم ایک وبولں ۔۔۔۔؟اس ابر وہ وفراً وبیل

 

 

 ےس الہسےت وہ ےئ ریما انم ول۔ ااسی اتگل ےہ اہمتری زابن ےس ادا وہےن ےک ےیل ریما ہی انم اھکل ایگ ۔وہ اس ےک وبلں وک اےنپ آوگنھ

 زمدی اس ےک رقبی وہا ۔

 وعن یج ۔۔وہ اکی اہھت اس ےک ےنیس ےپریتھک اےس وخد ےس دور رکےن یک وکشش رک ریہ یھت

 ر ڈاےل یگ ۔رکسما رک الٹئ آف رکےک آںیھکن ومدن ایگ ۔اہےئ ںیم دصےق ۔  م وت ام

 بج ہک اےس اس رطح ےسوسےت دھکی رک آرزو ےن وکسن اک اسسن ایل اور آںیھکن دنب رک یل۔

💕 

 ہن اجےن رات اک وکن اس رہپ اھت ہک اس اک وفن  ےنج اگل ۔

  آج یک دنین رخاب وہیکچ یھت ۔ ےنج یک وہج ےس وعن یک دنین یھت ای ہن اجےن ایک وہ وسےئ اج راہ اھت نکیل بج ابر ابر وفن

 اکی ابر اس اک دل اچاہ ہک وعن وک اگجدے نکیل رھپ اس یک ےب ابایکں اید رکےت وہے اس اک وسان یہ رتہب اھجمس

 وہ اس یک اورپ ےس اہھت ےل ےک اج ےت وہےئ وفن ااھٹ یکچ یھت ۔

 وفن رپ اتہیم انم اگمگج اھت ۔

 ترھےن اگل رات یھب وخش ویمہفں ےک زرہ ارث وہ وسیئ یھت اس اک دل ااچکن یہ دھک ےس

 وفن ےپ ہی انم دھکی رک اس یک اسری وخش ایمہفں وہیئگ

 ےلہپ وساچ وفن واسپ رھک دںی ۔

 رھپ ان یک دنین رخاب وہےن ےک ڈر ےس اس ےن وفن ااھٹ یل ۔

 اور اےنپ آپ وک اتہیم یک ابںیت ےننس ےک ےیل یھب ایتر رکایل

 ےن ڑبی لکشم ےس ہی ظفل ادا ایک اھتولیہ ۔۔۔آرزو 

 ولیہ آرزو ۔۔اتہیم وفن رپ روےت وہےئ احمبط وہیئ۔
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 ولیہآیپ آپ رو ویکں ریہ ںیہ آپ کیھٹ وت ںیہ آرزو رکف دنمی ےس وپاھچ

ےس وہک سب  ےک ریغب اس آرزو زیلپ وعن ےس وہک ہک ھجم ےس ابت رکےل ۔زیلپ اےس اتبؤ ںیم اس ےک ریغب ںیہن رہ یتکس ںیم رم اجؤ یگ اس

 اکی ابر ھجم ےس ابت رکےل ۔

 اتہیم وفن رپ لسلسم روےئ اج ریہ یھت ۔

 آپ یک زیلپ آپ اےسی ہن روںیئ۔ آرزو رکف دنمی ےس وبیل ۔

وں آرزو وہ اتہک ےہ ہک وہ ھجم ےس اشدی ںیہن رکاتکس ۔وہ اہمتری یسیج وصعمم ڑلیک وک دوھاک ںیہن دے اتکس
ّ
  ۔یسیک ہن رو

 رے اسھت اس اشدی وک اھبنےن ےک ےئل اینپ تبحم یک رقابین یھب دے اتکس ےہ ۔وہ اتہک ےہ ہک وہ اہمت

 اور ارگ اس ےن ااسی ایک اور وج وت ںیم وخدیشک رک دوں یگ ںیم اینپ اجن دے دوں یگ ۔

 رہ یتکس اور  ںیہنآرزو ںیم رم اجؤں یگ اس ےک ریغب دخا ےک ےئل اس ےس وہک ہک ھجم ےس ابت رکیل ںیم اکی دن اس ےس ابت ےیک ریغب

 وہ اتہک ےہ ہک اسری زدنیگ ےک ےیل ےھجم وھچڑ راہ ےہ ںیم ےسیک روہں یگ اس ےک ریغب ۔اتہیم روےت وہےئ وبیل ۔

 اس ےک اس رطح ےس وھپھ وھپھ رک روےن ےس آرزو یک آوھکنں ںیم یھب آوسن آےن گےگ ۔

  ۔ رو ریہ یھتوہ ڑلیک وج یھبک یسک رپ رتس ںیہن اھکیت یھت اس ےک وشرہ یک تبحم ےک ےئل

اور اس ےک چیب ںیم  آرزو اک دل اچاہ ہک ایھب وعن اک وک رگابین ےس ڑکپ رک ااھٹےئ اور ےہک ہک رکول اتہیم ےس اشدی ۔۔۔ہی یھبک اہمترے

 ےس ہی ابت رکےن یک ںیہن آؤں یگ ۔نکیل اہکں ےس آیت وہ اینت تمہ ۔وعن ےک اسےنم آںیھکن ااھٹ رک دےنھکی یک تمہ ںیہن یھت وت اس

 تمہ اہکں ےس الیت۔

 ایھب وہ اتہیم یک ابت ںینس ریہ یھت ہک وعن یک آھکن لھک یئگ ۔

 اس ےک اہھت ںیم اانپ وفن دھکی رک وہ ھجمس اکچ اھت ہک اس وتق اس اک وفن وہاتکس ےہ ۔

 وفن روھک وہ ےصغ ےس وبال ۔

 وعن یج زیلپ آپ ےس ابت رکںیل ۔آرزو روےت وہےئ اس یک رطف ڑباھای

 ہک وفن دنب رکو ایھب ایس وتق وہ الچ رک وبال اھت ۔ںیم ےن اہک 

 ہکبج اس ےک اس رطح ےس الچےن رپ آرزو ےن وفن اکھ رک رھک دای ۔

ایس رھگ یک یٹیب یھت ۔  ہی ابت وت اتہیم روٹسیرٹن ںیم یہ اتب یکچ یھت ہک وہ اس ےک امومں امثعن یک یٹیب ےہ رھپ اظرہی ےس ابت ےہآرزو

 یک نس رک ریحا یگ ںیہن وہیئ یھت ۔اےس آرزو ےک ہنم ےس آیپ 
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 اس روےت وہےئ دھکی رک وعن ےن اےس اےنپ ےنیس ےس اگل ایل ۔

  م ویکں رو ریہ وہ ایسی پیچ ڑلیک ےک ےئل ۔

 ںیہمت ادنازہ یھب ںیہن ےہ وہ ینتک ایٹھگ اور رگی وہیئ ےہ وےسی اےنپ ےنیس ےس اگلای آہتسہ آہتسہ یھب راہ اھت

  اہمتری آھکن ےس اکی آوسن یھب ںیہن انلکن اچےیہ ۔آج ےک دعب ایسی ڑلیک ےک ےئل

 لچ اب آرام ےس وس اجؤ ۔لک مہ ےن ںیہک اجان ےہ ۔

 حبص حبص انلکن وہاگ ۔

 وہ اس ےک اکن ںیم آہتسہ آہتسہ وبل راہ اھت ۔

 آرزو ےن ھچک ںیہن وپاھچ ۔

 ےہ ۔ ں اکپ راہوہ وت ایھب کت ہی وسچ ریہ یھت ہک اور اس یک آیپ وک اےنت دنگے وظفلں ےس ویک

💕 

 حبص وہےت یہ آرزو رمکے ےس لکن یئگ ۔

 آرزو اٹیب اانت وتق وہایگ ےہ وعن ایھب کت اکم رپ ںیہن ایگ زہدیہ ےن ایکن اگڑی ابرہ ڑھکے دھکی رک وپاھچ

ے ںیہن ںیہ ورہن وت بک ےک ےلچ ےئگ وہےت آرزو ےن اہک
گ
 
ج
 ںیہن ریمے ایخل ےس وہ ایھب 

 جب رےہ ںیہ ۔ 83وہ دوھکی آرزو اٹیب اجؤ ذرا دھکی ےک 

 زہدیہ  مگی ےن اےس رمکے یک رطف ےتجیھب وہےئ اہک ۔

 ان اک آدیھ رات واال ہصغ اید رکےک ےس ڈر رک راہ اھت ہن اجےن وہ ایھب کت یسک ومڈ ںیم ہن وہ ۔

 وہ آہتسہ آہتسہ ےتلچ وہےئ اےنپ رمکے ںیم آیئ اہجں وعن اےنپ وھچ ےٹ ےس گیب ںیم ڑپکے رھک راہ اھت ۔

 ی دقم الچؤ وہ اےس دھکی رک وبال رھپ ےس اےنپ اکم ںیم رصموف وہایگ ۔دلج

 آرزو دلجی ےس دقم رمکے ےک ادنر رںیھک اور اس ےک آیئ

 دلجی ےس اےنپ دو نیت ڈرزسی کیپ رکو مہ ںیہک ابرہ اجرےہ ںیہ ۔

 وہ دلجی دلجی اانپ اسامن ایک رکےت وہےئ ےس اور داھک وبال ۔

 اہکں آرزوےن وپاھچ۔۔۔۔

 وسال تم وپوھچ وج اہک ےہ وہ رکو ۔
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 نکیل رھپ یھب وہ اکلہ اس انمنمیئ ہن اجےن اس ےک اسےنم اس یک آواز اہکں یلچ اجیت یھت ۔

و ن ےپ اج رےہ ںیہ وعن رشرات ےس آھکن داب رک وبال
 م
ن

 

ہ ن

  م ھجمس ول مہ 

 نکیل اس ےک امےھت رپ ہنیسپ دھکی رک ےنسنہ اگل ۔

  ےس ابرہ اجان ڑپے اگایر اکی اکم ےہ   یک وہج ےس رہش

دی وہیئ ےہ وت ےن ھجم رپ ڈی یس یپ رس ےن ریمی وکیئ یھب ابت ہن امےنن یک مسق اھک ریھک ےہ نکیل بج ان وک اتبای ہک ایھب ایھب ریمی اش

 وھتڑا اس رتس اھکےت وہےئ اینپ ویبی وک اسھت ےل اجےن اک آرڈر دے دای ےہ ۔

  ول ہک ںیہمت دای وہا ریما وتق متخ وہایگ ۔اب دلجی ےس اانپ اسامن کیپ رکو اور  م ھجمس

 وےسی یھب ریمی اجن اہمتری ااھٹرہ ربھت ڈے زگرے وہےئ یھب آج آوھٹاں دن ےہ ۔

  وخد یہ رکان وہاگ ۔اور ںیہمت دےتھکی وہےئ ںیم ےن یہی ادنازہ اگلای ےہ ہک  م وخد ےس ےھجم اےنپ اپس ںیہن البؤیگ ےھجم ہی اکم یھب

 ےھجم ڑباھےپ ںیم ےلم یگ اور اینت د ر ںیم اہمترے ریغب رہ ںیہن اتکس ۔اب اہمتری ااجزت 

 وعن ےک ےنہک یک د ر یھت ہک آرزو یک اورپ یک اسسن اورپ اور ےچین یک ےچین رہ یئگ۔

 ۔ وپےنھچ اگل آرزو  م کیھٹ وت وہ اہمترے امےھت ےپ اانت ہنیسپ ویکں آ راہ ےہ وہ اس اک ہنیسپ اےنپ اہھت ےس اصف رکےت وہےئ

 اہمترے اس او ااھچ اب ںیم اھجمس ۔۔ ریمی اجن اب ںیم ایک رکو ں۔  م وخد وت ےھجم اےنپ اپس یھبک البؤ یگ ںیہن اور ریمے آےن ہپ

 رطح ےس ےنیسپ وھچھ رےہ ںیہ ۔

ی اسری  ریماب ارگ ےھجم وھتڑی یس یھب ادیم وہیت اہمتری رطف ےس یسک البوے یک وت ںیم  رب رکات ۔نکیل اہمتری ہی رشم و ایح

 ادیموں رپ اپین ریھپ ریہ ےہ ۔

 وسیب ررڈی ۔ ۔ وہ آھکن داب رک رھپ ےس اسامن کیپ رکےن اگل ۔

 رھگ واولں ےس ایک ںیہک ےگ آرزو ےن اینپ رطف ےس اہبہن وساچ اھت

 ںیم یسک اک وجاب دا ںیہن ۔وہ رکسما رک ےتہک ابرہ اجےن اگل ۔

ےہ بج ںیم آؤں وت ےھجم ٹیگ  ی رک ےک رانھک ۔اہمترے اپس کیھٹ دنپرہ ٹنمدیماین ےس ھچک زیچںی ےل آؤ اب کت  م اینپ ایتر

 رپولم۔ وہ اجےت اجےت یھب سک یک وبلں رپ اینپ ایپر رپی اشنین وھچڑ ایگ ۔

 ٹنم یہی وٹسی تم رک دانی اس اک ااشرہ اس ےک وبلں رپ اینپ تبحم یک رہم رپاھت ۔ 80اب اس یک وہج ےس 

  اضعئ رکےن وایل یہ وہ یئگ یھتہکبج آرزو یک احتل دنپرہ ٹنم
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 وھپوھپ زیلپ ریمی دمد رکںی وعن یج ےھجم اےنپ اسھت ہتپ ںیہن اہکں ےل رک اج رےہ ںیہ ۔

 آرزو ےن وعن ےک آےن ےس ےلہپ یہ زہدیہ  مگی وک نچک ںیم اجایل

 اہکں ےل ےک اج راہ ےہ وہ ںیہمت زہدیہ  مگی ےن رکسماےت وہےئ وپاھچ

ںیہ اانپ اسامن کیپ رکو مہ ھچک دونں ےک ےیل ابرہ اجرےہ ںیہ ینہ ومن رپاتپ ںیہن سب ایھب ےتہک   

 وہ زیت زیت وبیتل ا زڈ ےپولس وہیئگ ۔

 ہی وت تہب ایھچ ابت ےہ اور  م ا ےسی ربھگا ویکں ریہ وہ ۔

 اجو اانپ اسامن کیپ رکو ۔

۔ نکیل وھپوھپ ریما اکجل ریمی ڑپاھیئ آرزو ےن دلجی ےس اہبہن انبےن یک وکشش یک  

 لک رساکری ایٹھچں وہ اجںیئ ےگ ۔اہہین دلجی ےس وبیل ۔

 آرزو ےن اکی  رظ اینپ ےب رمح اھٹیجین یک رطف داھک۔

 وھپوھپ زیلپ آرزو ےن وصعمم ےب سب ےب سب لکش انب رک اینپ وھپوھپ وک داھک ۔

 بج ابرہ ےس وعن ےک اگڑی یک آواز آیئ ۔

 وھپوھپ زیلپ ھچک رکںی وعن یج واسپ آےئگ ںیہ ۔

 آرزو ےن زہدیہ  مگی ےک دوونں اہوھتں ےس ابزو ڑکپےت وہےئ اہک ۔وتزہدیہ  مگی رکسماےن  ۔

 دلجی اجؤ آرزووعن ابرہ ااظتنر رک راہ ےہ ۔

 زہدیہ  مگی ےن اہک وت وہ ہنم انبےت وہےئ اےنپ رمکے یک رطف اجےن  

💕 

 رقتابی دس ٹنم ےک دعب وہ اانپ اسامن آپ رک یکچ یھت

دی آرزو ںیم ےن رصف دو وجڑےکیپ رکےن اک وبال اھت ۔ اینت د ر اگل  

 وعن ےن اس اک گیب ااھٹےت وہےئ ایس ےچین آےن اک ااشرہ ایک وہ آہتسہ آہتسہ ڑیسایھں ارتےت ےچین آیئ ۔

گ ےک ےیل یھبک اعمف ںیہن رکوں یگ اہہین آیپ۔ وہ ہنم انب رک ابرہ اج ریہ یھت ۔

 

ٹ

 

ن ٹ   
چ
 ںیم آپ وک اس 
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  تہب ایخل راتہ ےہ ۔اہہین رشارت ےس یتہک وہیئ ادنر یلچ یئگ ۔سب ےھجم ریمے دویر اک

 وہ وھپوھپ ےک اسےنم ریک بج وعن ےن اس اک اہھت اھتم ایل

 ہی یھب مہ رصف دو دن ےک ےیل اج رےہ ںیہ وکیئ آوسن اہبےن یک رضورت ںیہن ےہ ںیم اہمتری ریتصخ ںیہن رک راہ اہیں ےس ۔

ےل ایگ ۔ وعن اویچن آواز ںیم ےتہک اےنپ اسھت  

 وعن ےن اےس اےنپ اسھت اگڑی ںیم اھٹبای اور اس اک گیب ڈیگ ںیم رھک دای ۔

 اینت ربھگاٹہ وس ریہ وہں ریمے اسھت آےن رپ ںیم ےن ںیم وشرہ وہ اہمترا ۔اس رطح ےس  م ھجم ےس ڈر وس ریہ وہ آرزو۔

ےئ وپھچ راہ اھت ۔اب وت مہ ںیم بس ھچک کیھٹ وہ اکچ ےہ ہن اس ےس زایدہ وخد وک نیقی دالےت وہ  

 یج وعن یج ۔وہ سب اانت یہ وبل اپیئ

 اہں اجاتن وہں اہمترا ااسی وکیئ بلطم ںیہن اھت ۔

 وعن ےتسنہ وہےئ وبال

 رفس ےک دوران ںیم ابر ابر اس ےس یھبک ھچک اھکےن اک وباتل اھت یھبک ھچک۔

 نکیل اس ںیم ھچک ںیہن اھکای اہیں کت ہک چنل کت ںیہن ایک

  ںیم چنہپ اجںیئ ےگمہ سب وھتڑی د ر

درالص مہ رکایچ اجرےہ ںیہ۔ وےسی وت ںیم الفٹئ ںیم اجےن واال اھت نکیل اہمترے اپس اپوپسرھ ںیہن ےہ ایس ےئل اس رطح ےس اج 

 رےہ ںیہ ۔

 آپ اےلیک ےلچ اجےت ۔۔آرزو ےن لح شیپ ایک

 اب اےلیک آےن ںیم ایک زما اب دنبہ اشدی دشہ ےہ وعن رکسماےت وہےئ وبال ۔

  یھب   ےک اپس اینت نیسح ویبی وہ اےس اےلیک ابلکل ںیہن رانہ اچےیہوےسی

💕 

 اہیں ےس وت یہ رمکے ےھت اور اکی وھچاٹ اس یھب الچ ۔

 وپرا ٹیلف یہ دنب اھت

 دیسےھ ےتلچ وہےئ ںیہ اس ےن ادنازہ اگل ایل اھت ہک رھگ انتک اصف رھتسا ےہ

رانہ ےہ ۔ وھتڑا دنگا ےہ نکیل مہ ےن لک وت اسری زدنیگ اہیں  
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 اسین افصیئ شیپ رکےت وہےئ اہک ہک    رظوں ےس وہ اس وک دھکی ریہ یھت اسن یک دنگیگ داھک وھتڑا ےس رشدنمہ وہ ایگ اھت

 وبال یھب اھت اصف رکوا دانی رھپ یھب ےنیمک ںیم اصف ںیہن رکواای ۔

 وہ رب ڑباھات وہا آےگ ڑباھ اور اکی رما وھکال ۔

ڑا اصف اھت نکیل اہیں یھب ہگج ہگج رگسٹی ےک ڑکٹے رپے ےھت ۔وپرے رھگ یک تبسنب ہی وھت  

 درالص ےئل تہب اسرے ولوگں ےک اامعتسل ںیم راہ ےہ مہ ےس ےلہپ ھچک ولگ اس ٹیلف ںیم رےتہ ےھت

 اس ےئل اس اک احل اقلب وبقل ںیہن ےہ ۔

 نکیل اب ہی ولگ ےلچ ےئگ ںیہ حبص ریما آےئ یگ بس وک اصف رک دے یگ ۔

وتق وہایگ ےہاب وت تہب   

 ے ڈووت ںیہن گےگ اگ ۔
کلن
 ںیم اہمترے ےیل ھچک اھکےن وک الات وہں بت کت وت رٹسی رکو ۔ںیہمت ا

 اور ںیم اجےن ےس ےلہپ وپاھچ ۔

 ںیہن آپ اجںیئ ںیم ںیہن ڈؤں یگ ایھب وت تہب روینش ےہ

 کیھٹ ےہ ںیم دلجی واسپ آ اجؤں اگ وہ اےس وھچڑ رکاھکان الےن ایگ

ارہ رک ےتیل ںیہ رے ٹیلف وک داھک وج واعق یہ ان ےک رےنہ ےک القئ وت رہزگ ںیہن اھت وعن اک ایک ےہ ۔وہ وت  ےسی ےسیت زگآرزو اکی  رظ وپ

 ۔نکیل ںیم اہیں ںیہن رہ ےت آرزو ےن دل یہ دل ںیم وسےتچ وہےئ اھجرو ااھٹای

💕 

ں الہپ ریپ راھک ۔وعن دلجی دلجی ےک رکچ ںیم یب اکی ہٹنھگ اگل ےک آای اھت بج اس ےن ڑیسویھ  

 وہ ھجمس ایگ اھت ہک آرزو و اانپ اکم رک یکچ ےہ ۔

 اجمل ےہ ہی ڑلیک وھتڑی د ر آرام ےس ھٹیب اجےئ حبص ڈیم ےن آرک وےسی یھب اصف رک یہ دانی اھت ۔

 وہ ڑبڑبآےت وہےئ وبال

 ںیہمت رٹسی رکےن وک اہک اھت وہ رمکے ںیم ںیم ےنںیم ےن اہک وت اھت حبص ڈیما اجےئ یگ رھپ  م ویکں اکیبر ںیم ےن بس ھچک اکم رکیت ریہ 

 آای وت اسےنم اک رظنم دھکی رک ریحان رہ ایگ ۔

 آرزو ڈیب رپ یٹیل داین اہجن ےس اگیبہن یھت ۔

 وعن رکسماےئ انب ہن رہ اکس
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 اسرا دن رفس ںیم اور اب اس رھگ یک افصیئ ںیم اچیبری تہب کھت یکچ یھت ۔

یف رتہب اور اصف رھتسا رک راہ اھت  ًانیق وک ایھب یہ وسیئ یھتوعن نچیک ںیم آای وج ےلہپ ےس اک  

 ورہن وج احل وت اس نچیک اک دھکی رک ایگ اھت اینت دلجی وت ہی اصف وہان ںیہن اھت ۔

 وعن ےن ڈش ںیم اھکہن اکنال اور رٹے ںیم رھک رک رمکے ںیم آ ایگ ۔

ےس اگجےت وہےئ وبال ۔ آرزو اوھٹ اھکان اھک ول رھپ آرام ےس وس اجان وہ ا ےس ایپر  

آج ےک دعب ہی بس ھچک رکےن یک رضورت ںیہن ےہ لک ےس ڈیم آےئ یگ اسرے اکم وہ رکے یگ ںیہمت اہیں اانپ ایخل رےنھک ےک 

 ےئل الای وہں رھگ اکمچےن ےک ےئل ںیہن ۔

 وہ اےس اےنپ اہوھتں ےس الھکےت وہےئ وبال ۔

تیم ےس وپےنھچ  ویکں وعن یج آپ وک دنسپ ںیہن آیئ رھگ یک افصیئ وصعم  

اکی  دنسپ آیئ تہب دنسپ آیئ نکیل ںیہمت ہی بس اکم رکےن ےک ےئل ںیم ںیہن الای اہیں ںیم ںیہمت اہیں الای وہں اتہک مہ وھتڑا وتق

 دورسے ےک اسھت زگار رک اکی دورسے وک ےھجمس اتہک امہری آےن وایل زدنیگ وخوصبرت وہ ۔

 اعدت ںیہن ں ںیم ا اھج وہا ہن دوھکیں آج یک ںیم ھجمس راہ وہں ںیہمت دنگ ںیم رےنہ یکاس ےئل آج ےک دعب ںیم ںیہمت ان بس اکوم

 ےہ ۔

 نکیل آدنئہ  م یسک اکم وک اہھت ںیہن اگلؤیگ ان اہیں اور ہن یہ رھگ اج ےک ۔

 ایئ ابت ھجمس ںیم وعن رکسماےت وہےئ اھجمسےن اگل وت آرزو ےن رکسما رک اہں ںیم رگدن الہ دی

اےنپ اہھت ےس اھکان الھکےن ےس روےنک یک وکشش یک ۔ ہکبج وعن وک  

 ایک ہلئسم ےہ ںیم الھک راہ وہں ہن وعن ےن اس اک اہھت ےھچیپ رکےت وہےئ اہک

 آپ وخد یھب وت اھکںیئ ۔وہ رھپ اکلہ اس انمنمیئ وت وہ ےنسنہ اگل

 ںیم ںیہمت الھک راہ وہں وت ںیہمت ےھجم الھکان اچےیہ وعن ےن رشارت ےس اہک ۔

رشامہن دنب رکو اور ےھجم اھکان الھکان رشوع رکو اب یک ابر وعن ےن مکح دای اھت ۔او   

   رپ وھتڑا ربھگاےت وھتڑا رشامےت وہےئ آرزو ےن لمع رکان رشوع رک دای

 رھپوعن ےن اےس وسےن ےک ےئل وبال وت وہ وفراً ٹیل یئگ ۔

 وعن اس رپ لبمک کیھٹ رکات دورسی اسڈیئ آایگ
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💕 

د ر ےک ےئل اےنپ اکم رپ ایگ اھت اس ےک دعب رھگ آرک اےس ابرہ ےنامےن ےل ایگ ۔وعن رصف وھتڑی   

 اس ےس ےلہپ وہ رکایچ یھبک ںیہن آیئ یھت اانت ڑبا رہش ےہ اور اےنت اسرے ولگ دھکی رک آرزو وک زمہ آ راہ اھت ۔

 نکیل وعن یک ابںیت ےس رشامےن رپ روبجر رک ریہ یھت ۔

وہ رصف ایس اک وہ اجےئ وہ وج ھچک اتہیم ےک ابرے ںیم اتہک ےہ بس ھچک چس وہ ۔آج اس ےن دل ےس داع ام یگ ےک   

 اس ےک اسھت وھگےتم رھپےت اتہیم وک ابلکل یہ رفاومش رک یکچ یھت ۔

 اتپ اھت وت سب اانت ہک وہ اےنپ وشرہ ےک اسھت ےہ ۔

 اینپ رم ی ےس اھکان اگنم رک  رک اانپ رفض اھبنای رھپاھکان ان دوونں ےن ابرہ ےس اھکای اھت اوہنں ےن اکی ابر اس ےس اس یک رم ی وپھچ

 زربدیتس اےس یھب الھکای اور ہی یھب ہہک دای ہک آج ےس  م ےن یہی اھکان ےہ اور یہی ھچک اہمتری دنسپ وہیگ۔

 ہکبج وعن اک اس رطح ےس قح اتجان مکح الچان اےس تہب ااھچ رک راہ اھت

💕 

اس ےن وپاھچ ۔ اہمتری ڑپاھیئ یسیک اج ریہ ےہ رھگ آرک  

 تہب ایھچ آرزو ےن رکسما رک اہک ۔

ا رک بلطم ڑپاھیئ رکان تہب دنسپ ےہ ںیہمت ایس ےئل اینت رکسما رکسما رک وجاب دے ریہ وہ ورہن حبص ےس  م ےن اکی ابر یھب رکسم

 وجاب ںیہن دای ۔

 اس اک بلطم وہا ہک  م ڑپاھیئ ںیم تہب ایھچ وہ القئ اوٹسڈٹن وہ۔

وہ رھپ ےس رکسمایئ یھت ۔وعن ےک ےنہک رپ   

 ںیم تہب ایھچ اوٹسڈٹن وہں اور تہب القئ یھب ںیم ےن رٹیمک ںیم وپرے وکسل ےس اٹپ ایک اھت آرزو ےن وخیش وخیش اتبای۔

 وت وعن رکسما دای

 ایھچ ابت ےہ وےسی یھب ےھجم ڑپیھ یھکل ڑلاکں تہب دنسپ ںیہ

ھا را ڈنبسہ اانت ڈنیہاور اب ےس ںیہمت اکجل وھچڑےن ںیم اجای رکوں اگوہ آرخ 

م

ت

ب

مس ےہ وعن ےن اےنپ اہمتری ویلیہسں وک یھب اتپ ےلچ اگ 

 ابولں ہپ اہھت ریھپےت وہےئ اہک

 وک ہتپ یہ ارگ آپ ےھجم وھچڑےن اچںیہ ےگ وت ںیم آپ وک اکجل ےس ابرہ ےس یہ واسپ جیھب دای رکوں یگ وکیئ آپ وک دےھکی اگ یہ ںیہن وت یسک
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مس ںیہ آرزو ےن اینپ رطف ےس ھجمس داری اک توبت دای اھت ۔ںیہن ےلچ اگ ہک آپ اےنت ڈنیہ  

 اور یسک آان ںیہن اپس ریمے ہک ےہ اھکریھک مسق وت ےن  م دو ےن وہ الٙ  ایک ابت ےہ ویبی اانپ ہن یہس ابیق ڑلویکں اک یہ ب

۔ دو آےن اپس ریمے وت وک  

 وعن ےن اس اک اہھت اھتم ےک اےس اینپ رطف چنیھک رک اہک ۔

انبین ےہ ۔۔۔آرزو ےن اہبہن انبایوہ اچےئ   

 ںیہن ریمی اجن ںیہمت اچےئ ںیہن انبین ںیہمت ےھجم ویبوقف انبان ےہ ۔

 اجؤ انبؤ وہ اس اک اہھت وھچڑےت وہےئ دبزما وہا ہکبج آرزو آزادی ےتلم یہ نچک یک رطف اھبگ یئگ

💕 

وونں وک ہتپ ہن الچ ۔وھچیٹ وھچیٹ ابوتں یھنن یھنن رشاروتں ںیم ہی نیت دن ےسیک زگر ےئگ ان د  

 ان نیت دونں ںیم آرزو وک اگل ہک وہ اکی ارک اہجن ںیم ےہ ۔

 ان ےک اسھت زگارہ ہی وتق آرزو ہشیمہ اید رےھک یگ ۔

 اس ارک داین ںیم وعن ےن اےس تہب وخایشں دی یھت ۔

 اور   زیچ ےن اےس بس ےس زایدہ وخش ایک اھت وہ اتہیم یک اکل وک اونگر رکان ۔

  یہ واہں وعن اک وفن اتچب راہ ۔رقتابی لسلسم

 نکیل وہ اےس اونگر ےیک سب اینپ آرزو ںیم یہ وھکای وہا اھت ۔

 رھگ واسپ آ رک وہ تہب وخش یھت ۔

 اہہین اےس ان ےک انم ےس ڑھچیت وت یھبک وپیتھچ ہک واہں ایک ایک وہا ۔

 ہکبج ھچک یھب ہن وہےن ےک ابووجد یھب آرزو سب رشام ےئ اج ریہ یھت۔

وکیئ یھب وعن ےک اسھت یک وخیش وکیئ یھب اس ےک رہچے رپ دھکی اتکس اھت ۔ نکیل  

💕 

 وہ رمکے ںیم آیئ وت وعن اک وفن جب راہ اھت وفن رپ اتہیم اک انم دھکی رک ےس ہصغ آےن اگل

 وعن اےس اس دح کت اونگر رک راہ ےہ نکیل رھپ یھب ےب رشومں یک رطح اےس وفن رک ریہ ےہ ۔

 یھت ینتج اس ےلہپ وت اتم ہی اس ےک اسھت  ےسی یھب رکے انتج یھب ربا رکے وج یھب زایدیت رکے نکیل یھبک یھب وہ اےس اینت ربی ہن  
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 ےک وشرہ ےک اسھت انم وجڑےن ےک ربد  

 اس ےن وعن ےک اسھت اکی یئن زدنیگ رشوع رکےن اک ہلصیف ایک اھت

  یتلکن یھت ۔اور اس ےلصیف ںیم اتہیم یک وکیئ ہگج ںیہن

 لسلسم وفن ےجب اج راہ اھت آج ےس اتہیم ےس آرخی ابر ابت رکےن اک ہلصیف ایک

 وفن ااھٹ رک اس ےس ےلہپ ہک وہ اس ےس ھچک یتہک وہ روےت وہےئ وبےنل   ۔

وہ ھجم ےس ۔ آرزو  م اینپ نہب ےک اسھت ااسی ےسیک رک یتکس وہ ےھجم نیقی ںیہن آ راہ ہک  م اب کت ریمے ےیک اک دبہل ےل ریہ  

  م اےنت اظمل ےسیک وہ یتکس وہآرزو اہمترا دل وت اانت رنم اھت ۔

  م اےنت اظمل ےسیک نب یئگ ہک ںیہمت اینپ نہب رپ رتس ںیہن آات ۔اتہیم کلب کلب رک روےت وہےئ وبیل ۔

 ہکبج اس ےک اس رطح ےس روےن رپ آرزو وکروہن آےن اگل

 بت یھب وعن اہن رک ابرہ الکن

ےس روےت وہےئ اانپ وفن اس ےک اکن ےک اسھت اگل وہا دھکی رک وہ اکٹھک اور اس ےک رقبی آ رک ڑھکا وہا اےس اس رطح  

 اےس وہک ہک آج ےک دعب ریمے وشرہ وک وفن ںیہن رکان وعن اس ےک رقبی آ رک وبال ۔

 تہب زایدہ رو ریہ ںیہ آرزو ےن روےت وہےئ وفن اس یک رطف ڑباھای نکیل وعن  ےنیےسااکنررکدای

 اےس وہک ہک آج ےک دعب ہی اہمترے وشرہ وک وفن ںیہن رک یتکس

 اےس عنم رکو وبول اےس ہک ںیم اہمترا وشرہ وہں یسک دورسی وعرت اک ھجم رپ وکیئ قح ںیہن اور ےصغ ےس ہہک راہ اھت

 ںیم ہی ںیہن ہہک یتکس وہ تہب زایدہ رو ریہ ںیہ وہ آرزو ےن وفن اس یک رطف ڑباھان اچاہ ۔

ہن ںیم ںیہمت وھچڑ رک الچ اجؤں اگ وہ ےصغ ےس وبل راہ اھتوہک آرزو ور  

 وہک آرزو ور ہن ںیم  م ےس یھبک ابت ںیہن رکوں اگ اس اک ہصغ دھکی رک آرزو وک روان رپآےن اگل

یھت ہکبج وعن دروازے یک رطف ڑبھ اکچ اھت اےس اجات وہا وہ دھکی ںیہن یتکس یھت نکیل اینپ نہب اک زمدی دل یھب داھک ںیہن یتکس  

 ںیہمت اینپ نہب ےس ھجم ےس زایدہ تبحم ےہ وعن ےن دروازے وھکال بج اےس اےنپ اکونں ںیم آواز انسیئ دی

سب تہب وہ ایگ آپ یھب آج ےک دعب آپ ریمے وشرہ وک وفن ںیہن رکںی یگ رشم ےھجم ںیہن آپ وک ںیہن اچےئہ ریغ رمد ےس ابت 

وشرہ وک وفن رکےن  وشرہ ےک ابرے ںیم ااسی ےتہک وہےئ آج ےک دعب ریمے رکےت وہےئ آپ وک رشم ںیہن آیت آپ وک اینپ نہب ےک

 ےس ےلہپ ازار ابر وسےئیچ اگ وہ ےصغ ےس یتہک وفن دنب رک یکچ یھت ہکبج اتہیم رپاشین اےنپ وفن وک دھکی ریہ یھت ۔
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 ہکبج وعن ےن دروازہ دنب رکدای

 اور آہتسہ آہتسہ ٹلپ رک اس ےک اپس واسپ آای ۔

رکدای ےہ  م ےن ارزو اب ںیم زمدی  م ےس دور ںیہن رہ اتکس وہ ا ےکس وبلں رپ ےتکھج وہےئ وبال تہب وتق اضعئ  

 اور ااحتسق ےس ترھوپر رہم اس ےک وبلں رپ تبث رکدی ۔

 آج ںیم اسری دورایں اٹم دانی اچاتہ وہں ۔

 اتہک وکیئ اتہیم امہرے چیب ہن آےئ

ابوہں ںیم ترھے ڈیب رپ ااھٹ ایل ےہرصف اہمترا نب ےک رانہ اچاتہ وہں وہ اےس اینپ   

 آج اہمتری اس ابت ےن اہمتری راضدنمی توبت دای ےہ آرزو ہی وت ںیم ےلہپ دن یہ ھجمس ایل اھت ہک  م وخد ےس یھبک ےھجم اےنپ رقبی

 ںیہن البؤ یگ ۔

 اور اب  م ےس دور رےنہ اک ریما وکیئ ارادہ ںیہن ۔

ھک دایال بج آرزو ےن اانپ اس وک وس ےتپ وہےئ اس ےک ےنیس رپ اانپ رس رآیئ ول وی ۔وہ اس ےک وبلں رپ ےتکھج وہےئ وب  

 وعن ےن اےس اینپ ابوہں ںیم ترھےت اانپ ظفحت رفامہ ایک

💕 

 آھکن یلھک وت اس ےن وعن وک اےنپ ابلکل رقبی داھک ۔

۔رشم ےس  رظ ااھٹان لکشم رک راہ اھت اکی رشیلیم یس رکسماٹہ ےن اس ےک وبلں رپ ہگج انبیئ   

 واہس ےک رقبی ےس اھٹ رک اجےن   بج وعن ےن ےس رھتپ اک رھپ ےس اینپ رطف چنیھک ایل ۔

 وعن یج۔ ۔وہ ےب اسا ہ وبیل

 اہےئ ںیم دصےق ۔ےلہپ یہ دن امر ڈاولیگ ایک وہ وی اس یک رشم ایح دےتھکی وہےئ وبال ۔

 بس ےس تہب دور رھگںیم تہب وخش رںیہ ےگ آرزو ںیم ںیہمتتہب دلجی ںیہمت ےل اجؤں اگ اہیں ےس اانپ رھگ انب راہ وہں مہ اےنپ 

 ےل اجؤں اگ وہ اس اک رس اےنپ ےنیس رپ رےتھک وہےئ وبال بج یک آرزو وک اس یک اکی یھب ابت ھجمس ہن آیئ یھت

 مہ اہکں اجںیئ ےگ وعن یج وہ اس ےک ےنیس ںیم رس اپھچےئ وبیل

  داین انبںیئ ےگ ۔ان بس ولوگں ےس تہب دور مہ اانپ رھگ انبںیئ ےگ ارک

 اہجں رپ رصف ںیم اور  م وہں ےگ ۔وعن نء رکسما رک اس ےک امےھت رپ اےنپ بل رےھک
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 ہکبج آرزو یک وسںیچ وںیہ کت مھت یکچ یھت ۔

 ری وک ےنھجمساس یک امں آرزو ےس ادیمںی اگل ےک یھٹیب یھت ہک ااکن اٹیب ان ےس ابت رکےن گےگ اگ ان ےس ایپر رکےن گےگ اگ ان یک روبج

 گےگ اگ اور اہیں وعن ان وک وھچڑےن ےک ابرے ںیم وسچ راہ اھت

 

 ںیہن ںیم ںیہن اجوں یئگ آپ دلجی واسپ آ اجےئ اگ وھپوھپ ایھب وھتڑی د ر ںیم وعن واسپ آےن واےل وہےگن ۔

 رھپ آپ وک وت اتپ ےہ ےھجم رھگںیم ہن داھک رک اںیہن ےن ہصغ ایک وت ۔

دی ہپ اجےن اک ۔آرزو اک دل وت تہب اچہ راہ اھت اش  

 نکیل وعن رصف اےس اینپ اسھت یہ ابرہ ےل ےک اجان اھت اےس دنسپ ہن اھت ہک وہ یسک اور ےک اسھت زایدہ اٹمئ زگارے ۔

 وہ وت ارثک رھگ آرک اےس ابویقں ےس ابت رکےن رپ یھب عنم رک د  ۔

 ابرہ ابرش وہےن وایل ےہ اانپ دایھن رانھک ۔

 یئگ وہیئ یھت ۔مہ ولگ دلجی واسپ آاجںیئ ےگ ویٹھچ

 

ں یک وہج ےس ان یک اسری وہب اےنپ اےنپ امئگ  

 آج لک رصف آرزو یہ رھگےپ یھت ۔

 وھپوھپ ےن وت اےس اہک اھت ہک اتای اوب ےس لم اؤ نکیل وعن یک ااجزت ہن یلم وہ اےس اتہیم یک رطف ںیہن اجےن دانی اچاتہ اھت ۔

  اس اک اسہی اینپ زدنیگ رپےن دانی اچاتہ اھت ۔۔وہ اتہیم یک لکش کت ںیہن دانھکی اچاتہ اھت اور ہن

 اینت ےب زعیت ےک ابووجد یھب اتہیم ےن اےس وفن رکان ہن وھچڑا اھت وہ ارثک اےس وفن رکیت۔

  آ اجاتوعن ایھب دو دن ےلہپ یہ اےس اس ےک ےئل وفن الای اھت وہ بج یھب وفن رکات رھگ ںیم وکیئ ہن وکیئ ااھٹات   یک وہج ےس اےس ہصغ

 ایس ےیل وہ آرزؤ ےک ےئل ارک ےس وفن الای اھت ہک بج اس اک دل اچےہ اس ےس ابت رک ےکس ۔

 وعن ےک اسھت اس ےک دن رات یسک نیسح وخاب یک رطح زگر رےہ ےھت ۔

 وعن یک تبحم ےن اےس تہب دبل دای اھت نکیل وعن ےک اسےنم وہ اب یھب ویسی یہ یھت وہ اس یک  رظوں ےس یھب رشام اجیت ۔

   رظ ںیم اےس اانپ آپ وخوصبرت ےنگل اگل وعن یک ایپر اٹلیت  رظںی ایس دن اب دن وخوصبرت انبیت اج ریہ یھت ۔وعن یک

 رہ دن وعن اک اکی این ادناز اھت وہ رہ رطےقی ےس اےس رساہات

ن یک تبحم ںیم ڈوب یکچ وہ رسااپےئ قشع انب اس رپ اینپ تبحم یک رباست رک راہ اھت اور آرزو رپ یفنم وسچ الُبےک رصف اور رصف وع
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 یھت

💕 

 ایک رک ریہ وہ وعن یج یک اجن ۔وعن وفن رک ےک وپاھچ ۔

 ںیم ےن آپ ےئلیک الشیپس ھچک انب ریہ وہں ۔ھچک رشامےت وہےئ وبیل ۔

 بلطم ےک آج اینت اسری نٹلپ ںیم یسک وک ریمی اید آیئگ ۔

 آپ رھگ واولں وک نٹلپ ویکں ےتہک ںیہ ۔آرزو وک ااھچ ہن اگل ۔

ب اےنت اسرے وجہم وک نٹلپ ںیہن وت ایک وبولں اگ ۔ا  

 رہ وتق ریمی ویبی رپ ہضبق ےیک رےتہ ںیہ اجمل ےہ وجاےس وھتڑی د ر ےک ےیل وکسن یک اسسن  ےنی دںی ۔

 ریخ وھچڑ اںیہن  م انسؤ ۔آج رات اک ایک الپن ےہ ۔

 وکیئ الپن ںیہن ںیہ وعن یک ابت ادوھری یھت ہک آرزو دلجی ےس وبل ڑپی۔

 ریما بلطم ےہ اب اےس ھجمس ںیہن آراہ اھت ہک وہ ایک ےہک۔

ے وہےئ وبانل ۔

ت

سن
 

ہ

 وکیئ الپن انبےن یک رضورت یھب ںیہن ےہ ویکہکن آج ریما الپن ےہ وعن اس یک ابت 

ےہ ۔۔۔وہ اانپ الپن  لابرش اک وممس ےہ ارگ ابرش ہن وہیئ وت اشم وک ںیہک ابرہ ےلچ ےگ اور ارگ ابرش وہیئ وت ایس ابرش ںیم ےگیھب ےگ ایک ایخ

 انبےت ےس وپےنھچ اگل ۔

 ںیہن مہ ںیہک ابرہ ںیہن اج ےت

 وکیئ ںیہن وعن یج ےھجم ابرش ےس تہب ڈر اتگل ےہ ابرش ہن یھب وہیئ وت یلجب رضور ڑکےک یگ زیلپ آپ دلجی رھگ آ اجںیئ آج وت رھگ رپ یھب

 ےہ آرزو ےن دلجی ےس اتبای ۔

یئگ ےہ اسری نٹلپ وعن ےن وپاھچ ۔رھگ ںیم وکیئ ںیہن ےہ ویکہکن آ   

 وعن یج آپ ابر ابر بس رھگ واولں وک نٹلپ وت ہن ںیہک۔ آرزو وک رھپ رُبااگل اھت ۔

 ااھچ ںیہن اتہک وت ںیم یلجب ڑکےنک ےس ڈر ویکں اتگل ےہ وہ اس وتق رھگ واولں ےک ابرے ںیم ابت رہزگ ںیہن رکان اچاتہ اھت ۔

۔ور بت ریمے اہھت رپ اکےنپن ےتگل ںیہ دل یھب زور ےس دڑھےنک اتگل ےہاتپ ںیہن رپبج یلجب ڑکیتک ےہ ہن ز  

 اور تہب ڈر اتگل ےہ ۔آرزو ےن اتبای ۔

 ریمی اجن  م یھب ہن اعم ڑلویکں یسیج یہ وہ ابرش یھب وکیئ ڈرےن وایل زیچ ےہ ۔
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 رانھک اچےیہ ۔وعن وک وخد ےس دور ںیہن اانت ایپرا اور نیسح وممس وہات ےہ اور ونس اےسی وممس ںیم اہبےن ںیہن رکےن اچےیہ وشرہ

 رشارت ےس اتہک ےہ اس ےس رشامےن رپ روبجر رک ایگ

 وت اب ںیم دلجی رھگآوہاگ وت ےھجم ایک ےلم اگ ریما بلطم ےہ ںیم اہمترے ڈر یک وہج ےس اانپ اسرا اکم اکج وھچڑ رک اہمترے اپس آؤں اگ

آای ۔ ںیہمت یھب ریمے اپس آان ڑپے اگ ۔وہ ایھب یھب ابز ہن  

 وعن یج ۔۔

 ریمی اجن یھب دصےق وھتڑا اس اکم ےہ اٹپن ےکآات وہں۔

 ونس ریمے آےن ےس ےلہپ ریما ہی اکم رک دانی اپین وفن رےنھک ےس ےلہپ اہک ۔

 یج وعن یج وبںیل ہن آرزو ےن اتدعبار ویبی یک رطح اہک ۔

 ریمے آےن ےس ےلہپ ڈرسی نہپ انیل ۔وعن ےن اہک وت آرزو رشامدی ۔

اجیتن یھت وعن اک ارادہ ایس رشامےن رپ یہ روبجر رکان ےہ ۔ اور وہ  

💕 

 اانت اٹمئ وہایگ وعن یج ایھب کت ںیہن آےئ اب وت ادنریھا وہےن واال ےہ

 وپیل اقلعتت ہک وہ آےن ںیم د ر وہ اجےئ یگ نکیل اویچن وت آےن واےل ےھت ۔

راہ اھت ۔ اون اھت وج ان اک انم یھب ںیہن ےلامں   ےن اھکےن ںیم اسری شیپ اسوےکن دنسپ یک انبیئ یھت نکیل   

یک ڑکک ےک  ای اہلل ابرش یھب رشوع وہیئگ زیلپ یلجب تم ڑکاکےیئ اگ وہ داعںیئ امیتگن اےنپ رمکے ںیم اجےن   بج آامسن ےس یلجب

 اسھت اس یک خیچ یلکن ۔

یئگ ۔دلجی ےس اھبےتگ وہےئ اےنپ رمکے ںیم آیئ اور دروازہ ادنر ےس دنب رک ےک ھٹیب   

 اب وت یلجب یھب ڑکےنک   ےہ وعن یج اہکں رہ ےئگ اس ےن دلجی ےس وفن ااھٹای اور وعن وک وفن رکےن   ۔

 لب لسلسم اج ریہ یھت اور وعن وفن ںیہن ااھٹ راہ اھت ۔

 وعن یج زیلپ وفن ااھٹےیئ ۔

ےک اسھت الٹئ یھب یلچ یئگ ۔  ڑکےنکتہب وکشش ےک دعب یھب وفن اگلاور اکی ابر رھپ ےس یلجب ڑکےنک   اور اس ابر یلجب  

 اب وت آرزو وکرو ان آےن اگل ڈر ےک امرے اس ےک اہھت ریپ یھب اکےنپن گےگ ۔

 وھتڑی د ر ےک دعب اےس وسحمس وہا  ےسی یلجب یک ڑکک اس ےک رمکے یک ڑھکیک کت آ  یچنہ ےہ ۔
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  ڈریت یھت ۔ ےس یہ یلجب ےس تہباےس اگل ےک اب یھب یلجب ڑکےک یگ اور ایلگ ابر اےس آگ رک اجےئ یگ وہ  نپچ

 اور اتیئ ایم ا ےس اور ڈرایت ۔

 رھگںیم وت وہ ہشیمہ اتایاوب ےک اپس ریتہ اےسی وممس ںیم ۔

 اور وہ اےس اےنپ ےنیس ےس اگل رک ہی اھجمسےت ہک یلجب ےس ھچک ںیہن وہاگ ۔

رک رم ےئگ ۔ رگےن یک وہج ےس ولگ لجاور رھپ اتیئ ایم اےس ڈرےت وہےئ دھکی رک اےسی وااعقت انسیت  ن ںیم یلجب   

 اب ان ںیم ینتک اچسیئ وہیت ہی وت وہ ںیہن اجیتن یھت نکیل ہی ڈر  نپچ ےس یہ اس ےک دل ںیم اھٹیب اھت

لکل ادنریھا ابرش ےک اسھت اس ےک روےن ںیم یھب دشت آےن   وہ اےنپ رمکے ےس ابرہ لکن رک ڑیسویھں ےک ےچین ھٹیب یئگ اہجں اب

یلجب ڑکےنک ےس واہں رپ روینش ںیہن یتچنہپ یھت ۔اھت اور   

 نکیل آواز یک وہج ےس اےس ایھب یھب رو اہن راہ اھت ۔

💕 

 رپ اگلان ڑپا۔

 

ٹ

 

 ن
لن

 

ب
 وعن دلجی رھگ اجان اچاتہ اھت نکیل ااچکن گنٹیم یک وہج ےس اےس روانک ڑپا اور وفن یھب اس

اھت ۔اب گنٹیم متخ وہیئ وت وہ دلجی ےس دلجی رھگ انچنہپ اچاتہ   

 رات ےک اسڑےھ آھٹ جب ےکچ ےھت ۔

 اس ےن آرزو اک ربمن المای نکیل ابر ابر وفن رکےن رپ یھب ربمن ہن اگل ہتپ ںیہن آرزو وفن ویکں ںیہن ااھٹ ریہ یھت ۔

 وسےتچ وہےئ اس ےن رھگ یک راہ یل ۔

 یھب اےس آرزو یک ڈر وایل ابت اید آیئ وت وہ زہدیہ وک وفن رکےن اگل ۔

اےنپ وفن رپ وعن اک وفن آات دھکی رک زہدیہ وک تہب وخیش وہیئ ۔ اہں وعن اٹیب  

 آپ رھگ ےپ ںیہ ای ایھب اشدی واےل رھگ ےپ ںیہ اس ےن دلجی ےس اانپ وسال وپاھچ ۔

ے ںیہ زہدیہ یھب وبل یہ ںیہن یھت ہک وعن ےن

ت

کلن

 

ی
دنب   وفناٹیب ابرش تہب زیت رشوع وہیئگ یھت ںیم ےن وساچ ابرش زرا مک وہاجےئ وت رھپ 

 رک دای اور اگڑی یک ڈیپس ڑباھ دی ۔

 آیئ امی وسری ریمی اجن ںیم تہب وکشش ےک ابووجد یھب دلجی ںیہن آ اکس ۔

ے انراض وہ یئگ ےہ نکیل اب یھب وکیئ ر
ش
س

 اٹپئ ایک اور آرزو ےک ربمن رپ ڈنیس ایک ۔اےس اگل اشدی آرزو ا
 
ج

من س

الپیئ ہن آای اس ےن دلجی ےس 

 ۔
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  زمدی ڑباھ دی ۔وت اس ےن اگڑی یک ڈیپس

 آدےھ ےٹنھگ اک راہتس اس ےن دس ٹنم ںیم ےط ایک اھت ۔

💕 

  اھت ۔وہ اکیف د ر ےس لیب اجب راہ اھت نکیل ادنر ےس وکیئ وجاب ہن آای رھپ اےس اگل رک اشدی یلجب ںیہن ےہ ویکہکن رہ رطف ادنریھا اھچ اکچ

  ۔اور یلجب ہن وہےن یک وصرت ںیم ان ےک رھگ یک لب ںیہن یتجب یھت

 یلجب ںیہن ےہ وی یپ اسی سک ےب ووقف ےن آف ایک ۔

 اس ےن وسےتچ وہےئ دوابرہ ےس آرزو اک ربمن المای وج جب جب رک دنب وہایگ اور وکیئ وجاب ہن الم ۔

 ابرش اینپ دشت ڑکپے وہےئ یھت ۔

 اس ےن زور زور ےس دروازہ اٹھکٹھکای ۔

 نکیل ےب وسد اب یھب اےس وکیئ وجاب ہن الم ۔

  آرزو یک رکف وہےن   ۔اب ا ےس

 اس رھگمںں دو ونرکااینں اکم رکیت یھت

 نکیل وہ یھب ھچ ےجب اانپ اکم متخ رکےک اےنپ اےنپ رھگ یلچ اجیت ۔

 اب وعن ےک اپس دویار الھپےنگن ےک العوہ اور وکیئ راہتس ہن اھت ۔

 اس ےن ڑبی لکشم ےس دویار الھپ یگ اور اےنپ رمکے یک رطف اھباگ ۔

اہیں یھب ہن یھت وہ وپرے رھگ ںیم اےس التش رکےن اگل ۔نکیل آرزو   

 بج وہ ڑیسویھں ےک ےچین وخد ںیم یٹمس اےنپ اکونں رپ زور ےس اہھت رےھک رو ریہ یھت ۔

 وعن دلجی ےس اس ےک رقبی آای اور اےس اےنپ ےنیس ےس اگل ایل اس ےک ےنیس ےس ےتگل یہ وہ کلب کلب رک روےن   ۔

آان اچاتہ اھت نکیل ںیہن آ اکس ۔زیلپ روان دنب رکو وہ اےس اےنپ اسھت اگلےئ پچ رکواےن اگل ۔ امی وسری آرزو ںیم دلجی  

تہب ربے ںیہ آپ یھبک ابت ںیہن رکوں یگ آپ ےس ںیہن اچےیہ ےھجم آپ اک اسھت تہب دنگے ںیہ آپ ۔وہ لسلسم اےنپ انزک 

 اہوھتں ےس اس ےک ےنیس رپ ےکم امرےت اس ےک اسھت یکپچ وہیئ یھت ۔

م اک پ راہ اھت
ُ
م ر
ُ
 ڈر یک وہج ےس اس اک ر

 وعن وک اینپ یطلغ اک دشت ےس ااسحس وہا ۔
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  ۔سب ریمی اجن آدنئہ ہی یطلغ ںیہن وہیگ زیلپ  م روان دنب رکو وہ اےس اےنپ اسھت ےجیھب لسلسم پچ رک وآےن یک وکشش رک راہ اھت

 وہ اےس اےسی یہ روےت وہ رھپ ااھٹ رک اےنپ رمکے ںیم ےل آای ۔

 آیئ رپوسم آدنئہ یھبک ہی یطلغ ںیہن رکوں اگ ۔

 اس وممس ںیم یھبک ںیہمت االیک ںیہن وھچڑوں اگ ےھجم چس ںیم ںیہن اتپ اھت  م اانت ڈریت وہ۔

 اشابش اب پچ وہ اجؤ وعن ےک اسرے ڑپکے ےگیھب وہےئ ےھت   یک وہج ےس آرزو یھب رقتابی گیھب یکچ یھت ۔

  ےس اےس ڈیب رپ اھٹب رک اےنھٹ اگلوہ اےس ڈیب روم ںیم الای اور آہتسہ

ن ےن وعن مج زیلپ تم اجےئ ےھجم وھچڑ رک ےھجم تہب ڈر رک راہ ےہ وہ اس ےک اسھت زمدی ےتگل اےس وبضمیط ےس ڑکپےت وہےئ وبیل وع

ل رکےت وہےئ اےس اینپ ابوہں ںیم ےل ایل ۔
س

 

کن

 اس ےک رقبی ےس اےنھٹ اک ارادہ 

رے اپسںیہک ںیہن اج راہ ںیم یہی وہں اہمت  

یھبک ابت ںیہن رکوں یگ آپ ےس ۔۔تہب زایدہ واال انراض وہں یگ ۔وہ اس ےک اسھت   وہیئ وبل ریہ یھت اس یک ابت رپ وعن ےب 

 اسا ہ رکسما دای ۔

 اہں ابرش ےک دعب ںیہ ان وعن دریھے ےس وبال اھت وت اس ےن ارصار ںیم رگدن الہیئ ۔

ےن اک وکیئ ارادہ ںیہن ریتھک یھت ۔ینعی ابرش ےک اس وممس ںیم وہ اس ےس دور اج  

 ینعی ایھب را ی وہ  م ھجم ےس ۔۔؟وعن ےن آہتسہ ےس وپاھچ

 نکیل ابرش متخ وہےن ےک دعب آپ ےس ابت ںیہن رکوں یگ ۔وہ اس ےک اسھت ےکپچ وہےئ وبل ریہ یھت بج وعن ےن اےنپ بل اس

 ۔

 

 ےک وہوٹنں رپ رھک دی 

  دو ۔ایھب را ی وہ وت اس ومعق اک تادئہ ااھٹےن

۔وہ اتہک وہا رھپ اس رپ اکھج اھت اس یک ررڈ ڈرسی دھکی رک وہ ےلہپ یہ ادنازہ اگل اکچ اھت ہک وہ اس اک ےب ینیچ ےس ااظتنر رک ریہ یھت   

نکیل اس ابرش ےن اںیہن زمدی اکی دورسے ےک رقبی رکدای اھت ۔وعن دریھے دریھے اس یک ذات رپ اس دقر اھچ ایگ ہک ابرش یک 

  یک ڑکک اےس وھبےنل  دشت اور یلجب

 



م 

ق

 

ش
ع

ارجی اشہ                                     از                       ددیاِر   

 

Shaheenebooks.com Page 94 
 

 نیم دور یک لیب یجب ۔ ًانیق رھگ واےل واسپ آ ےئگ وہں ےگ آرزو وت وھتڑی د ر ےلہپ اس یک ابوہں ںیم ےب ربخ وس یکچ یھت ۔

 وہ ااھٹ ۔اتہک اجےک دروازہ وھکل ےکس ۔

 اس ےن آ رک دروازہ وھکال وت دروازے ےپ اےنپ امں ابپ اور اتیئ وک ڑھکا داھک وج ابرش ےس ےنچب یک وکشش رک رےہ ےھت ۔

 آپ ولگ وت ابرش وک روےنک رپ آےن واےل ےھت ۔

 وہ آےگ آےگ ےتلچ وہےئ وبال ۔ہکبج اباب ےھچیپ دروازہ دنب رک رےہ ےھت اور زہدیہ اور آہیس اس ےک اسھت یہ ادنر آ یئگ ۔

 اہں اٹیب ابرش رےنک اک انم ںیہن ےل ریہ یھت اس ےیل آ ےئگ آرزو اہکں ےہ ۔اتیئ ےن وجاب دےتی وہےئ وپاھچ ۔

 بج اےس اےلیک رھگ وھچڑ ےک یئگ یھت کت ںیہن وہیئ یھت رپوہ وت اب ویکں ےہ ۔

 وہ اےس ےس یھب ہن ڑپےتھ وبال اھت ۔

 ارگ آج وہ اٹمئ ہپ رھگ ںیہن آات وت ہن اجےن آرزو ینتک د ر ڈریت ریتہ رات ےک اسڑےھ دس جب رےہ ےھت ۔

 اٹیب مہ ےن اس ےس وپاھچ اھت نکیل وہ ہہک ریہ یھت ہک اہمتری ااجزت ںیہن ےہ زہدیہ  مگی ےن افصیئ شیپ یک ۔

سب رےنہ دںی وکیئ رضورت ںیہن ےہ ےھجم آپ ےک افصایں دےنی یک اور ہن یہ آرزو وک اہیں رےنہ دوں اگ ےل ےک اج راہ وہں ھچک دن 

 ںیم ےس اہیں ےس مہ ارک رھگںیم رںیہ ےگ ۔

 ےل ےک الچ اجؤں اگ ںیم آرزو وک اہیں ےس وہ ےصغ ےس اتہک اےنپ رمکے ںیم اج اکچ اھت

 ہکبج زہدیہ  مگی وک ااسی اگل  ےسی ان اک اٹیب آج یھب ان ےس دور الچ ایگ وہں ۔

💕 

 وہ رمکے ںیم آای اھت وت آرزو ےک اجےتگ وہےئ اپای ارے  م وت وس ریہ یھت اجگ ےسیک یئگ وہ واسپ اس ےک رقبی ےتھٹیب وہےئ وبال ۔

 آپ بج اھٹ ےک ےئگ بت ریمی آھکن یلھک وہ یھب اھٹ رک ےنھٹیب   وت وعن ےن اےکس دنکےھ ہپ اہھت رھک رک واسپ اٹل دای ۔

 اور وخد یھب اس ےک اسھت یہ ٹیل ایگ۔

 لک مہ اانپ رھگ دےنھکی اجںیئ ےگ ۔اس ےن آرزو اک اہھت اےنپ ےنیس رپ رےتھک وہےئ اتبای ۔

 سب وھتڑی یس گنٹیس رہ یئگ ےہ رھپ ٹفش وہ اجںیئ ےگ ۔

 وعن یج آپ ےس اکی ابت وپوھچں ۔آرزو ےن اہک وت اور اس ےک وعن اس ےک وعن یج ےنہک رپ ہشیمہ ےس یک رطح رکسماای ۔
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 وپںیھچ ۔۔۔وہ رشاریت ادناز ںیم وبال

 آپ وھپوھپ ےس ابت ویکں ںیہن رکےت ۔وہ اس ےک ےنیس رپ رس رھک رک وپےنھچ   ۔

 اس ےن اکی  رظآرزو وک داھک رھپ آںیھکن دنب رک ےکآہتسہ ےس اتبےن اگل

 وہ وعرت ےھجم منج ںیہن دانی اچیتہ یھت۔

 وہ ےھجم اس داین ںیم ںیہن الان اچیتہ یھت ےھجم امر دانی اچیتہ یھت اور اس اکم ںیم ریما ابپ یھب اشلم اھت ۔

رفنت ےہ ےھجم ان دوونں ےس ۔اور ان یک اسری اوالدوں ےس یھب ۔ںیم اہیں ںیہن روانہ اچاتہ ںیم ےن ان ولوگں وک یھب اتب دای ےہ ہک 

 ںیم ںیہمت اہیں ےس ےل رک الچ اجؤں اگ ۔

 مہ اانپ رھگ انبںیئ ےگ امہری اینپ ارک وخایشں وہں یگ  ن رپ اہمترا اور ریما قح وہاگ ۔

 امہرے وھچ ےٹ وھچ ےٹ ےچب وہےگن ۔ںیم اےنپ بس وچبں وک تہب ایپر رکوں اگ ۔

 ںیم اےنپ وچبں ےس ان اک داین ںیم آےن اک قح ںیہن ونیھچں اگ ۔

  م اجیتن وہ آرزو ااچنیہ اوالد اک دھک ایک وہات ےہ ۔اس ےک اقلت اور وکیئ ںیہن ہکلب اس ےک اےنپ امں ابپ وہےت ںیہ۔

   رطح ےس ریمے امں ابپ ےھت ۔

 ںیم ےن اینپ اسری زدنیگ ہی فیلکت وسحمس ایک ےہ ۔ہی دھک ہس ےہ ہک ریمے امں ابپ ےھجم دیپا ںیہن رکان اچےتہ ےھت ۔

 وہ آںیھکن دنب ےیک آہتسہ آہتسہ وبل راہ اھت ۔

 آرزو اس یک یسک ابت اک وکیئ وجاب ہن دے اپیئ یھت

💕 

 ایک وہا اٹیب وت کیھٹ وت ےہ زہدیہ حبص ےس اس یک رپاشین اس یک لکش دھکی ریہ یھت اب ہن راہ ایگ وت وپےنھچ   ۔

 وھپھپ آپ ےس اکی ابت وپوھچں ربا وت ںیہن انمںیئ یگ وہ وصعمتیم ےس وبیل ۔

 اہں ریمی اجن وپھچ امںیئ اینپ ویٹیبں یک ابت اک ربا انمیت ےہ ۔زہدیہ ایپر ےس اس اک اگل وچم رک وبیل ۔

 آپ وعن یج وک داین ںیم ںیہن الان اچیتہ یھت ۔

 ریما بلطم ےہ وہ آپ وک۔۔۔وہ یھب وبل یہ ریہ یھت ہک زہدیہ وبل ڑپںی ۔
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 وکیسن امں وہیگ وج اینپ اوالد وک داین ںیم ںیہن الان اچےہ یگ ۔

 ںیم تہب روبجر یھت آرزو ۔

 ڈارٹک ےن وجاب دے دای اھت ۔وعن اک سیک تہب ریکس اھت ۔

 ڈارٹک ےن اہک اھت ای ریمی اجن ےچب یک وعن یک ۔

 ںیم ےن رہ نکمم وکشش یک ہک ںیم وعن وک ناچؤں۔

 نکیل رھگ ںیم ڑلایئ ڑگھجے رشوع وہےئگ ۔

 ویکں ہک ڈارٹک ےن اہک اھت ہک ارگ ںیم وعن وک منج دیتی وہں وت ریمی اجن ںیہن چب ےکس یگ ۔

 ّع ن ےک اباب وک ھجم ںیم ای وعن ںیم ےس یسک اکی وک وچےن ےک ےیل اہک ایگ اھت ۔

 اس وتق وعن ےک اسھت ریمے اچر اور وچبں وک ریمی رضورت یھت ۔

 امں وت اےنپ رہ ےچب ےس ایپر رکیت ےہ ۔

 ںیم وعن ےس تہب ایپر رکیت وہؑ 

 اس ےئل ھجم ںیم اینت تمہ یہ ںیہن وہ ریہ یھت ہک ںیم وعن یک اجن ولں۔

 نکیل رھپ ان اچروں وچبں وک امں اک ایپر وکن د  ۔

 ایس ےیل ےھجم ہی ہلصیف رکان ڑپا ۔

 اور ںیم ےن وعن وک امرےن یک رہ نکمم وکشش یک ۔

 نکیل رھپ یھب وہ تہب دضی اھت داین ںیم آرک یہ راہ زہدیہ ےن رکسما رک اتبای ۔

 نکیل ےھجم وھتڑی ہن ہتپ اھت ہک وہ ھجم ےس اینت رفنت رکےن گےگ اگ ۔

ریمی آواز کت ںیہن اننس اچاتہ وہ اتہک ےہ اےس ابپ ےس وکیئ الگ ںیہن اےس ھجم ےس ہلگ ےہ ہک ںیم امں وہےک ےسیک اےس امرےن ےک ےئل 

 ایتر وہیئگ ۔

 نکیل ںیم روبجر یھت آرزو ںیم رصف وعن یک امں ںیہن یھت اچر اور وچبں یک امں یھت ےنیج ںیم ےن وعن ےس ےلہپ منج دای اھت ۔

 نکیل وعن یھب داین ںیم آای اس اک رزق ایس داین ںیم اھکل اھت اہلل ےن اےس زدنیگ دینی یھت ۔
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ی وک اس یک دنہل انب ےک الان اھت وہ وخیش ےس اس ےک اگل وچم رک وبیل  
چ
ن 

ت

ب ن

 اور رھپ ریمی ایپری یس 

 اس ےن وسحمس ایک ہک اس ےک ےچب ےس وھپوھپ اداس وہیئگ ںیہ

 وھپوھپ ںیم ریھک وعن یج وک دے ےک آوں۔

 اس ےنریھک ےک ایپےل یک رطف ااشرہ ایک

 وہ ریمے اہھت یک ینب وہیئ ریھک ںیہن اھکےئ اگ ۔زہدیہ ادایس ےس رکسمایئ۔

 ںیم الھک ول یگ آپ دںی وت یہس وہ رکسما رک ایپہل ااھٹ رک ابرہ ےل یئگ ۔

 اہلل ریمے وچبں وک اےسی یہ وخش رانھک ۔

 وہ داع امیتگن لیھک ااھٹ رک ابرہ یلچ آیئ اہجں ان ےک اسرے ےچب ان اک ااظتنر رک رےہ ےھت وساےئ وعن ےک

❤ 

 اوہ ریھک ےل رک رمکے ںیم آ یئگ ۔

 اہجں وہ اکیف د ر ےس اس اک ااظتنر رک راہ اھت ۔

 وبال یھب اھت دلجی آ اجان اجمل ےہ وجریمی وکیئ ابت امن ول اےس دےتھکی یہ وہ ہنم انب رک وبال

 وہ ںیم آپ ےک ےیل ہی  ےنی ےک ےئل یھت ۔

 اس ےن ریھک اک ایپال اسےنم ایک اور اسھت یہ اکی چمچ ترھ ےک اس ےک ہنم ںیم ڈال دای

 سک ےن انبای ےہ ہی وعن ےناھکےت وہےئ وپاھچ ۔

 اور اسھت یہ ایپہل ےل رک اسڈیئ رپ راھک اور اس اک اہھت ڑکپ رک اچنی ۔

 اور اھکںیئ ہن ںیم ےن انبای ےہ اےس اگل اشدی ویکں ہن وھجھ وبل رک یہ وعن وک ریھک اھکےن رپ روبجر رکےک وھپوھپ وک وخش رک دے۔

 اس ےس ےلہپ ہک وہ ھچک اور یتہک وعن اےنپ وہٹن اُس ےک وبلں رپ رھک اکچ اھت ۔

ی اور ھچک ںیہن وہ ےکس وبلں رپ اوگناھٹ رھپےت وہ ےئ وبال۔

 

 شن
ن

 

ب

 اس ےس زایدہ 

 ےھجم وھجھ یک دنسپ ںیہن ےہ آرزو آدنئہ وھجھ تم وبانل ۔وعن ےنریسی ادنازںیم اہک ۔

 وھپ وھپ ےن اےنت دل ےس انبیئ یھت امی وسری وچری ڑکپی اجےن رپ وہ وفرا یہ چس وبل یھٹیب ۔
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 ںیم اہمتری رہ یطلغ اعمف رک اتکس وہں ریمی اجن نکیل ان ولوگں ےس ریما وکیئ  قلع ںیہن ۔وعن اب یھب ایس ادناز ںیم وبل راہ اھت

 آپ ھجم ےس انراض وت ںیہن وہں ےگ ہن آرزو ےن وپاھچ وت رکسماای

 ابلکل یھب ںیہن ۔ م ریمی وہ آرزو ان ولوگں یک ابوتں ںیم تم اگلای رکو

 وعن یج ۔آرزو ےن ھچک انہک اچاہ

 اب  م ےھجم ڈرٹسب رکویگ ۔وت ںیم  م ےس انراض وہ اجؤں اگ ۔د یکم دےتی وہےئ اکی ابر رھپ ےس اس ےک وبلں رپ اکھج ۔

 اور اس ےک وبلں رپ اینپ تبحم یک رہم تبث رکےت وہےئ امتم راںیہ رفار دنب رکدی۔

 رات آہتسہ آہتسہ زگر ریہ یھت ۔اور رہ ےحمل ےک اسھت آرزو اک وعن یک تبحم سب نیقی ڑباتھ اج راہ اھت

💕 

 حبص آرزو یک آھکن یلھک وعن آےنیئ ےک اسےنم ڑھکا ایتر وہ راہ اھت ۔

 ےھجم اگجای ویکں ںیہن اینت ٹیل وہیئگ ںیم آپ ےک ےئل انہتش انبیت وہں ۔وہ دلجی ےس ایھٹ اور ابرہ اجےن   ۔

 بج ااچکن وعن ےن اےس ڑکپ ایل ۔

 انہتش یھب رک ںیل ےگ ےلہپ ےھجم ےئن اسل یک ابمرک دے دو ۔

 وہ اکی یہ لپ ںیم اےس چنیھک رک اےنپ رقبی رکےت وہےئ اس ےک وبلں رپ اکھج اھت ۔

 وعن یج ۔ابمرک ہنم ےس دی اجیت ےہ ۔وہ رُبا انمرک ےھچیپ وہیئ اور ہنم انب رک وبیل ۔

 اہں وت ںیم یھب وت ہنم ےس یہ دی ےہ ۔وعن رشاریت ادناز ںیم اتہک رشاریت  رظوں ےس اس یک رطف دےتھکی وہےئ آےگ ڑباھاھت ۔

 اتپ ںیہن ایک وہایگ ےہ آپ ےھجم حبص حبص آرزو ےن ابرہ یک رطف دوڑاگلےت وہےئ اہک ۔

 اہں اجن نم اھبگ ول انتج اھبانگ ےہ آج رات ںیم ےئن اسل اک ہفحت دل وھکل ےک ووصل رکوں اگ ۔

 رکسماےت وہےئ اےنپ ابل انبےت وبال ۔

 آرزو رشامےت وہےئ ےچین آںیئ اہجں اتہیم وک روےت وہےئ دانھکی رپاشین وہیئگ ۔

 ریما نیقی رکںی وھپوھپ وعن یک ےلہپ ریمے اسھت اقلعتت ےھت رھپ آرزو ےس ےک اسھت اشدی رک ےک ےھجم دوھاک دای ۔

وہ اتہک اھت ہک وہ اےس  قاق دے رک ھجم ےس اشدی رکے اگ نکیل اب وہ ھجم ےس اشدی رکےن ےس ااکنر رک راہ ےہ اتہیم روےت وہےئ 
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 وبیل۔

 ہکبج اس ےک اکی اکی ظفل رپ آرزو یک دقم تسس ڑپےت اج رےہ ےھت

 

 وعن اس ےک ےھچیپ ےچین آ ایگ اھت ۔

 بج اےس راےتس ںیم ڑھکا دھکی رک ےک رقبی آای نکیل اسےنم اتہیم وک دھکی رک رپاشین وہ ایگ ۔

 وہ اس یک امں ےک اپس یھٹیب ہن اجےن ایک ایک وکباس رک ریہ یھت ۔

اےس یھب ااھچ اخہص ہصغ آےن اگل ۔اتہیم یک ابںیت نس رک   

 ہک وہ طلغ ںیہن نکیل وہ یسک وک اینپ افصیئ شیپ ںیہن رکان اچاتہ اھت وساےئ آرزو ےک اور یسک ےس وکیئ بلطم ہن اھت وہ آرزو وک اتبان اچاتہ اھت

 ےہ ۔

 وہ اس ےک رقبی آای اس ےک دنکےھ رپ اانپ اہھت راھک ۔

اس ےہ ںیم رصف  م ےس ایپر رکات وہں ریما اس ےس وکیئ بلطم ںیہن ۔آرزو ہی ڑلیک وج یھب ہہک ریہ ےہ بس وکب  

ہن اس ےک اسھت ریما وکیئ رہتش لک اھت اور ہن یہ آج ےہ ۔وعن ےن اس یک آوھکنں ےس آوسن اےنپ اہوھتں ےس اصف رکےت وہےئ اہک 

 ۔

 آرزو ےن اکی  رظ وعن یک رطف داھک اور ابرہ یلچ یئگ ۔

💕 

 اس  اس ےس بس ھچک اجیتن ےہ ہی ریمے اور ان ےک ابرے ںیم اکی اکی ابت ےس واہ  ےہ ہی ۔وپںیھچہی دںیھکی وھپوھپ وپںیھچ

 ےس ایک ںیہن اجیتن ہی ریمے اور وعن ےک ابرے ںیم ۔

 ایک اےس اتپ ںیہن ےہ ہک وعن اےس  قاق ےک رکھجم ےس اشدی رکےن واال اھت ۔

 اتہیم آوسن اہبیت اھٹ رک ڑھکی وہیئگ ۔

  ہہک ریہ ےہ ایک اتہیم وہ ڑلیک ےہ زہدیہ اس یک رطف دھکی رک وپےنھچ  آرزو ایک ہی چس

 ایک  م ہی بس ھچک اجیتن یھت ۔

 آرزو ھچک یھب ہن وبیل سب آےگ ڑبھ رک اتہیم اک اہھت اھتام ۔
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 اتہیم وک اگل ہک اس اک الپن اکایمب وہ راہ ےہ اور اس ےک اسھت لچ دی

   ۔اور اےس ڑکپ رک اےنپ اسھت ےل رک اجےن 

 وہ اتہیم وک اےنپ اسھت نیم ٹیگ یک رطف الںیئ اور دروازہ وھکل رک اتہیم وک وک ابرہ یک رطف داکھ دای ۔

 اتہیم ےب ینیقی ےس اےس دھکی ریہ یھت

 ںیم آپ وک آرخی ابر ہہک ریہ وہ اتہیم آیپ ربخدار وج آج ےک دعب آپ ےن ریمے وشرہ ای ریمے رھگ رپ ربی  رظ ڈایل ۔

تش رکریہ وہں وت اس اک بلطم ہی ںیہن ہک آپ وج اچےہ وہ رکے ۔ارگ ںیم ربدا  

 اس ابر اہھت ڑکپ ےک اکنال ےہ ایلگ ابر دےکھ امر ےک اکنولں یگ ۔

 آج ےک دعب ریمے رھگ یک رطف آھکن ااھٹ رک تم دےئیھکی اگ ۔

 وہ ےصغ ےس یتہک اس ےک ہنم رپ دروازہ دنب رک یکچ یھت ۔

رپاشین اےس دھکی ریہ ںیھت ہکبج وعن ےک وبلں رپ وخوصبرت رکسماٹہ یلھک یھت ۔ ہکبج اہسین اور زہدیہ ریحان اور  

 وہ رکسماےت وہےئ اےنپ رمکے ںیم الچ ایگ

💕 

 ہی ایک ایک ےہ  م ےن آرزو ہی ایک رطہقی ےہ امہمن ےس ابت رکےن اک تہب طلغ رحتک یک ےہ  م ےن اہسین ےن ےصغ ےس اہک ۔

۔ہکبج آرزو زہدیہ ےک اسےنم آرک ریک   

 ایس رطح ےس اےنپ وشرہ یک زدنیگ ےس دورسی وعرت وک اکنےتل ںیہ ہن وھپوھپ ایک ںیم ےن ھچک طلغ ایک ۔

 وہ زہدیہ ےک اسےنم ڑھکی اس ےس وپھچ ریہ یھت ۔

 بج زہدیہ ےن ان ںیم رگدن الہیئ ۔

  آرزو ۔ م ےن ابلکل کیھٹ ایک اےنپ وشرہ یک زدنیگ ںیم یسک دورسی وعرت ےک ےئل یھبک ہگج تم ےننب دانی

 زہدیہ ےن اکی  رظ اہسین وک داھک اور ادنر یلچ یئگ ۔

 ہکبج آرزو وک تہب ربا اگل اھت ۔

 ےک اسھت اس رطح اک ولسک رکےن ےک ابرے ںیم وسچ یھب ںیہن یتکس یھت ۔

 

 وہ یھبک اتیم

 نکیل وہ اےنپ وشرہ یک زدنیگ ںیم یسک دورسی وعرت اک ووجد اب ربداتش ںیہن رک یتکس یھت ۔

نچک ںیم اج رک وعن ےک ےیل انہتش انبےن   بج اس اک رس رُبی رطح ےس رکچاےن اگل ۔وہ   
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 وہ ویہ دروازے اک اہسرا ےل رک ڑھکی وہیئ بج اہسین ےن اس ےک دنکےھ ہپ اہھت راھک

  م کیھٹ وت وہ ۔

 یج اتیئ ایم ںیم کیھٹ وہں ۔

 وہ لکشمب رکسمایئ اور انہتش انبےن  

💕 

اھت ۔ کیھٹ وہےئ دو ےنیہم وہ ےکچ ےھت اور اب کت وعن ےن اےس اتہیم ےک ابرے ںیم ھچک یھب ہن اتبای ان دوونں ںیم بس ھچک  

اھت اےس رک راہ اھت ہک بس ھچک کیھٹ وہ اکچ ےہ اور اب اےس اتہیم ےک ابرے ںیم اےس اتبےن یک وکیئ رضورت ںیہن نکیل ااسی ںیہن  

 اتہیم ان یک زدنیگ ںیم ربابدی الان اچیتہ یھت ۔

 اشدی وہ وعن ےس اس دن یک ےبزعیت اک اماقتم  ےنی ےک ےیل ہی بس ھچک رک ریہ یھت ۔

 نکیل وج یھب اھت وہ آرزو وک وھکےن ےک ابرے ںیم یھبک وسچ یھب ںیہن اتکس اھت ۔

 اس ےیل اس ےن آج یہ آرزو ےس ابت رکےن اک ہلصیف ایک اھت

دعب آرزو وک اےنپ اسھت  ابت اتب دینی اچےیہ ۔آج وہ اکم ےس واسپ آےن ےکاس ےن آرزو ےس اچسیئ اپھچ رک یطلغ یک اےس آرزو وک لمکم 

 اانپ انن رھگ داھکےن اج راہ اھت

 اس ےک وتق ےن ہلصیف ایک اھت ہک وہ اتہیم ےک ابرے ںیم یھب آرزو وک رہ اکی ابت اتب دے اگ ۔

رکیت ےہ اےس وھکان ںیہن   وہ وعن ےس تہب تبحمآج   رطح ےس آرزو ےن اتہیم وک رھگ ےس اکنال اھت اس ےن ہی اثتب رکدای اھت ہک

 اچیتہ ۔

 ان دوونں وک اکی دورسے ےک ااہظر یک رضورت ہن یھت نکیل رھپ یھب وعن تہب ابر اینپ تبحم اک ااہظر اس ےک اسےنم رک اکچ اھت

💕 

اھتوعن ےن اےس ایتر رےنہ ےک ےئل اہک اھت اشم اچر ےجب وہ اےس اےنپ اسھت رھگ داھکےن ےل اج راہ   

 اب اشم ےک اچر ےجب ابلکل ایتر وہرک اس اک ااظتنر رک ریہ یھت ۔

 بج وعن آای۔

 بج ےس وعن ےک اجےن یک ربخ ینس یھت زہدیہ تہب اداس رےنہ   یھت ۔

 اس ےک ادایس آرزو ےس یھب یپھچ ںیہن یھت ۔
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 نکیل وہ ایک رکیت وعن وک ارگ عنم رکیت وت اےس یھب ڈاےنٹن اتگل ۔

  اس اعمےلم ںیم ڑپےن یک رضورت ںیہن ےہ ریما ہلئسم ےہ ںیم ڈنیہل رک ولں اگ ۔سب اتہک ہک ںیہمت

 اس ےن ابرہ ےس یہ آرزو وک البای اھت

 آرزو ابرہ اجےن   وت زہدیہ ےن اکشیتی  رظوں ےس داھکآرزو ان ےس  رظںی رچا ےک ابرہ یلچ یئگ۔

ےنھچ اگل ۔ایک وہا ریمی اجن اک ومڈ ویکں آف ےہ وہ اےس اداس دھکی رک وپ  

 وعن یج امہرا رھگ وھچڑان رضوری وت ںیہن ےہ ںیم ہی رھگ وھچڑ رک ںیہن اجان اچیتہ ۔

 زیلپ آپ ہی رھگ ہن وھچڑںی ۔

 سب آرزو تہب وہ ایگ ںیم ںیہمت ےلہپ یھب اھجمس وج اب آرخی ابر ہہک راہ وہں دور روہ اس اعمےلم ںیم دوابرہ اٹگن اڑایئ۔وت دھکی ولں اگ

 ںیہمت ۔

  وہں ہک سک ےک ےنہک رپ ہی بس ھچک ہہک ریہ وہ ۔بس اتھجمس

 وعن یج ےھجم یسک ےن ںیہن اہک ںیم وخد ہی رھگ وھچڑ رک ںیہن اجان اچیتہ۔آرزو ےن اھجمسان اچاہ وت وعن ےن وھگر رک اےس داھک ۔

 م انب وچں رچاں ےک  وہں ںیم ۔اورآرخی ابر اھجمس راہ وہں آرزو  م ریمی ویبی وہ اہجں اچوہں اگ ےل رک اجؤں اگ یسک اک اپدنب ںیہن 

 ریمے اسھت آویگ ربخدار وج اب اس اعمےلم ںیم ھچک یھب اہک

 اس یک ڈاٹن اھکےن ےک دعب آرزو ادایس ےس ہنم الھپ رک ھٹیب یئگ ۔

 ریمی اجن انراض وہ یئگ ۔اس ےن آرزو اک اہھت اھتامآرزو ےن ڑھچوا ایل ۔

ت آرزو یھب ونھ رک یکچ وبال ہکبج اس اک اس رطح ےس اہھت انکٹھج اےس دنسپ ہن آای اھت ہی اب ااھچ آو ںیہمت آرکسئمی الھکات وہں ۔رکسما رک

 یھت ۔

 اوٹسربی ویلفر اھکؤں یگ ۔آرزو ےن اس اک ومڈ دھکی رک اہک ۔

 اچٹیلک ویلفر اھکؤ یگ وعن ےن مکح انسای ۔آرزو وجاب ںیم ھچک ہن وبیل وت وہ رکسما دای ۔

امانن رکو ۔اےسی یہ ریمے اسری ابںیت   

💕 

 وہ اےس اےنپ اسھت ںیم رھگ ںیم الای اھت ۔

 ہی زایدہ ربا اور الھک ںیہن ہکلب وھچاٹ اور وخوصبرت اس رھگ اھت ۔
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 اور اےس اسھت ےیل رھگ اک اکی اکی وکان داھک راہ اھت ۔

 ولچ اب ڈیب روم داھکات وہں اس ےن آرخ ںیم رشارت ےس اہک ۔

  ےہ ۔وہ اس ےک ارادوں ےس ڈر رک وفرا وبیل ۔یج ںیہن اب رھگےلچ تہب د ر وہ ریہ

 اےسی یہ رھگ ولچں ےلہپ وپرا رھگ وت داھک دوں وہ اےس اینپ ابوہں ںیم ااھٹےئ اورپ یک رطف لچ دای

 وعن یج تہب د ر وہیئگ ےہ اب رھگ ےتلچ ںیہ ہن اس ےن تنم ترھے ےجہل ںیم اہک

دامھہک ایک ۔ ےہ ہشیمہ ےک ےئل ۔وعن ےن ڑیسایھں ڑچےت وہےئ اکی اور آیئ ڈاٹن رئیک ویسی یھب وت دو دن ںیم  م ےن اہییہ آان  

 نکیل وعن یج۔۔۔۔۔ آرزو ریما ومڈ تہب ااھچ ےہ رخاب رکےن یک رضورت ںیہن ۔

 وہ اےس ڈیبروم ںیم ےل رک آای اور ڈیب رپ اھٹبای ۔

 وعن یج آپ یک ارادے کیھٹ ںیہن رک رےہ اس ےن اےنھٹ یک اکی اناکم یس وکشش یک ۔

  ایھچ ابت ےہ ہک  م ریمے ارادے ےنھجمس   وہ وج ۔ وےسی یھب کیھٹ ںیہن ںیہ ۔تہب

 اےلگ یہ لپ وہ اس یک دیق ںیم آ یکچ یھت ۔

و ن یج آپ تہب ربے ںیہ ۔وہ اس یک دیق ںیم ےتلچم وہےئ وبل ریہ یھت ۔
ع

 

چ
 ا

 ارے ایھب اہکں ۔آج وت ںیم ںیہمت کیھٹ ےس ہتپ ےلچ اگ ہک ںیم انتک ربا وہں ۔

ہ اس ےک وبلں وک اانپ اکشر انبےت وہےئ وبالو  

 آرزو اجیتن یھت زماک ت اکیبر ےہ ۔

💕 

 اب رھگ ںیلچ ۔۔۔رات اک ادنریھا رہگا وہا وت آرزو وپےنھچ   ۔

 ہی یھب وت رھگ یہ ےہ ہن ایس وک اسبو ایس وک اجسؤ ۔

 وہ اس اک رس اےنپ ےنیس رپ رےتھک وہےئ وبانل ۔

  اانپ ےہ اور وت آپ ےک انم یھب ےہ ایک رضورت ےہ ںیمہ وہ رھگوھچڑےن یک ۔وعن یج وہ رھگ یھب وت آپ اک

 رھپ ویہ ابںیت آرزو  م ویکں ںیہن ھجمس ریہ ںیم ںیہن رانہ اچاتہ اس رھگ ںیم ان ولوگں ےک چیب اانپ رھگ انبان اچاتہ وہں ارک

   ںیم ریمے اور اہمترے العوہ وکیئ ہن وہ ۔

رک دوں اگ ۔ اور وہ رھگ ںیم ان بس ےک انم  
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 ےھجم ہن اس رھگ ےس وکیئ بلطم ےہ اوت ہن یہ ان ولوگں ےس ۔

 ںیم ان ولوگں ےس رہ مسق اک  قلع متخ رک دانی اچاتہ وہں ۔

 اور وےسی یھب وھچڑو ان بس ابوتں وک ںیم ںیہمت اکی اور تہب رضوری ابت اتبےن ےک ےئل اہیں آای اھت ۔

 اور  م ےن ےھجم ےنکہب رپ روبجر رکدای ۔

ن ریسی ادناز ںیم وباتل وہا رشاریت ادناز ںیم وبال وت وھگر رک رہ یئگوع  

ں ںیم ےن ںیہن اکہب ای آپ وک آپ وت وےسی یہ ےکہب ےکہب رےتہ ںیہ آرزو ہنم وسبر رک وبیل۔
 
ن ہ 
ک

ت

ٹ
م

 ااسی 

 ایک رکوں اجن نم  م ںیم ہشن یہ تہب یہ اناسن ےکہب ہن وت اہک ں اجےئ ۔

ےئ وبانل ۔وہ اس ےک وبلں وک الہسےت وہ  

 اس ےس ےلہپ ہک وہ اس اتکھج آرزو وبیل یھت

 آپ وک ھجم ےس وکیئ رضوری ابت رکین یھت ۔

 وعن ےھچیپ وہ رک اس ےس ابت رکےن اگل

 آرزو ںیم اتہیم ےک ابرے ںیم اتبان اچاتہ وہں ۔وعن ےن ابت رشوع یک

 اانت یہ اکیف ےہ ایک آپ تبحم رکےت ںیہ ریمے ےئل ان ےک ابرے ںیم ےھجم ھچک یھب ںیہن اجانن وعن یج ںیم اجیتن وہں آپ ان ےس

 ےن اںیہن ریمے ےیل وھچڑ دای ۔آرزو تہب دریھے دریھے وبل ریہ یھت ۔

 ںیہن آرزو ںیم اس ےس تبحم ںیہن رکات اور ہن یہ ںیم ےن اہمترے ےئل اےس وھچڑا ےہ ۔

وٹز اکی اخیک افلےف ںیم واہں رگ  اور اس دن اہمتری ھچک وفھچک رعہص ےلہپ ںیم اکی اشگنپ امل ںیم ایگ اھت اہجں  م ھجم ےس رکٹایئ یھت

 یئگ ۔

 اس ےن اینپ بیج ےس وہ وفوٹ اکنل رک اس ےک اسےنم یک ۔

 اجیتن وہ آرزو ہی یوص ر دےتھکی یہ ےھجم  م ےس تبحم وہ یئگ ۔

  ۔یک ںیم اس یوص ر ںیم ںیم وموجد اس ڑلیک وک دنسپ رکےن اگل اور ںیم ےن اےس راہطب رکےن یک وکشش

 ںیم سم امثعن انم یک

 

شٹ
ن 

 

ٹ

 

پ

اکی ڑلیک ےن ہصح ایل  اس ےک ےھچیپ سم امثعن اھکل اھت ۔اشگنپ امل رپ اتپ رکےن رپ ےھجم ہی ہتپ الچ ہک یسک وک

 ےہ ۔

 ےھجم ںیہن ہتپ اھت ہک  م امومں اک انم اامعتسل رکیت وہ اےنپ انم ےک اسھت ۔
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 ںیم

 

شٹ
ن 

 

ٹ

 

پ

  اتہیم یھت ۔ وموجد اس ڑلیک ےک ربمن راہطب ایک نکیل وہ  م ںیہن ہکلبسب ایس طلغ ک یم یک انب رپ ںیم ےن اس وک 

 ایس طلغ ک یم یک وہج ےس ںیم ںیہمت اانپ ںیہن اکس ۔

 ںیم اتہیم وک آرزو اتھجمس راہ ۔

 نکیل بج ںیم یلہپ ابر اس ےس ےنلم اجےن واال اھت اافتق ےس ایس دن ںیم ےن ںیہمت داھک۔

ہلصیف رکےن ےس ےلہپ ےھجم ریمی تبحم لم یئگ ۔ دخا اک رکش ےہ وکیئ یھب طلغ  

اینپ رشھ  اور اےس اسری ابت اتب رک اب اس ےک ری انشکی اک ااظتنر رک راہ اھت نکیل اکیف د ر ےک دعب یھب وہ ھچک یھب ہن وبیل بج وعن وک

 یتگیھب وہیئ وسحمس وہیئ وت وہ رسد آہ ترھ رک رہ ایگ ۔

۔ایر اس ںیم روےن وایل وکیسن ابت ےہ   

 وہ اس اک رہچہ اورپ ےیک اس ےک آوسن اصف رکےن اگل ۔

ےہ ۔ آرزو  م یہ ریمی یلہپ تبحم وہ  م یہ وہ ڑلیک وہ ےسج ںیم ےب ناحہش اچاتہ وہں ریمی تبحم یک اتکب ںیم اتہیم یک وکیئ ہگج ںیہن  

 وہ اےس اینپ تبحم اک نیقی دالےت وہےئ وبال ۔

اس ےن اینپ نہب یک وخایشں ربابد رکدی۔ آج رپوکسن وہ یئگ یھت ۔ آرزو وج اےنت دونں ےس ہی ھجمس ریہ یھت ہک  

 اس ےس ےلہپ ےک وہ اس ےک ےلگ رک رک زمدی روےن اک الپن انب یت وعن ےن رھگ ےنلچ اک آرڈر دے دای

💕 

 

 وہ رھگ آای وت آرزو رپوکسن دنین وس ریہ یھت ۔اور وہ اےس وکسن ےس وسےن دے ہی وت وعن ےن اھکیس یہ ںیہن اھت ۔

 وفرا اس ےک رقبی آای ۔

 اکی یہ لپ ںیم اےنپ ڈنھٹے ڈنھٹے اہھت اس یک رگدن رپ رھک دےی ۔

 وہ وت الھچ یہ ڑپی ۔

 ااسی اگل  ےسی ادنر رمکے ںیم ربف رگےن   وہ۔

 اکی وت رسدی رضورت ےس زایدہ یھت ۔اورپ ےس وعن ےن اےس زمدی رسدی اک رکٹن دے دای اھت

ہ قہ اگل
  رک  اتسن وہا اس ےک اسھت ٹیل ایگ ۔اور اب اس یک احتل رپ ق
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 وعن یج زیلپ اےنپ ڈنھٹے ریپوں ےس ےھجم تم وھچےی اگ ۔

 آرزو ےن  ےسی تنم رکےت وہےئ اےنپ ریپ دور ےیک ۔

 ڈارگنل اب ںیم ںیہمت اینپ ڈنھٹے ریپ یھب ہن اگلؤ ں وت ںیم اس رسدی ںیم رم یہ ہن اجؤں

اجات ےہ ۔رکش ےہ ان رسدویں ےس ےلہپ ریمی اشدی وہیگ ورہن ریما ایک وہات ۔اینت رسدی ڑپ ریہ ےہ ہک دنبا وخد رفزی وہ   

 وہ رشارت ےس اتہک اس ےک اسھت کپچ اکچ اھت ۔

 آپ تہب رخاب ںیہ وعن یج وہ اےس اکشیتی  رظوں ےس وھگر رک وبیل

 ارے ریمی اجن ایھب اہکں ںیم ںیہمت ایھب اتبےن اگل وہں ہک ںیم انتک رخاب وہ ں۔

   ےجنک ںیم ےتیل وہےئ وبال ۔وہ اےس اینپ

 ےھجم حبص اکجل اجان ےہ ۔آرزو ےن آرخی ااجتل یک

 رک راہ وہں یلچ اجان ۔اس ابر وہ اس ےک وبلں وک دیق رکےت وہےئ وبال ۔

 

 وت ںیم بک نم

 اور ہشیمہ یک رطح اس ےک اسےنم آرزو یک اکی یھب زماک ت ان یلچ

💕 

روم ےس الکن یہ اھت ۔وعن لف ویافینرم ںیم ایتر وہ ےک ایھب واش   

 ایھب کت آرزو ںیہن اجیگ ہک آج ےس ایک وہایگ ۔

 وہ اس ےک رقبی آرک اس اک اماھت وھچرک ےن داھک ںیہک اےس اخبر وت ںیہن ۔

 رات وک یھب دلجی وسےن دایاھت رھپ یھب ایھب کت ویکں ںیہن اجیگ

 آرزو اس ےن ےس ااھٹےت وہےئ اکپرا ۔

انھٹ ںیہن ےہ ایک ۔آرزو اھٹ اجو ایکوہایگ ےہ آج ا  

 وہ اےس ااھٹےت وہےئ وبال آرزو ےن ذرا ےس اینپ آںیھکن وھکںیل

 ایک وہا ریمی اجن ۔

 ولچ دلجی ےس ایتر وہ اجؤ ںیم ںیہمت اچےتہ وہےئ اکجل آوں اگ ۔وہ تہب تبحم ےس وبال ۔

 بج وہ یتسس ےس اھٹ رک اس ےک ےنیس ےس رک یئگ ۔

  آج  یٹھ رک ولں۔ اور ابلکل وھچ ےٹ ےس ےچب یک رطح ہنم انب رک وبیل ۔ریما ابلکل دل ںیہن رک راہ وعن یج ۔ںیم
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 ویکں دل ںیہن رک راہ ریمی اجن اک ۔وہ تبحم ےس اس ےک ابل ےھچیپ رکےت وہےئ وبال ۔

 وعن یج ےھجم اتگل ےہ ریمی تعیبط رخاب ےہ وہ اےنپ امےھت ےپ ااٹل اہھت رھک رک اتبےن   ۔

وہ یفن ںیم رگدن  ی تعیبط ہی سب اکجل ہن اجےن اک اہبہن ےہ ۔وعن ےن اےس اجیتچن  رظوں ےس داھک وتابلکل یھب رخاب ںیہن ےہ اہمتر

 الہےن   ۔

 وعن یج ےھجم رک راہ ےہ ریمی تعیبط رخاب ےہ آرزو ےن اانپ نیقی دالان اچاتہ ۔

  ۔ہی ابت ےہ وت ولچ ںیم ںیہمت ایھب ڈارٹک ےک اپس ےل ےک اتلچ وہں ۔وعن ےن وفراً آرف یک

 ںیہن ںیم وھتڑی د ر آرام رکوں یگ وت کیھٹ وہ اجےئ اگ آرزو ےن اہک ۔

 بلطم بج اکجل اک اٹمئ متخ وہاگ بت کیھٹ وہ اجےئ اگ وعن ےن رشارت ےس رکسما رک اہک ۔

 وعن یج یچس ںیم ریمی تعیبط کیھٹ ںیہن ےہ آرزو ہنم وسبر رک وبیل ۔

  ۔ےہ اب وخش ۔وہ تبحم ےس اس اک اماھت وچم رک لبمک کیھٹ رکےن اگلااھچ اباب کیھٹ ےہ امن ایل اہمتری تعیبط رخاب 

  م آرام رکو دلجی آےن یک وکشش رکوں اگ ۔

 وہ رکسماےت وہےئ ابرہ لکن ایگ ہکبج آرزو وک اانپ رس وک وھگاتم وہا وسحمس وہا ۔

💕 

ہ ےن ااھٹای ۔ وفن زہدیاانپ اکم اٹپن ےک وہ آرزو وک گنکیپ رکےن اک ےنہک ےک ےئل وفن رکےن اگل بج آرزو اک  

 آرزو اہکں ےہ اےس وفن دےئجی اس اک ومڈ رخاب وہےن اگل ۔

ن اٹیب ںیم اورآرزو اتپسہل آےئ وہےئ ںیہ اس یک تعیبط رخاب وہیئگ یھت وت ںیم اےس اہیں ےل آیئ ۔زہدیہ ےن اتبای وت وعن رپاشی

 وہایگ

۔ ایک وہا ےہ آرزو وک وہ کیھٹ وت ےہ وعن ےن رپاشیین ےس وپاھچ  

 یہ اہں اٹیب وہ ہہک ریہ یھت ہک اس یک تعیبط کیھٹ ںیہن ےہ حبص ےس رکچ آ رےہ ںیہ ایس ےیل ںیم ا ےس اہیں ےل آیئ ایھب وہ اےس اتب

 ریہ یھت بج ڈارٹک ابرہ آیئگ

 ابمرک وہ آپ دادی ےننب وایل ںیہ ڈارٹک ےن رکسماےت وہےئ ربخ دی ۔

پ ےننب واال ےہ ۔ان ےس اینپ وخیش اھبنسیل ںیہن اج ریہ یھتایک ںیم دادی ےننب وایل وہں وعن ۔۔۔وعن وت اب  

 ہکبج وعن وک ھجمس ںیہن آراہ اھت ہک وہ اںیہن ایک وجاب دے ۔
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 ںیم ایھب آات وہں وہ سب اانت ہہک رک وفن دنب رکےن اگل ہک زہدیہ وبںیل ۔

 اٹیب وت رھگ یہ آاج ںیم آرزو وک ےل ےک رھگ اج ریہ وہں ۔

ن رک راہ اھت ہی وت   ےچنہ ںیم ایھب آ راہ وہں وعن ےن وخیش ےس وفن دنب ایک اس ےن آرزو وک ایک ےنہک ےک ےیل وفیج کیھٹ ےہ آپ ولگ رھگ

 وہ وھبل یہ ایگ ۔

💕 

 رھگ ںیم دیع اک امسں اھت رہ وکیئ تہب وخش اھت ۔

 یھبس اےس ابمرابکد دی یھت ۔

اگل ای اھت ۔بج ہک وعن وت آےت یہ انب یسک یک رپواہ ےیک اےس اےنپ ےنیس ےس   

 بس ےک اسےنم وعن یک اس رحتک ہپ وہ  رظ کت ہن ااھٹ اپیئ ۔

 نکیل اےس وت یسک یک رپواہ یہ ہن یھت ۔

 ہشیمہ یک رطح ریمی ویبی ریما ہچب ریمی رم ی ۔

 اور اےس بس ےک اسھت وھچڑ ےک اورپ اےنپ رمکے ںیم اج اکچ اھت ۔

 ےس وعن اس یک ابت رک رےہ یگ ہک وہ ہی رھگ وھچڑ ۔ہن اجےئ ایک اتپ اس وخیش یک وہج آج آرزو ےن یہی ہلصیف ایک اھت ہک آج وہ وعن وک عنم

 امن ےل۔

 یہی وسیتچ وہیئ وہ رپ رمکے یک رطف آیئ ۔

 نکیل رمکے ںیم دقم رےتھک اےس  اکٹھ اگل اہجں اور اس اک رانھک تہب ایتر رک اکچ اھت ۔

ےہ مہ وھتڑی د ر ںیم اہیں ےس لکن رےہ ںیہ دوھکی آرزو ںیم ےن اہمترا رمق اسرا اسامن کیپ رک ایل  

 مہ اینپ ہی وخیش اےنپ ےئن رھگ ںیم اج رک انمںیئ ےگ ۔

 وہ اس اک اماھت وچاتم اس اک گیب ااھٹ رک ابرہ ےل ایگ ۔

 اجےن ےس ےلہپ سب اانت ہہک ایگ ہک ںیم ےچین اہمترا ااظتنر رک راہ وہں

💕 

 وعن زیلپ رھگ وھچڑ ےک تم اجؤ ۔

ےگ اہمترے ریغب ںیم ےسیک روہں یگ ۔ مہ ےسیک رںیہ  
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 دوھکی ںیم اہمترے اسےنم اہھت وجڑیت وہں

 زیلپ ہی بس تم رکںی وہ اسےنم اس ےس ےلہپ ہک وہ وعن ےک اسےنم اہھت وجڑیت وعن وبل ااھٹ ۔

 وکسن ےس اجےن ےس دںیھکی ںیم ےلہپ یہ اتب اکچ وہں ہک ںیم ہی رھگ وھچڑےن واال وہں اور اب دخا ےک ےیل ہی بس ھچک تم رکںی ےھجم

 اہیں ےس ۔

 ےچین ےس وعن یک آوازںی اورپ کت آ ریہ یھت ۔

 آرزو آہتسہ آہتسہ دقم ااھٹیت ےچین اجےن   ۔

 ہکبج وعن دروازے ےس ابرہ لکن اکچ اھت ۔

 آرزو اٹیب اےس اھجمسؤ زیلپ اٹیب  م اےس اھجمسو وہ اہمتری ابت امےن اگ ۔

   م ولوگں ےک ریغب ۔تم اجؤ ےھجم وھچڑ رک ےسیک روہں یگ ںیم

 زہدیہ روےت وہےئ ہہک ریہ یھت ہکبج رھگ ےک بس ارفاد اہیں رپ ان ےک اسھت ےھت

 وھپوھپ وہ ریمی ابت ںیہن امےتن ںیم ےن اںیہن تہب انمےن یک وکشش یک نکیل وہ اینپ دض رپ اڑے ںیہ ۔

 آیئ امی وسری وھپوھپ ںیم ھچک ںیہن رک یکس یک آرزو س

ںیگل ۔ روےت وہےئ ان ےک ےلگ  

 بج وعن ےن زور ےس اےس اکپرا ۔

 دلجی آؤ آرزو ںیم ااظتنر رک راہ وہں ۔

 آرزو اخومیش ےس دروازے ےس ابرہ لکن یئگ ۔ہکبج وعن یک رطف اس ےن  رظ ااھٹ رک ہن داھک

💕 

 

 

💕 

احلل وہ اےس ابلکل رپاشین ا وہ ولگ بج ےس رھگ آےئ ےھت آرزو اکی ظفل یھب ہن وبیل وعن اس یک اخومیش وک ونھ رک راہ اھت نکیل یف

 ںیہن رکان اچاتہ اھت وہ اجاتن اھت ہک وہ ویکں اداس ےہ ۔
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 وہ وخد یھب رھگ وھچڑےن یک وہج ےس اداس اھت اہجں اس اک  نپچ زگرا ۔

اچاتہ اھت ۔ اہجں اس ےک اےنپ ےگس ےھت ۔اس ےک امں ابپ اھبیئ ۔نکیل وہ اچہ رک یھب ان ےک اسھت وہ رہتش اقمئ ںیہن رک اپای وج وہ رکان  

 وہ یھب اےنپ اھبویئں ےک اسھت وتق زگاران اچاتہ اھت وہ یھب اچاتہ اھت ہک اس ےک امں ابپ اس ےس یھب ایپر رکںی۔

 نکیل ان ولوگں ےن ہشیمہ وعن وک وخد ےس دور راھک ۔

 وہ یھبک ان ولوگں یک وتہج اک رمزک ہن انب ۔

 رھگ ںیم وکیئ اےس اتیمہ ہن د  ۔

بس یک اےنپ آپ ںیم د یپسچ ہن دھکی رک وعن ےن ابت رکان وھچڑ دای رھپ آہتسہ آہتسہ  

 وعن ےن بس وک اتیمہ دانی وھچڑ دای ان ےس ابت رکان وھچڑ دای وہ وہلٹس ےس اکی دن ےئلیک آات اور اسرا دن اےنپ رمکے ںیم راتہ ۔

 رضورت یھت اور ر رصف اینپ آرزو یکبج وعن وک ان ولوگں یک رضورت یھت بت وہ اس ےک اسھت ںیہن ےھت ۔اب وعن وک رصف او

 اےنپ وہےن واےل ےچب یک رپواہ وہ ان دوونں وک وتق دانی اچاتہ اھت ۔

 ان دوونں ےک اسھت اینپ یئن زدنیگ یک رشواعت رکان اچاتہ اھت ۔

  رک راہ اھت ۔وہ آج تہب وخش اھت آرزوےن اےسی تہب ڑبی وخربخشی انسیئ یھت ۔اور اس اک اس رطح ےس رپاشین وہان اےس ااھچ ںیہن

 نکیل یف ااحلل وعن ےن اےس گنت ہن ایک۔

 اےس رک وھچڑ رک وہ اس ےئلیک اھکان الےن ایگ ۔وہ بس ھچک اس یک دنسپ اک الای اھت یک وہ وخش وہ اجےئ

  ۔اھت نکیل وہ اجاتن اھت اس وتق آرزو وخش ںیہن وہیگ نکیل رھپ یھب وہ اےس وخش رےنھک یک اینپ رطف ےس وھچیٹ یس وکشش رک راہ

💕 

آای ۔ آرزو ریمی اجن بک کت ایس رطح ےس ےھٹیب رےنہ اک ارادہ ےہ او اھکول وعن ےن اسرا اھکان لبیٹ رپ راھک اور ایس الھبےن رمکے ںیم  

 ےھجم وھبک ںیہن ےہ وعن یج آرزو سب اانت وبل رک اخومش وہیئگ ۔

 سب رک آرزو تہب وہ ایگ بک کت ہی روان دوھان رکان ےہ اہں

ےہ ےھجم ہی بس ھچک دنسپ ںیہن ےہ ںیہمت اتپ  

 ۔ولچ ےچین لچ ےکآرام ےس اھکان اھکؤ اس ابر وہ یتخس ےس وبال۔

 وعن یج ںیم ےن اہک ےھجم وھبک ںیہن ےہ وت ایک آپ ےھجم زربدیتس الھکںیئ ےگ اس رپ آرزو یھب ذرا اویچن آواز ںیم وبیل ۔

وبال ۔ وعن اس یک اویچن آواز وک اونگر رکات تبحم ےسااھچ کیھٹ ےہ اباب اھکان ںیہن اھکان وفرسٹ اھکول کیھٹ ےہ   
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 وہ ہی ہہک رک ااھٹ اور ابرہ الچ ایگ بج واسپ آای وت اس ےک اہھت ںیم ھچک رفوسٹ ےھت ۔

 اس ابر وہ اےنت ایپر ےس اس یک رطف دھکی راہ اھت ہک آرزو ااکنر ہن رکیکس۔

ےل ےیل۔وہ اےس اےنپ اہھت ےس بیس اکھ رک دےنی اگل اھت ۔وتآرزو ےن   

 اب وعن یج اور ںیہن ۔اس ےن ااکنر ایک

 ھچک ایخل رکو وعن ایک بلطم اور ںیہن ایھب وت  م ےن وپرا اکی بیس یھب ںیہن اھکای ۔ولچ  م وت ڑچای انتج اھکیت وہ نکیل ریمی یٹیب ای ےٹیب اک

 ےن اس ےک ہنم بیس اک ڑکٹا رےتھک وہےئ اہک ۔

وبیل ۔وہ یھب اھک ےکچ ںیہ آرزو رشامےت وہےئ   

نکیل وعن  ااھچ اباب کیھٹ ےہ ہی اکی بیس وت وپرا اھکول ۔رھپ ںیہن وہکں اگ ودعہ وہ اکی ابر رھپ ےس اےس بیس الھکےن اگل آرزو ہن رکیت ریہ

 ےن اس یک اکی ابت ہن امین

💕 

ر وعن ےن دو ڈیمز اک ااظتنم دای اھت ۔وان دوونں وک اہیں آےئ دو ےتفہ زگر ےکچ ےھت بس ھچک کیھٹ وہ اکچ اھت وہ اانپ ایخل رےنھک   یھت ا  

 وج رہ وتق اس ےک اسھت ریتہ ۔

 نکیل رھپ یھب آرزو تہب رپاشین رےنہ   یھت ۔

 رہ وتق اس اک دایھن رھگ اور رھگ واولں رپ یہ اگل راتہ ۔

 ینتک رو ریہ یھت اس یک وھپوھپ بج وعن رھگ وھچڑ ےک آای وعن وک ان اک ااسحس ویکں ںیہن ےہ ۔

طلغ ک یم یک انب رپ وہ اےنپ رہتش متخ رک راہ ےہ ۔ سب اکی  

 بس وک وخد ےس دور رک راہ ےہ

 ےھجم اںیہن اتبان اچےئیہ ہک وج وہ ھجمس رےہ ںیہ ااسی ھچک ںیہن ےہ ۔

ن یک روبجری یھتاوھپوھپ اںیہن امران ںیہن اچیتہ یھت ۔اور وھپاھپ وکیھب اینپ یطلغ اک ااسحس اھت نکیل ہی یھب چس اھت ہک وج ھچک یھب وہا وہ   

 ےھجم وعن یج ےس اس ابرے ںیم ابت رکین اچےیہ

 نکیل وعن یج وت ےھجم رھگ واولں ےک ابرے ںیم ابت کت ںیہن رکےن دےتی ۔

  ۔ےسیک اھجمسؤں ںیم اںیہن وج ھچک یھب وہ اس ںیم وھپوھپ یک وکیئ یطلغ ںیہن وہ وت وخد اس دح کت روبجر یھت ہک ھچک ہن رک ںیکس

اہلل ےن اںیہن زدنیگ دںی وعن یج ہی ابت بک ںیھجمس ےگ ےسیک اھجمسؤں ںیم اںیہن ۔نکیل رھپ یھب   
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انب  وہ روز یہ رقتابی وھپوھپ ےس وفن رپ ابت رکیت اور روز یہ رویت اس ےس یتہک ہک ھچک رکو آرزوہک وہ رھگ واسپ آاجےئ ںیم اےس دےھکی

 ںیہن رہ یتکس ۔

راہ اھت ۔ اور وھپوھپ اک روان آرزو ےس ربداتش ںیہن وہ  

 اھت وہ رقتًابی روز یہ وعن ےس اس ابرے ںیم ابت رکےن یک وکشش رکیت نکیل آج اس ےن اکی دعب رھپ ےس اےس اھجمسےن اک ہلصیف ایک

 ۔

💕 

 وہ اشم وک رھگ واسپ آای ۔وتآرزو ڈیم ےک اسھت نچک ںیم اھکان انب ریہ یھت ۔

  ایک ےہ ہن وہ یتخس ےس وبال ۔۔ م اہیں ایک رک ریہ وہ ںیم ےن ںیہمت نچک ںیم آےن ےس عنم

 یج رس ںیم ےن عنم یھب ایک نکیل ڈیمم ںیہن امن ریہ ڈیمم ےن وفرا اینپ افصیئ شیپ یک ۔

 بج وعن آرزو اک اہھت اھتم رک نچیک ےس ابرہ ےل آای

ری حبص ےس اکم رک ریہ وعن یج ںیم اےلیک رمکے ںیم وبر وہ ریہ یھت اس ےئل وساچ ویکں ویکں ہن ان یک وھتڑی یس پلیہ رک دوں اچیب

 ےہ آرزو اس اک ومڈ دھکی رک رپاشیین ےس وبیل

ور ہن یہ آرزووہ بس ھچک رکےن ےک ےسیپ یتیل ےہ ۔اےس اس یک تنحم اک وپرا اعموہض اتلم ےہ ۔وت ںیہمت رپاشین وہےن یک رضورت ںیہن ا

 اس یک دمد رکےن یک رضورت ےہ ولچ رمکے ںیم لچ ےک آرام رکو ۔

ےتہک وہےئ وبال ۔وہ اےس یتخس ےس   

 دن رات آرام یہ رکیت روہں ایک ھجم ےس ںیہن اھٹیب اجات اس رطح ےس آرزوہنم وسبر رک وبیل وت وہ رکسماای ۔

 ااھچ یج  م ریمی ویبی وبر وہیت ےہ ۔

 وت وہ یھب یک وت ویکں ہن ںیم اینپ ویبی یک وبرتی وک دور رکےت وہےئ اےس اکی الگن ڈراویئ ےپ ےل ولچں وعن ےن رکسماےت وہےئ آرف

 رکسمایئ ۔

ی یک ربخ یلم یھت وعن اانت وخش رےنہ اگل اھت ہک یھبک اس یک یسک ابت اک ربا ںیہن انمات ۔

س

 

ن

 

ٹ
ب گ

   دن ےس آرزو یک رپ

 آرزو ےن یھب ہی ابت تہب ونھ یک یھت اےس رھگواولں یک ابت وک ےل رک وہ وھتڑا اس اہرپی وہات رھپ انرلم وہاجات

💕 
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وھگامےن ےک ےئل الای رکو ۔ وعان ےس اےنپ اسھت  

ڑ  اھت ۔
شف
 م
ہ

 رپوکسن اھت آرزو ہشیمہ اس ےک اسھت وخش ریتہ یھت وعن اکی رتہبنی 

 
ت

 ان دوونں اک است

 ںیہمت اکی ربگنکی وینز انسوں زیلپ  م نس رک روےن تم ھٹیب اجان ویکہکن ےھجم اس ربخ ےس تہب وخیش وہیئ ےہ ۔

س رکٹی رکےت وہےئ اہک ۔

 

ٹ ن
ش
س

 اس ےن 

وکن یس ربخ ےہ وج نس ےک آپ وک اینت وخیش لم ریہ ےہ اور ںیم روےن ھٹیب اجؤں یگ آرزو وپےھچ انب ہن رہ یکس ۔ایس   

 اہمتری وہ نہب اور ریمی اسہقب وشعمہق لک رات رھگ ےس اھبےتگ وہےئ ڑکپی یئگ ےہ ۔

  ربخ انسیئےتیل وہےئ اور امومں ےن لک اشم اس اک اکنح اےنپ یسک اجےنن واےل ےک اسھت راھک ےہ ۔وعن ےن زمے

 ایک آپ اتہیم ابیج ےک ابرے ںیم ابت رک رےہ ںیہ ۔آرزو وک نیقی ہن آای

 اہں ابلکل ںیم ایس ےک ابرے ںیم ابت رک راہ وہں ہی ومڈ کیھٹ رکو اانپ ارگ  م ےن اکی آوسن یھب اس وعرت ےک ےئل اہبای وتںیم تہب

 ربے رطےقی ےس شیپ آؤں اگ اہمترے اسھت ۔

  اس یک رطف ڑباھےت وہےئ وبال ۔وہ وشیٹ رپیپ

 وعن یج ہی وت تہب طلغ وہا ابیج ےک اسھت اجنےن سک ےک اسھت اشدی وہ ریہ ےہ ان یک آرزو ےن رپاشیین ےس اہک ۔

ھت ےک اس ایک طلغ وہا ےہ  مگی ابلکل کیھٹ وہا ےہ اس ےک اسھت ایک وہ وج رک ریہ یھت وہ حیحص اھت وہ امومں یک زعت وک یٹم ںیم الم رک یسک

 اھبگ ریہ یھت وہ وت رکش ےہ ہک اھبےنگ ےس ےلہپ یہ ڑکپی یئگ اور امومں یک زعت چب یئگ ۔

 اور اب وہ زعت ےس اےس یسک ےک اسھت رتصخ رک رےہ ںیہ۔

 وعن ریسی ادناز ںیم وبال ۔

 آپ وک ےسیک ہتپ الچ ہی بس ھچک آرزو ےن وپاھچ ۔

ٹئ ایک ےہ ۔آج وفن آای اھت امومں اک اوہنں ےن لک اشدی ےپ اونا  

یسک وک ہنم داھکےن  اور رھپ رپاشیین ےس اانپ دھک اتبےن گےگ ۔تہب ربا اگل ےھجم وہ وت رکش ےہ ہک ھچک یھب ربا وہےن ےس چب ایگ ۔ورہن امومں وت

 ےک القئ ںیہن رےتہ ۔

 وعن رکشت ادناز ںیم وبال وت آرزو ےب اسا ہ رکسما یئ ۔

 رپ روبجر یک یگس امں آرزو ھچک ہہک ریہ یھت ہک وعن یک وگری ےن اےس اخومش رےنہ آپ وک اےنت دور ےک روتشں یک رکف ےہ اور آپ

 رکدای ۔
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آرزو رہ ابت وک اےنپ ادناز ںیم تم ایل رکو ۔ےھجم ان ولوگں یک رکف ںیہ ویکہکن وہ اہمترے اسھت ڑجے وہےئ ںیہ وہ اہمترے اےنپ یہ 

ات وہں ۔ان یک فیلکت ےس ںیہمت فیلکت وہیگ اس ےئل ان یک رپواہ رک  

 وعن اتجےتل وہےئ وبال ۔

 وھپوھپ یھب وت ریمی اینپ ںیہ ۔ان یک فیلکت ےس یھب ےھجم فیلکت وہیت ےہ وعن یج ۔

 آرزو وبےل یھب ہن رہ یکس ۔

 بج ہک اس ےک وجاب ںیم وعن ھچک ہن وبال سب اخومیش ےس اگڑی رھگ ےک راےتس رپ ڈال دی

💕 

 

 آرزو اشدی رپ اجےن ےک ےئل ایتر وہ ریہ یھت

وعن اس ےک رقبی آرک راک اور اس یک ایتری وک دےنھکی اگل وہ تہب وخوصبرت رک ریہ یھت وعن ےن ےب اایتخر اس ےک اگل وک اےنپ 

 وبلں ےس وھچا

 تہب ایپری رک ریہ ےہ ایر آج ںیہک تم اجو ریمے اپس روہ ان ۔وہ اےس اینپ ابوہنں ںیم ےتیل وہےئ وبال ۔

 اوراس یک رگدن رپاےنپ بل رھک دےی۔

 آرزورشامےت وہےئ وخد ںیم یٹمس اج ریہ یھت ۔

وعن یج اجانن تہب رضوری ےہ ہن اھجمس رکںی ہن اتہیم ابیج یک اشدی ےہ آرزو ےن اس ےس دوری اقمئ رکےن یک وکشش یک بج وعن 

 ےن اےلگ یہ ڈنکیس اےس اھتم رک اےنپ زمدی زندکی رکایل ۔

 آلکج تہب اہبےن انبےن   وہھچک زایدہ یہ دور وہ ریہ وہ ونس آج رات ںیم وکیئ اہبہن ںیہن ونس اگ۔

 وعن ےن اس ےک وبلں رپ اےنپ وبلں ےس رہمتبث یک اور اےس اجےن یک ااجزت دے دی ۔

💞 

 ایم ھجم ےس یطلغ وہیئگ ےہ

ایم ےھجم ایسی رحتک ںیہن رکین اچےیہ یھت نکیل اوب وک عنم رک دے ںیم ہی اشدی ںیہن رک یتکس وہ ھجم ےس انتک ڑبا ےہ وہ وت 03 اسل اک آدیم 
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 ےہ دخا ےک ےئل ھجم رپ رمح رکے ایک رک ریہ ںیہ آپ ۔

 ات ہیم روےت وہےئ امں ےس ہلگ رک ریہ یھت ہکبج وہ یھب اس ےک اسھت روےت وہےئ اےس دالہس دے ریہ یھت ۔

ںیم ھچک ںیہن رکیتکس اتہیم ںیم ےن ریتے ابپ وک اھجمسےن یک تہب وکشش یک نکیل اس ےن ہہک دای ےہ ہک ارگ ںیم ےن اس اعمےلم 

 ںیم ھچک یھب اہک وت وہ ےھجم یھب  قاق دے ےئگ ںیم ریتے ےیل ھچک ںیہن رک یتکس ےھجت ہی اشدی رکین وہیگ ایم ےن ےب یسب ےس اھجمسای ۔

ایم زیلپ اوب ےس ابت رکںی دخا ےک ےئل وہ ویکں ریمی زدنیگ ابتہ رک رےہ ںیہ ھجم ےس یطلغ وہیئ ےھجم ااسی دقم ںیہن ااھٹان اچےیہ اھت ےھجم 

 اعمص ےک اسھت اھبےنگ یک وکشش ںیہن رکین اچےیہ یھت نکیل اس ےن ھجم ےس اشدی اک ودعہ ایک اھت

 ایم ھجم ےس یطلغ وہیئگ زیلپ اوب ےس ابت رکںی ںیم ہی اشدی ںیہن رکان اچیتہ ۔

 ابرہ رھگ امہمونں ےس ترھا وہا اھت ااچکن اتہیم یک اشدی یک وہج وکیئ ںیہن اجاتن اھت وساےئ وعن ےک اور اےس یھب امومں ےن وخد یہ اتبای اھت

💞 

 وعن اور آرزو اشدی ہپ آےئ وت زہدیہ اور ان یک اسری یلمیف اہیں رپ ےلہپ ےس یہ وموجد یھت

 وہ بس اےس دھکی رک وخش وہےئگ ےنتک دن ےک دعب زہدیہ ےن اےنپ ےٹیب وک داھک اھت

 وہ اس ےس انلم اچیتہ ںیھت نکیل وعن اںیہن دےتھکی یہ اینپ راہ دبل ایگ ۔

 نکیل آرزو وعن یک رپواہ ےیک ریغب ان ولوگں ےک اپس یلچ یئگ اور وعن وک اس یک رحتک ابلکل یھب ایھچ ہن   ۔

 یف ااحلل وہ ھچک یھب ںیہن وبال ۔

 ھچک یہ د ر ںیم اتہیم اک اکنح اھت اتہیم یک احتل دےنھکی الکئ یھت وعن وک اس یک احتل دھکی رک ہن اجےن ویکں زما آ راہ اھت ۔

وہ اےس دھکی رک ےسنہ اج راہ اھت اشدی زنطہی رکسماٹہ اس وعرت ےن اس اک رھگ ربابد رکےن یک وکشش یک اس ےس اس یک آرزو وک دور رکان 

 اچاہ ۔

 وعن اک دل اچاہ ہک ایھب اس وعرت ےس اج رک ےہک ہک دھکی ایل اےنپ ےیک اک ااجنم ہی اہمترے انگوہں یک زسا ےہ ۔

 رھپ وہ راک یھب ںیہن وھتڑی د ر ےک دعب بج وہ اتہیم ےک اپس ابمرابکد دےنی ایگ

 وت آپ ےن رپاےن اسرے اسحب ےب ابک رکےیل ۔

دھکی یل اینپ احتل ہی وہات ےہ ااجنم دورسوں اک رھگ ربابد رکےن یک وکشش ںیم امہرے اسھت وت ھچک یھب ربا ںیہن وہا نکیل اہلل ےن ںیہمت 
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 اہمترا ااجنم داھک دای ۔

 ڈ ر رپاین وشعمہق اب دخا ےک ےیل اانپ رھگ اسبان انہک دورسوں اک رھگ ربابد رکان ۔

ل اجؤ اےنپ ابپ اک انم ہن ربابد رکان ابت ابت رپ اکشںیتی رھگ ےل ےک تم آان ۔وےسی ےھجم اتگل ےہ ہی ولہپان اےنپ 
 ھ

من
س

دخا ےک ےیل اب 

 اعمالمت وخد لح رکات ےہ اس ےن اسےنم ڑھکے آدیم یک رطف ااشرہ ایک ۔

 وج دبیتمسق ےس اس اک داہل اھت

💕 

اشدی اڈنیٹ رکےن ےک دعب وہ ولگ ایھب رھگ واسپ آےئ ےھت اور بج ےس وعن واسپ آای اھت بت ےس اکی یہ ابت ےئک اج راہ اھت اچیبری 

 اتہیم اک ایک وہاگ ۔

 ہکبج آرزو اجیتن یھت وہ ہی بس ھچک رصف اےس الجےن ےک ےئل رک راہ ےہ ۔ادنر ےس وہ ذرا اس یھب دیھک ںیہن ےہ

 اہےئ ریما ایک وہاگ اس ےک ریغب ںیم ےسیک روہں اگ ۔

 وہ اس ےک اکن ےک رقبی وبال وت آرزو ےن اےس وھگر رک داھک۔

ہ قہ اگل رک اسنہ
 اس ےک اس رطح ےس دےنھکی رپ وعن ق

 وعن یج آپ وک ذرا رتس ںیہن آراہ ان اچیبری ہپ آرزو ےن اہک

اےسی ولوگں ےپ رتس ںیہن اھکای اجات چس ںیم اچیبرا وہ ےہ   ےس اس یک اشدی وہیئ ےہ ہی اچیبری اینت ےب اچری ںیہن ےہ اس ےن 

 ےباچروں واال وکیئ اکم ںیہن ایک ےہ وت رباےئ رہمابین  م اےس اچیبری تم وہک ۔

 اور ہن یہ ںیم اانت ریہو وہں ہک رُبے ولوگں وک ااھچ ہہک رک ان یک ابںیت الھبےن یک وکشش رکوں اگ

 ےھجم وج ولگ اےھچ ںیہن ےتگل وہ ںیہن ےتگل ںیم زربدیتس اںیہن ااھچ ںیہن وہکں اگ ۔

 ےھجم رفنت ےہ اس ڑلیک ےس وج ھچک اس ےک اسھت وہا ےہ ابلکل کیھٹ وہا ےہ ۔

 اور اب ںیہمت یھب زایدہ دیھک وہےن یک رضورت ںیہن ےہ ۔

 وہ اس ےک رقبی آرک اانپ ومڈ لمکم دبل رک وبال اھت

 وعن یج آپ ۔۔۔
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 اجاتن وہں ںیم اکی ااہتنیئ رُبا اناسن وہں

 ابیق ابںیت مہ حبص رکںی ےگ اس وتق ںیم ںیہمت داھکان اچاتہ وہں ہک ںیم انتک رُبا وہں ۔

 اکی یہ ےکٹھج ںیم اس ےک ابولں اک وھجڑا وھکل ےک اےس ااھٹےئ ڈیب رپ ےل آای ۔

 

💕 

 ر ےکچ ےھتاںیہن اس رھگ ںیم رےتہ وہےئ اچر ےنیہم زگ

 وعن اس اک دح ےس ترھ رک ایخل راتھک اس یک وھچیٹ ےس وھچیٹ رضورت اک ایخل راتھک ۔

 وہ اکم ےپ اجات وت اسرا دن وفن رپ ایس ےس ابںیت رکات راتہ ۔

 وعن یک تبحم اس ےک ےیل دن ابدن ڑبیتھ اج ریہ یھت۔

 یت رکش رکیھبک یھبک وعن یک دویا یگ ےس ڈرےن  یتگ وت یھبک یھبک اینپ تمسق رپ

 ڈارٹک ےن ایھب ےس زایدہ اایتحط رکےن ےک ےئل اہک اھت ۔.ویکہکن آرزو امسجین وطر رپ تہب زمکور یھت۔

 وعن ےن اس ےک ےئل دو المزامؤں اک ااظتنم ایک اھت  ن ںیم ےس اکی یسک روبجری ےک ابثع اےنپ اگؤں اج یکچ یھت

 ہکبج دورسی تہب رممی وھچیٹ یھت

 رپ اجراہ وہں آج تہب رضوری گنٹیم ےہ ۔ ااھچ آرزو ونس ںیم اکم

 وہ اتکس ےہ دو رہپ ںیم ریما وفن دنب وہ ۔

 ونس وھچیٹ ابیج اک ایخل رانھک ۔

 ںیم آج ٹیل واسپ آؤں اگ ےھجم اکشتی اک ومعق ںیہن انلم اچےیہ ۔

 اسل یک اکی وھچیٹ یچب یھت 80وہ المزہم ےس ےنہک وک اٹلپ ۔وج رقتًابی 

 یتھک یھتوہ آرزو اک تہب ایخل ر

 وصعمم ےچب ےک آرزو ےن بج زہدیہ وک اس ےک ابرے ںیم اتبای وت اس ےن اہک ہک ہی وتق یسک دھجمسار اناسن ےک اپس رےنہ اک ےہ یسک

 اپس ںیہن ۔

 ۔ ںیہمت اکی زایدہ  رم یک وعرت وک ونرکی رپ رانھک اچےیہ اھت ۔وج دھجمسار وہ اور اس ڈنکنشی ںیم اہمترا ایخل رھک ےکس
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 ےن اےس اانپ تہب ایخل وھپ وک اھجمسای ۔ہک دورسی المزہم ےن اگؤں یئگ ےہ ھچک دن ںیم ولھ آےئ یگ نکیل رھپ یھب وھپوھپاس ےن وھپ

 رےنھک یک اتدیک یک

💕 

 دورہپ یک دو جب رےہ ےھت بج اس وک اینپ تعیبط رخاب وہیت وسحمس وہیئ ۔

 اےس رکچآ رےہ ےھت ۔

 ۔ رھپ ھچک د ر دعب اےس ااکبایئں رشوع وہیئگ

 رممی وک ھچک ھجمس ںیہن آراہ اھت ہک وہ ایک رکے۔

 ابیج آپ یک تعیبط وت ڑگبیت اجریہ ےہ آپ ایھب وک وفن رکو ۔

 رممی ےن رپاشیین ےس اہک ۔

 ہکبج اینپ احتل وک دےتھکی وہےئ آرزو وک یھب اس یک ابت کیھٹ   اور وہ وعن وک وفن رکےن   ۔

 اک وفن ہن اگل اس اک وفن لسلسم دنب اجراہ اھت ۔ نکیل ابر ابر وفن رکےن ےک دعب یھب وعن

 اس یک تعیبط زمدی ڑگبیت اجریہ یھت اےس ھجمس ںیم ںیہن آراہ اھت ہک وہ ایک رکے۔

 رھپ اس ےن ھچک وسےتچ وہےئ زہدیہ اک ربمن المای ۔

 رپاشین وہیئگ ہولیہ وبول ریمی تعیبط تہب رخاب ےہ ےھجم ھچک ھجمس ںیہن آراہ آرزو ےن روےت وہےئ اہک ۔وت زہدی

 اٹیب وعن اہکں ےہ ۔زہدیہ ےن رکف دنمی ےس وپاھچ

 وہ اکم رپ ےئگ ںیہ ان یک وکیئ تہب رضوری گنٹیم ےہ ان اک وفن یھب ںیہن رک راہ ۔آرزو ےن روےت وہےئ اتبای

۔ زہدیہ ےن اےس دالہس دےتی ںںیم ایھب آیت وہں وھتڑی د ر ںیم وت رکف تم رک وت روان دنب رک ںیم ھچک یہ د ر ںیم ریمس ےک اسھت آیت وہ

 وہےئ ریمس وک وفن ایک

💕 

 رات وک ایک اھکای وت ےن رضور وت ابرہ ےس ھچک اھکےک آیئ ےہ وھپوھپ بک ےس ڈاےٹن اج ریہ یھت

 ےت وہےئ وبیل ۔وھپوھپ ںیم ےن ھچک ںیہن ایک وہ وعن یج ےھجم زربدیتس اےنپ اسھت ےل ےک ےئگ ےھت وہ اینپ افصیئ شیپ رک

 اےنپ اسھت ےل ایگ اوروت ےن زمےےس ابرہ اک اھکان اھکای وہ زربدیتس

  زمکور ےہآرزو وت اایتحط ویکں ںیہن رکیت ےہ اٹیب ریتا اپوچناں ہنیہم رشوع وہےن واال ےہ ےھجت اایتحط یک رضورت ےہ اور وت تہب
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 ایس ےئل یتہک یھت ریتا اےلیک اس رھگ ںیم رانہ کیھٹ ںیہن ےہ یسک ڑبے یک رضورت ےہ ۔

 وہ ریتا وشرہ بج وکیئ ابت امےن بت ہن۔ ایھب وہ ا ےس ڈاٹن یہ ریہ یھت ہک دروازے رپ دکتس وہیئ۔نکیل 

 ای ۔وعن وک اس یک اکل آیئ یھت نکیل گنٹیم ےک دوران اس اک وفن دنب وہےن یک وہج ےس وہ اس اک وفن اڈنیٹ ںیہن رک اپ

  اےسی رویس وہےئ

 

ر
ج 
من س

 اب وفن آن رکےت یہ الدعتاد 

  اور وفن اکل دھکی رک وعن رپاشین وہ ایگ ایس ےئل اس ےن دلجی ےس رھگ آےن اک ہلصیفاس ےک اےنت 

 

ر
ج 
من س

  ایک ۔اسرے 

 نکیل رھگ آےت یہ اہیں زہدیہ وک داھک وت زمدی رپاشین وہ ایگ۔

 وہ ایھب آرزو ابیج یک تعیبط تہب رخاب وہیئگ یھت وہ وت دخا اک رکش ےہ ۔

 تہب ربھگا یئگ یھت ۔وھچیٹ ےن دروازہ وھکےتل وہےئ اہک ۔ان یک وھپ وھپ یج آیئگ ۔ورہن ںیم وت 

 وعن رپاشیین ےس ادنر آای ۔

 ایک وہا ارزو  م کیھٹ وت وہ

 ایک وہا اھت تعیبط رخاب وہیئگ یھت اہمتری

  م ےن ےھجم وفن ویکں ںیہن ایک

 وبل راہ اھت ۔ اہں وفن ایک اھت وہ ریما وفن دنب اھت ںیم گنٹیم ںیم اھت  م کیھٹ وہان ۔وہ رکفدنمی اےس

 

 ریغب اےس وبےنل اک ومعق دی 

 یج ںیم کیھٹ وہں وھپوھپ آیئگ یھت ۔

 وہ ہہک ریہ یھت وج لک رات مہ ےن ابرہ ےس اھکان اھکان ںیمہ ںیہن اھکان اچےیہ ۔

آرزو وک ھچک دن  اہں اٹیب آرزو وک اایتحط یک رضورت ےہ ۔اس ےک اسھت رہ روز وکیئ ہن وکیئ وہان رضوری ےہ اس ےئل ںیم ےن وساچ ںیم

 ےک ےیل اےنپ اسھت ےل اجیت وہں ۔

 زہدیہ ایھب وبل یہ ریہ ںیھت ہک اوہنں ےن اانپ اہھت ااھٹ رک اںیہن وبےنل ےس ابز راھک ۔

 ںیم اینپ ویبی اور ےچب اک ایخل رھک اتکس وہں ےھجم آپ یک رضورت ںیہن وہ رسد رہمی ےس وبال ۔

 اس ےک ےیل ںیم آپ اک رکش زگار وہں ۔ آپ اہیں کت آںیئ امہرے ےیل فیلکت ااھٹیئ

 وعن ہہک رکاورپ الچ ایگ ہکبج آزرو وھپوھپ ےک اسےنم رشدنمہ وہ رک رہ یئگ ۔

 ااھچ اٹیب ںیم یتلچ وہں ۔وفن رکوں یگ ارگ تعیبط زمدی رخاب وہیئ وت اتبان ےھجم ۔

 وھپوھپ ےن اےتھٹ وہےئ اہک اےنت ںیم وعن ویافینرم جنیچ رک ےک ےچین آ اکچ اھت
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 سک ےک اسھت اجںیئ یگ آپ آےیئ ںیم آپ وک رھگ وھچڑ د  وہں ۔

 رہ آںیئوہ اںیہن اتہک اگڑی یک اچیب ااھٹ رک ابرہ لکن ایگ بج ہک وہ آرزو ےس لم آہتسہ آہتسہ اس ےک ےھچیپ دقم ااھٹیت اب

 

💕 

 آج اںیہن آرزو ےس ےلم وپرا اکی ہنیہم زگر اکچ اھت ۔

ےک دعب آرزو ےن وفن یھب ہن ایک ۔ہن اجےن ایک ابت یھت ہک اس دن   

 اشدی وعن ےن اےس ابت رکےن ےس عنم رکدای وہاگ ۔

 زہدیہ تہب رپاشین یھت۔

 اںیہن رہوتق آرزو یک رپاشیین   ریتہ وج اینت مک  رم ںیم امں ےننب اج ریہ یھت اور وکیئ یھب ڑبا اس ےک اسھت ںیہن اھت ۔

 امان ےک وعن اک تہب ایخل رانھک اھت ۔

ےسی اعمالمت ںیم وعن یھب ھچک ںیہن اتھجمس اھت ۔نکیل ا  

 اوہنں ےن تہب ابر وعن وک وفن رکےن یک وکشش یک نکیل وہ ہشیمہ یہ ان یک اکزل اونگر رک د  ۔

 ںیہک ابر ان اک دل اچاہ ہک وہ اور آرزو ےس ےنلم ےک ےیل ان ےک رھگ یلچ اجےئ ۔

 نکیل رھپ دل رپ رھتپ رھک یتیل ۔

دوع ان یک لکش کت ںیہن دانھکی اچاتہ اھت ۔وہ ان ےس انلم وت   

 وہ ںیہن اچاتہ اھت ہک آرزو یھب ان ےک اسھت یسک مسق اک وکیئ  قلع رےھک۔

 اوروہ آرزو ےس ابر ابر لم رک ان دوونں ںیم دبزمیگ دیپا ںیہن رکان اچیتہ یھت ۔

۔اںیہن نیقی اھت ہک وعن ےن یہ آرزو وک ان ےس ابت رکےن ےک ےیل عنم رک دای ےہ   

💕 

زہم اک اکی ہنیہم زگر اکچ اھت اس ےن وھپوھپ ےس ابت ںیہن یک یھت ۔اس دن وعن بج رھگ واسپ آای وت بس ےس ےلہپ اس ےن اکی رتہبنی ڑبی  رم یک الم

 ااظتنم رکواای ۔

 وج اس یک ریغ وموجدیگ ںیم آرزو اک ایخل رےھک ۔

اھت ہک آج ےک دعب وہ وھپوھپ وک یھبک وفن ںیہن رکے یگ ۔اور اس اک ااظتنم وہےن ےک دعب وعن ےن آرزو وک یہی آرڈر دای   

 اےس بج یھب وکیئ رپومل وہیئگ وت وہ ان ےس راہطب رکے ہن ہک اینپ وھپوھپ ےس ۔

 ان ولوگں ےس دور وہرک ارک اکمن ںیم اس ےیل رہ راہ ےہ اتہک ان ولوگں اک اسہی یھب اس یک زدنیگ رپ ہن ڑپے۔



م 

ق

 

ش
ع

ارجی اشہ                                     از                       ددیاِر   

 

Shaheenebooks.com Page 121 
 

دای اھت ہک ان ولوگں یک اینپ زدنیگ ںیم اخمتفل اےس رہزگ وگارا ںیہن ۔وعن ےن اےس اصف وظفلں ںیم ہہک   

 اس ےیل رتہب وہاگ ہک آرزو یھب اب ےس وکیئ  قلع ہن رےھک ۔

 آرزو ےن اےس تہب اھجمسےن یک وکشش یک نکیل اور اینپ ابت ےس ہن اٹلپ ۔

شش ویکں ہن رکےل نکیل  تمہ اہر ےک ھٹیب اجیت وہ اچےہ ینتک یھب وکاس یک وہج ےس ان دوونں ںیم اکیف ڑلاایئں یھب وہیئ   ےک ا زڈ ےپ آرزو ہشیمہ

 یھبک یھب اس ےس ڑل ںیہن اپیت یھت ۔

 وعن یک اویچن آواز ےک اسےنم اس یک آواز دب اجیت ۔

 اجنےن ویکں اےس وعن یک اویچن آواز ےس ڈر اتگل اھت ۔

یتکس یھت وہ دو ےتفہ ےس اس ےس انراض یھت۔آرزو ھجمس یئگ یھت ہک وہ وعن ےس ڑل ںیہن یتکس نکیل انراض وت   

 اور روز آرک اےس انمےن یک وکشش رکات ۔

 نکیل آرزو ےن ان امےنن یک مسق اھک ریھک یھت آج لک اس ےن اکی یہ رھ اگلیئ یھت ہک اےس واسپ ایس رھگ ںیم اج رک رانہ ےہ ۔

ہصغ رکات اور رھپ وخد یھب انراص وہ رک ھٹیب اجات ۔ وعن اےس انمےن یک وکشش رکات ےہ اور بج ابت سب ےس ابرہ وہ اجیت الچات  

 رھپ دورسے دن اکی ےن رسے ےس اےس انمےن یک وکشش رکات ۔

 وعن ےن ےصغ ںیم آرک اس اک ربمن دبل دای وہ اجاتن اھت ہک آرزو وک وکیئ ربمن اید ںیہن ےہ ۔

   یک وہج ےس اب وہ وھپوھپ ےس ابت ںیہن رک اپ ریہ یھت

💕 

وکیئ ابت ںیہن ےہ بس ھچک ابلکل کیھٹ ےہ ۔رپاشیین یک   

 سب اینپ وخراک اک اخص ایخل رںیھک آپ تہب زمکور ںیہ ۔

 ابیق   رطح ےس آپ ےک ڈنبسہ اک ایخل رھک رےہ ںیہ

 ان اشءاہلل وکیئ رپامل ںیہن وہیگ ۔

زایدہ رکںی ےگ ۔ ان اشءاہلل اور یھب اماشاہلل آپ تہب ایپری ںیہ اور آپ ےک ڈنبسہ آپ ےس تہب ایپر رکےت ںیہ ےبیب آاجےن ےک دعب  

 ڈارٹک ےن رکسماےت وہےئ اسےنم یھٹیب یھت آرزو ےس اہک۔

 وت وہ ےب اسا ہ رشامدی۔

 رھپ اکی  رظ رمکے ےک ابرہ داھک اہجں وعن اس اک ااظتنر رک راہ اھت ۔

 وہ حبص زربدیتس اےس اسھت الای اھت ۔

داھک ریہ یھت ۔ ورہن وہ وت اس ےک اسھت وہلٹپس آےن ںیم یھب رخنے  

 ہی ابت ارک یھت ہک وعن ےک اسےنم اس ےک رخنے مک یہ ےتلچ ےھت ۔
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 وہ اھٹ رک ابرہ اس ےک اپس آیئ۔

 وہایگ کیچ اپ اب رھگ ںیلچ آرزو ےن ہنم انب رک اہک ۔

 ایک اہک ڈارٹک ےن وعن ےن رکف دنمی ےس وپاھچ ۔

دای اھت وہ ہنم انبیت آےگ لچ دی۔ایک ےہک یگ ڈارٹک ابلکل کیھٹ وہں ںیم ںیم ےن وت رھگ ہپ وبل   

 اس یک انرایگض وعن وک تہب اھبری رپ ریہ یھت ۔

 ھچک وت اتبای یہ وہاگ ڈارٹک ےن وعن اس ےس ابت رکےن ےک اہبےن ڈوھڈن راہ اھت ۔

ی ےہ ۔اور اب آپ ےھجم رھگ وھچڑ رک اجںیئ

ھ

ت

ٹ لن  
ہ

اےنپ اکم رپ آرزو ےن ہنم ریھپےت  ھچک ںیہن اہک سب اانت یہ اہک ہک ںیم ابلکل کیھٹ وہں اور ےب یب یھب 

 وہےئ اہک وت وہ رکسما دای ۔

 نکیل آج وت ںیم اسرا دن اینپ ویبی ےک اسھت زگاروں اگ ۔

 اکی زمے دار اس چنل رکےت ںیہ رھپ ںیہک وھگےنم ےلچ ےگ وعن ےن آرف یک ۔

اجان اھت ۔اب آرزو اانپ ہنم دیساھ رےیھک وت کیھٹ ورہن وھتڑی د ر ےک دعب وعن وک یھب ہصغ آ   

ن یک رطف داھک وج وع ںیم ابرہ اک اھکان ںیہن اھک یتکس وعن یج ڈارٹک ےن عنم ایک ےہ ۔اور وےسی یھب وھپوھپ یتہک ںیہ ہک وہ ھچک وبےنل یہ وایل یھت ہک اس ےن

 دیجنسہ  رظوں ےس اےس دھکی راہ اھت ۔

 بلطم اصف اھت ان اک ذرک رکےک اس ےن وعن اک ومڈ رخاب رک دای ےہ ۔

وہں اور آج ںیم وخد اےنپ  ان اھکان وہات ےہ آرزو ابرہ اک ای رھگ اک وکیئ رفق ںیہن ڑپات نکیل ارگ ڈارٹک ےن عنم ایک ےہ وت کیھٹ ےہ ںیم ںیہمت واسپ رھگ ےل اتلچاھک

 اہوھتں ےس اہمترے ےیل ھچک الشیپس انبؤں اگ ۔

۔وعن ےن آج اےنپ ےصغ وک رٹنکول رک ےکاےس وخش رکےن یک وکشش یک یھت   

   یک وہج ےس آرزو ھچک ہن وبل اپیئ۔

💕 

 وہ اےس ےل رک رھگ آای اور اےنپ ےہک ےک نیع اطمقب اس ےک ےئل اس یک دنسپ اک اھکان انبےن اگل ۔

 آرزو اجیتن یھت ہک نچک اک ایک احل وہ اکچ وہاگ ۔

 اچیبری راحیہن آیٹن اور وھجیٹ دوونں وک اس ےن نچک ےس ابرہ اکنل دای اھت ۔

ہن آیٹن ہی وسچ رک رس ڑکپ رک ھٹیب یکچ یھت ہک نچک اک ایک احل وہ ایگ ےہ ۔ہکبج راحی  

 اور وھجیٹ ھٹیب رک اےنپ آےن واےل اکم وک نگ ریہ یھت ۔

 ابیج ایھب یج وک عنم رکںی ان اانت دنگ الیھپ دای ےہ رہ رطف اس وک ےتٹیمس ےتٹیمس اچر دن رک اجںیئ ےگ ۔

ہکبج وہ اجیتن یھت ہک وعن ارگ ھچک اھٹن ےل وت اےس رک ےکیہ دم ےل اگ ۔ وھچیٹ ےن ےب یسب ےس آرک اس یک تنم یک  
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ر  وعن ااھچ اھکان انب ےت ںیہ ای ںیہن نکیل اھکان وت وہ انب رک رںیہ ےگ

 

 ٹ کٹ
سن

 

ی

 اب اس ابت ےس وکیئ رفق ںیہن ڑپات ہک ا

💕 

 رھپ ھچک یہ د ر ےک دعب آرزو ےک اسےنم اکی زمے دار یس ڈش احرض یھت۔

اھکؤ ںیم ےن زدنیگ ںیم یلہپ ابر ھچک انبای ےہ ۔ولچ آرزو   

 دلجی ےس ٹسیٹ رک ےک اتبؤ ہک اسیک انب ےہ ۔

 وعن ےک الشیپس رٹٹنمٹی ےس آرزو اینپ انرایگض وھبل یئگ یھت ۔

  ےس اھکان انبای اھت ۔تنحموعن ےن اےنپ اہھت ےس وناہل انب رک اس ےک ہنم ںیم ڈاال اور اب وہ ااسکیڈیئ اس وہرک اےس دھکی راہ اھت آرخ اس ےن اینت 

 ہکبج آرزو رہ نکمم وکشش رک ریہ یھت ہک ہی وناہل ادنر الچ اجےئ ۔

 نکیل آرزو ہن اےس اھک اپ ریہ یھت اور ہن یہ اکنل اپریہ یھت ۔

 اےس ھجمس ںیہن آ راہ اھت ہک وعن ےن آرخ اس ڈش ںیم ااسی ایک ڈاال ےہ ۔

 آرخ آرزو اےنپ احمذ ںیم اکایمب وہیئ ۔

 ربرقار یھت ۔اتبؤ 

 

ٹ

 

من

 

ن

 

پ
ہن اسیک انب ےہ وعن ےن وپاھچ ےجہل ںیم ااسکی  

 تہب ااھچ آرزو ےن ڑبی لکشم ےس اافلظ ادا ےیک ۔

 چس ںیم روک ویکں یئگ اور اھکؤ ہن وعن ےن اکی اور وناہل انب رک زربدیتس اس ےک ہنم ںیم ڈاال ۔

  ینیچ اک ڈہب ےل رک آںیئ ۔اس ےس ےلہپ ہک آرزو اےس ےنلکن یک وکشش رکیت راحیہن آیٹن اہھت ںیم

رطف  رسیج آپ ےن کمن یک ہگج ینیچ ڈال دی ےہ اھکےن ںیم راحیہن آیٹن ےن وعن ےک رس رپ دامھہک رکےت وہےئ اتبای وعن ےن ےب ینیقی ےس آرزو یک

 داھک ۔وج ڑبی لکشم ےس وعن اک اےنپ ہنم ںیم ڈاال وہا وناہل اپھچےن یک وکشش رک ریہ یھت ۔

ہن وک دھکی راہ اھتوعن ریحت ےس راحی  

 ہکبج وہ رکش زگار  رظوں ےس اںیہن دھکی ریہ یھت

 اور ںیہمت ہی ااھچ رک راہ اھت اس ابر وعن ےن  تخ ہاگوہں ےس اےس وھگرا۔

 ہی بس ھچک  م ریما دل رےنھک ےک ےئل ہہک ریہ یھت وعن ےندھک ےس اہک ۔

ح ےس زدنیگ ںیہن  ےٹ یگ ۔وعن ےن اھجمسان اچاہ ۔دخا ےک ےئل آرزو وج زیچ ںیہمت اندنسپ وہ ےھجم اتبای رکو اس رط  

 ارگ ںیم یتہک ہک ہی ااھچ ںیہن ےہ وت آپ وک ربا اتگل ہن وہ وصعمتیم ےس وبیل ۔

 ےھجم ااھچ گےگ ای ربا نکیل آج ےک دعب  م یسیک رُبی زیچ وک ااھچ ںیہن وہکیگ ۔

  م اےنت رخاب اھکےن وک سک رطح ےس اھک ریہ یھت۔

ینپ انبیئ وہیئ ڈش یک رطف داھک ۔وعن ےن اکی  رظ ا  
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 ااھٹو ہی بس اور ھچک ااھچ اس انبرک الو اس ےن راحیہن وک آرڈر دای ۔

   یک لیمکت رکےت وہےئ وہ وفرا ربنت ااھٹ رک ےل یگ ۔

💕 

 اشم یک رقتابی است ےجب اک وتق اھت بج وعن وکوفن آای۔

  وہےئ اہککیھٹ ےہ رس ںیم ھچک د ر ںیم اتچنہپ وہں وعن ےن وفن رےتھک

 اجنےن ایک ابت وہیئ یھت نکیل آرزو سب اانت یہ نس اپیئ یھت ہک وہ اےس اس وتق االیک وھچڑ ےک اج راہ ےہ ۔

وعن یج آپ اہکں اجرےہ ںیہ اس وتق راحیہن اور وھچیٹ ےک اجےن ےک دعب وہ ایھب ایھب دروازہ دنب رکےک آیئ یھت بج وممس ےک رطخانک ارادے 

رمکے ںیم وعن ےک اپس آیئ۔دھکی رک وہ وفرا اےنپ   

 ونس آرزو  م دروازہ دنب رک ول ےھجم تہب رضوری اکم ےہ ںیم وھتڑی د ر ںیم واسپ آ اجؤں اگ ۔

 وعن ویافینرم ےنہپ ایتر ڑھکا اھت۔

وھچڑ رک ۔دےیھکی ابرہ  ںیہن وعن یج ابرہ ابرش وہےن وایل ےہ آپ اس وتق ںیہک ںیہن اجںیئ ےگ ۔وعن یج ںیم ےسیک روہں یگ زیلپ تم اجںیئ ےھجم اےلیک

 ابرش وہےن وایل ےہ ۔آرزو اس یک اجےن اک نس رک روےن وایل وہیئگ ۔

 اووہ آرزو ایک وہایگ ےہ ںیہمت سب وھتڑی د ر ںیم واسپ آاجوں اگ ۔

وع وہیت ےہ بت کت ںیم رش اور ےھجم وت رک راہ ےہ ہک ابرش یھب رصف آھکن وچمیل لیھک ریہ ےہ آج ںیہن وہیگ ابرش اور ارگ وہ یھب یئگ وت بج کت ہی

 واسپ آ اجؤں اگ وعن ےن اےس دالہس دےتی وہےئ اہک ۔

 ںیہن وعن یج زیلپ آپ ںیہن اجںیئ سب ںیہن اجںیئ آپ ںیم ےن ہہک دای ان آرزو دضی ادناز ںیم وبیل ۔

 آلکج وہ تہب دضی وہیت اجریہ یھت ۔ڈارٹک ےن اہک اھت ہک اےسی وتق ںیم اس اک ڑچڑچانپ انرلم ےہ ۔

یک وہج ےس وعن یھب ڑبی وخیش ےس اس ےک رخنے ااھٹ راہ اھت ۔ اس  

 ریمی اجن ںیم وھتڑی د ر ںیم واسپ آ اجؤں اگ ںیہمت ابلکل یھب رپاشین وہےن یک رضورت ںیہن ےہ ۔وہ اےس ایپر ےس اھجمسےت وہےئ وبال ۔

رزو ےن لح شیپ ےیک   رپ وعن ےک ےھجم اےنپ اسھت ےل آےیئ اگ آ ارگ ایسی ابت ےہ وعن یج وت ےھجم راےتس ںیم وھپوھپ ےک رھگ وھچڑ دںی اور وایسپ رپ

 امےھت رپ لب ڑپ ےئگ ۔

س ےب ا اہمترے اسھت ہلئسم ایک ےہ آرزو اہمترے اپس رہ ابت اک اکی یہ لح ےہ ۔۔۔ بج ںیم ہہک راہ وہں ںیم وھتڑی د ر ںیم واسپ آ اجؤہاگ وت رھپ

 وضفل دض اک ایک بلطم ےہ ۔

 یک ےہ ںیم وخد یہ دروازہ وھکلںیم ےن اہک ہن ںیم وھت

 

ن ٹ
ٹ ک
ب ل
 ڑی د ر ںیم واسپ آ اجؤں اگ آرام ےس دروازہ دنب رکو ۔اور رھپ اج رک وس اجؤ ۔ریمے اپس ڈو

 ےک آ اجؤں اگ ۔

 اس ابر وہ وھتڑا یتخس ےس وبال وت آرزو ھچک یھب ہن وبل اپیئ۔
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 ومڈ کیھٹ رک اانپ ایر دلجی آ اجؤں اگ ۔

رھپ ایپر ےس اھجمسےت وہےئ وبال ۔وہ اجےن ےس ےلہپ اکی ابر   

 وت آرزو ےن انب ھچک وبےل دروازہ دنب رک دای ۔

 بج ہک وممس ےک رطخانک ویتر دھکی رک وبہ اور زایدہ ڈرےن   یھت

💕 

 وعن وک ےئگ وہےئ ایھب وھتڑی یہ د ر وہیئ یھت ہک زیت ابرش رشوع وہیئگ ۔

ابلکل یہ رتسب ںیم سھگ یئگ ۔ وہ وج ےلہپ یہ ڈر ےک یھٹیب یھت ابرش یک آواز نس رک  

 ای اہلل یج ابرش کشیب وہیت رےہ وکیئ ہلئسم ںیہن ےہ سب یلجب ںیہن ڑکینک اچےیہ ۔

 وہ دوونں اہھت وجڑے داعںیئ امگن ریہ یھت ۔

 بج ااچکن زیت ڑکیتک یلجب یک آواز آیئ ۔

 اور اس ےک اسھت یہ آرزو یک خیچ دنلب وہیئ ۔

ای اور وعن ےک ربمن رپ وفن رکےن   ۔اس ےن دلجی ےس اانپ ومابلئ ااھٹ  

 نکیل وفن اتجب راہ اور وعن ےن ںیہن ااھٹای ۔

 ن یج زیلپ وفن ااھٹےیئ اہیں تہب زیت ابرش وہ ریہ ےہ ۔

 

 ع

 ای اہلل یج وعن یج وفن ویکں ںیہن ااھٹ رےہ ۔

 آرزو ےن رپاشیین ےس رھپ ےس ربمن ڈالئ رکان رشوع ایک ۔

  یھب وعن ےن وفن ہن ااھٹای ۔نکیل ابر ابر وفن رکےن ےک دعب

 ایاہلل یج وعن یج وت وفن یہ ںیہن ااھٹ رےہ ںیم ایک رکوں ۔

 تہب وکشش ےک دعب وہ تمہ رک ےک وسےن یک وکشش رکےن   ۔

 نکیل اس یک ہی وکشش اناکم اثتب وہیئ ویکہکن تہب ۔ وکشش ےک دعب یھب اےس دنین ہن آیئ

آواز آیت یھت اور اس اک اھنن اس دل اک پ ااتھٹ ۔ ابرہ رہ وھتڑی د ر ےک دعب ڑکیتک یلجب یک  

 اس ےن ڈر رک اکی ابر رھپ ےس وعن وک وفن المان رشوع ایک نکیل اپچن ھچ ابر وفن رکےن ےک دعب یھب وعن ےن وفن ہن ااھٹای ۔

 بج ااچکن الٹئ یلچ یئگ ۔

 اور الٹئ اجےت یہ آرزو اک ڈر زمدی ڑبھ ایگ ۔

ر ےک امرے روےن   ۔اب آوسن روانک لکشم اھت ۔وہ ڈ  

 روےت روےت اس ےن اکی ابر رھپ ےس وعن وک وفن المان اچاہ
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 اور رہ ابر یک رطح وعن ےن اس ابر یھب وفن ںیہن ااھٹای ۔اب وت وفن یک رٹیبی یھب متخ وہےن وایل یھت ۔

 اور ارگ ااسی وہا وت رمکے ںیم ادنریھا وہ اجےئ اگ رھپ اس اک اہیں رانک اننکمم ےہ ۔

وت ےچین واےل رمکے ںیم ےہ ےچینواےل رمکے ںیم یلچ اجیت وہں واہں یلجب ڑکےنک یک یھب آواز مک آےئ یگ ۔اٹرچ   

 وہ اےنپ ومابلئ یک اٹرچ الجےئ ےچین یک رطف آیئ

 وہ آہتسہ آہتسہ یتلچ ڑیسویھں ےک اپس آںیئ ایھب اس ےن یلہپ ڑیسیھ رپ یہ ریپ راھک اھت بج اس اک وفن ااچکن دنب وہایگ ۔

۔ایس وتق یلجب ڑکےنک یک وہج ےس آرزو ڈر رک ےھچیپ واسپ اےنپ رمکے ںیم اجےن   ہک اس اک اپوں السھپ اور وہ ڑیسویھں ےس ےچین رگ یئگ اور  

 درد یک اکی رہل اس ےک وپرے مسج ںیم دوڑی یھت ۔

 اس ےن اےنپ آپ وک ناچےن یک رہ نکمم وکشش یک ۔

ابر رھپ ےس اس رھگ ںیم آرزو یک وخیچں یک آواز وگیجن ۔نکیل وہ اےنپ آپ وک ںیہن ناچ اپیئ۔اور اکی   

 نکیل ہی ںیخیچ ڈر ای وخف یک وہج ےس ںیہن ہکلب اس درد یک وہج ےس یھت وج اس وتق آرزو ربداتش رک ریہ یھت

 

 

💕 

  ےھت  ےسی دھکی رک وہ رپاشین وہایگ

 

ر
ج 
من س

 وعن ےن  ےسی یہ اانپ ومابلئ اون ایک وت اس ںیم الدعتاد آرزو ےک 

  ابرش یک وہج ےس وہ تہب زایدہ ڈر یئگ وہیگ نکیل اب ابرش اکیف مک وہ یکچ یھت ۔ ًانیق

 اشدی اب کت وت وہ وس یھب یکچ وہیگ نکیل وعن ےک آےن ےس ےلہپ وہ یھبک ںیہن وسیت یھت ۔

   ک اور ڈراپ رکےن اجات اھت ۔ےس رم ریمے اسھت ےلچ اگ ای اےلیک اجےئ اگ  رم یک اگڑی ےلھچپ ھچک دونں ےس رخاب یھت   یک وہج ےس وعن ا

 ایروھچڑ دے ےھجم اور آرزو اھبیھب ےک اہھت یک اچےئ الپ دے اس اےاسی یپ ےن وت آج دامغ اک دیہ رک ےک رھک دای ۔

 اھبیھب ےک اہھت یک اچےئ یپ ےک رسکیلی وہ اجؤں اگ

  رم ےن اہک

 وہ وت کیھٹ ےہ نکیل ایر ےھجم وت ےلہپ رھگ اجان ےہ وعن ےن اہک ۔

ں وت مہ ریتے رھگ یہ اجرےہ ںیہ ہن  رم وک ھچک ھجمس ہن آای ۔اہ  

 ںیم اس رھگ یک ںیہن وہ رپاےن واےل رھگ یک ابت رک راہ وہں وعن ےن اھجمسای وت  رم ےباسا ہ رکسماای

 وت آج یھب ایس رھگ وک اانپ رھگ اماتن ےہ ہتپ ےہ ےھجت ۔

 ےلہپ ےس انبےئ ےھٹیب وہےت  دل ےس ااترےن یک وکشش رکے نکیل وہ امہرے دل ںیم اانپ رھگھچک زیچںی اور ھچک رےتش یھبک ںیہن دبل ےت اچےہ مہ اںیہن
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 ںیہ ۔

  ن روتشں ےس وت اجن ڑھچا رک اھبانگ اچہ راہ ےہ ہن وعن وہ ریتے دل ںیم ہگج انب رک ےھٹیب ںیہ ۔

وکشش یک ۔ان روتشں ےس دانم ناچان اانت آاسن ںیہن  رم ےن آج رھپ اےس اھجمسےن یک اناکم یس   

 سب سب ریتے رچکیل یک رضورت ںیہن ےہ ںیم سب آرخی ابر اس رھگ ںیم اج راہ وہں آج ںیم ہی ہصق یہ امتم رک دےنی واال وہ ں ۔

 وعن ےن ےصغ ےس اس یک ابت اکیٹ ۔

 آرزو بک ےس وفن ےئک اج ریہ یھت نکیل ےلھچپ آدےھ ےٹنھگ ےس اس ےن وکیئ وفن ںیہن ایک ۔

یگ ۔۔۔ ًانیق انراض وہیئگ وہ  

 وہ رکسماےت وہےئ وفن بیج ںیم ڈال اکچ اھت اس اک ارادہ رھگ اجرک یہ آرزو وک انمےن اک اھت ۔

💕 

 ابیق بس ھچک وت کیھٹ ےہ وعن نکیل مہ اہیں ویکں آےئ ںیہ  رم ےن وپاھچ ۔

 ایھب وت اتبای ےھجت آج ںیم اس رھگ ےس رہ رہتش وتڑےن آای وہں وعن اتبات وہا ادنر الچ ایگ ۔

  رم یھب اس ےک ےھچیپ آای ۔وت 

ےنل ےس ابز ارے وعن اٹیب آؤ ہن  م واہں ویکں ڑھکے وہ زہدیہ رقتًابی اھبےتگ وہےئ اس ےک رقبی آںیئ بج وعن ےن اانپ اہھت ااھٹ رک اںیہن ھچک یھب وب

 راھک ۔

فطل ادنوز وہ رےہ ےھت ۔ ےلہپ ےھٹیب اچےئ ےسےھجم ھچک رضوری اکم اھت اس ےن امتم رھگ واولں یک رطف اکی  رظ ااھٹ رک داھک وج وھتڑی د ر   

 ان ےک رھگ ںیم رات ےک وتق اچےئ یپ اجیت یھت ۔

 مہ ھٹیب ےک ابت رکےت ںیہ وعن زہدیہ اےنت دونں ےک دعب اےس دھکی رک تہب وخش یھت ۔

 ہکبج آرزو ےس ان اک راہطب اب ہن وہےن ےک ربارب اھت ۔

اپیئ یھت اور ہن یہ وفن رپ وکیئ راہطب اھت ۔ ویکہکن اس دن ےک دعب وہ آرزو ےس اب کت ہن لم  

ں ہی ان دوونں وہ ںیم اہیں ےنھٹیب ںیہن آای ہی رپیپ دےنی آای وہں ہی رھگ وج دادا ےن ریمے انم ایک اھت ںیم واسپ آپ ےک وشرہ آپ ےک ھٹیج ےک انم رک اکچ

  بس ھچک ریمے انم رکےک ۔یک اجدیئاد ےہ ان دوونں اک قح اتنب ےہ اس رپ دادا ےن طلغ ہلصیف ایک اھت ہی

 اور اب اےس ںیم کیھٹ رکےن اج راہ وہں

 آج ےس ریما اس رھگ ےس اس رھگ ےک ولوگں ےس اور اخص رک ےک آپ ےس وکیئ  قلع ںیہن ۔

 وعن انب یسک احلظ ےک اور ہی اجےن ریغب ےک اس ےک اافلظ یسک ےک دل رپ رجنخ یک رطح لچ رےہ ںیہ وبال

  ےس اانپ رہ رہتش متخ رک راہ وہں ۔ںیم آپ ےس اور آپ ےک اس رھگ

 اب آپ ولگ ریمی ویبی ےس وکیئ  قلع ںیہن رںیھک ےگ ہن ھجم ےس آپ اک وکیئ رہتش ےہ اور ہن یہ ریمی ویبی اور ریمے ےچب ےس ۔
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 انیقی آپ ولگ ریمی ابت وک وہرتہب وہاگ ہک اب آپ امہری زدنیگ ںیم ارٹن ریف ہن رکںی ۔ںیم ںیہن اچاتہ ہک ریمی زدنیگ آپ ولوگں یک وہج ےس ڈرٹسب 

 ھجمس ےکچ وہں ےگ وہ تالئ وک لبیٹ رپ اتکٹپ واہں ےس ابرہ لکن اکچ اھت ۔

 ہکبج اس یک امں وںیہ زنیم رپ ھٹیب ےک داھڑے امر امر ےک روےن   آج اس ےن اانپ آرخی اہسرا یھب وھکدای۔

 ان یک رہ ادیم وٹھ یکچ یھت رک اکپرے اگ وہ اےس اعمف رک دے اگ بس رپ اپین رھپ اکچ اھت وہ وج اےس نیقی اھت ہک اس اک اٹیب ولھ ےک آےئ اگ وہ اےس امں ہہک

 ۔

 بس یہ اداس ےھت ۔ریمس اور احرث اھبگ رک ان ےک رقبی آےئ اور اںیہن اشونں ےس اھتم رک اےنپ اسھت اگلای

 رووک اےس وہ الچ اجےئ اگ وہ ےھجم وھچڑ رک الچ اجےئ اگ دخا ےک ےئل رووک ۔

وت روک ول اےس زہدیہ ےک روےن یک آوازںی ابرہ کت آ ریہ یھت  رم وک ےب اسا ہ ان رپ رتس آای نکیل ان ےک رھتپ دل ےٹیب اک دل ہن الگپ ۔وکیئ   

 وعن ہی وت ےن کیھٹ ںیہن ایک  رم ہن رہ اکس وت وبل ڑپا ۔

ات وہںابلکل کیھٹ ایک ےہ ںیم ےن اورزایدہ ابںیت تم رک لچ ےھجت آرزو ےک اہھت یک اچےئ الپ  

 وعن اس یک ابت وک اتیمہ دےی ریغب وبال اور اگڑی اٹسرھ رکدی

💕 

  رم اک ومڈ اسرے راےتس اوف راہ وہج وت وعن اجاتن اھت اس ےیل وپانھچ اس ےن رضوری ہن اھجمس ۔

 ایر وہ ولگ ریمے رھگ واےل ںیہ دخا ےک ےئل اس رطح ےس ہنم انب رک تم ھٹیب ۔

   رم ےن ےصغ ےس اہک ۔وت ےن ان ےک اسھت کیھٹ ںیہن ایک

 وہ وعرت   ےک القئ ےہ ںیم ےن اےس ویہ دای ےہ ۔

 زابن اھبنسل ےک ابت رک وعن وت اینپ امں ےک ابرے ںیم ابت رک راہ ےہ  رم ےصغ ےس وبال ۔

  وت ااجنن ےہ ہک اس امں ےن ریمے اسھت ایک ایک اب وعن وک یھب ہصغ آےن اگل
ُ

ت

 اہں  ےسی ئ

وک ںیہن داتھکی ہشیمہ دورسوں یک زیچوں ےس یطلغ اکنےنل یک وکشش رکات ےہ ۔ وعن وت یھبک اینپ ویطلغں  

 رک اتکس وت اکی امں ےک ںیہن امان ہک وہ ےھجت اس داین ںیم ںیہن الان اچیتہ یھت نکیل رھپ یھب وت آای ہن وہ ریتی امں ںیہ اس داین ںیم ان ےس زایدہ ےھجت وکیئ ایپر

یھب اس رپ ہصغ رک راہ اھت ۔ اسھت ااسی ےسیک رک اتکس ےہ  رم اب  

 امں۔۔۔وہ اسنہ ایسی وہیت ےہ امں ۔۔وعن ےن رس  اکٹھ ۔

 امں امں وہیت ےہ اور وہ ایسی ویسی ںیہن وہیت

 نکیل چس وت ہی ےہ ہک امں یک دقر رصف وہ ولگ ھجمس ےت ںیہ  ن یک امں ںیہن وہیت  رم ےن ےب اسا ہ اینپ آوھکنں ےس آوسن اصف ےیک ےھت

اچےتہ وہےئ یھب اےس رہھ ایک اھت ۔وعن ےن ان   

 یھبت اس اک رھگ آایگ ۔
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 وعن ےن ابرہ آ رک دروازہ اٹھکٹھکای نکیل ادنر ےس وکیئ آواز ہن آیئ

اس ںگا  وعن ےن ؤ۔آرزو اورپ واےل رمکے ںیم ےہ اشدی وسیکچ وہیگ نکیل وکیئ ابت ںیہن آرزو وس یئگ وت ایک وہا ںیم وہں ہن ںیم اےنپ ایر ےک ےئل اچےئ انب

 یک اکنیل۔

 

ن ٹ
 اک ومڈ کیھٹ رکےن ےک ےئل اہک اور اینپ بیج ےس ڈب لک

 نکیل دروازہ وھکل ےک  ےسی یہ اوہنں ےن ادنر دقم راھک ۔

 وعن وک اگل  ےسی اس اک وپرا ووجد ےب اجن وہےن اگل ےہ ۔

 آرزو ےب وہش زنیم رپ ڑپی یھت وہ دوڑ رکاس ےک رقبی آای ۔

ہ اںیھن ڑیسویھں ےس رگی ےہ ۔ہکبج  رم ادنازہ اگل اکچ اھت ہک و  

 ویکہکن آدیھ ڑیسویھں رپ اس اک ومابلئ ڑپا اھت ۔

 ن اتگل ےہ اھبیھب ڑیسویھں ےس رگ یئگ ںیہ وت دلجی ےس ااھٹ رک ابرہ الںیم اگڑی ااٹسرھ رکات وہں ۔

 

 ع

  رم ےن دلجی ےس اہک اور اس ےک اہھت ےس اگڑی یک اچیب ےل رک ابرہ یک رطف اھباگ ۔

وھچڑ   ںیہن وہاگ مہ ایھب ڈارٹک ےک اپس لچ رےہ ںیہ ۔وع ن وک اینپ یطلغ اک دشت ےس ااسحس وہ راہ اھت وہ ےسیک اس احتل ںیم اےس االیکآرزو ںیہمت ھچک

 ےک اج اتکس اھت بج ہک وہ اجاتن ےہ ہک اےس ابرش ےس وخف آات ےہ ۔

 وہ اےس ااھٹےئ ےبینیچ ےس ابرہ یک رطف اھباگ اھت ۔

وھک دےنی اک ۔ اکی ڈر اکی وخف بس ھچک  

زو ینتک د ر ےس واہں ےچین روہ وج اینپ ارک داین اسبےن اجراہاھت اینپ ارک داین انبےن اج راہ اھت بس ھچک متخ وہ راہ اھت وہ یھب اس یک  رظوں ےک اسےنم ہن اجےن آ

 ڑپی یھت ۔

وہ ۔اینت رسدی اور ابرش ںیم آرزو یک احتل ہن اجےن ینتک د ر ےس فیلکت ےس ڑتیتپ ریہ وہیگ   

  رم ےن اگڑی لف ڈیپس ںیم اتپسہل یک رطف ترھایئ ۔

 اور ھچک یہ د ر ںیم وہ ولگ اتپسہل چنہپ ےکچ ےھت

💕 

 دںیھکی ٹنشیپ یک احتل تہب رخاب ےہ ۔ںیمہ ڈویلری ایھب رکین وہیگ

 آپ داع رکںی ان اشءاہلل بس کیھٹ وہ اجےئ اگ ڈیلی ڈارٹک اےس دالہس دیتی ادنر اجےن   ۔

  اک انم نس رک وہ رپاشین وہ اکچ اھت ۔ہکبج آرپنشی

 ڈارٹک آپ ےن وت انرلم ڈویلری سیک اتبای اھت ۔وعن ےن رپاشیین ےس اہک

 یج اہں انرلم ڈویلری سیک وہات ارگ ہی انرلم ڈویلری وہیت ہی ڑیسویھں ےس ےچین رگی ںیہ

 ڈارٹک وتق اضعئ ےئک ریغب ادنر اج یکچ یھت ۔
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اای وہا رک راہ اھت  رم اک دل اچاہ ہک وہ ابصمح وک اہیں الب ےل ۔ہکبج وعن یک احتل ےس وہ اکیف ربھگ  

 نکیل ابصمح یھب اہیں ایک رک یتکس یھت ۔

  رم اب وخد تہب رپاشین وہ اکچ اھت بج ہک وعن اک وفن اس ےک اہھت ںیم اھت ۔

 اس ےن انب وعن ےک ابرے ںیم وسےچ وعن ےک رھگ رپ وفن ایک ۔

  ےن وفن ااھٹ ایل ۔اس اک وفن دےتھکی یہ زہدیہ  مگی

اہرولیہ آیٹن زیلپ ایک آپ ایس وتق اتپسہل چنہپ یتکس ںیہ آرزو اھبیھب ڑیسویھں ےس ےچین رگ یئگ ںیہ اور ےھجم اور وعن وک ھچک ھجمس ںیہن آ  

 زیلپ ارگ آپ اہیں آاجںیئ وت  رم ےن تہب ااجتلً ےجہل ںیم اہک ۔

سب ایھب یتچنہپ وہں زہدیہ ےن رپاشیین ےس اہک اٹیب وکن ےس اتپسہل ںیم آرزو کیھٹ وت ےہ ہن ںیم  

 آیٹن زیلپ آپ دلجی آاجںیئ

  رم ےن اںیہن ااتپسل ےک ابرے ںیم لیصفت ےس اتبےت وہےئ البای ۔

 ہکبج وعن رپاشیین ےس اھٹیب وہا اھت ۔

رضورت ےہوہ اجاتن اھت ےب کش وہ انتک یہ ویکں ہن ااکنر رک ےل اےس اس وتق رصف اور رصف اینپ یلمیف یک   

💕 

 اےنپ ےہک ےک اطمقب زہدیہ اور اس یک یلمیف ھچک یہ د ر ںیم ااتپسل چنہپ ےکچ ےھت

 ایک وہا آرزو وک کیھٹ وت ےہ ہن وہ ۔

 یک  اےنپ ےٹیبرکاوہنں ےن  رم ےس وپےنھچ ےک اجبےئ وعن ےس وپاھچ اھت اشدی اںیہن اس وتق اس ےس وکیئ اکشتی ہن یھت وہ اانپ روان دوھان دھک فیلکت وھبل 

 فیلکت ںیم اشلم وہریہ یھت ۔

 نکیل یف ااحلل وہ ھچک یھب ہن وبل اپای ۔

 وت رکف تم رکو وعن اٹیب آرزو ابلکل کیھٹ وہیگ ھچک ںیہن وہاگ بس ھچک کیھٹ ےہ ۔

 ایھب وہ اےس وح ہل دںی یہ ریہ یھت ہک ڈارٹک ابرہ آیئ

رھپ دمر وک ۔ دںیھکی اس وتق مہ رصف اکی یہ وک ناچ ےت ںیہ ای ےبیب وک ای  

یئ تادئہ وہاگ دلجی ےس ہلصیف رکںی ہک آپ سک یک زدنیگ ناچان اچےتہ ںیہ .۔دںیھکی ارگ آپ ےچب وک ناچان اچںیہ ےگ وت یھب ےھجم ںیہن اتگل ہک اس ےس وک

ھ اچڈلئ مک یہ آےگ زدنیگ ےس رسواویئ رک ےت ںیہ

ت

ن

 

من
 ںیہ اور ویسن 

 

ن ٹ

 

ب گن
ھ رپ

ت

ن

 

من
 ویکں ہک آپ ویکں ہک وہ ویسن 

ارٹک تالئ اور نیپ اس ےک اہھت ںیم ڑکپا یت ابرہ اجات وت واسپ اج یکچ یھتڈ  

 بج ہک وہ تالئ اور نیپ اےنپ اہھت ںیم ڑکپے ےب ینیقی ےساےس اجات وہا دھکی راہ اھت

م رک یسک ےچب یک رطح وپاھچ اھت ۔ھت اھتریمی آرزو وک ھچک ںیہن وہاتکس ںیم ھچک ںیہن وہےن دوں اگ اےس ۔ایم ایم ریمی آرزو وک ھچک ںیہن وہاگ ان وہ ان اک اہ  



م 

ق

 

ش
ع

ارجی اشہ                                     از                       ددیاِر   

 

Shaheenebooks.com Page 131 
 

 ںیم اینپ آرزو وک ھچک ںیہن وہےن دوں اگ ۔

 وعن ےن اکی لپ ںیم رپیپ ےک اخیل ڈےب ںیم کیٹ اگلدی

 ہکبج رنس اس ےک اہھت ےس رپیپ چنیھک رک واسپ ادنر اھبگ یکچ یھت ۔

 اباب ںیم ےن کیھٹ ایک ان ۔

ر رکات وہں ۔ںیم اس وک وھک ںیہن اتکس ںیم اس ےس تہب ایپ  

 اس ےن اےنپ اسھت ڑھکے اباب ےس وپاھچ ۔

  یھب چب ایگ ۔اباب ےن ایپر ےس اےس 27
ُ

ت

اکچپرا ۔ اسل ےلہپ ںیم ےن یھب یہی ہلصیف ایک اھت وعن ۔نکیل اس دن ہی زجعمہ وہا اھت ہک ریتی امں ےک اسھت ئ  

 نکیل وہ ےب ینیقی ےس ا ںیہن دھکی راہ اھت

یگ ہن اس ےن اہک اھتآرزو ھجم ےس انراض وت ںیہن وہ  

 وہ اجےئ یگ ہن ںیم ںیہناےس ہی ہچب یسک یھب احل ںیم اچےیہ وہ اینپ زدنیگ ںیم آےگ ڑبانھ اچیتہ ےہ وہ ےھجم ہفحت دانی اچیتہ یھت ایم ایم وہ ھجم ےس انراض وت 

 ےن ھچک طلغ وت ںیہن ایک ان ۔

  اسرا  م اسرا دھک وھبل اکچ اھت ۔وعن ان اک اہھت اھتںیم وپھچ راہ اھت اشدی وہ اینپ اسری انرایگض

 اشدی وہ اس وتق ہی وھبل اکچ اھت ہک وہ سک ےک اہسرے اھٹیب ےہ

 اشدی وہ ہی وھبل اکچ اھت وہ سک ےک دنکےھ ہپ رس رھک ےک رو راہ ےہ ۔

 ہن ریمی اجن ریما ہچب آرزو ھجت ےس انراض ںیہن وہیگ وت رکف ہن رک ۔

 بس ھچک ابلکل کیھٹ وہ اجےئ اگ ۔

آرپنشی اجری اھت ہکبج رہ زگرےت ےحمل ےک اسھت اس یک نشنیٹ ڑبیتھ اج ریہ یھتادنر   

💕 

 آپ یک وافئ اب رطخے ےس ابرہ ےہ ھچک یہ د ر ںیم اںیہن روح ںیم ٹفش رک دای اجےئ اگ ۔

 رنس اےس وخربخشی انسیئ اور واسپ یلچ یئگ ۔

۔ یق ڈارٹکی اکروایئ ریمس اور احرث ےن وپری یک یھتبج وعن ےن انب وسےچ ےھجمس زہدیہ وک اےنپ ےلگ اگلای اھت ہکبج اب  

 وعن ےک اس لکشم وتق ںیم وہ اس ےک بس ےس ڑبے اہسرے نب رک اس ےک اسھت ڑھکے وہےئ ےھت ۔

 اشدی یلمیف وہیت یہ ایس ےیل ےہ ۔

💕 

 وعن ےن رمکے ںیم دقم راھک وت آرزو ےن  رظںی ریھپ ںیل

اجےئ ےھجم ان اک رہچہ ںیہن دانھکی ۔وھپوھپ ہہک دےئجی اںیہن ہک اہیں ےس ےلچ   
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 ےسیک ہی اےنپ ےچب وک امر ےت ںیہ ۔

 آج ایکن وخد اسا ہ رفنت یک وہج ےس ںیم ےن اانپ ہچب وھک دای ۔

 ہہک دںی ان ےس یک ریما ان ےس وکیئ  قلع ںیہن ںیجیھب اںیہن اہیں ےس ںیم ایکن لکش کت ںیہن دانھکی اچیتہ ۔

ےئ ےصغ ےس الچیئ یھت ۔آرزو اانپ اسرا ڈر اور وخف الھب  

 وعن وک نیقی ںیہن آراہ اھت ہک آرزو اےس اےنپ یہ ےچب اک اقلت ہہک ریہ یھت ۔

 وعن ےن دو دقم آےگ ڑبھ رک اےس اھجمسان اچاہ ۔

 ہکبج آرزو یک اس ابت رپ اےس تہب ہصغ آای اھت

 وعن اٹیب ابرہ ولچ ہی وتق یہس ںیہن ےہ اباب اس ےک رقبی آ رک ےنہک گےگ ۔

  اباب وہ دںیھکی سک رطح ےس ابت رک ریہ ےہ وہ ھجم ےس وہ ےھجم ریمے ےچب اک اقلت وت ریہ ےہ وعن ےصغ ےس اس یک رطف ڑبھ راہ اھت ۔ںیہن

 اٹیب زیلپ ریمی ابت وک ےنھجمس یک وکشش رکو اس وتق وہ اس ڈنکنشی ںیم ںیہن ےہ ہک ںیہمت ای اہمتری یسک ابت وک ھجمس اپےئ ۔

اس اک اہھت اھتم رک اےس ابرہ ےل آےئزیلپ ولچ اہیں ےس وہ   

 

💕 

 وعن ےن آرزو ےس ےنلم یک اور ابت رکےن یک تہب وکشش یک نکیل وہ اس ںیم وکیئ ابت ںیہن نُس ریہ یھت

 اس اک انہک اھت ہک اےس وعن ےس ابت ںیہن رکین

 ارگ وہ ارک اکمن ںیم رےنہ یک دض ہن رکات وت ہی بس ھچک ہن وہات

ان ےس ان ےک ےچب وک دور رک دای اھت ۔ اس یک وخداسا ہ رفنت ےن  

 ایک ںیہن وساچ اھت ان دوونں ےن اےنپ وہےن واےل ےچب ےک ےیل اور ایک وہایگ

یھتارگ اس ےک دن وعن اس یک ابت امن رک اےس زہدیہ ےک اپس وھچڑ اجات وت اشدی آج اس اک ہچب ابلکل کیھٹ وہات اےس وعن ےس وکیئ اکشتی ںیہن   

  یھت ۔وک اانپ ہچب وھکےن اک تہب دھک ےہ وہ یھب اس ےک  م ںیم ربارب اک رشکی ےہ نکیل وہ اس وک اس رطح ےس اعمف ںیہن رکیتکسوہ اجیتن یھت ہک وعن 

اھت ارگ وہ وعن وک اس رطح ےس اعمف رک دیتی وت وہ یھبک روتشں یک اتیمہ ںیہن ھجمس اتکس اھت ۔آرزو ےک اپس وعن وک اھجمسےن اک ہی آرخی ومعق  

  ہک اےس آرزو یک رضورت ےہوہ اجیتن یھت

 نکیل رھپ یھب وہ اےس االیک وھچڑ یکچ یھت اتہک وہ ان روتشں ےک ابرے ںیم وسےچ ان وک ےنھجمس یک وکشش رکےئ

 اور بج ےس آرزو ےس دور وہیئ یھت وہ رھگ واولں ےک رقبی وہات اج راہ اھت اشدی وہ ان یک اتیمہ وک ےنھجمس اگل اھت ۔

  ےنلچ اک ہہک اکچ اھت ۔ورہن وہ آرزو ےس واسپ رھگ
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 نکیل وہ اےس اصف ااکنر رکیکچ یھت ۔

 اس ےن اہک اھت ہک وہ واسپ اس ےک اسھت ںیہن اجان اچیتہ اور ہن یہ وعن ےک اسھت رانہاچیتہ ےہ

 اںیہن رھگ آےئ اکی ہتفہ وہ اکچ اھت بت ےس وعن دورسے رمکے ںیم وسراہ اھت ۔

  ےھت ۔بس اک انہک اھت ہک آرزو اےس اعمف رک دے یگ ۔رھگ ںیم یھبس ولگ وعن اک تہب ایخل رھک رےہ

💕 

💕 

 وعن حبص ایتر وہ رک وپسیل نشیٹس اجےن اگل وت زہدیہ ےن زربدیتس انےتش ےئلیک روک ایل ۔

 اس ےن تہب ااکنر رکےن یک وکشش یک نکیل زہدیہ ےن اس یک اکی ابت ہن ینس ۔

 "  م روبجراً اےس انےتش ےک ےئل انھٹیب ڑپا

وےسی ںیم ےن اہمترے ےیل رپااھٹ انبای ےہ نکیل ارگ  م ھچک اور اھکان اچوہ وتںیم ایھب انب دیتی وہں زہدیہ ےن تہب تبحم ےس اہک ۔اٹیب   

س وعن ےن رموًات اہک ۔

ک

 

 ٹ
ھن

ت

ب

 ںیہن یہی کیھٹ ےہ ںیم اھک ولں اگ 

 وت اپس ےھٹیب اباب رکسماےئ

س وباتل ےہ ۔۔؟ اوہنں ےن اس یک رطف 

ک

 

 ٹ
ھن

ت

ب

دےتھکی وہےئ وپاھچ ۔امں وک وکن   

 اباب رکسما آپ پچ رںیہ ریمے وصعمم ےچب وک وکسن ےس انہتش رکےن دںی حبص حبص اس ےک ےھچیپ تم ڑپ اجےئ اگ زہدیہ ےن آںیھکن داھکےت وہےئ اہک وت

 دای ۔

گےگ بلطم ےٹیب ےک اسےنم وشرہ یک وکیئ اتیمہ یہ ںیہن ےہ اوہنں ےن اتایاوب وک دھکی رک اہک وت وہ یھب رکسماےن  

 اباب آپ وک وت اینپ ڑپی ےہ آج وت ایم ےن ریمے ےیل یھب رپااھٹ ںیہن انبای ۔

 ریمس ےن ےتھٹیب وہےئ اکشتی یک وعن اےنپ انےتش ںیم رصموف اینپ یسنہ دابایگ ۔

 ارے ںیہن ںیہن ایھب انب دیتی وہں وت ہنم تم انب زہدیہ ےن اھٹ رک ےن رکسماےت وہےئ اہک

 ںیم آپ ےک 

 

   رک ولں اگ ۔ںیہن رےنہ دہ

  

الڈےل ےک اسھت ش  

 ریمس ےن ےتہک وہےئ وعن یک ٹیلپ ےس انب وپےنھچ یک زک ت ےیک اھکان رشوع رک دای ۔

ااسحس وہا اھت ہک  رنکیل وعن وک اس یک ہی رحتک رُبی ہن   یھت ان دوونں ںیم یھبک ااسی رہتش ہن راہ ہک وہ اکی یہ ٹیلپ ےساھکےت نکیل آج وعن وک یلہپ اب

اک اھبیئ ےہ ۔ریمس یک اس رحتک رپ وہ یھب رکسماےت وہےئ اےنپ انےتش ںیم رصموف وہایگ وہ اس  

 ریمس ےھجم ذرا ریمے دو ت ےک رھگ وھچڑ دو تہب دن وہ ےئگ رکچ ںیہن اگلای

 ابابےن ریمسوک اخمبط ایک

 اباب ریمی اگڑی وت وراشکپ ںیم ےہ ریمس ےن آرخی وناہل ےتیل وہےئ اہک ۔
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ےن اےتھٹ وہےئ وپاھچ ںیم وھچڑ دوں۔ وعن  

اات وہا اگڑی اکنےنل اہں وت ںیہمت وھچڑو ےگ اور وکن وھچڑے اک انس ںیہن انجب یک اگڑی امیبر ےہ ااتپسل ںیم ڑپی ےہ اباب ےن انرلم ادناز ںیم اہک وت وہ رکسم

 الچ ایگ ۔

 ہکبج ریمس ےن اکی  رظ زہدیہ یک رطف داھک وج آرزو ےک ےنہک رپ ہی بس ھچک رک رےہ ےھت

 اںیہن آرزو کیھٹ   یھت وعن وک اکی یلمیف دےنی ےک ےیل اکی یلمیف اک اابتعر دےنی ےک ےیل ہی بس رضوری اھت

💕 

 وعن اک راہتس دورسی رطف اھت نکیل وہ رصف ان وک وھچڑےن ےک ےئل اس اسڈیئ آای اھت

 رک دای زیلپ اھکاگڑی ںیم وعن ےن دو نیت ابر آرزو وک وفن رکےن یک وکشش یک نکیل اس ےن وفن ںیہن 
 
ج

من س

ان اھک انیلااھٹای وت رھپ   

 اباب اس یک اسری رحںیتک تہب وغر ےس دھکی رےہ ےھت

 وفن ںیہن ااھٹ ریہ وہ ۔۔۔۔؟اباب ےن آرام ےس وپاھچوت وعن ےن اںیہن داھک رھپ یلفن ںیم رس الہای

ںیہن وہ ریہ اےس وتق دو بس ھچک کیھٹ وہ اجےئ اگ ۔ابابےن رکسما رک اہک اس یک انرایگض متخ  

 اہمتری امں یھب اےسی یہ انراض وہیت ےہ اباب ےن اہک وت وعن ےن اںیہن داھک

انل لکشم ےہ اھبنس ںیم اور ےچب ںیہن اچاتہ اھت نکیل اہمتری امں اک انہک ےہ ہک  م اس ےک بیصن یک اوالد وہںیم ےن اےس اھجمسای ہک امہرے ےلہپ یہ اچر ےجب

ںیم اس ےس انراض وہ ایگ ۔نکیل اہمترے امں ںیہن امین وت   

 لکشم ےس نکیل اہمتری امں ےک ےیل ریمی انرایگض ےس زایدہ  م امہ ےھت اےس اہمتری تہب رکف یھت ںیم ارخااجت ےس ربھگا ایگ اھت ںیم اچر وچبں وک تہب

  زمدی ڑگبیئگ ۔ےس اس یک تعیبطاپل راہ اھت ںیم ےن اس یک ابت ںیہن امین وت وہ دض رپ اڑ یئگ رھپ اہمتری دیپاشئ ںیم دگنتیتس یک وہج 

 ڈارٹک ےن اہک ہک امں ای ےچب ںیم ےس سب یسک اکی وک یہ ناچایاجاتکسےہ

 زہدیہ ےن اہک ہک اس اک ہچب ناچ ایل اجےئ نکیل زہدیہ رماجیت  م ںیم اپچن ےچب ےسیک اھبنسل وعن ۔

 ںیم اےس اےنپ ےیل ںیہن ہکلب اےنپ وچبں ےک ےئل ناچان اچاتہ اھت ۔

  ےک ےئل اےنپ اچر وچبں یک زدنیگ وک داؤ رپ ںیہن اگل اتکس اھت ۔ںیم اکی ےچب

ی وخیش یک وکیئ ااہتن ہن ریمےھجم اہمترے اسھت اسھت اےنپ وچبں وک یھب اپانل اھت ںیم روبجر اھت بج آرپنشی وہا وت اہلل ےن ںیہمت اور اہمتری امں دوونں وک ناچایل 

 یھت ۔

 رھپ  رظںی اکھج نکیل اہمتری امں ےس زایدہ ںیہن اباب رھپ ےس رکسماےئ ےھت وعن ےن اکی  رظ ااھٹ رک ان یک رطف داھکںیم  م ےس تہب ایپر رکات وہں اہں 

 ایگ ۔

 وہ ڈروپک ہک اہک ریمس  نپچ ےس یہ تہب ڈروپک اھت ارثک دنین ںیم اجگ اجات اھت رپ ںیہک ںیہک دن اس ڈر ںیم راتہ ںیم ےن ڈارٹک ےس وشمرہ ایل وت اوہنں ےن

 لکشم وچبں ںیم اشلم وہات ےہ اےس رہ وتق امں ابپ یک رضورت ےہ اس اک ڈر اےس اکی زمکور اناسن انب اتکس ےہ   یک وہج ےس اس یک آےگ یک زدنیگ
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 وہ یتکس ےہ

 ےھت رہ وتق ںیہمت ےتہیہی وہج یھت ہک ںیم ےن اور زہدیہ ےن ںیہمت اہمترے دادا ےک وحاےل رکدای اور مہ ریمس رپ دایھن دےنی گےگ وہ ںیہمت تہب اچ

 اےنپ رقبی رےتھک ےھت

ےت ےھت ۔اہجں اجےت ںیہمت اےنپ اسھت ےل رک اجےت ےھت اباب ےن رکسماےت وہےئ اتبای اس ابت ںیم وکیئ کش ںیہن اھت ہک دادا اس ےس ےب ااہتن تبحم رک  

 م ےس اےنت دور وہےئگ اباب  ہتپ یھب ںیہن الچ ہک مہ بک ان ےک وہےت وہےئ ںیمہ وکیئ نشنیٹ ںیہن یھت اہمتری وہ اہمترے تہب رقبی ےھت ۔اور ںیمہ

 ےک رہچے یک ادایس وعن وک رشدنمہ رک یئگ یھت ۔

 وکیئ یھب وادلنی اوالد وک اجن وبھج رک امرےن یک وکشش ںیہن رکےت اور  م ںیمہ اقلت ےتہک وہ وہ اےس زمدی رشدنمہ رک ےئگ

 ےھجم ہصغ آات ےہ  وہ اخص رکےک  م وج بس ےس وھچ ےٹ ےھت رپ ہشیمہ وہ بس ھچک رکےت   ےس م اپوچنں امہرے ےچب وہ  م بس امہرے ےئل اکی ربارب

  م اینپ ویطلغں یک وہج ےس امر اھکےت ےھت ۔

 تہب اےھچ اور رشفی ےچب ںیہن ہکلب تہب رشاریت ےچب ےھت ۔

  وچھ رکےت وہےئ اہک وت وعن رکسماای ۔ اباب ےناس یک ویافینرم رپایک اجات ارگ ریمی ابت امن ہک اخدناین اکم اھبنسل ےتیل ںیہ ویافینرم نہپ رک ےھٹیب وہ

۔اب اگڑی واسپ ےل رک ولچ ریمے دو ت اک رھگ ےھچیپ وھچھ ایگ ےہ اباب ےن اہک وت وعن ےن ےھچیپ داھک وایعق رھگ تہب ےھچیپ وھچھ اکچ اھت   

 اشدی ان یک ابوتں ںیم اےس ھجمس ان آای

ررک وبال ۔آپ ےن اتبای ویکں ںیہن وہ ہنم وسب  

 آای اور دلجی ےس ویکہکن اور تہب ھچک اتبان اھت ہی زایدہ رضوری اھت اباب رکسماےت وہےئ اگڑی ےس ارتے وت وہ یھب ان ےک ےھچیپ اگڑی ےس ارت رک ان ےک اسےنم

 ان ےک ےنیس ےس رک ایگ

 وہ ان ےک ےنیس ےس اگل یسک ےچب یک ےہ آپ ےھجم اعمف رک دںی ےگامی وسری اباب ںیم ےن اشدی تہب اسری ایطلغں یک ںیہ نکیل بس ےک ےئل وسری ےھجم اتپ 

 رطح وبل راہ اھت ۔

 اباب ےن اےس وخد ںیم اجیب ۔

 امہ وہ اےس اےنپ ےنیس ےس اگلےئ وہےئ اہک وت وہ لھک رک رکسماای ۔

ت

 ن ٹ
 ںیم  م ےس تہب ایپر رکات وہں وعن  م ریمے ےچب وہ ریمے ےیل ب ہ

  اھت انتج وہ وسچ راہ اھتاعمیف امچ ان اانت یھب لکشم ںیہن

💕 

 وہ اشم اک رھگ آای وت زہدیہ نچیک ںیم ھچک رک ریہ یھت وہ ان ےک اپس نچک ںیم یہ آ ایگ

 اور اںیہن دےنھکی اگل

 ایک وہا اور وھبک   ےہ زہدیہ ےن رکف دنمی ےس وپاھچ وت وعن ےن اہں ںیم رگدن الہیئ

اٹ اکنےنل  ریما ہچب ںیم ایھب رویٹ ڈایتل وہں وہ دلجی ےس آ  
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 ںیم ریھکاھکؤں اگ اس ےن رفامشئ یک

 اہں ریمی اجن ںیم ایھب انبیت وہں زہدیہ ےن وخیش ےس اہک اور اس ےک ےیل ریھک انبےن اک اسامن اکنےنل  

 ںیم آپ وک تہب گنت رکات وہں آپ ھجم ےس یھبک انراض ویکں ںیہن وہیت اس ےک ااچکن وسال رپ زہدیہ ےن اس یک رطف داھک

ںیم  م ےس انراض وہ اجیت وت  م ھجم ےس اور زایدہ انراض وہ اجےت  م وت ےلہپ یہ ھجم ےس انراض رےتہ وہ ۔ ارگ  

یت رہ اجیت رک م گنت ںیہن رکےت  م بج ہصغ وہےت وہ وت مہ ےس دور ےلچ اجےت وہ اور رھپ ونیہمں ونیہمں واسپ ولھ رک ںیہن آےت ےھت ںیم اہمترا ااظتنر 

ں وک اصف رکےت وہےئ اہکزہدیہ ےن اینپ آوھکن  

 ڑپھتویکں ںیہن اگلیت یھت ےھجم اگل دیتی وت اسری لقع اکھٹےن آاجیت ۔

 آج اس اک ادناز تہب ارک اھت ۔

 اباب ےن آےت یہ اںیہن حبص یک اسری روداد انسیئ یھت ۔

 ےھجت یسک وک اہھت ںیہن اگلےن دےتی زہدیہ ےن وت وےسی یھب ریتی لکش تہب وصعمم یھت امرےن اک دل ںیہن رکات اھت یھبک ڑپھت ںیہن اگلای ےھجت اور ریتے دادا

 رکسما رک اہک ۔

 اس یک اور دادا یک تبحم وت اس رھگںیم اثمیل یھت رہ وکیئ ان یک تبحم ےس واہ  اھت ۔

 دلجی انبںیئ ہن ےھجم وھبک   ےہ وعن ےن اہک وت زہدیہ ےن اجےتن وہےئ یھب ایھب تہب وتق گےگ اگ ریھک دےنھکی  

  وھتڑی د ر ںیم نب اجےئ یگ زہدیہ ےن رکسما رک اےس دالہس دای ۔سب

  م ااسی رکو بت کت رفشی وہ اجؤبت کت اہمتری ریھک ایتر وہاجےئ یگ

 اہں کیھٹ ےہ آپ ایتر رکںی بت کت ںیم اہن ےک آات وہں ۔

اھکؤں اگ ۔اور ریمس وک تم داھکےئ ہک وہ وھباک اسری ٹچ رک اجےئ اگ ہی اسری ریمی ےہ ںیم االیک   

وسری یھب ںیہن وباتل ںیم آپ ےس اعمیف اماتگن امں نکیل حبص اباب ےن اہک اھت ہک امں وک یھب وکیئ کنیھت وی وباتل ےہ ایک وت رھپ ںیم ےن وساچ امں وک وت وکیئ  

 اور اجےن ےس ےلہپ ڑبے ایپر ےس ان اک اگل وچم رک ایگ ۔

 آرزویک یہک رہ ابت چس اثتب وہیئ یھت ۔

وگں ےس دور وہا اھت وت وہ ولگ یھب وعن ےس دور وہےن گےگ وہ اےس اکی یلمیف اک اامتعد ںیہن دےتی ےھت  ن رپ وہ ترھوہس رکے ۔وعن ان ول  

 نکیل آرزو ےک ابت امن رک وہ بس وعن ےک رقبی آےن گےگ ےھت اور وعن یھب ان ےک تہب رقبی آاکچ اھت

💕 

رےنہ اگل اھت ۔ بس ھچک کیھٹ وہ راہ اھت ان بس ےس لم رک یسنہ وخیش  

 آہتسہ آہتسہ وہ بس وک ھجمس اکچ اھت وہ بس یھب اس اک ایخل رےنھک گےگ ےھت اور وہ یھب ان ےک اسھت وخش اھت ۔

  رم یھب اب اکیف ل نئم اھت ۔ وہ یھب اس یک لقع اکھٹےن ےنگل رپ تہب وخش اھت ۔



م 

ق

 

ش
ع

ارجی اشہ                                     از                       ددیاِر   

 

Shaheenebooks.com Page 137 
 

رزؤ وک ےسیک انمےئنکیل آرزو اب یھب اس ےس انراض ںیھت اےس ھجمس ںیہن آ راہ اھت ہک وہ آ  

 وہ اب یھب ارک رمکے ںیم وسات اھت اس اک انہک اھت بج کت آرزو وخد اےس رمکے ںیم ںیہن البےئ یک وہ رمکے ںیم ںیہن اجےئ اگ

 ےس ینیچاور آرزو اس ےس ھچک ںیہن یتہک یھت ہن وہ اس ےس ابت رکیت یھت اور ہن یہ اس ےک ادناز ےس وہ انراض رک ریہ یھت رھگںیم یھبس اس یک ےب 

 واہ  ےھت

 نکیل اباب اک انہک اھت ہی ان دوونں اک رپلنس رٹیم ےہ   ںیم وکیئ ںیہن وبےل اگ ۔

💕 

 وعن وک ااسحس وہ راہ اھت ہک یلمیف ایک ےہ اس یلمیف ےک اتیمہ ایک ےہ

ایم ےک ابںیت احرث اور ریمس یک رشارںیت ڑبے  اور اشم یک اچےئ رپ وہ بس ےک اسھت ھٹیب رک ابںیت رکان اتای اوب اور اوب ےک  نپچ ےک ےصق اتنس اتیئ ایم

 اھبویئں یک ڈاٹن ونہبں یک رفامںیشئ

 وہ ےنتک اسولں ےس ہی بس ھچک سم رک راہ اھت اب وہ ارثک اشم وک رھگ دلجی آےن اگل یسک ےن ےس اہک ںیہن اھت

ھت وخش ےہ وہ اشم ےک دعب ارثک اس یک  اھت ہک اےنپ رھگ واولں ےک اسنکیل رھپ یھب وہ اانپ وتق ان ولوگں ےک اسھت زگارےن اگل اھت  رم وک بج ےس ہتپ الچ

 ڈوییٹ یھب اھبنسل اتیل احرث اور ریمس اس ےک اسھت یھب رشارںیت رکےن گےگ

 ےنہک وک وہ اس ےک ڑبے اھبیئ ےھت نکیل ایم اور اباب ہشیمہ ان دوونں وک ڈاےتٹن رےتہ

ں یک وہج ےس اس ےن دور اھت آج وہ ہی بس ھچک وھکےن یک وہج ےس اتھچپ راہ اھت ان وخد اسا ہ تاولص ےنتک ایپرے ےھت اس ےک بس رھگ واےل اور وہ ان ےس

 تہب ھچک وھک دای اھت نکیل اب اور ںیہن ۔

💕 

 وعن اج یلجب اک لب ترھ ےک آایھبےن ےس اخمبط ایک

 ںیم وت یھبک یھب یلجب اک لب ترھےن ںیہن ایگ

ہک ان اک ااشرہ دورسے رھگ یک رطف اھتواہں وکن رکات اھت وعن ھجمس اکچ اھت   

 واہں وت ونرک اھت وعن ےن وفراً وجاب دای

 امہرے ابپ ےن اہیں وکیئ ونرکی ںیہن راھک لچ اٹیب تااٹتاھ ےس اجرک لب ترھ ےک آ

 رگم ایھب ےھجم وت ںیہن آات وعن ےن رپاشیین ےس اہک

ےن رکسماےت وہےئ اکی ذہم داری دی یھت اٹیب دو ےنیہم ترھے اک وت رسیتے ےنیہم وخد یہ آ اجےئ اگ ایھب  

 ےوعن ےن اکی  رظ لب یک رطف داھک اور رھپ دروازے ےک ےھچیپ الین دوہٹپ اس ےک رہچے رپ رکسماٹہ لھک ےک اس یک ویبی ےس ابت رکے ای ہن رک

 نکیل پھچ پھچ رک ددیار رضور رکیت یھت وہ رکسماےت وہےئ دروازے ےس ابرہ لکن ایگ

💕 
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  وخار وہےن ےک دعب یلجب اک لب ک ع رکوا ےک آای اھتوہ وپرے دو ےٹنھگ

 آو وعن مہ رہمش یک اشدی یک ابت رک رےہ ںیہ آہسین ےن اےس آےت دھکی رک اہک

 وہ ولگ اکیف وتق ےس رہمش یک ابت الچ رےہ ےھت

وت نسح تہب ااھچ اتگل ےہ اتای ےن اےس اخمبط ایک   ےھجمرھپ ھچک دن ےلہپ رہتش ےل رک اباقدعہ آےئ ےھجم ہی رہتش تہب ااھچ اگل اےنپ ولگ ںیہ یٹیب وخش رےہ یگ

 ۔

ں اہں رک دینی اچےیہ نکیل رھپ یھب  م اکی ابر اھچن نیب رک ول آرخ ڑبے اھبیئ وہ  م ولگ اور ارگ  م ولوگں وک انمبس
 
ن ہ 
 م
ہ

 وت مہ اہں رک دںی گےگ ےھجم اتگل ےہ 

 ےگ

 اتای اوب بس وک اخمبط رکےت وہےئ وبےل ۔

تہب ااھچ نکیل اکی ابر کیھٹ ےس اھچن نیب رک ےک یہ اہں رکںی ےگ ریمس ےن اہک ۔ اہں نسح ےہ وت  

 وعن اٹیب ہی اہمتری ذہم داری ےہ ۔

 اتای اوب ےن ادیم ترھی  رظوں ےس اس یک رطف داھک وت وہ اںیہن دھکی رک رکسماای

ےت وہےئ وبالآپ وک رپاشین وہےن یک رضورت ںیہن ےہ ںیم وہں ان ۔وعن ان یک ادیم رپ وپرا ارت  

 رہمش یک اشدی یک اسری ڈوکیرنشی ںیم اور احرث رکںی ےگ ریمس ےن اہک

  وت ویک ک رکو ۔ھچکوکیئ رضورت ںیہن ےہ  م دوونں وک ھچک یھب رکےن یک زرشی یک اشدی رپ انتک ابکرا ایک اھت  م ےن اس وک ڈوکیرنشی وکن وباتلےہ اوڈل نشیف 

ہم وہا اھتوعن امہری وتنیہ رک رےہ وہ ریمس وک دص  

 واھ اویر وعن ےن اےساونگر رکےت وہےئ رھپ ےس اینپ ابت رشوع یک

ش وک دھکی ہی بس ھچک ںیم اور  رم اھبنسںیل ےگ  م اینپ ڈوکیرنشی اےنپ اپس روھک رہمش یک اشدی یک اسری ایتری ںیم رکوہاگ اس ےن دروازے ےس آیت رہم

 رک اہک وت وہ رشام ےک واسپ ادنر یلچ یئگ

💕 

ای وت آرزو بس ےک اسھت یھٹیب یھت وہ یھب اسھت آرک ھٹیب ایگوہ رھگ آ  

 آرزو ےن اس ےس وکیئ ابت ہن یک ہکلب وہ وت اہہین ےک اسھت ابوتں ںیم رصموف وہ یئگ اباب اس ےس ابںیت رکےن گےگ

 ہکبج اس اک اسرا دایھن آرزو ہپ اھت

کیھٹ ںیہن وہا رھگ ںیم بس وک ہتپ اھت آرزو اوروعن ںیم اب کت بس ھچک ان اک ارک ارک رمکے ںیم وسان رھگ ںیم یسک ےس یھب اپھچ وہا ہن اھت  

 ےن عنم اباکی ہنیہم زگر اکچ اھت اب بس ھچک کیھٹ وہےن اگل اھت وساےئ آرزو اور وعن ےک ایم ےن آج ان دوونں ےس ابت رکےن ےک ابرے ںیم وساچ وت اب

 رکدای ۔
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  وہ ان دوونں اک ہلئسم ےہ وخد یہ ڈنیہل رک ںیل ےگان اک انہک اھت ہک ںیہمت چیب ںیم ڑپےن یک رضورت ںیہن

💕 

💕 

 و رات اسڑےھ ابرہ ےجب ےک رقبی رھگ واسپ آای ۔

 ڈوییٹ یک وہج ےس آج وہ تہب ٹیل وہ ایگ اھت

 اس اک ارادہ پچ اچپ رمکے ںیم اجرک وسےن اک اھت ۔

 وہ دےب اپؤں اےنپ رمکے یک رطف اجراہ اھت بج ااچکن السٹئ اون وہیئ۔

Happy birthday to you 

Happy birthday to you 

 بس اویچن آواز ںیم اگےت وہےئ اکی رمکے ےس ابرہ ےلکن

Happy birthday dear "Aun" 

Happy birthday to you 

 بس ےک اسھت آرزواہھت ںیم کیک اھتںیم اس ےک رقبی آیئ۔

اید اھت ۔وعن وک اید کت ںیہن اھت ہک آج اس اک ربھت ڈے ےہ نکیل اس یک یلمیف وک   

 اشدی یہ اس ےس ےلہپ وعن ےن اینپ یلمیف ےک اسھت اس رطح یک وکیئ وخیش انمیئ یھت ۔

 بس ےس ےلہپ زہدیہ ےن اس اک رہچہ وچم رک اےس ابمرابکد دںی رہمابین اےس ےلگ اگلای ۔

 ے اہک اھت ۔

 

ھڈ

ت

ب

ی رب  
ہ ن ن

 آرزو ےن یف ااحلل رصف اےس 

 ہکبج اس یک ادیم ےک ربسکع  رم یھب یہی اھت ۔

 دلجی اکھ کیک ریمے ٹیپ ںیم وچےہ وکد رےہ ںیہ اس ےک کیک ےک رکچ ںیم ںیم ےن ڈرن یھب ںیہن ایک ۔

 ی اس ےک اہھت ںیم ڑکپےت وہےئ زربدیتس کیک وٹکاان اچاہ ۔

 

ُ
 

 ریمس ےن چ

 ہکبج وعن لمکم رخنے داھکےن ےک ومڈ ںیم اھت ۔

 رھپ آرخ اکر اس ےن ریمس یک داہیئ ےتنس وہےئ کیک اکاٹ ۔

ِ اس ےک ہنم ںیم ڈاال ۔اور 
 

بس وک کیک الھکےن ےک دعب اکی وھچاٹ اس پ  

 اےب کیک الھکےن یک یھب روشت ےل اک ایک وہ زربدیتس اس ےک اہھت ےس اھکےت وہےئ وبال۔

 ہکبج ان ےک رحوتکں رپ بس رھگ واولں ےک ےہقہق دنلب وہ رےہ ےھت ۔

اپریٹ رکںی ےگ ۔اباب ےن بس وک اےنپ رمکے یک رطف اجیھب ۔ولچ ہچب اپریٹ اب بس ولگ وہ اجؤ حبص مہ وعن ےک ربھت ڈے   
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 وت وعن دورسے رمکے یک رطف اجےن اگل ۔

 وعن یج امہرا رمکہ اس رطف ےہ ۔آرزو ےناےس ےھچیپ ےس آواز دے رک اکپرا ۔

 ہکبج اباب ایم ےک دنکےھ ہپ اہھت رھک ےک اےنپ رمکے یک رطف اجےت وہےئ رکسماےئ ۔

  آہتسہ آہتسہ لچ دای ۔وہ انب ھچک وبےل اس یک ےھچیپ

💕 

 وعن انب ھچک وبےل ڈیب رپ ٹیل ایگ اےس رک راہ اھت ہک آرزو اب یھب اس ےس انراض ےہ ۔

 آپ ھجم ےس انراض ںیہ ۔۔۔؟آرزو ےن اس ےک رقبی ھٹیب رک وپےنھچ  

 ںیم ۔۔۔ںیم ںیہن وت۔۔۔ ںیم  م ےس ویکں انراض وہں اگ ۔۔۔؟

ےس ینتک وکشش رک اکچ وہں رپ وت امیتن یہ ںیہن ۔ انراض وت  م وہ ھجم ےس اےنت دونں  

 آرزو ےک اس رطح ےس اےنپ رقبی آےن رپ وہ رک ھٹیب ایگ

 آپ وک ایک اگل وعن یج ںیم آپ ےس انراض وہں

 اچنہپ ںیم آپ ےس انراض ںیہن یھت ںیم سب اب وک اتبان اچیتہ یھت ہک ہی ولگ آپ ےک اےنپ ںیہ آپ ےس تبحم رکےت ںیہ آپ ےس دوری اںیہن فیلکت

 ریہ ےہ

 ںیم آپ ےس اس ےیل ابت ںیہن رک ریہ یھت اتہک ان بس ےس ابںیت رک ںیکس ںیم اجیتن یھت

 ہک آپ ےھجم اہیں وھچڑ رک یھبک ںیہن اجںیئ ےگ اس ےیل ںیم ےن آپ ہلصیف ایک ہک ںیم آپ ےس انراض وہ اجیت وہں۔

ایس رھگ ںیم رںیہ ےگریمی انرایگض یک وہج ےس آپ ہی رھگ وھچڑ رک ںیہن اجںیئ ےگ آپ   

 ںیم اجیتن یھت ہک آپ وھپوھپ یک روبجری وک ںیھجمس ےگ

 ہی بس ولگ آپ ےس تہب ایپر رکےت ںیہ وعن یج

 آپ ےن داھک انآرزو ےن نیقی ےس اہک

 وت اور رکسما دای

 اہں آرزو ہی بس ولگ ھجم ےس تہب ایپر رکےت ںیہ نکیل اب ںیم ہی اجانن ےہ ہک  م ےھجم انتک اچیتہ وہ

  ےن ےھجم ںیہن اتب ای ہک  م ھجم ےس انتک ایپر رکیت وہ م

 اب  م ےھجم اتبؤ ہک  م ھجم ےس انتک ایپر رکیت وہ وہ اس اک رہچہ اےنپ رقبی رکےت وہےئ وبال وت وہ  رظںی اکھج یئگ ۔

رکیت وہ ۔ںیہن آرزو اب ہی  رظںی اکھجےن اک وکیئ تادئہ ںیہن آج وت ںیہمت اتبان وہاگ ہک  م ھجم ےس اینت تبحم   

 وعن ابدض وہا وت وہ اس ےک ےنیس ںیم رس اپھچ یئگ۔

 ریمی وخداسا ہ انبےئ ےئگ تاولصں یک وہج ےس ںیم ےن اانپ ہچب وک دای اب ںیم ںیہمت یھبک ںیہن وھکان اچاتہ ۔
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 ںیم  م ےس تہب ایپر رکات وہں ںیم اہمترے ریغب ںیہن رہ اتکس آج یھب  م ہن البیت وت ںیم رم اجات

اےس زمدی وخد ںیم ےتٹمس وہےئ دشت ےس اہک وت آرزو ےن اانپ اہھت اس ےک وبلں رپ رھک دایوعن ےن   

 آپ بج اس رطح ےس ابںیت رکےت ںیہ وت ریما دل رکات ےہ ہک ںیم آپ اک اکن ڑکپ ےک اباب ےک اپس ےل اجوں ۔

 اور تہب اسری ڈاٹن ڑپواؤں آرزو ےن اہک وت وہ رکسماای

ےس ایپر رکےن دو حبص ےل اجان اس وتق ےھجم وخد  

 تہب ڑتاپ وہں اہمترے ریغب وہ اس ےک وبلں رپ اےنپ وہٹن رےتھک وہےئ وبال وت آرزو ےن رشام رک اانپ آپ اس وک وس پ دای آیئ ول وی ۔

 اگل اور آرزو اس یک ےنآرزو ھجم ےس یھبک دور تم اجان  م ریمے ےیل تہب اخص وہ اس اک انزک ووجد وخد ںیم ےتٹیمس وہےئ وہ اےس یسک اور داین ںیم ےل اج

 دشت ںیم یتلھگپ رصف ایس یک وہ رک رہ یئگ

💕 

 دو اسل دعب

 اےنپ رہچے رپ رنم سمل وسحمس رکےت یہ وعن یک آںیھکن لھک ںیئگ

 اس ےن ڑبی تبحم ےس اینپ وھچیٹ یس رپی وک داھک ےسج آرزو ایھب ڈیب رپ وھچڑ رک یئگ یھت ۔

آںیھکن اکٹمیت الھکلھک رک رکسمایئوعن وک اجےتگ دھکی رک وہ اینپ وگل وگل   

 وعن ےن رقبی ےس دودھ یک وبلت ااھٹیئ اور رھپ اےس ااھٹ رک اینپ وگد ںیم راھک ۔

 وھچیٹ یس اجن یھبک ہی ویکہکن اس یک ڑگای ےک انےتش اک وتق وہاکچ اھت وعن یھبک اس ےک رہچے وک وچاتم وت یھبک ےھنن اہوھتں وک ۔وعن وک وخد یھب اتپ ہن الچ ہک

س یک اجن نب یئگ ۔ا  

 ر ٹی رکےن واال اھت ۔
ٹ ٹ
ٹ ل
س

 اےلگ ےنیہم اس اک الہپ ربھت ڈے اھت ےسج وہ تہب دوھم داھم ےس 

  لچ راہ اھت ۔وکن رفشی وہ رک اینپ ڑبی وک ااھٹ رک ےچین آای وت ریمس اک اٹیب   ےن ایھب ایھب انلچ رشوع ایک اھت ۔زہدیہ اک دوہٹپ اھت ںیم اس ےک ےھچیپ

ی وک ریمس یک وگد ںیم راھک اور الہ سریمس اک اٹیب   ااھٹ رک اےنپ رقبی ایک ۔اس ےن اینپ رب  

 ہکبج اس یک ہی رحتک اس یک یھنن رپی وک دنسپ ہن آیئ یھت   رپ وہ اےنپ ہنم ےک ڈزیانئ انبیت روان رشوع رک یکچ یھت ۔

اہک ۔ ولں اگ ریمس ےن اےس روےت وہےئ دھکی رکاور ایر وعن رہمابین رکو  م اینپ الڈیل وک اھبنسول ںیم اےنپ ےٹیب وک اھبنس  

ن ےک ااھٹےت یہ وعیھبک یھبک اہمتری یٹیب وک دھکی رک وساتچ وہں ہی اہمتری ویبی وک اہمترے اپس ںیہن آےن دیتی وت اہمتری دورسی اوالد وک ایک آےن دے یگ 

 وہ پچ وہ یئگ یھت ۔

 بج ہک اس یک ابت نس رک آرزو وسچ ںیم ڑپ یکچ یھت

💕 

وسیئ وت وعن ےن اےس ااھٹ رک ےب یب اکھ ںیم راھک رپی  
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 ے اھت ےسج وہ تہب دوھم داھم ےس انمان اچاتہ اھت

 

ھڈ

ت

ب

 اےلگ ےنیہم اس اک الہپ رب

 وعن یج آرزو یک اکپر رپ پیل اٹپ ںیم رصموف وہ اس یک رطف وتمہج وہا

 یج وعن یج یک وہ اس ےک رقبی وہا

اور ےبیب وہا وت ےھجم اےلیک اپال ڑپے اگ آرزو ےن وصعمتیم ےس وپاھچ رپی آپ ےس تہب ایپر رکیت ےہ ارگ امہرا وکیئ  

 وعن لھک رک رکسماای

 ویکں وہ مہ دوونں اک ہچب وہاگ مہ دوونں اےس اپںیل ےگ وہ اےس زمدی وخد ےس رقبی رکےت وہےئ وبال

 وےسی ںیہمت اینت رکف ویکں ےہ ںیہک ایسی وکیئ ابت وت ںیہن وعن ےن رشرات ےس اہک ۔

ھت ایک  ایسی وکیئ ابت ںیہن ںیم وت سب اس ےیل وپھچ ریہ یھت ہک آپ یک الڈیل آپ وک ریمے اسھت ن رئ ںیہن رکیت وت امہرے دورسے ےچب ےک اسیج ںیہن

 رکے یگ ۔

 اور آپ یھب وت اس ےس اانت ایپر رکےت ںیہ یک اشدی یہ اانت ایپر امہرے دورسے ےچب وک دے ےکس ۔

وچبں وک اکی اسھت اکی اسیج ایپر دے اتکس وہں اور اس ےک دعب اہمترے ےئل یھب زمدی ایپر اک ارٹنمجنی رک  43ںیم اےنپ   م اانت تم وساچ رکو رکف تم رکو

 اتکس وہں۔

 وعن رشارت ےس ےتہک وہےئ اس ےک رہچے رپ اکھج اور اکی اہھت ےس الٹئ آف رک دی ۔

دعب وعن اک زدنیگ ےس ترھوپر ہک اک ےب اسا ہ اھت سی ےچب ادنریھے ںیم اےس آرزو یک یمہس وہیئ آواز انسیئ دی   ےک   

 


