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ل
 وس

 اتکب رگنی الشیپس

 ارجی اشہ

رک ےک  یےہہک اس انول وک وچر اجیت یک واولں وک ہیبنت پیاور ا لنیچ بویٹوی،گال،،بیان بس و

 اکروایئ اقونین الخف رہ رطح یکان ےک  زاور رارٹیئ یورہن ادارہ اتکب رگن وپٹس رکےن ےس ابز رںیہ

 رکےن ےک اجمز وہےگن۔

 

اسہل ےٹیب وک  16ںیہن نیسح اٹیب دض تم رکو مت اگڑی یہ ںیہن الچ ےتکس ایھب مت تہب وھچےٹ وہ زرہہ ےن اےنپ 

 اھجمسےن یک وکشش یک ۔۔

ےھجم ںیہن اتپ سب وہ دضی او امم ریما دوتس وتاگڑی الچات ےہ اس وک وت وکیئ عنم ںیہن رکات ںیم یھب اگڑی الچؤں اگ 

 ےجہل ںیم وبال۔ ۔
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دوھکی اٹیب ہی یہس ںیہن ےہ مت ایھب تہب وھچےٹ وہ اور اہجں کت راحین یک ابت ےہ وت وہ آپ ےس ڑبا ےہ رمع ںیم 

 امام ےن اھجمسےت وہےئ اہک ۔۔

 دنر الچ ایگ۔ ۔ےھجم ںیہن اتپ ےھجم رہ زیچ ےک ےئل عنم رکدیتی ںیہ آپ ےھجم ڈڈیےس ابت رکین ےہ وہ  دیساھ ا

نیسح وہ یھب ںیہمت اس رمع ںیم اگڑی الچےن یک ااجزت رہزگ ںیہن دےگنی اس وتق وہ گنٹیم ںیم وہےگن مت 

 اںیہن وفن رکےک ڈرٹسب ںیہن رکو ےگ زرہہ اس ےک ےھچیپ آںیئ۔ ۔

 نکیل بت کت وت وہ وفن رک اکچ اھت۔۔

 ی ےس وبالےھجم ڈڈی ےس ابت رکین ےہ آپ ایھب اںیہن وفن دںی وہ رکیسرٹ

 رس ایھب گنٹیم ںیم ںیہ رکیسرٹی ےن اہک

 آیئ ڈوٹن رئیک وفن دو ان وک وہ دبزیمتی ےس وبال

 رس ےن عنم ایک وہا ےہ زیلپ آپ وھتڑی دری دعب ۔۔۔۔۔۔

او ٹسج ٹش اپ ںیم ےن اہک ڈڈی وک وفن دو ورہن ہی اہمتری ونرکی اک آرخی دن وہاگ وہ ےصغ ےس وبال اس رمع ںیم 

  اس ےک ابپ رپ اھت ۔۔یھب اس اک ہصغ

 رکیسرٹی ےن ڈر رک روضان اصبح یک گنٹیم ںیم ڈرٹسسنب دیپا یک ۔۔

 ںیہمت ینتک دہعف اہک ےہ گنٹیم ےک دوران ۔۔۔۔
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 رس آپ ےک ےٹیب اک وفن ےہ وہ ےصغ ںیم ںیہ  آپ ےس ابت رکان اچےتہ ںیہ رکیسرٹی ےن دلجی ےس اتبای۔ ۔

 ان ےک اےتوےت ےٹیب اک وفن اھت ش  اشدی ےک آس  اسل دعب تہب وتں ان ےک رہچے رپ آای ہصغ وفراً ڈنھٹا وہ ایگ

رمادوں ےس دیپا وہا اھت اس یک وکیئ یھب ابت روضان اصبح اٹل ںیہن ےتکس ےھت اس وہج ےس وہ دبزیمت 

اوردضی وہات اج راہ اھت نکیل روضان اصبح وک اس ابت یک وکیئ رپوا ہن یھت وہ سب اےنپ ےٹیب یک رہ وخاشہ اس 

 ےک وبےنل ےس ےلہپ وپری رکان اچےتہ ےھت ۔۔

اہں ریما ہچب وبول ریمی اجن مت ےصغ ںیم ویکں وہ۔ ۔۔؟وہ وہ اینپ رٹکیسی ےس  وفن ےتیل وہےئ رنم ےجہل ںیم 

 وبےل۔۔

 ڈڈی ےھجم اگڑی الچین ےہ وہ دضی ےجہل ںیم وبال۔۔

ی الچان آین اچےیہ ۔نکیل ڈراویئر ےک ریغب اہں اٹیب ڈراویئر ےک اسھت ےل اجؤ۔۔ مت ش ان وہ رےہ وہ ںیہمت اب اگڑ

 ںیہن ںیم اےس ہہک دوں اگ وہ ںیہمت الچان اھکس دے اگ

 وہ اےس ااجزت دےتی وہےئ وبےل وت نیسح ےن اکی رظن اینپ امں یک رطف داھکی ۔۔

 آیئ ولویڈڈی۔ ۔ وہ وخیش ےساتہک وہا وفن رھک اکچ اھت رھپ اینپ امں ےک اپس آای

 رایر  یھب ںیہن رک یتک وہ اتہک وہا ابرہ  لک ایگ  ب ہک زرہہ اےس ابرہ اجات وہا د ھک ریہ یھت آپ ےھجم ریمے ڈڈی انتج

 وہ اچےہ ینتک یھب وکشش ویکں ہن رک ےل اےنپ ےٹیب وکڑگبےن  ےس اچب ںیہن  یتک یھت ۔
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 دین اسہل ےچب وک ںیہن 16ویکں ہک روضان اصبح اےس اس رمع ںیم رہ مسق یک آزادی دے رےہ ےھت ۔ش  اکی 

 اچےیہ

 

•••♧---♧---♧••• 

 راحین دوھکیاگڑی ںیم وخد ڈراویئ رک ےک الای وہں اس ےن وخیش ےس اےنپ دوتس وک اتبای

 نیسح اہمترے ریپسٹ ےن ںیہمت االو ےسیک ایک اگڑی ڈراویئ رکےن ےک ےیل راحین ےن رپاشیین ےس وپاھچ

اہ اھت اس ےک وادل اس داین ںیم ںیہن رےہ ےھت سج یک ش  رمع ںیم اس ےس اکی اسل ڑبا اھت نکیل  اگڑی الچان ھکیس ر

 وہج ےس اب تہب ھچک اس یک ذہم داری ںیم اشلم وہاکچ اھت

 ڑکوروں ےک زبسن وک اھبنسےنل واال وہ االیک اھت سج ےک ےیل وہ رہ زیچ ںیم ٹسیب وہان اچاتہ اھت

تہب وکشش یک نکیل اس یک امں  اس ےک رہتش داروں ےن اس ےک اچچ اور اس ےک وادل یک اجدیئاد ایھتہےن یک

 اور اس یک اچیچ اس یک رپورش اس رطح ےس رک ریہ یھت ہک وہ اےنپ اچاچ اور ابپ یک دوتل وک اھبنسل اپےئ

 وہ ان اک آرخی اہسرا اھت نکیل نیسح ش  وخد اس ےس اکی اسل وھچاٹ اھت اس اک  اگڑی الچان اےس بیجع گل راہ اھت

ےن ںیم ےھجم یھب وتق ےہ اور مت اگڑی الچان ھکیس رےہ وہ وھتڑا ربص رک ول ہی رمع کیھٹ اسل اک وہ 18دوھکی ایر ایھب وت 

 ںیہن ےہ
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 اس ےن ڑبے وہےن اک رفض اھبنےت وہےئ اےس اھجمسان اچاہ

مت وخد ڈراویئ رکےت وہ اور ےھجم عنم رک رےہ وہ ںیم اگڑی الچ ولں اگ اور وےسی یھب ریمے ڈڈی ےتہک ںیہ ہک اب ںیم 

 ہچب ںیہن راہ نیسح ےن الرپوایئ ےس اہک وکیئ وھچاٹ

ااھچ ارگ اہمترے ڈڈی ےتہک ںیہ وت کیھٹ یہ ےتہک وہں ےگ رگم ڈراویئرےکریغب اگڑی تم الچان  ب کت کیھٹ ےس 

 ھکیس ان اجؤ راحین ےن اہک وت نیسح اک ومڈ آف وہایگ

 ںیم ایلںیہمت ایک اتگل ےہ ںیم اےلیک ںیہن الچ اتکس اس ےن اس یک ابت وک طلغ ونعمں 

 ںیہن دوتس ریما وہ بلطم ںیہن ےہ راحین اس اک ومڈ ھجمس اکچ اھت ہک اس اک ومڈ رخاب وہاکچ ےہ

 ارے نیسح اٹیب مت بک آےئ

 زہمی ےن ابرہ آ رک اےس داھکی وت وخش وہ یئگ

 سب ایھب آای اھت امام راحین ےن وخد یہ ش اب دے دای

 اھکول ااھچ وہا ںیم اھکان اگل ریہ وہں مت یھب آؤ اھکان

 زہمئ ےن تّبحم ےس اہک

 ںیہن آیٹن ںیم اج راہ وہں رھپ  یھب آؤں اگ وہ اس ےس اتہک ابرہ  لک ایگ

 ںیلچ اباب ڈراویئر ےن اہک
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 ںیم االیک اجؤں اگ وہ دضی ادناز ںیم وبال

 امی وسری اباب رس اک آرڈر ےہ ہک آپ وک اےلیک ہن اجیھب اجےئ

  ابت رکےن واےل مت ھجم رپ  مک الچؤ ےگ وہ ےصغ س وبالوی اڈٹی مت وہےت وکن وہ ھجم ےس اس رطح ےس

 امی وسری اباب نکیل رس اک  مک ےہ ںیم ان ےک الخف ںیہن اجاتکس ڈراویئر ےن اہک

ںیم ڈڈی وک وبولں اگ ہک آج یہ ںیہمت افرغ  رکے وہ ےصغ ےس وبال ہکبج رغبی ڈراویئر اینپ ونرکی ےک ےئل 

 رپاشین وہ اکچ اھت

 

•••♧---♧---♧••• 

 

 راحین اھبیئ ےھجم ڑبی وایل وچٹیلک الرک دںی وھچیٹ وایل امام اھک یئگ ںیہ وہ ہنم وسبر رک وبیل

 اس رھگںیم اور وکیئ ںیہن اھت سج رپ وہ اچبری ازلام اگلیت

ایح ںیم  ںیہمت ینتک ابر ہہک یکچ وہں اب راحین وک اھبیئ تم وبال رکو وہ اہمترا رتیگنم ےہ  ب مت ڑبی وہ اجؤ یگ مہ 

 اہمتری اس ےک اسھت اشدی رک دںی ےگ

 وثہیب ےن اینپ آس  اسہل یٹیب وک اھجمسےت وہےئ اہک
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 وےسی یہ  ےسیج ریمی ڑگای یک اشدی وہیت ےہ وہ وصعمتیم ےس وپےنھچ یگل

 اہں ابلکل وےسی یہ ےسیج اہمتری ڑگای یک اشدی وہیت ےہ وثہیب ےن اےس رایر ےس اھجمسای

 ےن اےس وموضع ےس اٹہ رک اہک وت وہ وفرا ابرہ اھب، یئگ اجؤ ایح ابرہ اج ےک ولیھک راحین

 اچیچ زیلپ ایح ےک اسےنم اس رطح یک ابںیت ہن ایک رکںی ااھچ ںیہن اتگل ایھب وہ تہب وھچیٹ ےہ  راحین ےن اہک

ںیہن راحین ایح وک ایھب ےس یہ بس ھچک ہتپ وہان اچےئہ اےس ہی ابت ہتپ وہین اچےیہ ہک لک وک اس یک اہمترے 

  اشدی وہین ےہ اتہک وہ ایھب ےس یہ اس ر ےت وک لوبل رکےل اور دعب ںیم وکیئ  ہلئس ہن ےناسھت

 

•••♧---♧---♧••• 

ںیہن ریمی اجن ےلہپ آپ کیھٹ ےس اگڑی رکان ھکیس وتول رھپ آپ ےک ڈڈی آپ وک داین یک بس ےس یگنہم رتنی اگڑی 

 ےس اھجمسےن یک وکشش یک ےل رک دےگنی ش  یسک ےک اپس ںیہن وہیگ روضان اصبح ےن تبحم

 ںیہن ڈڈی ںیم ہہک راہ وہں ںیم اگڑی ڈراویئ رکواگن

 اس یک دض اکی ابر رھپ ےس رس ڑچھ ےک وبل ریہ یھت

دوھکی ےچب ےنھجمس یک وکشش رکو سب دو اسل یک ابت ےہ دو اسل ربص رک ول رھپ مت  ب اچوہ اہجں اچوہ ڈراویئ رک ےک 

 اجان
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 رھپ اہمترا الھب س یھب اج اجےئ اگ  اےنپ ڈڈی یک ابت ول ول زیلپ روضان بت کت مت کیھٹ ےس اگڑی الچان وھکیس

 اصبح ےن تنم رھبے ےجہل ںیم اہک وت وہ ھچک یھب ںیہن وبال

روضان اصبح اکیف دری اس ےک رہچے وک دےتھکی رےہ سج ےس وہ اس یک انرایگض اک ادنازہ اگل رےہ ےھت وہ اکیف 

اھٹیب راہ نکیل روضان اصبح ےن ہلصیف رکایل اھت ہک وہ بت کت اےس اگڑی دری ایس رطح رواھٹ وہا ان ےک رقبی 

 اسل اک ہن وہاجےئ 18الچےن یک ااجزت ںیہن دںی ےگ  ب کت وہ 

نیسح ان ےک رقبی ےس اس  رک ادنر الچ ایگ سج اک بلطم اصف اھت ہک وہ ان ےس انراض وہ اکچ ےہ اس یک 

 انرایگض  اںیہن ےب نیچ رک دیتی یھت

رہ ابت امن ےتیل ںیہ ایس ےئل اانت دضی وہات اج راہ ےہ آپ وک اس یک رہ دض وپری ںیہن رکین اچےیہ  آپ اس ےک

 ورہن وہ آےگ زمدی ۔۔۔۔۔۔

اب وت ےھجم اھکسؤ یگ ہک ےھجم ریمے ےٹیب یک ابت امینن اچےیہ ای ںیہن مت اچیتہ وہ ریما اٹیب وکڑی وکڑی یک زیچوں ےک 

 اس یک رہ وخاشہ وپری وہیگ  اور دربدار ش  مت ےن اس رپ رو  کو  رکےن یک ےیل رتےس وہ روضان اشہ اک اٹیب ےہ

 وکشش یک

وےسی یھب آج لک اکیف اکشتی اگل راہ ےہ وہ اہمتری دح ںیم روہ مت ریمے ےیل امہ اس ےئل وہ ویکہکن مت ریمے 

مت تہب اےھچ رطےقی ےس ےٹیب یک امں وہ اید رانھک ورہن امہرے اخدنان یک وعروتں وک سک رطح ےس راھک اجات ےہ 

 اجیتن وہ وہ ےصغ ےس ےتہک وہےئ ابرہ  لک ےئگ



       از

 

می ٹ
ل
 اتکب رگنی -------جی اشہ   -وس

Posted On Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 11 

زرہہ اجیتن یھت ارگ آس  اسل دعب یھب نیسح یک وصرت ںیم وہ امں ان یتنب وت ان یک زدنیگ زرہہ یک وکیئ اواقت ہن 

 یھت

 

•••♧---♧---♧••• 

 

رہ ابر دروازہ ال  د ھک رک واسپ ولٹ رات ایگرہ ےجب اک وتق اھت ڈڈی ینتک ابر اس ےک رمکے کت آ ےکچ ےھت نکیل 

 اجےت ان یک ےب ینیچ اس ےس یپھچ وہیئ ںیہن یھت

  وہ ایھب کت اس یک ڈراویئ  رکےن وایل ابت وک ںیہن امےن ےھت اس ےیل وہ یھب اینپ دض رپ اقمئ اھت

اھت  ب اس ےن ایگرہ ےجب ےک رقبی وہ ااھٹ اور رمکے ےس ابرہ آای اس اک ارادہ ڈڈی ےک رمکے یک رطف اجےن اک 

 انپء اخدناین ونرک وک ابرہ اجات داھکی

 ش  اےس د ھک عک اس ےک رقبی آ ایگ

 اباب آپ رس ےس ےنلم اج رےہ ںیہ ان اک یب یپ تہب زایدہ اہیئ وہایگ ےہ

 وہ اینپ دواایئں اھک ےک وس ےکچ ںیہ ونرک ےن اتبای اور اےنپ رسوٹن وکاررٹ یک رطف الچ ایگ

 رکسماای اور اخومیش ےس اگڑی یک اچیب اکنل رک ابرہ آایگ ڈڈی ےک وسےن اک ول رک وہ
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اس ےن اکی رظن واچ نیم وک داھکی ش  زمے ےس وس راہ اھت اور اس ےک رقبی آای اور انب آواز دیپا ےیک ٹیگ وھکل 

 دای اور اینت یہ اخومیش ےس واسپ آرک اگڑی ںیم اھٹیب اور زیتی ےس اگڑی ااٹسرٹ رک ےک ابرہ  لک آای

 ڑی یک آواز اس یک السٹیئ ےس واچ نیم یک آھکن لھک یئگنکیل اگ

 

 

اباب ر  اجںیئ رس آپ وک اےلیک اجےن یک ااجزت ںیہن دںی ےگ وہ اس ےک ےھچیپ اھباتگ وہا آای نکیل دلج یہ اےس 

 ااسحس وہایگ ہک وہ اس اک اقمہلب ںیہن رکاتکس ایس ےئل وفرا واسپ آ رک روضان وک اگجےن اگل
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ڑگای ریمی اجن اب وس اجؤ آپ ےک امام اباب ایھب راےتس ںیم ےہ ان ولوگں وک آےن ںیم ایھب  تہب وتق ےگل اگ 

 امومں ےن اھجمسےت وہےئ اہک

 ںیہن امومں اجین ںیم اےنپ اباب ےک اسھت وسوں یگ وہ وصعمتیم ےس وبیل
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ھت ےئگ ےھت ڑگای وک ہن ےلاجےن یک ریض ےک ابس یک اشدی یھت سج ںیم وہ اینپ ویبی اور دو ڑجواں وٹیبں ےک اس

  ےس ڈران اھت ان یک 

 

 ڑ
ھی
ِ
ب 

اسہل یٹیب وک زایدہ ولوگں ےس وخف آات اھت سج یک وہج ےس ڈارٹک ےن اےس ایسی  6وہج اس اک 

 وہگجں رپ اجےن ےس عنم ایک اھت وہ ول، اےس اےنپ امومں ےک اپس وھچڑ رک ےئگ ےھت

 کت واسپ ہن آںیئ اور ڑگای ایھب کت اج، ریہ یھت اور اینت رات وہ اجےن ےک ابوش د یھب وہ ایھب

ویکہکن وہ اےنپ اباب ےک اسھت وسےن یک اعدی یھت سج یک وہج ےس اےس ایھب کت دنین ںیہن آیئ امومں اےس السےن 

 یک اناکم وکشش رک ےکچ ےھت
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 ین ےس اہکریض زیلپ دلجی ںیلچ انڑگای ایھب کت ااظتنر رک ریہ وہیگ اصہمئ ےن رپاشی

 اصمئ اور دامئ وس ےکچ ےھت اب اںیہن اینپ یٹیب یک رکف یھت

رپاشین تم وہ اصہمئ وہ وس یئگ وہیگ ریض ےن اھجمسای ںیہن ریض آپ اجےتن ںیہ ہن وہ آپ ےک ریغب ںیہن وسیت 

 ےھجم نیقی ےہ ہک وہ ایھب کت آپ اک ااظتنر رک ریہ وہیگ

  کت  یتل ےہ اصہمئ وک اب ان ےک ابس رپ ہصغ آ راہ اھتاکی وت آپ ےک ابس یک اشدی یک اپریٹ ینتک دری
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 ارے ایر ہی بس اریم ولوگں ےک وچےلچن ںیہ اور مہ رغبی وررکز ااکنر یھب ںیہن رک ےتکس

 آرخ ونرکی اک وسال ےہ ریض اصبح وخد یھب آدیھ رات کت ےنلچ وایل اپرویٹں وک دنسپ ںیہن رکےت ےھت

 ا ںوں ےن اگڑی یک ب ڈی ئاایئ اتہک دلجی ےس دلجی اینپ الڈیل کت چن نکیل وہ اینپ اجب یک وہج ےس وبجمر ےھت

 ےکس

 

•••♧---♧---♧••• 

 

نیسح اگڑی وت ےل آای نکیل اےس ھجمس ںیہن آ راہ اھت ہک وہ اب اےس روےک ےسیک وہ تہب وکشش ےک ابوش د یھب 

ولس اےس کیھٹ ےس ومڑ کت اکانٹ ںیہن اج راہ  اگڑی رو  ںیہن اپ راہ اھت  یھب اس یک ب ڈی زیت وہاجیت وت  یھب ابلکل یہ

 اھت ڈڈی کیھٹ ےتہک ںیہ ےھجم ایھب اےلیک اگڑی ںیہن الچین اچےئہ

 اب وہ اینپ یطلغ رپ اتھچپ راہ اھت ہک ااچکن اکی اگڑی اس ےک اسےنم آیئ

 تہب وکشش ےک ابوش د یھب وہ رٹنکول ہن رک اکس اور اگڑی  دیسیھ اس اگڑی ےس رکٹایئ

 وہج ےس دورسی اگڑی ھچک افےلص رپ اج رک اٹل یئگ ہکبج اس یک اگڑی ھچک افےلص رپ اج ےک ر  یئگ یھترکٹاےن یک 

 اس ےن اینپ اجن چب اجےن رپ رکش ادا ایک



       از
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اور اےنپ ڑپکے اھجڑات اگڑی ےس ابرہ الکن  ب اس یک رظن دورسی اگڑی رپ ڑپی ش  ڑس  ےک وچیبں چیب ایٹل ڑپی 

 یھت اور ڑس  وخن ےس تل تپ یھت

نیسح ےک اہھت ریپ اکےنپن ےگل  ب اس اک دایھن اس وعرت رپ رپ ش  وخن ےس ئای رطح ےس تل تپ زنیم رپ 

ڑپی یھت اور ااشرے ےس اےس اےنپ رقبی ال ریہ یھت نکیل وہ تہب ڈر اکچ اھت اس اک دل اچاہ ہک وہ وعرت ےس 

  سج ےس وہ پھچ ںیہن اپ راہ اھتپھچ اجےئ ش  اےس اےنپ رقبی الریہ ےہ بیجع اس درد اھت اس یک آوھکنں ںیم

 وہ اےنپ وخف وک امرات آےگ ڑباھاتہک اس وعرت یک ھچک دمد رک ےکس نکیل وہ اجاتن اھت ہک وہ ھچک ںیہن رک اپےئ اگ

 اےس ہتپ اھت اسےنم وخن ےس تل تپ ڑپی وعرت زدنہ ںیہن چب  یتک

اکس اور اس وعرت ےک اپس الچ آای رہ رطف ۔نیسح ےن واہں ےس اھب، اجان اچاہ نکیل وہ اچہ رک اھب،  ںیہن اھب، 

 وخن د ھک رک اےس وخف آراہ اھت

 امی وسری آیٹن ےھجم اعمف رک دںی وہ روےت وہےئ اعمیف امےنگن اگل

 ریمی۔ ۔۔یب۔ ۔۔یٹ ۔۔۔یٹیب ۔۔اشدی وہ وعرت اس ےس ھچک انہک اچیتہ یھت

 ریمی یٹیب۔۔۔۔۔۔ وہ سب اانت یہ وبل اپ ریہ یھت

 وک ۔۔۔۔۔۔اھبنسپ ا زیلپ ۔۔۔۔۔ وہ۔۔۔ تہب وھچیٹ ےہ و ہہ ۔۔  رکو ۔۔۔۔۔ ریمی۔۔۔۔۔ یٹیب

 ریمی۔۔۔۔۔ یٹیب ۔۔۔وک  ۔۔۔درد یک وہج ےس وہ وبل ںیہن اپ ریہ یھت ۔۔۔
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 ریمی یٹیب اک  ایخل روھک ےگ ۔۔و ہہ رکو ۔۔۔۔۔ریمررر۔ ۔۔۔ریمی یٹیب وک اھبنسول ۔  ۔۔۔۔ےگ ۔۔

اعمف رک دےیجی ھجم ےس تہب ڑبی یطلغ وہیئگ ںیم آپ یک یٹیب وک  آیٹن ںیم آپ ےس و ہہ رکات وہں زیلپ ےھجم

 اھبنسولں اگ زیلپ آپ ےھجم اعمف رک دںی وہ ئای رطح ےس رو راہ اھت

 اصہمئ ےن اس ےک رس ہپ اانپ وخن ےس رھبا وہا اہھت راھک

وں اگ زیلپ ےھجم آیٹن امی وسری ھجم ےس یطلغ ےس وہایگ ےھجم اعمف رکدے ۔ںیم آدنئہ ایسی یطلغ  یھب ںیہن رک

 اعمف رک دںی ںیم و ہہ رکات وہں ہک ںیم آپ یک یٹیب اک تہب ایخل روھکں اگ ۔

 سب آپ ےھجم اعمف رک دںی وہ روےت وہےئ وبال

م تم وبپ ا وہ اس 

م
م
م
م

م۔۔۔۔ اعمف ایک ۔۔۔ںیم ےن ںیہمت اعمف ایک۔ ۔ ۔  ۔۔۔   نکیل مت اانپ و ہہ۔۔۔۔۔۔۔

م
م

 دابےت وہےئ وبیلاک اہھت اےنپ اہھت ںیم زور ےس 

 ب ااچکن ان اک اہھت ےب اجن وہ ایگ اور اس ےک اسےنم یہ اس یک وہج ےس اچر ول، رمےئگ اس ےک اہھت رپ ئای 

 رطح ےس اکپن رےہ ےھت

ہی ول، ریمی وہج ےس رم ےگ ںیم ےن ان بس وک امر دای ںیم اقلت وہں ںیم ان ولوگں اک اقلت وہں ریمے 

وہ اےنپ اہوھتں وک دےتھکی وہےئ روےئ اج راہ اھت  ب  روضان دلجی ےس اگڑی اہوھتں ان ولوگں اک لتق وہا ےہ 

 ےس ےلکن اور اس ےک اپس آےئ

 ڈڈی ںیم ےن امردای ڈڈی ںیم اقلت وہں ںیم ےن ان ولوگں وک امر دای وہ اویچن اویچن آواز ںیم روات وہا وبل راہ اھت
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ف اکی احدہث اھت مت ےن ھچک ںیہن ایک وہ اےس اےنپ ںیہن ریمے ےچب مت ےن ھچک ںیہن ایک مت اقلت ںیہن وہ ہی رص

 ےنیس ےس اگلےئ وبل رےہ ےھت

 ولچ اہیں ےس ںیمہ زایدہ دری اہیں ںیہن رانک اچےیہ وہ  اےس زئادیتس اےنپ اسھت اگڑی ںیم اھٹبےت وہےئ وبےل

 اتگل ےہ اگلدوں نکیل دوھکی ارتخ بس ھچک اھبنسول اور نیسح اک انم ںیہک ںیہن آان اچےیہ ںیہک یھب ںیہن انتج ہسیپ

 ریمے ےٹیب اک انم ںیہک یھب ںیہن آان اچےیہ وہ اےنپ اخدناین ونرک ےس وبےل

 رکف ہن رکںی رس اباب وک ااتپسل ےل ےک اجےئ ںیم بس اھبنسولں اگ ارتخ ےن اہک
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ٹن آپ ےک ےٹیب ےن یہ ایک اسہل  ےچب ےھت اور اکی اشدی دشہ ش ڑا اھت اڈیسکی13رس اگڑی ںیم اچر ول، ےھت دو 

 ےہ

 اس وتق اگڑی ںیم رصف آپ اک اٹیب اھت

اس ہگج رےنہ واےل آدیم ےن ںیمہ ایبن یھب دای ےہ ہک ہی اڈیسکیٹن آپ  ےٹیب ےن ایک ےہ رس مک از مک زسا وہیئ وت 

 دس اسل یک دیق وت رضور وہیگ

 اینپ اواقت داھک راہ اھت نکیل ارگ آپ اچںیہ وت وہ چب اتکس ےہ ان ےک اسےنم اھٹیب اے آیئ یپ
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اینپ وکباس دنب رکو اور تمیق اتبؤ ےھجم اےنپ ےٹیب ےک ےئل وکیئ یھب تمیق اکچےن ےک ےیل ایتر وہں نکیل ریمے ےٹیب 

 وک ھچک ںیہن وہان اچےیہ ریمے ےٹیب اک انم ںیہک ںیہن آان اچےیہ روضان اصبح نیت دن ےس رپاشین ےھت

ہی اھت نکیل ا ںوں ےن ہی د ےنھک یک یطلغ ںیہن یک اس یک یطلغ یک وہج ےس نیسح ےس یطلغ وہیئ یھت ہی ان اک رظن

 اچر اجںین اج یکچ یھت اںیہن رکف یھت وت رصف اےنپ ےٹیب یک یھت ش  نیت دن ےس ڈیمنسی ےک زری ارث اھت

 ہسیپ اپین یک اےس  ب یھب وہ وہش آات وہ ےنخیچ الچےن اتگل ڈارٹک ےن اےس امرگیئنی اتبای اھت ہکبج روضان اصبح اانپ

رطح اہب رےہ ےھت اتہک ان ےک ےٹیب وک ھچک ہن وہ ہن اجےن ےنتک یہ رساکری آرسیف وک روشت دے رک وہ اس اک انم 

 اٹہےن ںیم اکایمب وہےئ

 

 نکیل نیسح یک احتل دن دبن ڑگبیت اجریہ یھت اس یک احتل دےتھکی وہےئ ا ںوں ےن دنلن اجےن اک ہلصیف ایک
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ھا رے ابل کیھٹ ےس انبؤں وثہیب بک ےس ایح ےک ےھچیپ اھب، ریہ یھت نکیل وہ  ایح

م

 

ب

مت ایک رک ریہ وہ ادرھ آؤ ںیم 

 اےنپ ابل ونباےن اک انم ںیہن ےل ریہ یھت
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 یھب ادرھ اج ریہ یھت وت  یھب ادرھ وثہیب وک اس رپ ہصغ آےن اگل نکیل وہ ایھب یھب رشارںیت رکیت ادرھ ےس ادرھ اج 

 ریہ یھت

ارگ اب مت ےن ریمی ابت ںیہن امین وت ںیم دو اہھت اگل دوں یگ ںیہمت تہب وہایگ تہب دضی وہیت اجریہ وہ دن اب ایح

 دن وکیئ ابت ںیہن امیتن ریمی وثہیب ےصغ ےس وبیل

ںیہن ںیہن ںیہن ریمے ابل راحین انبںیئ ےگ آپ یتچنیھک وہدرد وہات ےہ راحین ےس درد ںیہن وہات وہ اےھچ ںیہ 

  انبیت ایچن آواز ںیم  یتہ رھپ ےس ابرہ اھب، یئگایح ہنم

بس اکم اہمترے راحین رکے ونرک اگل ےہ ہن اہمتر  یھب ںیہمت وکسل وھچڑ ےک آےئ  یھب ںیہمت رھگ ےل ےک 

ھا رے ابل انبےئ آرخ ایک ایک رکے وہ ہچب

م

 

ب

 آےئ  یھب اہمترے اسھت ےلیھک  یھب 

اسپ آات ےہ اجیتن یھب وہ ینتک ذہم دارایں اس ےک رس ےپ آن حبص وہےت رھگ ےس اتلکن ےہ اور آدیھ رات وک و

ڑپی ںیہ وبےتل وبےتل وثہیب یک آںیھکن من وہےن یگل اینت وھچیٹ یس رمع ںیم ینتک وخاںیشہ وہیت ںیہ وچبں یک اور 

 راحین وک ایک ایک ںیہن رکان ڑپ راہ اھت

 اس یک  تتق اننب ےہ ۔ تم  ولول اےس ےنتک ولوگں اک وخد وک اھبنسول وثہیب  اہیں ںیمہ اےنپ ےچب اک اہسرا اننب ےہ ںیمہ

 اقمہلب رکان ےہ ارگ مہ ول، تمہ اہر اجںیئ ےگ وت وہ ول، مہ ےس تیج اجںیئ ےگ

اور ایح یک مت رکف تم رکو ایھب یچب ےہ اس ےک اسملئ ںیہن ھجمس  یتک اور اس ےک ابل یھب وہ وخد آرک انب دے اگ مت 

 وہات ےہ زہمئ ےن رکسما رک اہک وت وہ یھب رکسما دی یتچنیھک وہ اس اچبری وک درد
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 اس ےک رخنے رصف ویہ ئاداتش رکاتکس ےہ ۔ وثہیب رکسما رک وبیل ےھت زہمئ یھب رکسما دی ۔

•••♧---♧---♧••• 

 

 نی ےہ وہ اس احدےث ےسش  اس ےک اہوھتں وہا ےہ   لک ںیہن اپ راہ اس احدےث ےس ےنلکن 

گ

رس آپ ےک ےٹیب وک امئ

 ےس تہب اسرے وتق یک رضورت ےہےک ےیل ا

 آپ ےک اسھت ےک زایدہ ےس زایدہ رضورت ےہ آپ وک اس ےک ےئل الشیپس وتق اکنپ ا وہاگ

 آپ وک اےس زایدہ ےس زایدہ زیبی رانھک وہاگ اتہک آےگ ےھچیپ ےک اعمالمت ںیم وہ ںیہک اس احدےث  ولل اجےئ

 انہک طلغ ںیہن وہاگ ہک آپ اک اٹیب وکیئ تہب وھچاٹ ہچب ویکہکن اس رمع ےک احداثت وااعقت ےچب  یھب ںیہن  ولےتل ہی

 ںیہن ےہ ش  اینپ نپچب یک ابںیت  ولل اجےئ اگ

ش احدہث اس ےک اہوھتں وہا ےہ وہ اےس  یھب ابرہ ںیہن  لک اتکس وہ زیچ اےس ہشیمہ اید رےہ یگ رگم  آپ وک زایدہ ےس 

 س یک زدنیگ ںیم وکیئ اتیمہ ںیہن راتھکزایدہ اےس وتق دانی وہاگ اےس اتبان وہاگ ہک وہ احدہث ا

 ڈارٹک ےن اںیہن لیصفت ےس اتبای

•••♧---♧---♧••• 
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ریمی رپایں اہکں ںیہ میظع ےن رھگ ںیم دقم رےتھک یہ زور ےس بس ےس ےلہپ اینپ الڈویلں وک اکپرا وت ان یک 

 الڈایلں  دوڑ رک ان ےک ےنیس ےس یگل

نکیل اجےن دخا وک ایک وظنمر اھت ہک ڑبی یٹیب راہین ےک دعب اٹیب ادح نیت  ان ےک اچر ےچب وہےئ دو ےٹیب اور دو ایٹیبں

 اسل اک وہےت یہ تہب ڑبی امیبری اک اکشر وہایگ اور رھپ ھچک یہ دونں ںیم داین ےس لچ اسب

 اس ےک دو اسل دعب ان ےک اہں اکی اور اٹیب دیپا وہا ش  ضحم دو امہ اک اھت اور امیبر وہایگ

 واےت رکواےت اکی دن وہ یھب ںیہن وھچڑ رک الچ ایگاور اس اک العج رک

 رھپ  ب ائاش دیپا وہیئ یھت اںیھن اس اک ایخل تہب زایدہ ایخل رانھک ڑپا

 راہین اور ائاش ںیم اسڑےھ ھچ اسل اک رفق اھت نکیل میظع اصبح ےک ےیل ان یک دوونں ایٹیبں ان یک زدنیگ یھت

 ےن اک ہوکہ ہن ایکا ںوں ےن  یھب اےنپ دخا ےس اےنپ ےٹیب نھچ اج

ویکہکن اںیہن دخا ےن دو وخوصبرت ایٹیبں دی یھت ش  اںیہن اینپ اجن ےس زایدہ زعزی یھت وہ ویٹیبں ےک ےئل ھچک 

یھب رک ےتکس ےھت ان ےک سب ںیم وہات وت اشدی ان ےک ےئل اچدن اترے یھب وتڑ الےت رھگ آےن ےک دعب  ب کت وہ 

  ھت ا اھتان دوونں وک ہن د ھک ںیل اںیہن وکسن ںیہن

 

•••♧---♧---♧••• 
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 دکنھ  اٹیب بک کت  ولیک روہیگ ریمی اجن اھکان اھکول امیم ےن آہتسہ ےس اس ےک رقبی ھٹیب رک رایر ےس اہک

امیم ںیم اباب ےک اہھت ےس اھکؤں یگ امیم زیلپ آپ ان ےس ںیہک ہک وہ واسپ آاجںیئ ںیم ان وک ابلکل گنت ںیہن 

  رپی اینپ وخوصبرت  یھن  آوھکنں ںیم آ وس رھبے وصعمتیم ےس وبیلرکوں یگ وہ ھچ اسہل وصعمم یس

 امیم وہ ٹسیب سج ےن امام اباب اور اھبیئ وک امر ڈاال ںیم ڑبی وہ رک اےس امروں یگ ںیم اےس ںیہن وھچڑوں یگ

س ےن ریمے ںیم  ب ڑبی وہ اجؤں یگ ان بت ںیم اس ےس وپوھچں یگ ہک ریمے امام اباب ےن اس اک ایک اگبڑا اھت ہک ا

 اھبویئں یھب وک امر ڈاال

 وہ روےت وہےئ امیم ےک ےلگ گل رک دریھے دریھے وبل ریہ یھت

 بس رہتش داروں ےن دکنھ وک وھچڑ دای اھت

 وکیئ اس اک اہسرا ہن انب وساےئ اس ےک امومں ےک

 اس یک اینپ اشدی  ایھب نیت امہ ےلہپ وہیئ یھت ۔

یک تبحم دے یگ ۔اور اور اےس  یھب یبلطم ولوگں رپ نیقی ںیہن رکےن  زبنی ےن وسچ ایل اھت وہ اس وصعمم وک امں

 دے یگ

•••♧---♧---♧••• 
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اہےئ ایک الم اکی وصعمم یچب اک بس ھچک نیھچ رک سک ےک اہسرے ےئج یگ وصعمم اہےئ اھبیئ یھب امر ڈاےل اظمل ےن 

  وس اہب ریہ یھتزبنی یک امں حبص ےس ان ےک رھگ آیئ وہیئ یھت اور اینپ آوھکنں ےس وھجےٹ آ

اامں یج ہی ریمے اہسرے ےئج یگ ںیم اپولں اگ اس وک۔۔۔ امں ابپ رم ےئگ ںیہ نکیل امومں ایھب زدنہ ےہ اس اک 

 امومں اےس اپےل اگ ایرس ےن وفرا اہک

اہےئ اہےئ ہی ایک ہہک رےہ وہ اٹیب ایھب ایھب وت اہمتری اینپ اشدی وہیئ ےہ لک وک اہمترے یھب ےچب وہں ےگ اور 

 یھب یکیک ذات ےہ ےسیک اھبنسول ےگ اےلیک اامں یب ےن اہک اےلیک ویکں اھبنسولں اگ آپ یک یٹیب اھبنسےل یگ وےسی

ں  اور وچبں یک 
 
ی ہ 
 م
ہ

اےس اور اہجں کت ریمے اےنپ وچبں اک وسال ےہ وت اب ےس امہری یچب دکنھ یہ ےہ 

  یانای اھترضورت ںیہن اس ےن اویچن آواز ںیم اہک وگای نچک ںیم اکم رکیت ویبی وک

 اور اس  رک ابرہ  لک ایگ اامں یب یک وت آںیھکن ابرہ وک  لک آیئ

 وہ اےس ابرہ اجات د ھک رک وفرا اینپ آںیھکن اصف رکیت نچک ںیم آںیئ

ہی ہلصیف ھجت ےس وپھچ رک ایک ایگ ےہ وہ اینپ یٹیب ےک رس رپ وسار وپےنھچ یگل یج اامں یج مہ دوونں ےن لم رک ہی ہلصیف ایک 

ب دکنھ یہ امہری یٹیب ےہ وہ اور ںیمہ اور وچبں یک رضورت ںیہن ےہ مہ اینپ دکنھ وک امں ابپ اک رایر ےہ ا

 دےگنی زبنی ےن اہک وت اامں اک دل اچاہ ہک اینپ یٹیب یک اجن اکنل دںی سج یک ایھب نیت امہ ےلہپ یہ اشدی یک یھت
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پ ےن ریتی سج ےک اپس اکی داکن اور دامغ رخاب وہ ایگ ےہ اکی وت اگنکل آدیم ےس اشدی رکدی ریتے اب

 وساےئ وھچےٹ ےس اکمن ےک ھچک یھب ںیہن اور وت اب اس یک نہب یک یچب اپےل یگ

اامں وہ اچیبری میتی ےہ وکن ےہ اس وصعمم اک امہرے العوہ ش  آ رک اس ےک رس ہپ اہھت رےھک اگ اس ےن اامں وک 

 اھجمسان اچاہ

یک یک امں  ےنن یک وکشش یک ھچ اسل یک ےہ اکم رپ اگل اےس اور دلجی ےس وت وت مک از مک ںیہن ےہ دربدار ش  اس یک

دلجی اےنپ ےچب یک ایتری رک وشرہ اک دایھن اس رپ ےس ےٹہ اور اےنپ ےچب یک رطف آےئ اامں ےن اھجمسےت وہےئ 

 اہک اکی لپ ےک ےئل زتنی وک اینپ امں یک وسچ رپ اوسفس وہا

رک ےئگ ںیہ دکنھ یہ امہری یٹیب ےہ اور مہ ایس اک ایخل رںیھک ےگ زبنی اامں آپ ےن یان ےہ ایھب ایرس ایک ہہک 

 ےن اامں یک یسک ابت رپ دایھن ہن دےتی وہےئ اہک

رک ےل  اٹیب رک ےل اینپ نم امین رک ےل لک ش  ےھجت اوالد ںیہن وہیگ رھپ ہی دکنھ یھب اےنپ رگن داھکےئ یگ وت امں 

ں اس ےک ےیل اینپ زدنیگ ئاابد رک ریہ ےہ ویکں اینپ  تن امر ریہ یک ابںیت اید آںیئ یگ ایھب یھب وتق ےہ ویک

 ےہ اامں ےن اےس اھجمسان ہن وھچڑا
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اامں دکنھ ریمی یٹیب ےہ اور ایرس ریمے وشرہ ےہ اور وشرہ ےک  مک ےک الخف اج رک یھب وت ںیم منہج یہ امکوں 

 ںیم  تن امک  یتک وہں دخا ےک ےئل یگ اور دکنھ وک اپل رک اےس ایھچ رتتیب دے رک اس یک امں اج رک یھب

 ریمے ذنہ ںیم ہی وتفر ہن ڈاںیل اہلل اک ہلصیف ےہ ہک وہ ےھجم دکنھ یک امں انب راہ ےہ اور ےھجم ہی ہلصیف وظنمر ےہ

•••♧---♧---♧••• 
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 ایک زیرکےن ےس رگ رطح اکیپ یھب یسک ےک اپس وفحمظ ںیہ بیو  ی: اس انول ےک امتم ہلمج وقحق اتکب رگن اابتنہ

 اجے۔

 ایخل روھکں اگ مہ اپناتسن ںیہن وھچڑ ےتکس زیلپ ےنھجمس ڈڈیی ںیم ےن ان ایٹن ےس و ہہ ایک ےہ ہک ںیم ان یک یٹیب اک

 یک وکشش رکںی ںیم ان آیٹن ےس ایک وہا و ہہ ںیہن  ولل اتکس ںیم ان یک یٹیب اک ایخل روھکں اگ

 اےس یسک زیچ یک یمک ںیہن وہےن دوں اگ زیلپ اپناتسن واسپ ےلچ ےھجم اس یکیک وک ڈوھڈنان ےہ

  لسلسم وبل راہ اھت نیسح اےنپ رس درد وک اونگر ےیک

اٹیب ںیہمت رٹسی یک رضورت ےہ اس وتق اور مت رکف تم رکو ںیم ڈوھڈنوں اگ اس یچب وک ںیہمت آرام یک 

 رضورت ےہ ورہن اہمترا درد رھب اجےئ اگ ںیم وخد اجؤں اگ اپناتسن

 ےئ اہکاس یکیک اک ہتپ رک ےک اےس ڈوھڈن رک اہیں ےل ےک آؤں اگ اہمترے اپس ۔۔روضان ےن اھجمسےت وہ

ا ںوں ےن ےھجم رصف ایس ےیل اعمف ایک اھت ویکہکن ںیم ےن ان یک یٹیب اک ایخل رےنھک اک رپوسم دای اھت  ارگ ںیم اس 

 اک ایخل ںیہن روھکں اگ وت وہ آیٹن ےھجم اعمف ںیہن رکںی یگ زیلپ ڈڈی واسپ ےلچ

 وہ روضان اصبح یک ںیتنم رکےن اگل
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 اےس اہیں ےل آؤں اگ اہمترے اپس مت اس اک تہب اسرا ایخل رانھک نکیل دوھکی اٹیب ںیم اس یکیک وک ڈوھڈنوں اگ

 یف ااحلل ںیہمت آرام یک رضورت ےہ

زیلپ ریمی ابت ےنھجمس یک وکشش رکو ںیم ےن ان ولوگں اک اڈیرسی ڈوھڈنا ےہ نکیل ایھب ںیہن لم اپراہ وہ ول، 

 اہ وہںاشدی امہرے رہش ےک ںیہن ےھت نکیل اںیھن ڈوھڈنےن یک وکشش رک ر

 مت آرام رکو ںیھمت آرام یک رضورت ےہ وہ اےس رایر ےس اھجمسےت وہےئ وھجٹ وبےنل ےگل

ڈڈی آپ اےس ےل ےک آںیئ ےگ وت رھپ ںیم اس اک تہب اسرا ایخل روھکں اگ ان آیٹن ےس ایک وہا و ہہ اھبن ؤں اگ وہ 

 ان یک ےلگ اگل اتبےن اگل

 ن اصبح ےن وسےتچ وہےئ اہکاہں ریمی اجن مت اسیج وہکےگ واسی یہ وہاگ روضا

 

•••♧---♧---♧••• 

 

رس آپ ےن اباب ےس وھجٹ ویکں وبال ہک آپ ےن ان ولوگں اک ہتپ ایک ےہ ہکبج چس وت ہی ےہ ہک آپ ےن ان ولوگں 

 ےک ابرے ںیم ھچک یھب اتپ ںیہن ایک ارتخ ےن روضان اصبح ےس وپاھچ

 ویکں ہک ریما دامغ رخاب ںیہن ےہ



       از

 

می ٹ
ل
 اتکب رگنی -------جی اشہ   -وس

Posted On Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 28 

طلغ یک اچہپن ںیہن ےہ اےس وہ ںیہن اجاتن ہک وہ ےنتک ئاے رطےقی ےس سھپ اتکس ےہ نیسح ایھب ہچب ےہ حیحص 

 ںیہمت ایک اتگل ےہ وہ ان ولوگں ےک اسےنم اجےئاگ وت وہ وکیئ انشکی ںیہن ںیل ےگ

ان وک ہتپ لچ ایگ ہک ہی بس ھچک نیسح ےن ایک ےہ وت وہ رضور اس ےک الخف انشکی ںیل ےگ اور اےس لیج 

  رکںی ےگوجھباےن یک وکشش

 ںیہن دین اچےیہ اس ےیل ںیم ےن 

ن

ش
ن  

ڈارٹک ےن اہک ےہ ہک ےھجم اےس رہ رطح یک نشنیٹ ےس دور رانھک اچےئہ اےس ٹ

 ہی وھجٹ وبال ےہ

اب بت کت نیسح اپناتسن ںیہن اجےئ اگ  ب کت  اس یلمیف وک  ولل ںیہن اجات روضان اصبح ےن ہلصیف   

 رکےت وہےئ اہک

•••♧---♧---♧••• 

 

ل اہھت ےس  لک اجےئ یگ وثہیب ےن رپاشیین ےس راحین 
ب لک
ہی یکیک ریمی وکیئ ابت ںیہن یتنس مت یھب ےلچ اجؤ ےگ وت 

 اہک

 راحین اڈٹسی ےک ےلسلس ںیم دنلن اج راہ اھت

 وت ےھجم یھب راحین ےک اسھت جیھب دںی ایح ےن ہنم انب رک اہک



       از

 

می ٹ
ل
 اتکب رگنی -------جی اشہ   -وس

Posted On Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 29 

اج ریہ یھت ہک راحین وک اس ےس دور ہن ےجیھب  آج حبص ےس اس ےن وکیئ رشارت ںیہن یک یھت سب اکی یہ ابت یہک

 ورہن اےس یھب اسھت ےجیھب

 راحین آپ واہں اجرک ےھجم  ولل وت ںیہن اجںیئ ےگ ہن وہ وصعمتیم ےس ہنم انبیت وپےنھچ یگل

 ںیہن ایح ںیم ںیہمت ںیہن الھب اتکس مت وت ریمی تہب رایری دوتس وہان

راحین یک ابت وک ایح ےن لمکم ایک راحین ےن اکی رظن اسےنم یھٹیب  اور رھپ آپ یک ھجم ےس اشدی یھب وت وہین ےہ

وثہیب اورزہمئ وک داھکی ش  اکی دورسے وک د ھک رک رکسما ریہ یھت اینت یس رمع ںیم ایح رپ ایکن اشدی یک ابت اظرہ رکان 

 اےس کیھٹ ںیہن گل ریہ یھت

 ایح ہشیمہ  اس زیچ ےک ےیل ایتر ےہ اتہک آےگ اج رک ان کیھٹ وت ہی زہمئ وک یھب ںیہن یگل یھت نکیل وثہیب اچیتہ یھت ہک

 ےک ےیل وکیئ  ہلئس ہن وہ

 

•••♧---♧---♧••• 

 

اٹیب ںیم ےن رہ ہگج اس یکیک وک ڈوھڈنا نکیل ہن اجےن وہ ول، اہکں ےلچ ےئگ ںیہ امی وسری ےھجم وہ ول، ںیہک ںیہن 

  ب یھب ےن وفن رکات وہ یسک ہن یسک لم اپ رےہ روضان اصبح اکی ےنیہم ےس اپناتسن آےئ وہےئ ےھت نیسح

 گنٹیم ںیم زیبی وہےت
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 ہکبج نیسح وک وہ ہی ےتہک ےھت ہک وہ ایس یکیک وک ڈوھڈن رےہ ںیہ

روضان اصبح ےن اںیہن ڈوھڈنےن یک وکیئ وکشش ہن یک یھت ہکبج نیسح وک ہی اتگل اھت ہک اس اک ابپ اس یک تہب 

 ےہ وہ اس اک و ہہ وپرا رکےن ںیم اس یک وپری دمد رکاگی رکف رکات ےہ اور وہ  اس یکیک وک ڈوھڈن راہ

روضان اصبح وک اگل اھت ہک ھچک وتق ںیم نیسح یکیک وک  ولل اجےئ اگ نکیل اب وہ یکیک ئای رطح ےس اس ےک 

 ذنہ رپ وسار وہ یکچ یھت رہ وتق وہ ایس یکیک ےک ابرے ںیم وساتچ راتہ

زدنیگ اتمرث وہیکچ یھت وہ  ب یھب اس یکیک ےک ابرے ںیم ابت رکات وہ اےس ابلکل ںیہن الھب راہ اھت اس یک وپری 

 روضان اصبح اس یک وتہج ںیہک اور رکےن یک وکشش رکےت

روضان اصبح اےس ہی اظرہ رکےن ےک ےئل ہک وہ اس یکیک وک ڈوھڈن رےہ ںیہ اس ےیل ارثک اپناتسن ےک رکچ 

 اگلےت

•••♧---♧---♧••• 

وک ویکں اےنپ ذنہ رپ وسار رک رےہ وہ ریمے ایخل ےس ںیہمت اس وک وہ رصف اکی اڈیسکیٹن نیسح مت اس 

  ولل اجان اچےیہ اور اینپ الفئ اوجناےئ رکین اچےیہ

 ریمے ایخل ےس مت اس یکیک وک ڈوھڈن رک سب اانپ اٹمئ وٹسی رک رےہ وہ دور  ےن ےس اھجمسان اچاہ

و ہہ ایک اھت ہک ںیم ان یک یٹیب اک تہب ایخل  ںیہن دور  ںیم رصف اانپ و ہہ اھبنان اچاتہ وہں ںیم ےن آیٹن ےس

 روھکں اگ
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 ریمی وہج ےس اس ےک امں ابپ اےکس اھبیئ رمےئگ ہن اجےن نک احالت ںیم وہیگ وہ ہن اجےن سک احل ںیم وہیگ

 اکش ڈڈی اےس ڈوھڈنںیل اس یک آرخی ادیم  اس اک ابپ اھت

 

•••♧---♧---♧••• 

وکیئ ںیہن اھت ڑپوس ےس دودھ واےل اک یکاک دودھ ےیل دروازے رپ  میظع ایھب ایھب رھگ ںیم دالخ وہےئ اسےنم

ڑھکا اھت اس ےک اہھت ےس دودھ اک ڈہب ےل رک وہ اےس جیھب رک ادنر آےئ ابرہ نحص ںیم  اچراپیئ رپ ھٹیب رک یسک ےک ابرہ 

  آےن اگلےنلکن اک ااظتنر رکےن ےگل اپچن دس ٹنم ااظتنر رکےن ےک دعب یھب  ب وکیئ ہن آای وت اںیہن ہصغ

رھگ ںیم وکیئ ےہ ای بس ےک بس رم ےئگ ںیہ وہ ےصغ ےس ادنر یک رطف دےتھکی وہےئ وبےل وت ہمجن  مگیب اھبیتگ وہیئ 

 ابرہ آںیئ

وپرا اک وپرا دروازہ الھک ےہ ےلحم اک یکاک ہن اجےن ےنتک دری ےس دروازے رپ ڑھکا اھت اہکں یھت ذبات وعرت رشم ایح چیب 

  اچر اسل ےلہپ یہ  مت وہ یئگ یھتاھکیئ ےہ ایک ریخ وہ وت

اہکں ےہ ریتی یٹیب گال اےس ھچک اھکےن ےک ےئل الرک دے یگ ای وہ یھب ںیم ابرہ ےس اھک رک آای رکوں وہ ےصغ ےس 

 داھڑےت وہےئ وبےل

 یج اوب یج ںیم سب اھکان اگل ریہ وہں ائاش دلجی دلجی اہھت الچیت نچک ےس ئانت ااھٹیت درتسوخان رپ اگل ریہ یھت
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ویکہکن اےنپ ابپ ےک ےصغ ےس وہ ایھچ رطح ےس وافق یھت اکی وتق اضت  ب ان اک ابپ ان ےک رخنے ااھٹات 

 ںیہن اتکھت اھت ان رپ اینپ اجن اٹلات اھت نکیل آج وہ ان ےس اینت یہ رفنت رکات اھت

 

وہ یھب بت  ب اوالد  اکی رمد یسک ےک اسےنم ںیہن اتکھج وہ یسک ےس اقمہلب رک اتکس ےہ نکیل اینپ اوالد ےس ںیہن

اکی یٹیب وہ ایٹیبں وبھج ںیہن وہیت نکیل  ب ان یک وہج ےس ابپ یسک ےک اسےنم رظن ہن ااھٹ اپںیئ وت ویٹیبں وبھج 

 اج اجیت ںیہ

راہین یھب اےنپ ابپ ےک ےیل اکی ااسی یہ وبھج اثتب وہیئ یھت آج اس یک وہج ےس اس اک ابپ یسک ےک اسےنم رظن 

اہ اھت ایس ےیل وت ائاش یھب اےنپ ابپ رپ وبھج اج یئگ یھت وہ دلج از دلج اس یک اشدی رکےک ااھٹےن ےک اقلب ہن ر

 ےس رتصخ رکان اچاتہ اھت نکیل اھبیگ وہیئ یکیک یک نہب ےس الھب وکن اشدی رکات

ےنپ ائاش اس اسرے اعمےلم ںیم ےب انگہ یھت نکیل رھپ یھب اےنپ ابپ ےس رظن ااھٹ رک ابت ںیہن رک  یتک یھت وہ ا

ابپ یک اگنوہں ںیم اےنپ ےیل ےب اابتعری ںیہن د ھک  یتک یھت اےس وخد ےس رفنت وہیت یھت اینپ یٹیب وہےن رپ 

 اوسفس وہات اھت وہ ابپ ش  رس ااھٹ رک اتہک اھت ہک ارگ اہلل ےن ےھجم ےٹیب ںیہن دےی وت ایک وہا ریمی ایٹیبں ریما رغور ںیہ

 ر وتڑ یکچ یھتاب وہ رغور کوٹ اکچ اھت  راہین وہ رغو

ہشیمہ ےک ےئل اب اس اک ابپ رس ااھٹ رک ںیہن رس اکھج رک اتلچ اھت اور ولوگں ےک چیب ڑھکا وہےن ےس ڈرات اھت ائاش 

ےن وخد ےس و ہہ ایک اھت ہک وہ اےنپ ابپ اک رس ںیہن ےنکھج دے یگ  یھب وہ یطلغ ںیہن رکے یگ وت اس یک نہب ےن یک 
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 وہ اجیتن یھت ہک اس وتق وہ تہب  ولاک وہاگ  اس ےن دلجی دلجی اھکان اس اک ابپ حبص ےس دواکن رپ اگل اھت

 درتسوخان رپ اگلای اور اےس گالای

 اھکان اگل رک وہ اےنپ رمکے ںیم آیئگ یھت ویکہکن اےس ڑپانھ اھت لک اکجل ںیم تہب رضوری ٹسیٹ اھت

آےگ یک ڑپاھیئ اک رخہچ وہ ںیہن  سج ےک ےئل اےس تہب اسری تنحم دراکر یھت۔  اس ےک ابپ ےن اہک اھت ہک اب

 ااھٹےئ اگ دلج ےس دلج اےس رتصخ رکو ۔

نکیل وہ اجیتن یھت ہک اینت دلجی اس یک اشدی رہزگ نکمم ںیہن ےہ وہ انتج وہ ےکس اانت ڑپےنھ یک وکشش رک ریہ 

ہک وہ وپزنشی یھت اس ےک ابپ ےن اس اک رخہچ ااھٹےن ےس ااکنر رک ایل اھت ایس ےیل وہ زایدہ تنحم رک ریہ یھت 

 احلص رک ےکس اتہک اےس اکسرلپش لم اجےئ سج یک انب رپ وگرٹنمن اس یک ڑپاھیئ اک رخہچ ااھٹےئ یگ ۔

وہ دن رات اکی رک ریہ یھت ویکہکن وہ ھچک اننب اچیتہ یھت ش  آںیھکن راہین اکھج رک یئگ یھت ان آوھکنں ںیم اکی ابر 

 ےنپ ےیل تبحم  دانھکی اچیتہ یھترھپ ےس رغور دانھکی اچیتہ یھت ان آوھکنں ںیم ا

 

•••••••••••••• 

 

ہی وکیئ وتق ےہ رھگاےن اک ںیم ےن اچر ےجب ےس ےلہپ ںیہمت رھگ واسپ آےن ےک ےیل اہک اھت امومں ےصغ ےس 

 ڑھکے اےس وھگر رےہ ےھت
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 ہکبج وہ رظنںی اکھجےئ اےنپ اہھت د ھک ریہ یھت ےسیج بس ھچک ان یک وہج ےس وہا وہ

 یک اسرگلہ یھت سج یک ڑبی لکشم ےس ااجزت یلم یھت آج  اس یک یلیہس

اس یک یلیہس ےک رھگ اکی تہب ڑبا درتخ اھت سج رپ ان ولوگں ےن وچبں ےک ےئل وھجال اگلای اھت دکنھ وت 

 وھجےل یک دویاین یھت اجےت یہ اس وھجےل رپ ڑچھ یئگ ہن رھپ اسرگلہ اک وہش راہ اور ہن یہ رھگ واسپ آےن اک

  ےن زئادیتس اےس رھگ اجیھب وت امومں رھگ رپ اس اک ااظتنر رک رےہ ےھتےجب یلیہس 6اب اشم 

ٹسیٹ رشوع وہےن واےل ںیہ اس ےک ذرا اس وہش وہاےس ارگ لیف وہیئگ وت اہمترے رچیٹز ںیہمت ازگزمیںیم 

 ںیہن ےنھٹیب دںی ےگ دکنھ امومں ےن اےس ڈراان اچاہ

 ےن ےک ےیل ااسی ےتہک ںیہ ںیمہ وکیئ ںیہن رو  اتکسںیہن امومں اجین ااسی ھچک ںیہن وہات وہ وت سب ڈرا

 آپ رپاشین ہن وہں دکنھ ےن دلجی ےس اہک وگای وہ ےب اکر ںیم یہ رپاشین وہ رےہ ےھت امومں ےن وھگر داھکی

 اٹیب یج ےنھٹیب ےک ےئل ھچک آاان یھب وت اچےیہ ےھجم نیقی ےہ اس اسل مت اپس ںیہن وہ یگ ڑگای ںیم اہھت ش ڑات وہں مک از

 مک ابرہ امجںیتع وت اپس رک ول

 ایک ںیہک ےگ داین واےل ےک اھبیجن وک اچر امجںیتع کت ہن ڑپاھ اکس امومں ےن رپاشیین ےس اہک

وکیئ ہہک رک وت داھکیےئ وپری ابرہ امجںیتع ڑپیھ ںیہ ںیم ےن وہ یھب رنرسی رپپی اگل ےس اس ےنوفراً ش اب 

 دای
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 وت ایرس امومں ےن اانپ اماھت ٹیپ ایل

رےنہ دے ایرسآج ںیم اس ےس ابت رکیت وہں اجمل ےہ ش   ہی ابت ول ےل ہی یکیک رہ وتق ایتسمں  آپ

وسیتج ںیہ آج وت ںیم اےس اتبؤں یگ آج ہی ریمے اہوھتں ےس ےچب یگ ںیہن زبنی اہھت ںیم اھجڑو ےئل ےصغ ےس 

 وبیل وت دکنھ ڈر رک ےھچیپ یٹہ

 اتیل امرےت وہےئ ےن داد دی ایرس امومں ےن دوونں یک ادااکری رپ دل وھکل رک

ایک اتگل ےہ مت دوونں وک مت دوونں یک ڈراےم ابزایں ھجمس ںیہن آیت ےھجم بس اتپ ےہ ےھجم قبس اھکسؤں یگ العج 

رکوں یگ ہی العج وہاگ اہمترا امومں  ےن اس یک یئن ومسہس ولشار اور ضیمق یک رطف ااشرہ ایک ش  لک رات زبین 

 اس یک یلیہس یک اپریٹ یھت اہجں رپ وہ ہی نہپ رک اجےن وایل یھت یھٹیب یس ریہ یھت ویکہکن آج

 امیم ےن یھب رظنںی اکھج یل امومں دو نیت ٹنم زمدی ابںیت یان رک ابرہ ےلچ ےئگ

عت دکنھ اور زبنی دوونں رس ش ڑ رک ھٹیب یئگ امیم اجین آج ےھجم ےھٹیم اچول الھکںیئ ںیم حبص ائاش ےک ےیل یھب 

 ےن زبنی یک وگد ںیم رس رےتھک وہےئ رفامشئ یکےل ےک اجؤ یگ دکنھ 

ریمی ڑگای وک اچول اھکےن ںیہ کیھٹ ےہ اج دلجی ےس اج ےک امومں یک داکن ےس ایل اچول مک ںیہ بت کت ںیم 

 ابیق زیچںی اکنیتل وہں وہ اےس الڈ ےس ےتہک وہےئ اےنھٹ یگل

پ ےن سک رطح ےس ہصغ اکنل رک ےئگ ںیہ ہی ںیہن ںیہن ںیم ںیہن اجؤں یگ امومں اجین یک داکن رپ داھکی ںیہن آ

 ہن وہ ےک واہں ےھجم یسک وبری ںیم ڈال رک ااٹل اکٹل دںی آپ وخد اجںیئ ۔
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 وہ ہنم انبیت زیتی ےس وبیل وت زبنی رکسماےت وہےئ وخد یہ اس  رک اچؤل ےنیل ےک ےیل یئگ

••••••••••••••••• 

 ی ویین اک اور آپ ےن  ٹی رکوادای ۔ایک ومیس اباب آپ یھب دح رکےت ںیہ آج الہپ دن اھت ریم

 ایح ےن ہنم انبےت وہےئ اہک ۔

ارے ایح ایٹیبں ںیم ےن ایک ایک ےہ ایتر وہےن ںیم وت آپ ےن نیت ےٹنھگ اگل دےی ںیم وت حبص ےس آپ اک ااظتنر رک راہ 

د ںیم لیھک رک ڑبی وہیئ اھت ابرہ اگڑی ںیم ۔ومیس اباب دلجی ےس وبےل وہ ان ےک ڈراویئر ےھت ۔اور ایح وت ایہن یک وگ

 یھت

سب کیھٹ ےہ ۔ ےھجم اتپ ےہ آپ بس ول، ہن امام یک میٹ ںیم اشلم وہ ےکچ ںیہ اب وت آپ ول، ریمے رہ اکم ںیم 

 ڑیکے اکنںیل ےگ ۔

اکی ابرریما ٹسیب رفڈنی ۔ راحین اعمل رھگ واسپ آاجےئ رھپ دےیھکی اگ بس یک وبیتل ہن دنب رکا دی وت ریما انم یھب ایح 

 ںیہن

 

 داھکی اب ےھجم ابوتں ںیم اگل رک آپ وت ریمی الکس یھب سم رکواان اچےتہ ںیہ اج ریہ وہں ںیم اہیں ےس ۔

 وہ اپؤں خٹپ رک واہں ےس ںیلکن وت  اباب ےن دخا اک رکش ادا ایک ہک تبیصم لٹ یئگ ۔
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 وت  یھب اانپ گیب  ب آرک وہ اتکوبں ےس رھبا وہا گیب اور اہوھتں ںیم ڑبااس ررٹسج ےئل اکی رطف وفن وک اھبنسیتل

 یسک ےس رکٹایئ ۔

 لھبنس رک ولچ یکیک ایک رک ریہ وہ مت ۔اسےنم اکی یکاک ڑھکا اھت ۔ولب زنیج رپ رڈی اہف ویلسز رشٹ ےنہپ

 ابولں وک لج ےس اورپ یک رطف ےیک ۔آوھکنں رپ اکال ہمشچ اشدی دوھپ ےس ےنچب ےک ےئل اگلای وہ ۔

 ہ اکیف ڈنیہمس گل راہ اھتای اشدیااٹسلئ امرےن ےک ےیل ۔و

 امی وسری ںیم ےن دایھن ںیہن دای  ایح ےن ذعمرت یک

 وکیئ ابت ںیہن آج ویین ںیم اہمترا رفٹس ڈے ےہ ہن۔۔۔؟ اس ےن نیقی ےس اہک

ںیہمت ےسیک ہتپ ۔۔۔؟اس ویین ںیم زہاروں ےک دعتاد ںیم اوٹسڈٹن ےھت یسک وک اید رانھک اانت یھب آاسن ہن اھت ےنتج 

 وہ ہہک راہ اھت ۔نیقی ےس 

 اب اینت اتکںیب ررٹسج رصف اوٹسڈٹن ےلہپ دن یہ الےت ںیہ ۔

اس ےن رکسماےت وہےئ اہک واعق یہ ہی ابت چس یھت ایح  ب ےس ویوینریٹس آیئ یھت اس ےن ہی ابت تہب ونٹ یک 

 سج رطح ےس اس ےن اتکوبں ےس رھبا گیب ااھٹ راھک اھت۔ اس ےک ےسیج دنچ اکی اوٹسڈسٹن یہ ےھت ۔

 وکن یس الکس ںیم وہ مت او اہمتری پلیہ رکدو ں۔ اسےنم ڑھکا یکاک اانت ااھچ گل وت ںیہن راہ اھت انتج ہک وہ اج راہ اھت
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ںیہن رضورت ںیہن ےہ ںیم وخد ڈنیہل رک ولں یگ اےس اگل یک اشدی وہ اس اک ذماق انبےن ای اس یک رگنی رکےن ےک 

ں آےن ےس ےلہپ وہ اس ویوینریٹس ےک ابرے ںیم تہب ھچک اجن ےئل اس وک پلیہ یک آرف رک راہ ےہ ۔ویکہکن اہی

 یکچ یھت ۔

 

دوھکی یکیک ویص دیحر رہ یسک وک ہی آرف ںیہن رکات ۔مت وخش تمسق وہ ۔ہک مت ھجم ےس رکٹایئ وہ۔ارگ یسک اور ےس 

 رکٹایت ۔وت نیقی رکو اس وتق کت اہمتری درتگ اج یکچ وہیت۔ ریخںیہمت ارگ ھجم رپ نیقی ںیہن ےہ ۔

 وت وکیئ ابت ںیہن ںیہمت د ھک رک اتگل ےہ مت رفٹس ارئی یک یہ وٹسڈٹن وہیگ ۔

 اس ےیل ڈنکیس ولفر رپ رھتڈ الکس ںیم اجان ۔اور ںیہک یھب ےنسھگ ای یسک ےس وپےنھچ یک رضورت ںیہن ےہ ۔

ےھجم تہب  ول  یگل ےہ ںیم ںیہمت وںیہ ولمں اگ ۔۔یف ااحلل ےھجم نیٹنیک اجان ےہ ویکہکن ںیم ےن انہتش ںیہن ایک اور 

 ۔

 

م

ي ك
عل

 !االسم 

 ۔وت کت اچنہپان اچےتہ ںیہ ےہ اور آپ آانپاھکل وہا داین الصتیح ےنھکلیک ارگآپ ںیم

 www.kitabnagri.com    ےہ۔ افرم رفامہ رک ریہ اسٹئ آپ وک  ٹیلپ بیالنئ و آن
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 وت وااناچےتہ ںیہوپٹس رک یاشرع ای رپاانپانول،انوٹل،ااسفہن،اکمل،ارلکیٹ بیو یامہر ارگآپ
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 ایک زیرکےن ےس رگ رطح اکیپ یھب یسک ےک اپس وفحمظ ںیہ بیو  یب رگن: اس انول ےک امتم ہلمج وقحق اتک اابتنہ

 اجے۔

 ارگ مت اچوہ وت ریمے اسھت آ  یتک وہ ۔

 ںیہن ےھجم ںیہن آان کنیھت وی وس چم ایح ےن ہنم انب رک اہک اور واہں ےس  لک یئگ ۔

 ہکبج ویص اےس اجات د ھک رک رکسما دای ۔

 وخش تمسق وہ مت ےس ھجم ےس رکٹایئ ایح ےن ہنم انب رک اس یک لقن یک ۔بیجع آدیم ےہ اڈیویٹی دوھکی دنبے اک 
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 رسکیلی ایح اب وت ویین آیئ ےہ وت اےسی ومنونں ےس ریتا اسانم وہاگ یہ وس یب رڈیی ۔

 وہ ڑبڑب آےت وہےئ اےنپ الکس یک رطف اجےن یگل ۔

 وےسی ش  یھب اھت دنبے ےن اڈیرسی ابلکل حیحص اتبای اھت ۔

 س ںیم ا رٹ وہیئایح وسچ رک الک

اےس اہیں رصف دو امہ یہ رانہ اھت ویکہکن دو امہ دعب اس یک اشدی یھت اس ےن اینپ اشدی ےس ےلہپ ہی وخاشہ یک 

 یھت ہک اس ویین ںیم اجان ےہ اور راحین اس یک وکیئ یھب وخاشہ وک ادوھرا ںیہن وھچڑان اچاتہ اھت ۔

 زدنیگ ںیم رصف نیت یہ رمدوں وک اجان اھت ۔ وہ رکایچ ںیم زبسن رکات اھت ۔۔ایح ےن آج کت اینپ

 اکی اس ےک اباب اکی اس ےک اتای اباب اور راحین

وہ رصف دنچ اسل یک یھت  ب اس ےک اباب اور اس ےک اتای اباب اک ااقتنل وہایگ اس ےک دعب وہ رصف راحین وک یہ 

  اجیتن یھت

۔۔راحین ےنہک وک اس اک نپچب اک رتیگنم اھت نکیل  اہں راحین ۔اس اک رلٹہ رسو اڑکو ٹسیب رفڈنی ۔زکن سلپ رتیگنم

آج کت اس ےن االحق ےس رگی وہیئ رحتک ای  یھب وکیئ ایسی ابت ہن یک سج ےس ایح ےک ذنہ ںیم اس وک ےل 

 رک ایٹل دیسیھ وسچ آےئ ۔

 وہ اےنپ ذجابت اےنپ دل کت راتھک اھت ۔
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  وکوسں دوراور اکی یھت ایح ڈیمم ش  رایر تبحم قشع ان بس زیچوں ےس یھت

نکیل اینپ اشدی ےک ابرے ںیم وہ نپچب ےس یہ اجیتن یھت اس یک امں ےن اےس نپچب ںیم یہ اتبای اھت اچےہ ش  یھب 

 وہ اجےئ اہمتری اشدی راحین ےس یہ وہیگ اس ابت ےک ےئل وت ہشیمہ ایتر روہ

 اس یک امام اےس  یھب یھب ںیملف ڈراےم انول ان ڑپےنھ دیتی

ں ےک وکسل ڑپیھ اور رھپ یکویکں ےک یہ اکجل ںیم ۔ااسی  یلہ ابر وہا اھت ہک اس ےن وک نپچب ےس یہ وہ یکویک

 اوجینشیک ویوینریٹس ںیم اڈینشیم ایل وہ یھب رصف دو امہ ےک ےئل

 ویکہکن اس ےک دعب وت اس یک اشدی وہےن وایل یھت ۔

 اور رھپ راحین دا اڑکو اک انہک اھت ہک اےس اینپ ڑپاھیئ اجری رینھک ےہ ۔

ہکبج اس اک وکیئ ااسی وکیئ اردہ ہن اھت وہ وت سب ویین د ےنھک ےک ےیل اہیں آان اچیتہ یھت اس ےن اینپ اےتویت یلیہس ےس 

 ویین ےک ابرے ںیم تہب ھچک یان اھت اس ےک دعب اس ےک دل ںیم ہی وشق دیپا وہ ایگ ہک وہ یھب ویین ںیم اجےئ یگ ۔

 

ن

 

 
ن

  ںیم آیئگاس ےن دو رچکل ےئل رھپ اخیص وبر وہ رک ک

 بیجع ویین یھت ایھب کت یسک یکیک ےن اس ےس دیسےھ ہنم ابت ہن یک یھت

 ہی ایک ابت وہیئ ایھب کت ریمی وکیئ یلیہس ںیہن ینب ۔
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ریخ ےھجم ایک ےھجم وکیئ رضورت یھب ںیہن ےہ اہیں اینپ رفڈنی انبےن یک ںیم ےن وت وےسی یھب دو امہ دعب رکایچ یک ڑبی 

   انی ےہوایل ویین ںیم اڈینشم

ونس یکیک یسک ےن یھب گنت ایک وت ےھجم اتبان یسک ےس ڈرےن ای ربھگاےن یک رضورت ںیہن ےہ ویص اس ےک لبیٹ رپ 

 آرک اھٹیب اور رشوع وہایگ ۔

 و زیم ںیم ےن آپ یک پلیہ امیگن ۔آپ رہ وھتڑی دری دعب ےھجم گنت رکےن آاجےت ںیہ ںیم ےن اہک ےھجم آپ 
سکی
ب ک

ا

 ںیہن ےہ ۔یک رفڈنیپش یک رضورت 

زیلپ رہمابین رفام رک آپ اہیں ےس اج ےتکس ںیہ ۔ایح حبص ےس اےس ئاداتش رک ریہ یھت اب اس ےک ربص اک امیپہن 

 ربلزی وہایگ ۔

 ریخ وھچڑو ہی ریما ربمن ےہ ےھجم ہتپ ےہ وت ںیم رچکیل ھجمس ںیہن آای ارگ ریمی پلیہ یک رضورت وہ وت ےھجم اکل رک  انی ۔

  ںیم رھک رک وہ الچ ایگ ہکبج ایح تریت ےس ہنم وھکےل اےس اجےت وہےئ د ھک ریہ یھت ۔اانپ ربمن اس ےک گیب

 ہی ایک ابت وہیئ ہک زئادیتس اک ریما دوتس  ےنن یک وکشش رک راہ ےہ ۔۔

 دح یہ وہیئگ ۔

وہ ایھب کت ایہن وسوچں ںیم یھت  ب اس اک ومابلئ اجب ہی ومابلئ یھب اےس دنچ دن ےلہپ یہ راحین یک رطف 

 ےس الم اھت ۔



       از

 

می ٹ
ل
 اتکب رگنی -------جی اشہ   -وس

Posted On Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 43 

 راحین اک ربمن د ھک رک وہ رکسمایئ ۔

 االسلم مکیلع رلٹہ ےسیک ںیہ آپ ںیم آپ وک تہب سم رک ریہ یھت ۔ایح وفن ااھٹےت یہ رشوع وہیگ ۔

 ںیم کیھٹ وھں مت یانؤ اسیک زگر راہ ےہ اہمتری ویین اک الہپ دن راحین ےن رکسماےت وہےئ وپاھچ ۔

یھب یلیہس ںیہن ینب یھت ںیم ےن وساچ اس ںیم رپاشین وہےن وایل ایک ابت  تہب وبرگن ۔۔۔ایھب کت ریمی اکی

 ےہ وےسی یھب وت اشدی ےک دعب رکایچ یلچ اجؤں یگ وت ویہ ہپ تہب اسری ایلیہسں انبؤں یگ ۔

 وہ اینت آاسین ےس اینپ اشدی یک ابت رکیت یھت ۔

 ےسیج اشدی ںیہن ہکلب کنکپ انمےن اج ریہ وہ ۔

  اسری ابںیت ےلہپ بیجع  یتگ یھت نکیل اب ایھچ  ےنگ یگلراحین وک اس یک یہی

 وہ وت نپچب ےس یہ اےس اچاتہ اھت

 

 اور اب ھچک یہ ونیہمں ںیم وہ ہشیمہ ےک ےئل اس یک وہےن وایل یھت

اکی اصف رھتسے ذنہ ےک اسھت ۔راحین ےن آج کت اس ےک اسھت وکیئ ذوینعم ابت ہن یک یھت ویکہکن وہ 

 دعب وہ اےس تبحم اک بلطم اھجمسےئ اچاتہ اھت ہک اشدی ےک

 وہ اےس اتبںیئ ہک نپچب ےس ےل رک رہ دن ےک اسھت اس یک تبحم ڑبیتھ یلچ یئگ ےہ ۔
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 ایح رصف اس یک ےہ ۔اور تہب دلجی رصف اور رصف اس یک وہےن وایل ےہ

••••••••••••••••••••• 

 

وسیئ وہیئ نیسح یکیک رپ ڈایل اس اک دل وہ رہگی دنین ںیم اھت  ب اس اک  وفن اجب اس ےن اکی رظن اےنپ اسھت 

 ااچکن رخاب وہےن اگل

 او ولیہ ںیم ےن مت ےس اہک اھت ریمے اجےنگ ےس ےلہپ اہیں ےس دعف وہ اجان رگم مت وت ںیہی ڑپی وہ

 ولچ اوھٹ ولکن اہیں ےس وہ ےصغ ےس داھڑہ اھت

 یھب وت ٹسج رات ےہڈارگنل مت ےن وت اہک اھت حبص اجان نکیل ایھب وت حبص وہیئ یہ ںیہن ےہ ا

یکیک اس یک رگدن ےک رگد ابںیہ الیھپیت وہیئ وبیل یھت  ب دور  ےن اکی یہ ےکٹھج ےس اےس داکھ دای اور وہ 

 زنیم رپ اجرگی

 ہشن ارتےن ےک دعب اےس وکیئ نیسح دوزیشہ ایھچ ںیہن  یتگ یھت

 ویر اٹمئ از اوور انؤ اب اس اک دایھن اےنپ آےن وایل وفن اکل رپ اھت

  رات وک وت مت تہب وخش ےھت ریمے اسھت اسےنم ڑھکی یکیک وک اینپ وت نی ئاداتش ہن وہیئےب یب

 نکیل اس اریم دنبے ےک اسےنم ھچک وبل رک وہ اس اک اور اانپ رنشیلی رخاب ںیہن رک یتک یھت
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ووصل رک اکچ رات وک ےسیپ ںیم ےن اہمترے ہنم رپ امرے ےھت اب اور ایک اچیتہ وہ ھجم ےس اےنپ دی یئگ رمق ںیم  

 وہں اب ہنم اوھٹ اور اہیں ےس دعف وہ اجؤ

 اس اک بلطم مت ےن ےھجم ویز ایک مت یھب ابیق رمدوں ےسیج وہ یکیک دصےم ےس وبیل

وت درد   ےک وبلں رپ اکسمن آیئگ مت ریمے ےسیپ ےس ش ا لیھک لیھک رک اہرریہ یھت بت اید ںیہن آای ہک مت ےھجم ویز 

  زیچ مت ےن اشک گ رکےت وہےئ رخدیی بت اید ںیہن آای ہک مت ےھجم ویز رک ریہ وہرک ریہ وہ لک یگنہم ےس یگنہم

 ےھت اس 

گ

اور رھپ مت ہنم ااھٹ رک ریمے اسھت یلچ آیئ ںیم ےن اکی ابر یھب اہک ہک ریمے اسھت آؤ ںیم  ش  ےسیپ دی 

 یک ووصیل ںیم رک اکچ وہں اب ولکن اہیں ےس ۔

 وفن اکل یک رطف وتمہج وہ ایگ دور  اےس ش اب دے رک اےنپ آےن واےل

االسلم مکیلع آیٹن آپ ےن اینت رات ےئگ وفن ایک بس ھچک کیھٹ وت ےہ اس ےن اسےنم دویار رپ یگل ڑھگی یک رطف 

 اٹمئ داھکی ش  رات ےک ڈاھیئ اجب ریہ یھت

ےک آیئ وہ ومکیلع االسلم اٹیب اہمترے ا لک یک تعیبط کیھٹ ںیہن ےہ ںیم ڑبی لکشم ےس اںیہن اتپسہل کت ےل 

 زیلپ مت دلجی ےس آ اجؤ ےھجم ھچک ھجمس ںیہن آراہ ۔

 زرہا آیٹن یک ربھگایئ وہیئ آواز اس ےک اکونں ںیم ڑپی وت وہ ےب نیچ وہ ایگ

 آیٹن رکف ہن رکںی ںیم سب دو ٹنم ںیم واہں چن راہ وہں ۔
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 وہ دلجی ےس اےنپ مسج رپ رشٹ رچاےت وہےئ ابرہ یک رطف اھب، ایگ ۔

  ڑھکی اےس اس رطح ےس اجےت وہےئ د یتھک ریہہکبج وہ یکیک

•••••••••••••• 

ںیم اہمتری تہب رکشزگار وہں اٹیب ارگ آج مت ہن وہےت وت ہن اجےن ںیم ہی بس ھچک اےلیک ےسیک ڈنیہل رکیت زرہاےن 

 دور  ےس اہک

 وی ںیہن ےتہکدےھکی آیٹن ای وت آپ ےھجم کنیھت وی ہن ںیہک ای رھپ اٹیب ہن ںیہک ویکہکن ےٹیب وک کنیھت 

 اس داین ےک ھچک روزل ےہ آپ وک وہ روزل وفول رکےن اچےیہ ۔

 دور  ےن ان ےک اہھت ںیم اکیف پک امھتےت وہےئ اہک

ااھچ اباب ںیہن وبیتل کنیھت وی ۔ارگ آج مت ںیہن وہےت وت ہن اجےن ایک وہات نیسح ےن ےسیج مسق اھک یل ےہ  یھب واسپ 

 ںیہن آےئ اگ

 س یک لکش کت ںیہن دیھکی اےنپ ےٹیب وک اید رکےت وہےئ زرہہ یک آوھکنں ںیم یمن ارت آیئھچ ےنیہم وہ ےکچ ںیہ ا

ایٹن زیلپ آپ ہن روںیئ اور آپ ابلکل رکف ہن رکںی ںیم وہں ہن اور اہجں کت اس نیسح یک ابت ےہ ںیم وخد آج 

 ےس وفن رکےک ااھچ اخہص یانؤں اگ ۔
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اسحس یہ ںیہن ۔اےس وت ںیم دیساھ رکوں اگ نکیل زیلپ آپ اداس ہن تہب ریغ ذہم دار  آدیم ےہ اینپ ذہم داری اک ا

 وہ آپ اجیتن ںیہ ہن آپ وک اداس د ھک رک ریما اسرا دن رخاب زگرات ےہ ۔

 دور  ےن ان ےک آ وس اصف رکےت وہےئ وبال اھت زرہا رکسما دںی

 اس ےک امں ابپ ےن ول ریمج یک یھت ۔

 یگ وہ یئگرھپ دور  یک دیپاشئ ےک دعب دوونں ںیم دحیلع

 ابپ ےن وگرٹنمن یک رطف ےس ےنلم واےل ےسیپ ےک ےیل اےس اےنپ اپس رھک ایل ۔

 ہکبج اس یک امں ئاشٹ یھت اےس آزادی اچےیہ یھت اےس ہن وشرہ ےس بلطم اھت اور ہن یہ ےٹیب ےس

 یہ وہ شایش دور  ےن ھچک رعہص ےلہپ نیسح ےک اسھت لم رک زبسن ااٹسٹ ایک اس ےک اپس انتج یھب ہسیپ اھت اانت

 اک اھت

 

عی ٹ
طی 

 

اس اک انہک اھت ہک وہ ےسیپ اےنپ ےئل امکات ےہ  ب ےس اس ےن اانپ اکروابر رشوع ایک اھت اس اک ابپ یھب اس ےک اسھت 

 رنیم ےس شیپ آےن اگل ۔

 ہکلب ہی انہکحیحص وہاگ ہک اس یک دوتل یک الچل ںیم اس صخش وک ہی اید آایگ ہک دور  اس اک اٹیب ےہ ۔

  ےک اسھت لم رک اپناتسن ںیم اکی ال ین الچن رکےن واال اھت ۔دور   نیسح
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مت یھب اب اشدی رک ول بک کت اےسی یہ اےلیک روہ ےگ ۔زرہہ ےن اس وک دےتھکی وہےئ اہک وہ ےب کش نیسح رتنی 

 رمدوں ںیم ےس اکی اھت ۔

 وت وہ  امک وخد اشدی رکے آیٹن ےلہپ آپ اےنپ نیسح یک اشدی رکواںیئ اور رھپ ریمے ےیل وکیئ یکیک ڈوھڈنے ہن

 اگ اور ہن یہ ریمی وہےن دے اگ دور   ےنزماہیح ادناز ںیم  اہک

مت وت اجےتن وہ ان نیسح بت کت اشدی ںیہن رکے اگ  ب کت اےس وہ یکیک ںیہن لم اجیت وہ اینپ زدنیگ وک اکی یہ 

ل دے نکیل ہی اننکمم ہگج روےک وہےئ ےہ مہ ےن رہ نکمم وکشش یک ہک مہ اس یکیک وک اس ےک ذنہ ےس اکن

 ےہ ۔

نیسح اےنپ نپچب ںیم یک یئگ اس یطلغ وک  یھب ںیہن  ولےل اگ اور ہن یہ اینپ زدنیگ ےک ابرے ںیم آےگ ھچک 

 وسےچ اگ۔

 زرہا ےن انادیمی ےس اہک ۔

 ایھب ریمی وت سب اکی یہ داع ےہ ہک وکیئ یکیک اےس ےلم اور وہ اس یکیک وک  ولل اجےئ

 ےس وہ اینپ زدنیگ ئاابد رک راہ ےہ ہکبج وہ ایٹنی اےس اعمف یھب رک یکچ یھت ۔ رصف اکی یطلغ یک وہج

 دور  ےن اہک ۔

آپ ہتپ ےہ ایک رکںی اس ےک ےیل ھچک ایھچ یس یکیک ڈوھڈنںی اشدی یک ذہم داری ریمی زئادیتس دواھل انب دوں اگ 

 اٹہےن ےک دعب ںیم یھب ابری ۔ ۔اور رھپ ریمے ےیل یھب وکیئ ڈوھڈن ےئجیل اگ ریما بلطم ےہ اےس راےتس ےس
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 دور  ےن رکسماےت وہےئ رشاریت ادناز ںیم اہک زرہہ رکسما د  وہ ااسی یہ اھت بس وک وخش رےنھک واال

 

•••••••••••••••••••• 

 

م!

ي ك
عل

 االسم 

۔وت کت اچنہپان اچےتہ ںیہ ےہ اور آپ آانپاھکل وہا داین الصتیح ےنھکلیک ارگآپ ںیم  

ےہ۔     افرم رفامہ رک ریہ   ٹیلپاسٹئ آپ وک بیالنئ و آن www.kitabnagri.com 

وت وپٹس رکوااناچےتہ ںیہ یاشرع ای رپاانپانول،انوٹل،ااسفہن،اکمل،ارلکیٹ بیو یامہر ارگآپ  

۔ںیرک لیم یا ایھب  

samiyach02@gmail.com 

۔راہطب رک ےتکس ںیہ ےعیےک ذر لیم  یاور ا کب جیپ امہرے سیف آپ  
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 ایک زیرکےن ےس رگ رطح اکیپ یھب یسک ےک اپس وفحمظ ںیہ بیو  ی: اس انول ےک امتم ہلمج وقحق اتکب رگن اابتنہ

 اجے۔

 ویٹیبں وک میظع ےصغ ےس ہمجن ےس ےنہک ےگلہی دال انبیئ ےہ مت ےن کمن ےہ ہن ذاہقئ ہی ہقیلس اھکسای ےہ مت ےن اینپ 

اوب لک ںیم ےن آپ وک اتبای اھت رھگںیم وسد  مت وہےن واال ےہ رھگ ںیم ش  ھچک اھت اس ںیم اانت یہ انب یکس وہں اور اس 

 ےن رظنںی اکھج رک اہک وہ ایھب اکجل ےس آیئ یھت اور ویافینرم ےنہپ ےلہپ ابپ ےک ےیل اھکان انب ریہ یھت ۔

 یھب کت ہی اکجل ےک ڑپکے ویکں ںیہن ااترے ایھب آیئ ےہ ایک ا ںوں ےن ےصغ ےس وپاھچ ۔وت ےن ا

 یج اوب وھتڑی دری ےلہپ  آیئ وہں ائاش ےن ش اب دای

 یٹھچ وت ےھجت دو ےجب یہ وہاجیت ےہ اس وتق وپےن نیت جب رےہ ںیہ اہکں ہنم امر ریہ یھت وت اوب ےصغ ےس وبےل ۔

  ںیم اور اس ےک دعب آےت یہ آپ ےک ےیل اھکان انبےن یگلاوب آج ارٹسکیا الکس یھت اکجل

سب سب ااسحن اتجےن یک رضورت ںیہن ےہ ہک ریمے ےیل اھکان انب ریہ یھت اےھچ ےس اجاتن وہں ایک رکیت رھپیت 

 وہ مت بس ۔

 ویبوقف ھجمس ےک راھک ےہ ایک ۔
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اکال رکان ےہ وت ےھجم ےلہپ یہ اتب دے اکی ابت اکن وھکل رک ول ےل ائاش ارگ وت ےن یھب اینپ نہب یک رطح ہنم 

 اتہک ںیم زرہ اھک ےک رم اجؤں ویکہکن ہی ذتل ںیم رھپ ےس ئاداتش ںیہن رک اتکس اوب وہ ےصغ ےس وبےل

 وت ائاش ڑتپ ایھٹ

 اوب ہی یسیک ابںیت رک رےہ ںیہ وہ ان ےک دقومں ںیم یھٹیب روےت وہےئ وبیل ۔

  ےئگہکبج وہ اےس دےھکی انب اھکان وھچڑے ابرہ  لک

اکی ابر ارگ اابتعر کوٹ اجےئ وت داین یک وکیئ  تتق اےس واسپ ںیہن ش ڑ  یتک اس داین ںیم بس ےس لکشم اکم 

اابتعر اک وپدا اگلان اور اےس رپوان ڑچاھان ےہ ارگ اس وپدے وک ےبابتعری یک دوھپ گل اجےئ وت وہ دوابرہ  یھب 

 اور میظع ےک اابتعر اک وپد راہین  ڑج ےس ااھکڑ یئگ یھت اب ائاش رہاابرا ںیہن وہ اتکس وہ ہشیمہ ےک ےئل رماھجاجاتےہ

 اچےہ ینتک یھب تنحم ویکں ہن رک ےل اب وہ وپدا دوابرہ ںیہن اگل  یتک یھت

 

••••••••••••••••••••••• 

 امیم ےھجم وگل ےپگ اھکےن ںیہ ےسیپ دںی ےھجم اس ےن نفٹ اھتےتم وہےئ اہک

س رک آپ وک وکسن ںیہن الم امیم ےن اصف  یج ںیہن اٹیب آپ ےن وکیئ وگل ےپگ

ن

ھی

گ

س 

ن

ھی

گ

ںیہن اھکےن رات رھب 

 ااکنر رکےت وہےئ اہک
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 اس رطح وت ہن ںیہک ہن دںی ںیہن وت ںیم راےتس ےسامومں ےس ولں یگ وہ زبنی یک ابت وک اونگر رکےت وہےئ وبیل

 رک یکچ وہں وہ ںیہمت ھچک ںیہن دںی ےگ اس ےیل اکیبر 

ن

یک تنحم تم رکان حبص حبص یہ امومں ںیم اںیہن ےلہپ یہ نم

 ےک اہوھت اینپ زعت ازفایئ رکوا ول یگ

 امیم ےن رپوکسن ادناز ںیم اہک

 وکیئ رایر ںیہن رکات ےھجم اس رھگ ںیم ےسیک اظمل ولوگں ےک چیب دیپا وہیئگ وہں ںیم ۔

اوسفس ےہ ایاہلل ارگ ےھجم دیپا  وگل ےپگ کت اھکےن ےک ےسیپ ںیہن داتی وکیئ ےھجم اس رھگ ںیم ےھجم وت اینپ دیپاشئ رپ

  رکان یہ اھت وت یسک اےسی رھگ ںیم رکات اہجں ریمی وھتڑی یس دقر وہیت

 اویچن اویچن آواز ںیم نچک ںیم اکم رکیت امیم وک یانیت ابرہ یک رطف اج ریہ یھت ۔

 وسچ ریہ وہں اینپ اجب یہ رک ولں مک از مک اور ھچک ںیہن وت وگل ےپگ وت اھک وکسں یگ ۔

 لکل اجب رکول نکیل دے اگ وکن ہی اتبیت اجان امیم ےن نچک ےس اکپرا  ۔اب

ارے وکیئ وت دے یہ دے اگ وکیئ وت وہاگ ےسج ھجم ںیم وکیئ اقتیلب رظن آیت وہ ورہن آپ وک وت ںیم یمکن یہ  یتگ وہں 

 وہ یھب ایہن یک رطح اویچن آواز ںیم وبیل ۔

 دری وہ ریہ ےہ امیم ےھچیپ ےس اھجڑو ااھٹیت اس ےک ےھچیپ آیئ یھت  ب وہ اٹیب مت یمکن  یتگ ںیہن وہ مت یمکن وہ اب ولکن

 اینپ درتگ یتنب رظن آیت ابرہ یک رطف اھب، یئگ
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اےنپ نفٹ ںیم اجکن رک داھکی ایک انب ےہ دال اچول ہی ائاش اھکےئ یگ اور اس ےک وسیپں ےس ںیم وگل ےپگ اھکؤ۔ 

 یگ الپگنن رکےت رکےت ونی رپ ڑچھ یئگ

••••••••••••••••••••••• 

ںیہن ںیہن اتشب اصبح ہی وت تہب وخیش یک ابت ےہ ہک امہرے اکجل یک یکایکں آپ ےک آسف ںیم اکم رکںی یگ 

 ۔

 آپ یک ال ین وت ایھب ےس یہ ڑبے انومں ںیم اشلم وہریہ ےہ ںیم  الٹس ارئییک اوٹسڈسٹن ےس ابت رکات وہں

 رپلپسن ےن وخیش ےس اہک ۔

 ےس ابت رکںیل ۔کیھٹ ےہ آپ اوٹسڈسٹن 

 نکیل اکی ابت ںیم آپ وک ریلکیلی انہک اچوہں اگ ہک رصف ان یکویکں ےک ےئل اجب ےہ ش  اقلب ںیہ ۔

 دےھکی ےھجم وہ رغبی رغاب اٹپئ یکایکں ںیہن اچےیہ ش  اکم ےس زایدہ اینپ رغتب رپ  رویت ںیہ ۔

تی اک ومعق ہن دںی ارگ ںیم اچاتہ وت یسک ےھجم ایسی یکایکں اچےیہ ش  اامیدناری ےس اکم رکے اور یسک مسق یک اکش

ئاے ےس ئاے اکجل ںیم اجرک یھب اس اجب یک آرف رک اتکس اھت نکیل ںیم اہیں رصف اس ےئل آای وہں ہک آپ 

و ں تہب لکشم ےس ڑپاھای اجراہ ےہ ارثک اریم ولوگں یک وہج ےس اےسی ولوگں 

ن

 ی
ج ہ
ےک اکجل ںیم وہ ول، ڑپےتھ ںیہ 

  نکیل ںیم اچاتہ وہں ہک الہپومعق ولوگں وک دای اجےئ ۔وک وکاونگر ایک اجات ےہ
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 اور ےھجم نیقی ےہ ہک ہی ول، ایھچ وررک اثتب وہں یگ

 ان اشءاہلل رھپ الماقت وہیگ

 اتشب ےن اےتھٹ وہےئ رپلپسن ےس اہھت المای

 

  ب ہک رپلپسن ےک رہچے یک وخیش د ھک رک اتشب وک نیقی وہ ایگ اھت ہک وہ طلغ ہگج ںیہن آای

••••••••••••••••• 

اتشب رپلپسن ےس لم رک ایھب ابرہ آای  ب ااچکن اکی یکیک رُبی رطح ےس اس ےس رکٹایئ یکیک ےک اہھت ںیم 

 ومش د اچٹ یک ٹیلپ اس یک واٹئ وین ئاڈیڈرشٹ اک ڑیبا رغق رک یئگ ۔

 اس ےن ےصغ ےس اکی رظن اینپ رشٹ وک داھکی اور رھپ اسےنم ڑھکی یکیک وک ۔

 ںیہ ریمی اسس  روےپ یک ومسہس اچٹ اھک ےئگ آپ وہ ےصغ ےس وھگرےت وہےئ وبیل ہکبج اتشب آپ وک رنیمز  ںیہن

 اکی ظفل یھب ہن وبل اپای ۔

آپ ےک امام اباب ےن آپ وک اھکسای ںیہن یک اس رطح ےس یسک ےس رکٹاےت ئای ابت وہیت ےہ  ولےک ںیہک ےک 

ورت ےہ واہں ےس اج ےک وخد ےل ےتیل ای ھجم ےس امگن ےتیل ارگ اانت یہ اچٹ اھکےن اک دل رک راہ اھت ےنلج یک ایک رض

 ںیم رئیش رکیتیل رگاےن یک ایک رضورت یھت ۔
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اینت  ول  یگل یھت ےھجم وہ ےصغ ےس وبیل اجریہ یھت ہکبج وہ اس یک آواز ےک رحس ںیم وھک ای رصف اےکس رہچے ےک 

 وقنش وک د ھک راہ اھت ۔

م نکیل  ےلیص ےجہل ےن اتشب وک ااسحس دالای ہک ےس میظع رتنی انگہ نکیل اس ےک رہچے ےک ارپسکینشی اور وصعم

 وہاکچ ےہ

 اکی ٹنم اکی ٹنم میم آپ ےن ریمی رشٹ رخاب رکدی ےہ اور آپ ھجم ےس یہ۔۔۔۔۔۔

اھبڑ ںیم یئگ آپ یک رشٹ ڑپکے وک امام اباب ےئن ےل دےتی ںیہ نکیل اچٹ یک ٹیلپ امام اباب ںیہن ےل ےک دےتی ےتہک 

رخاب وہ اجات ےہ امیبر رپ اجےت ںیہ آپ وک اانت اس یھب ااسحس ےہ آپ ےن ریمے اسھت روےپ یک ومسہس ںیہ الگ 

 اچٹ اینپ اس رشٹ رپ رگا رک اضعئ رکدی۔

وہ وسں وسں  رکیت وبیتل اےس تہب ویکٹ گل ریہ یھت اشدی اچٹ اھکےن یک وہج ےس اےس تہب زیت رمیچ یگل 

 وہیئ یھت ۔

ےم ےس وبیل اجریہ یھت اتشب وک اس ےک اصقنن رپ تریت ےک اسھت دھک یھب وہا نکیل اس ےک ابوش د یھب دص

 ویکہکن وہ لکش ےس یہ اکیف  ولیک گل ریہ یھت ۔

زہار یک ئاڈنیڈ رشٹ اک انجزہ  لک ایگ 24ارگ وہ اس ےس ہی ہہک داتی ہک  اس ہک اسس  روےپ یک اچٹ ےک رکچ ںیم 

 ےہ وت انیقی وہ ےب وہش اجیت ۔

 بیج ےس زہار اک ونٹ اکنال اھت ہک اےکساچٹ یک رھباپیئ رکےکس بت اس ےن اینپ
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او ولیہ ھجمس ایک راھک ےہ آپ ےن ےسیپ دے رک آپ ھجم رپ ااسحن رکںی ےگ وگای یکیک وک ہصغ آایگ اھت اتشب اےس 

 اخومش رظنوں ےس د ھک راہ اھت اشدی وہ ےسیپ ںیہن  انی اچیتہ یھت

ٹنم النئ ںیم گل رک اچٹ یل ےہ ںیم ےن اور آپ ےن رگا دی اب ٹنم یک ئاکی وہیت ےہ اس ںیم دنپرہ  30

ااسحن رکان اچےتہ ںیہ ہک النئ ںیم گل رک ےھجم اسس  روےپ یک ویہ اچٹ الرک دںی اور ہی ڑبے ڑبے ونٹ ہن 

 داھکںیئ ریمے اپس یھب ںیہ وہ اینپ اپٹک ےس زہار اک ونٹ اکنل رک داھکےت وہےئ وبیل

اور ابوتں رپ رکسماےئ اج راہ اھت اس ےن آج کت اس رطح یک یکیک ںیہن دیھکی یھت  اتشب اس یک وصعمامہن رحںیتک

 اتشب وک وت اید یھب ںیہن اھت ہک وہ آرخی ابر اس رطح ےس وخش بک وہا اھت

 اہیں نیٹنیک اہکں ےہ اتشب ےن وپاھچ

ااشرہ ایک اہجں اکی ےلیھٹ نیٹنیک ںیم ایک رکںی ےگ اج رک  اچٹ ےک ےیل الیھٹ اتگل ےہ واہں اس ےن اگرڈن یک رطف 

 واےل ےن الیھٹ اگلای وہا اھت اور تہب اسری یکایکں اس ےک اردرگد عمج یھت

ں اہھت ںیم ڑکپی یھت وہ ڑبے تس ےلیتپ ےس اچٹ  اکی ٹیلپ ےس اکناتل دورسی ٹیلپ ںیم 

 

ي ی
ب ل

ےنلیھٹ واےل ےن دو 

 راتھک اور اسےنم وایل یکیک وک دے داتی ۔

 رشٹ ےس  نھ آےن یگل مت ہی اھکیت وہ  اتشب ےن انوگاری ےس داھکی ابلکل کیھٹ ےتہک اےس د ھک رک اتشب وک اینپ

ںیہ اہمترے امام اباب ںیہمت ہی بس ھچک ںیہن اھکان اچےیہ اف انتک دنگا ےہ اس آدیم وک دوھکی ااسی اتگل ےہ ےسیج ونیہمں 

 ےس اہنای ںیہن
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ہ ای ںیہن اسےنم ڑھک  

ن

 ی یکیک ےن اس یک لقن ااتریسب سب دنب رکںی ہی ڈراہم دنگا ےہ ن

ڈکنھ ںیم بک ےس ںیہمت ڈوھڈن ریھ وھں اور مت اہیں وہں ولچ الکس رشوع وہےن وایل ےہ میم الکس ںیم 

 یھب آیئگ ںیہ

 

ائاش اجین ےھجم تہب  ول  یگل ےہ ان یک دنگی رشٹ ریما اچٹ اھک یئگ اب ںیم ایک رکوں وہ اس اک اہھت اھتیتم 

 نیکسم یس لکش انب رک وبیل

 ہکبج وہ اس اک اہھت ڑکپے زئادیتس چنیھک ریہ یھت

اتشب یک رظنوں ےن دور کت اس اک اھچیپ ایک ہن اجےناس یکیک ںیم ااسی ایک اھت ہک وہ اےس آےنپ دل ےک تہب رقبی 

 وسحمس وہیئ

 

•••••••••••••••••• 

 

دے رےہ وہ اکی نیسح مت اےنپ وادلنی ےس ابت ویکں ںیہن رکےت اچر اسل ےس مت ان وک سک ابت یک زسا 

 یکیک ےک ےیل مت اےنپ وادلنی وک وھچڑ دو ےگ ایک
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لک دور  اک وفن آای اھت اس ےن اتبای ہک اہمترے اباب یک تعیبط تہب زایدہ رخاب وہ یئگ یھت ارگ وہ زرہہ آیٹن ےک 

 اسھت ہن وہات وت وہ اجنےن  ےسیک اےلیک اھبنسیتل

 وھجٹ وبال ےہ ہک وہ یکیک اںیہن ںیہن لم ریہ اس وتق  ب ےس نیسح وک ہتپ الچ اھت ہک اس ےک ڈڈی ےن اس ےس

 ےس اےس تہب اوسفس اھت

 اچر اسل وہ ےکچ ےھت اس ےن زرہہ اور روضان وک  اکی دورسے ےس ابت رک ےت وہےئ  ول ایل

 وہ ایگرہ اسل ےس ااسحس رجم ںیم رگاتفردن رات ڑتپ راہ اھت اور اس ےک وادلنی اےس وھجٹ وبل رےہ ےھت

 ابپ رپ نیقی ایک اھت اس ےک رہ ظفل وک چس اتھجمس راہ ۔اس ےن اےنپ 

 نکیل اچر اسل رپ  ب اس ےس وھجٹ وبل رک وہ اےنپ رمکے ںیم ےلچ بت زرہہ اور وہ ایس ابرے ںیم ابت یک ۔

 اافتق ےس نیسح ےن بس ھچک ول ایل اس دن ےک دعب وہ اےنپ وادلنی ےس ٹک اکچ اھت

 ےھت ہک وہ دن رات اس انگہ یک زسا اکٹ راہ ےہ سج یک اعمیف وہ اس ےک وادلنی اینت یس ابت ںیہن ھجمس ےتکس

 وعرت دے رک یئگ یھت نکیل اکی و ہے ےک اسھت

س اکس ویکہکن اس وعرت ےن اعمیف یک تمیق اینپ یٹیب یک افحتظ اور رپ ورش ریھک یھت 

 ھ
ب

ن

ن

اور نیسح وہ و ہہ ںیہن 

 ش  وہ ںیہن رک اکس

 وھڈنان رشوع ایکاچر اسل ےلہپ اےس وخد اس یکیک وک ڈ
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 نکیل اشدی اس یک تمسق ںیم اس ےس انلم اھکل یہ ہن اھت وہ زبسن ےک ےلسلس ںیم رہ اسل اپناتسن آات

 اور اب اپناتسن ںیم یہ اانپ زبسن ااٹسرٹ رکےن اک ارادہ راتھک اھت

وک اس  اچر اسل ےس اس ےن ھچک ول، رےھک رےھک ےھت اس یکیک وک ڈوھڈنےن ےک ےئل نکیل اس اک ابپ اس سیک

رطح ےس دنب رکاو اکچ اھت ہک وکیئ اجاتن یہ ںیہن کت ہن اھت ہک اس رطح اک وکیئ اڈیسکیٹن وہا اھت سج ںیم اچر ول، 

 امرے ےئگ ےھت

 ااسی وکیئ سیک اقونن یک اتکب ںیم درج یہ ںیہن اھت

•••••••••••••••• 

 

ابںیت اس یک وصعمتیم وپری رطح  رھگ واسپ آےن ےک دعب یھب اتشب ےک ذنہ ےس وہ یکیک ہن یلکن یھت اس یک

 اس ےک ذنہ رپ وسار وہ یکچ یھت

 وہ اتیج یسک اکم رپ دایھن دےنی یک وکشش رکات اانتیہ وہ یکیک ےک اورپ احوی وہ اجیت ۔

 وہ وت اس اک انم کت کیھٹ ےس ںیہن اجاتن اھت اشدی اس یک یلیہس ےن اےس دکنھ ہہک رک اکپرا اھت

  آج ےک دور ںیم اینت وصعمم یکایکں وہیت ںیہ وہ وخد ےس وسال رک راہ اھتاہں دکنھ انم اھت اس اک ۔۔۔ایک

کا  

 

ی  اف ایک وہایگ ےہ ےھجم ویکں وسچ راہ وہں ںیم اس ےک ابرے ںیم اتشب ےن اانپ دایھن ج 
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 اشدی ریمی وہج ےس وہ  ولیک رہ یئگ ااھچ یہ ےہ وہ دنگا اھکان اھکےن ےس وت رتہب یہ ےہ ہک وہ رگ ایگ

وہ یئگ یھت اہں اشدی ےھجم اس یک ادایس ایھچ ںیہن یگل نکیل ےھجم اس ےس اداس وہےن ےس ویکں رفق  نکیل وہ اداس

 ڑپ راہ ےہ

 اتشب  اکم رپ وفسک رکو ویکں وس رےہ  وہ مت اس وک اس ےنوخد وک ڈااٹن

 اور اےنپ اکم یک رطف وتمہج وہا نکیل وھتڑی یہ دری دعب وہ یکیک رھپ ےس اس اک دایھن  چنیھک یئگ ۔

 اف یکیک اتگل ےہ ںیہمت اچٹ الھکین ڑپیگی یھبت مت ریمے ذنہ ےس ولکنیگ

 اینپ وسںیچ کھج رک اکی ابر رھپ ےس اےنپ اکم رپ دایھن دےنی اگل

 نکیل ہی اکم یھب اےس تہب لکشم گل راہ اھت اس ےن پیل اٹپ اسڈیئ رپ رھک رک رس ڈیب رکوان ےک اسھت اگلای

 ابر رھپ ےس اس ےک ذنہ رپ وسار وہ یئگآںیھکن دنب رکےت ںیہ وہ یکیک اکی 

 وہ ڑبی ڑبی آںیھکن وھچےٹ وھچےٹ وہوٹنں وایل آفف

 اتشب ےن دلجی ےس اینپ آںیھکن وھکل دی

 مت اےسی ریمی اجن ںیہن وھچڑو یگ  مت ےس وت انلم یہ ڑپے رک سم اچٹ ٹیلپ وہ رکسماےت وہےئ وسچ راہ اھت

 ی یگدیجیگ یک ہگج ےل یل ب اےلگ یہ ےحمل اس ےک وبلں رپ رکسماٹہ ےن رہگ

•••••••••••••••• 
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م!

ي ك
عل
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 ایک زیرکےن ےس رگ رطح اکیپ یھب یسک ےک اپس وفحمظ ںیہ بیو  یامتم ہلمج وقحق اتکب رگن: اس انول ےک  اابتنہ

 اجے۔
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ای اہلل ہی ایک رکدای ںیم ےن کیھٹ ےہ دن ااھچ ںیہن زگرا اھت رگم رچکیلوت دایھن ےس یتنس ۔اب ایک وھکلں ایک ااسٹنمنئ 

 انبؤں ںیم ےھجم وت ھچک ھجمس یہ ںیہن آ راہ

ےس یہ یھت اور اسھت اسھت اینپ سکب اٹل ٹلپ رک د ھک ریہ یھت  ب ااچکن اس یک کب  ایح یہی بس ھچک وسچ

 ےس ویص اک اکرڈ رگا

 ھچک وسےتچ وہےئ اانپ وفن ااھٹای

 اہےئ اہلل اےنت یھب ئاے احالت ںیہن آےئ ہک اس ومنےن وک وفن رکوں۔

 اور ہن یہ ںیم اینت انالقئ وہں ہی ابت اس ےن تہب وسچ ھجمس رک وبیل یھت

 رھپ اکی ابر اےنپ آج کت ےک رززٹل رپ یہ ایخیل رظن ریھپی اہں اینت یھب ان القئ ںیہن وہں

 وےسی پلیہ ےنیل ںیم وکیئ ئاایئ یھب ںیہن ےہ وےسی یھب وہ ومنہن ریما دوتس اننب یہ اچاتہ ےہ ۔

 نکیل اس دنبے اک آڈیویٹی آف

 اسٹنمنئ ٹیلپمک ےسیک رکوں یگ ۔ےھجم ںیہن ینیل اس دنبے یک پلیہ ۔ ارگ پلیہ ںیہن یلم وت ا

 وسوچں ںیم وہ  یھب وفن ااھٹیت  یھب واسپ رھک دیتی ایس دوران دروازہ اجب ۔

 ےجب وک کپٹ ڑپا اےس ہتپ ںیہن ےہ داین یک بس ےس وصعمم یچب ھٹیب رک  ااسٹنمنئ انب ریہ ےہ 10ای اہلل ہی رات ےک 

 وت ںیم ےن اہیں ےس ےلچ اجان ےہریخ ںیم ویکں رک ریہ وہں اینت تنحم ہکبج دو امہ دعب 
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اہں نکیل زعت ےس اجان ےہ ۔ورہن رچیٹز اہکرکےگنی اکی یھت انالقئ یچب ایح ش  رکایچ یلچ وہیئ وہ اکی ابر رھپ ےس 

 اینپ وسوچں ںیم مگ وہیئگ  ب دوابرہ دروازہ اکیف زور ےس اجب

  ےن دروازے یک رطف دوڑ اگلیئارے دروازے واےل وک وتںیم  ولل یہ یئگ روک اکی ٹنم آریہ وہں ںیم ۔ایح

  ب اسےنم راحین وک د ھک رک الھچ ڑپی ۔

رلٹہ آپ آےئگ ںیم ےن آپ اک تہب ااظتنر ایک ںیم ےن آپ وک تہب سم ایک وہ وخیش ےس اےتلھچ وہےئ رشوع 

 وہیئگ ۔

 ایح ےلہپ ےھجم ادنر آےن اک راہتس وت دو ۔راحین ےن رکسماےت وہےئ اہک ۔

 ادنر آےن یگل ۔ ایح اس اک اہھت ڑکپ رک

آپ ےن ےھجم وفن رپ ویکں ںیہن اتبای آپ آےن واےل ںیہ آپ وک ہتپ ےہ آج ریما ویین اک الہپ دن اھت اانت وبرگن اھت 

ہک ایک اتبؤں اسرے ےک اسرے  ڑسو ںیہ وکیئ دیسےھ ہنم ابت ںیہن رکات یک رچیٹز وت اےنت بیجع ےہ ہک سب 

 اور وھگرےت یہ رےتہ ںیہ ۔وھگرےت یہ رےتہ ںیہ وھگرےت ںیہ رےتہ ںیہ 

 آپ اہیں ےھٹیب ںیم امام وک اگج رک الیت وہں ۔ایح اےس وصےف رپ اھٹب رک ادنر اجےن یگل  ب اس ےن ایح اک اہھت اھتم ایل

ونس یکیک یسک وک اگجےن یک رضورت ںیہن ےہ ےب اکر دنین رخاب وہ یگ ااسی رکو ش  یھب انبای ےہ ریمے ےئل ےل آؤ 

 ےہ ۔ےھجم تہب  ول  یگل 
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 امام اور اچیچ ےس ںیم حبص لم ولاگن نکیل مت ےن اینت اتکںیب ویکں الیھپیئ وہیئ ںیہ ۔

ںیم اینپ ااسٹنمنئ ایتر رک ریہ یھت نکیل ےھجم ھچک ھجمس یہ ںیہن آ راہ ۔ےلہپ آپ ےک ےیل ھچک اھکےن وک الیت وہں 

 رھپ آپ ریمی پلیہ رک دانی ۔

  ےیل ھچک اھکےن وک الیت وہ آپ اھک ےک رٹسی رکںی ۔ںیہن ہکلب آپ وت کھت ےئگ وہےگن ںیم آپ ےک

 ااسٹنمئ ںیم انب ولں یگ ۔وہ نچک ںیم آ یئگ اور اس ےئلیک اھکان رگم رکےن یگل ۔

 وہ ابرہ آیئ وت راحین اس یک اتکوبں رس دےی اھٹیب اھت۔

 اھکےن اگل۔اہیں وھٹیب ںیم اھکان اھک ےکاتھجمس وہں۔ اس ےن ااشرے ےس ےنھٹیب اک اہک اور وخد اھکان

 ایح رکسما رک ھٹیب یئگ۔ ویکہکن اےس ہتپ اھت ہک

و م وک یسک یک رضورت ںیہن یھت۔
صع
م

 راحین دا رلٹہ ےک وہےت وہےئ ایح دا 

 اھکاناھکےن ےک دعب وہ اےس اھجمسےن اگل ۔اور ڈیمم ےتھجمس ےتھجمس وس یئگ۔

وھکل رک اےس داھکی۔ رھپ اس  رک اےنپ رمکے ایح اےنپ رمک ے ںیم اج وک وسو ۔اوھٹ اہیں ےس ایح ےن زرا یس آںیھکن 

 ںیم یلچ یئگ۔

 حبص اس یک آھکن وھکیل وت دوڑ رک اہل ںیم آیئ۔

 ایتر یھت۔

 

مٹ

گ

ب
 اہجں اس یک سکب ڑپی یھت۔ نج ںیم اس یک ااس
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 راحین ےک رمکے ںیم اکنھج وہ وس راہ اھت۔

 و  ونٹ وھچڑ رک وہ ویین آیئگ
کی

ن

ھي

 

ب

 اس ےک اسڈیئ زیم رپ 

•••••••••••••••••••• 

 ھچک دن ےلہپ یہ داکن ےک اسےنم اکی یئن داکن ڈایل یئگ ےہ

 این اور اتسس امل دے راہ ےہ

 ریمی داکن ںیم وت وکیئ آات یہ ںیہن

 

تہب مک آدمین وہیئگ ےہ بس ارگ یٹیمک وتڑی وت رھگ ںیم یہ ےسیپ رخچ وہ اجےئ ےگ ائاش  یک اشدی ےسیک رکںی ےگ 

 نکیل اس اک ابپ وت اس ےک ابرے ںیم وسانچ اس اک قح اتنب اھت وہ ےب کش ائاش ےس مک ابت  رکات اھت

 تہب لکشم ےس اس ےئلیک دزیہ ےک ےسیپ عمج رک رےہےھت

ارگ یٹیمک وھکیل وت ائاش یک اشدی ےسیک رکںی ےگ وہ رپاشیین ےس وسچ رےہ ےھت ہمجن ان ےک اسھت وایل اچراپیئ رپ 

 یھٹیب اںیہن  د ھک ریہ یھت

 رکاےئ ہپ اگل دوں وےسی یھب وت اےسی یہ ڑپے ںیہ میظع ےن اہک وت ہمجن وسےنچ یگل اچوہوت اورپ واےل رمکے

 کیھٹ ےہ یہ ایسی یھب وت اورپ واےل رمکے اک دروازہ دورسی رطف اتلھک ےہ ۔
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 ااھچ یہ ںیہ ارگ وکیئ آ رک رہ اجےئ وت اور ھچک ںیہن وت رکاای اجےئ اگ

 وک ےتھجمس وہےئ اھت یٹیمک ںیہن وتڑےن ڑپے یگ اہمجن ےن میظع یک ابت

ےک ےیل دو رمکہ اخیل ںیہ ارگ وکیئ رانہ اچاتہ ےہ وت امہرا  ۓکیھٹ ےہ ںیم آج یہ ھچک ولوگں وک ہہک داتی وہں ہک رکا

 زگارا وہ اجےئ اگ

•••••••••••••••• 

 راحین یک آھکن یلھک وت اینپ اسڈیئ لبیٹ رپ ایح اک ونٹ داھکی

ے ریہو وہ آپ ریمی رہ رپوملب دور رک دےتی وہ اس ےن رکسماےت کنیھت وی رلٹہ ۔۔۔آپ وک ہتپ ےہ آپ ریم

 وہےئ رحتری ڑپیھ

 اب اک ارادہ بس وثہیب اور زہمی ےس ےنلم اک اھت  ۔

 رات وک دری ےس آےن یک وہج ےس وہ وس یئگ ںیھت

 نکیل وہ اجاتن اھت ہک اس یک ایح ےن ڈڈنھورا ٹیپ دای وہات ہک وہ واسپ آاکچ ےہ ۔

  اس اک ارادہ نیسح ےس ےنلم ےک ےئل اجےن اک اھت ۔انہتش رکےن ےک دعب

 اس ےیل وہ دلجی ےس ابرہ الکن اھت ہک وھتڑا اس وتق ینتک امؤں ےک اسھت زگار ےکس

••••••••••••••••• 
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دحےہ اکی ےس ڑبھ رک اکی ےمکن عمج وہےئ ںیہ اہیں ایھب مت ولوگں ےس اکم ںیہن وہات وت دیسیھ رطح ےس اتب وت 

 تق اضعئ ہن رکومک از مک ریما و

 ہتپ ںیہن سک ےب ووقف ےن مت ولوگں وک اس ونرکی رپ راھک ےہ

 آج اشم اک وتق ےہ ارگ ہی رپزینشیٹن ٹیلپمک ںیہن وہیئ وت بس ےک بس وک افرغ رک دوں اگ

 تہب وتق ئاابد رک دای مت ولوگں ےناکی اکم ڈگنھ ےس ںیہن وہات

  ورزک وک ڈاٹن راہ اھتوہ افلئ لبیٹ رپ ےتکٹپ وہےئ ےصغ ےس اےنپ آسف ےک یھبس

ہکبج ابرہ راحین  اس یک ےصغےس رھبوپر آوازںی ول رک رکسما راہ اھت وہ  یھب انرلم ابت ںیہن رکات اھت اجنےن ےس 

 اانت ہصغ ویکں آات اھت

 ادنراسرر وررکز یک اسسسن وسیھک وہیئ یھت

ں د ۓوھتری دری ےک دعب اسری وررکز رظنںی اکھج
 
ہ

ن

ج ب

 ھک رک راحین ےن  ڑبی لکشم ےس ہنم الھپےئ ابرہ آےئ 

 اینپ یسنہ رویک ۔

•••••••••••••••••• 

 

 آو احین ےسیک وہ راحین وک داھکی اےس وخ یش وہ ریہ یھت
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 آج اکیف دونں دعب وہ ےلم ےھت

 اہلل اک رکش ےہ آج وت مت بس وررکز وک تہب زایدہ ڈاٹن رےہ ےھت

رپاشیین یک وہج وت ےہ مت اجےتن وہ انتک وتق وہ ایگ ےہ اس ایک ابت ےہ مت اکیف رپاشین گل رےہ وہ راحین ےن وپاھچ 

 ال ین وک ااٹسرٹ ےیک وہےئ اور ایھب کت ہی اس ویلل کت ںیہن یچنہپ اہجں ںیم اچنہپان اچاتہ اھت

مہ اور ےباکر وررک ےہ ےھجم وپری میٹ یہ جنیچ رکین ڑپے یگ
ك

ن

ب
 اکی ےس رھبرک اکی 

 اہیں ےپ اتہک وہ یھب ھچک اھبنسےل ۔ریخ دور  وک الُبان وہاگ ھچک یہ دن ںیم 

 ارگ دور  وک اہیں رپ الُب ول واہں رپ اہمترے وادلنی وک وکن اھبنسےل اک راحین ےن وپاھچ

 ایک بلطم ےہ اہمترا ۔۔۔وہ ویکں ریمے امں ابپ وک اھبنسےل اگ

 دور  مت  ےس ااھچ اٹیب اب ارگ مت ںیہن اھبنسول ےگ وت وکیئ وت ان ےک اپس وہان اچےیہ ان ان اک ایخل رےنھک ےک ےیل

 اثتب وہ راہ ےہ ان ےک ےیل ۔

 اب دوھکی ہن آدیھ رات ا لک یک تعیبط رخاب وہیئگ ارگ وہ ہن وہات وت وہ آیٹن ےسیک اھبنسیتل

 وہ وت رکش ےہ ہک دور   واہں رپ اھت ورہن اجنےن ایک وہات

 ےھجم ںیہن اتبایہی ایک ہہک رےہ وہ وہ ںیہمت ڈڈی یک تعیبط رخاب وہیئگ اور ا ںوں ےن 

 ا ںوں ےن وفن ایک اھت مت ےن ااھٹای ںیہن راحین ےناس یک ابت اکیٹ ۔
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 اہں ںیم گنٹیم ںیم اھت بت ۔نیسح ےن اینپ یطلغ لوبل یک

ےنیہم وہ ےکچ ںیہ ان ولوگں وک ںیھمت دےھکی وہےئ ایک اہمتری اوگی اینت ڑبی ےہ ایک ہک اہمتری  6ےھچ ےنیہم ےصغ 

 یگ ںیم وکیئ اتیمہ یہ ںیہن ریہ ایک اہمتری التش اہمترے وادلنی ےس یھب ڑبی ےہوادلنی ہک اہمتری زدن

ںیم چس ہہک راہ وہں ںیم ںیہن اجاتن ہک ڈڈی یک تعیبط رخاب وہیئگ ےہ یسک ےن ےھجم اس ابرے ںیم ھچک اتبای یھب 

 ںیہن ےہ

 یہ ںیہن ایکسج وتق امام ےن وفن ایک اھت  ب ںیم زبی اھت اور دعب ںیم ا ںوں ےن ےھجم وفن 

وفن مت یھب رک ےتکس ےھت ہن نیسُح ۔وہ اہمترے وادلنی ںیہ نیسح مت ےس تبحم رکےت ںیہ اںیہن وساےئ اہمتری 

 تبحم ےک اور ھچک ںیہن اچےیہ

نیسح اس داین ںیم وادلنی ےس ڑبھ رک اور وکیئ رایر ںیہن رک اتکس ہی وہ وادح رہتش ےہ سج یک تبحم ںیم وکیئ وھکٹ 

 ےک ےئل اس ر ےت وک اونگر تم رکو تہب اتھچپؤےگںیہن وہیت دخا 

 ریخ ےھجم تہب  ول  یگل ےہ ولچ رقیبی روٹسیرٹن یھب لچ ےک ھچک اھکےت ںیہ ۔اور رھپ ابت رکےت ںیہ

 راحین ےن ےس رپاشین دےتھکی وہےئ اہک

•••••••••••••• 

 اگ دربدار اھاھاھ انسئ اج  ےھجم اینت یسنہ آریہ ےہ ہک ہک ںیم سنہ سنہ رک اپلگ وہ اجؤں
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 راحین ش  ںیہمت دوابرہ ااسی ذماق ریمے اسھت ایک ۔

ہ قہ اگلات اانپ ذماق اڑاات رھپ  رپاشیین ےس وبال
 دور  س یک ابت ول ق

 وسری رگج ےھجم ش  درب یلم ےہ ںیم ےن مت کت اچنہپ دی

 اور ںیہمت وت وخش وہان اچےیہ آرخ نیسح ھچ امہ دعب اےنپ وادلنی ےس ےنلم اج راہ ےہ

 ت یک ےھجم وخیش ےہ نکیل وہ ےھجم اپ  ویکں گال راہ ےہ ۔اس اب

دور  ینتک ابر اھجمسای ےہ ںیہمت اپ  ںیہن اپناتسن اہک رکو ۔بیجع ےتگل ںیہ ےھجم وہ ول، ش  اےنپ کلم اک انم وپرا 

 ںیہن ےل ےتکس اس کلم اک انم اپناتسن راھک ایگ اھت راحین ہشیمہ یک رطح ڑچ ایگ

 ناتسن ویکں گال راہ ےہ ےھجم  نیسح دور  ےن اانپ ہلمج کیھٹ رکےت وہےئ وپاھچاوےک اوےک ابس وسری اپ

 ویکہکن وہ وھترا وتق اےنپ وادلنی ےک اسھت زگران اچاتہ ےہ راحین ےن اتبای

 وت دور  ھچک ںیہن وبال وہ وخد یھب یہی اچاتہ اھت

••••••••••••••• 

   ہتف زگر اکچ اھت اس ےس ےلم وہےئوہ یکیک اتشب ےک ذنہ رپ ئای رطح ےس وسار وہیئگ یھت اکی

 نکیل وہ یھت اس یک ذنہ ےس اج یہ ںیہن ریہ یھت ۔
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اےتھٹ ےتھٹیب اجےتگ وسےت  اھکےت ےتیپ وسےت  اہیں کت ہک اہنےت وہےئ یھب اےس ویہ یکیک رہ رطف رظن آریہ 

 یھت اینت یھب نیسح ںیہن یھت ۔

 اتشب ےن اےنپ ذنہ وک الٹھجای ۔

 اک دل اور دامغ اشندنیہ رک راہ اھت وہ اس وک لوبل ںیہن رکان اچاتہ اھت ۔ویکہکن سج زیچ یک اس 

 اکی یہ ابرںیم تبحم وت ہن وہ  یتک ےہ اس ےن اےنپ دامغ وک الٹھجےت وہےئ ڑبڑباای

۔۔۔۔۔۔؟

 

حٹ
 
مب

 

 وہ وخد اینپ وسچ رپ تریان وہا

••••••••••••••••••••• 

 نیسح اکیف دری ےس دروازہ اٹھکٹھک راہ اھت ۔

ھا ےن یک آواز ہن یئگ یھت ۔نکیل 

ك

 

ھي
ک

 اشدی ادنر دروازہ 

 

 اس ےن آےگ ےھچیپ لیب وک ڈوھڈنان اچاہ نکیل اناکایمب

اس ٹیلف ےک ابرہ وکیئ لیب ان یگل یھت اس ابر نیسح ےن ذرا زور ےس دروازہ اٹھکٹھکای وت اس ابر دروازہ الھک اور اکی 

 یکیک ابرہ آیئ
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 س ےن وفرا  یکیک ےس اہک ۔االسم مکیلع ےھجم اقمس ےس انلم ےہ ۔ا

 ومکیلع السم ادنر آ اجںیئ وہ وس رےہ ںیہ ۔

 وسری آپ  وک تہب ااظتنر رکان ڑپا وہ ںیم اورپ یھت اور اقمس وس رےہ ےھت ۔

 یکیک ذعمرت رکیت وہیئ اےس ادنر ےل ےک آیئ۔

  یھت اور تہب

 

ی ٹ

ن

 لکشم ےس لچ ریہ یھت ۔ نکیل اس ےس زایدہ نیسح وخد رشدنمہ وہ اکچ اھت ویکہکن وہ یکیک رپب گی

ںیہن وکیئ ابت ںیہن ںیم ےن یھب ھچک زایدہ یہ دلجی اچم ریھک یھت وہ یھب بک ےس دروازے وک ابر ابر اجبےئ اج راہ 

 اھت ایس ےئل رشدنمہ وہ رک وبال وت راہین رکسما دی

 وکیئ ابت ںیہن ۔

 یلچ یئگآپ ےھٹیب ںیم اقمس وک گالیت وہں ۔وہ اےس ابرہ اھٹب رک وخد رمکے ںیم 

••••••••••••• 

 اقمس اںیھٹ ابرہ وکیئ آای وہا ےہ آپ ےس ےنلم ےک ےیل ۔

 راہین ےن اےس اگجےت وہےئ اہک ۔

 ےلھچپ دو دن آسف ںیم تہب زایدہ اکم وہےن یک وہج ےس اقمس رات وک تہب دری ےس آات اھت ۔

 اور رھپ آج لکشم ےس اوتار یک یٹھچ یلم یھت وت وہ اکیف دری کت وسات راہ ۔
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اقمس اںیھٹ وکیئ ابرہ آای وہا ےہ ۔راہین ےن اےس اگجےت وہےئ اہک وت اس ےن ذرا یس آھکن وھکل رک اےس نیقی دالای 

 ہک وہ اج، اکچ ےہ ۔

راہین مت ےن اس رطح ےس یسک وک یھب اھٹب دای ےھجم اگجوت یتیل ےلہپ وہ اےس ارثک ااجنن ولوگں وک  رھگ ںیم الےن ےس عنم 

 رکات اھت ۔

وہ  وکیئ ااجنن   ںیہن ںیہ  وہ امہرے اکنح ںیم اشلم ےھت ورہن ںیم  یھب ادنر ہن گالیت ۔راہین ےن اہک وت ںیہن اقمس 

  اقمس وفرا ھجمس ایگ

 ویکں ہک اس ےک اکنح ںیم رصف اس ےکھچک اخص دوتس یہ اشلم ےھت ۔

 وہ ےسیج اشرٹ رٹاؤزراور رشٹ ںیم اھت وےسی یہ ابرہ آایگ ۔

   یھب یھب ن فل ںیہن رکات اھت ۔وہ دووتسں  ےس ےنلم ےک ےئل

 اےلگ دو وٹنمں ںیم اقمس یک وخوگشار ومڈ ںیم آواز آیئ

 مگیب اجین اچےئ انبؤ ریما دوتس آای ےہ ۔

 اور راہین رکسماےت وہےئ ڈیب ےس ایھٹ ۔

•••••••••••••••••• 

 راہین وک اچےہ اک وبل رک وہ اس ےک اپس آ اھٹیب ےنتک دونں ےک دعب ےلم ےھت وہ
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روں دووتسں ںیم اقمس ان ےک اقم ےل ںیم اریم ہن اھت وہ اکی اعم یس اجب رکات اھت اکی وھچاٹ اس ٹیلف اھت ان اچ

 نکیل اس بس ےک ابوش د یھب وہ تہب وخاحشل زدنیگ زگار راہ اھت

 زدنیگ ںیم سب اکی یہ یکیک وک اچاہ اھت اور اےس احلص رکےن ےک ےئل اےس رھگ ےس اگھب الای اھت ۔

بلطم ہی ںیہن اھت ہک اےس ااسحس ںیہن ےہ راہین وک ارثک روےت د ھک رک وہ اےس ینتک ابر ہہک اکچ اھت ہک وہ  نکیل اس اک

ان ےک رھگ لچ رک اعمیف امےنگن ےک ےیل ایتر ےہ ارگ اقمس اےس وخدیشک یک دیکمھ ہن داتی وت اشدی راہین  یھب رھگ ےس 

 اھب، رک اس ےک اسھت ہن آیت ۔

   ب راہین  وک وکیئ اوالد ہن وہیئ وت وہ اےنپ امں ابپ یک دبداع ےنھجمس یگل ۔اشدی ےک اچر اسل دعب یھب

 نکیل رھپ اس یک ہی اکشتی یھب اکی دن دور وہیئگ ۔

راہین اور اقمس اکی دورسے ےس ےب ااہتن تبحم رکےت ےھت نکیل ہن وت اقمس یک یلمیف ےن راہین وک لوبل ایک اھت اور ہن 

 وک ۔ یہ راہین یک یلمیف ےن اقمس

ایس ےئل اقمس ےن اےس بس ےس اگل راھک اھت ان دوونں یک زدنیگ ںیم ارگ یسک رسیتے وش د یک ہگج یھت وت سب 

 ان ےک آےن واےل ےچب یک ۔

 مت وھٹیب ںیم راہین یک دمد رک ےکآات وہں

 راحین دور  اور نیسح ایس ش ڑواکالغم وت  یھب  زن رمدی ےتہک ےھت
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 اھت ۔ےسج وہ تہب وخیش ےس لوبل رکات 

 وہ راہین یک پلیہ رکےن آای وت راہین ےن اےس وھگرا ںیم رکولں یگ آپ اجںیئ اےنپ دوتس ےک اپس ےھٹیب ۔

ںیہن مگیب اجین آپ ہی اچےئ پک ںیم ڈاںیل بت کت ںیم ہی بس ابرہ راتھک وہں وہ اچےئ ےک ولزوات  یک رطف 

 ااشرہ رکات اںیہن ااھٹ رک ابرہ ےل ایگ ۔

 رکش رکیت مک اھت وکیئ صخش یسک ےس اینت تبحم ےسیک رک اتکس ےہ ۔ وہ انتج اینپ تمسق رپ

راہین ارثک وسیتچ ۔نکیل  ب اےس اےنپ ابپ اک ایخل آات وت اداس وہ اجیت ۔اس اک ابپ اینپ ویٹیبں وک رپایں اہک رکات 

ی اھب، یئگ اھت ۔اور اتہک اھت وہ اینپ رپویں وک رتصخ رکے اگ نکیل اس یک رپی رتصخ ہن وہیئ یھت اس یک رپ

 یھت ۔اور اھباگ وہا وش د وایسپ ےک راہ دنب رک ےک اھباتگ ےہ اور وہ یھب اینپ وایسپ ےک امتم راہ دنب رکےک آیئ یھت

••••••••••••••• 

 ایک الچ اجات ارگ راحین وک دورسی ااسٹنمنئ اک یھب وبل دیتی نکیل ںیہن  ےھجم وت دنین یک ڑپی یھت ہن اب ایک وہاگ

 ںیم رصف دس ٹنم رہ ےئگ دس ٹنم ںیم ااسٹنمنئ ےسیک انبؤں یگ ۔ الکس رشوع وہےن

  وت دورسے دن یہ اینپ ےبزعیت رکواےئ یگ ۔
ُ

 

 ایح ت

رضورت ایک یھت وسےن یک ارگ راحین وک دورسی ااسٹنمنئ اک اتب دیتی وت وہ ہی یھب انب دےتی نکیل بت وت وسےن یک ڑپی 

 یھت ہن ۔
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 یہ یھت  ب ویص اس ےک اپس آ رک اھٹیب ۔وہ وخد وک ڈایتٹن اینپ کب اٹل ٹلپ ر

ایک  ہلئس ےہ اہمترے اسھت ینتک ابر ہہک یکچ وہں ںیہن انبان ےھجم ںیہمت اانپ دوتس دہعف وہ اجؤ اہیں ےس ںیم ےلہپ 

 یھب تہب نشنیٹ ںیم وہں ۔_۔ وہ اس ےس ڑچرک ایھچ اخیص دبزیمتی رک یکچ یھت

 ویص ےن اکی رظن وھگر رک اےس داھکی

  وہ ےصغ ےس ہنم انبات اس ےک رقبی ےس اس  رک اسےنم وایل رکیس رپ اج اھٹیب ۔ڑچلی یہک یک

 ٹنم ےلہپ یہ الکس ںیم آ ےچنہپ ۔ 10 ب تمسق رخاب وہ بت وکیئ زیچ اسھت ںیہن دیتی آج رچیٹ 

لک یھب ںیم مت بس یک ااسٹنمنئ کیھٹ ےس کیچ ںیہن رک اپای اھت ایس ےیل آج ںیم وتق ےس ےلہپ آای وہں ولچ 

 ی ےس اینپ اینپ ااسٹنمنئ اکنول ۔دلج

 رپورسیف  ےن ےتہک وہےئ بس وک آرڈر دای ۔

 ہی رپورسیف ایح یک وسچ ےس زایدہ اٹیٹس ےھت ۔

 انب ےک الےئ ےھت وساےئ اس ےک ۔

 

ٹ

ن

 می
ب

گ

ن
 ایس ےئل بس ےک بس اوٹسڈٹن ااس

 ااسٹنمنئ کیچ رکوا بس اےنپ اےنپ ااسٹنمنئ کیچ رکوا رےہ ےھت  یلہ النئ یک رقتابی بس یہ اوٹسڈٹن اینپ

 ےکچ ےھت ۔

 دورسی النئ ںیم  یلہ ڈسکی ایس یک یھت ۔
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یج سم ایح آپ وین اوٹسڈٹن ںیہ ااسٹنمنئ دںی ابیق بس ےک اقم ےل ںیم وہ اس ےس ذرا زایدہ یتخس ےس وبےل 

 ےھت اشدی وہ اانپ روبع امجان اچےتہ ےھت ۔

 رس ااسٹنمنئ وہ درالص ںیم آ ریہ یھت

 ٹنمئ یرکی اھک یئگ ۔رس ےن ےصغ ےس اہک اشدی وہ اس رطح ےک اہبونں ےک اعدی ےھتاہں اباب آپ ےک ااس

اٹیب آپ یسک وکسل یک رھتی الکس ںیم ںیہن یھٹیب ویوینریٹس ےک رفٹس ارئی ںیم ںیہ اکنںیل اینپ ااسٹنمنئ دربدار 

 ش  وکیئ یھب اہبہن انبای الکس ےس ابرہ اکی اٹگن رپ ڑھکا رک دوں اگ ۔

  اس صخش وک داھکی بلطم ویوینریٹس ںیم یھب وکیئ وکسل وایل زساںیئ داتی ےہ ایک ۔ایح ےن اکی رظن

نکیل  ااچکن اس یک رظن ےھچیپ ویص رپ ڑپی ش  اینپ ااسٹنمئ یک رطف ااشرہ رکےک زنیم یک رطف ااشرہ رک راہ اھت 

 ۔

ٹنمنئ زنیم رپ کنیھپ ایح ےن بیجع رظنوں ےس اےس داھکی  ب اس یک آوھکنں ےک اسےنم یہ ویص ےن اینپ ااس

 رک اےس آےگ یک رطف دالیھک ش ایح ےک دقومں ےک اسھت آ یئگ ۔

 اس ےس ےلہپ ہک ایح  اےس د یتھک رس ےچین د ھک ےکچ ےھت ۔

ارگ ااسٹنمئ انب ےک الیئ ےہ وت رھپ اس رطح ےس ڈر ویکں ریہ ںیہ آپ بک ےس اخومش ڑھکی ںیہ زنیم رپ یہ 

 یئگ یک ااھٹ ںیہن اپ ریہ آپرگی ےہ ش  وکیئ ربق ںیم وت ںیہن رگ
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رس ےک ےنہک یک دری یھت ہک ایح ےن وفراً زنیم ےس  ااسٹنمنئ ااھٹیئ اور اس ےس ےلہپ ہک وہ اےس وھکیتل رس اس ےک 

 اہھت ےس ےل ےکچ ےھت ۔

 رتہبنی ۔تہب زئادتس ااسٹنمنئ انبیئ ےہ آپ ےن ۔ویص اےس اوگناھٹ داھکات رکسما راہ اھت ۔

 کیچ رکےن ےک دعب اےس اھٹیب دای ۔رپورسیف ےن ااسٹنمنئ 

 یک یھت ہک وکیئ رشم ایح واال دنبہ وہات وت ڈوب رمات ۔

 

سلٹ

ن

ن
 اور رھپ ویص یک رس ےن اینت ا

 نکیل ہی وت ویص اھت ےسج رشم ایح ریغت ےس وکیئ قلعت یہ ںیہن اھت ۔

 وہ رپوکسن ادناز ںیم اینپ ےبزعیت رکواےت وہےئ رکسما  راہ اھت ۔

  دعب ایح  اس ےک اپس آیئ ۔رس ےک ےلچ اجےن ےک

 اہں اہں اجاتن وہں مت ےھجم کنیھت وی وبےنل آیئ وہ ویص ارتاےت وہےئ وبال

 اجیتن وہ ںیم ےن زدنیگ ںیم  یلہ ابر ااسٹنمئ انبیئ یھت نکیل ایک ےہ ریمے بیصن ںیم زعت یھکل یہ ںیہن ےہ ۔

 ویکں رکو

 

سلٹ

ن

ن
ی لک ےھجم رس اک رچکیل رضورت ےس ایس ےئل وت وہ ںیم ےن ںیہمت دے دی وساچ اہمتری ا

چ ل
ب ك

اؤں ا

 زایدہ اھجمس ایگ اھت وت وساچ وھتڑی تنحم رک ےتیل ںیہ ۔

 نکیل اہمتری لکش د ھک رک ےھجم ادنازہ وہ ایگ اھت ہک ھجم ےس زایدہ اس یک ںیہمت رضورت ےہ ۔
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 وہں ںیم   ش  دوتس وہں   اوسفس وس ںیم ےن اانپ انم اٹم رک اہمترا ھکل دای ۔وہ ایک ےہ ہن دووتسں یک دمد رکات راتہ

 ےک مت وت ریمے اسھت دویتس رکان یہ ںیہن اچیتہ وہ ھچک التجےت وہےئ ادناز ںیم رکسماای ۔

ںیم سج ےس دویتس رکان اچیتہ وہں اےس رٹٹی دیتی وہں ارگ مت آج رفی اٹمئ ںیم نیٹنیک ںیم آےئ وت ںیم ںیہمت 

 دے دوں یگ ۔

  ےک اقلب وہ وت آاجان۔ارگ ںیہمت ےگل ہک مت ریمی دویتس

 و  وبل دوں وت اےس اانپ دوتس ںیہن یتھجمس ایح التجےن 
کی

ن

 ي
ھی

 

ب

ںیم دووتسں وک کنیھت وی ںیہن وبیتل اور ارگ یسک وک 

 واےل ادناز ںیم وبیتل واہں ےس وا  آوٹ  رک یکچ یھت ۔

  

••••••••••••••••• 

م!

ي ك
عل

 االسم 

۔وت کت اچنہپان اچےتہ ںیہ وہا داینےہ اور آپ آانپاھکل  الصتیح ےنھکلیک ارگآپ ںیم  

ےہ۔     افرم رفامہ رک ریہ اسٹئ آپ وک  ٹیلپ بیالنئ و آن www.kitabnagri.com 

وت وپٹس رکوااناچےتہ ںیہ یاشرع ای رپاانپانول،انوٹل،ااسفہن،اکمل،ارلکیٹ بیو یامہر ارگآپ  

۔ںیرک لیم یا ایھب  
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 ایک زیرکےن ےس رگ رطح اکیپ یھب یسک ےک اپس وفحمظ ںیہ بیو  ی: اس انول ےک امتم ہلمج وقحق اتکب رگن اابتنہ

 اجے۔

 وھتں وبجمر وہرک وہ اہیں واسپ آ ایگ اھت ۔اےنپ دل ےک اہ

وہ اکی یہ اس رات ںیم اےنپ دل ےک ےلصیف ےس وافق وہ اکچ اھت وہ ھجمس اکچ اھت  ہک اس اک دل اس یکیک وک اچےنہ اگل 

 ےہ ۔

 اس ےن آج کت ش  اچاہ اھت اےس احلص ایک اھت ۔

اچاتہ اھت اس ےک دل ںیم اےنپ ےیل تبحم دانھکی نکیل وہ اس یکیک وک احلص ںیہن رکان اچاتہ اھت اس ےس تبحم رکان 

 اچاتہ اھت ۔
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 اہں وہ اس ےک ےئل زعزی وہیئگ یھت اکی یہ الماقت ےک دعب ۔

 وہ اےس دلجازدلج اینپ زدنیگ ںیم اشلم رک  انی اچاتہ اھت ۔

 ہی اس ےک دل اک ہلصیف اھت ۔

 سج رپ لمع رکےن ےک ےئل وہ اہیں آای اھت

  ےن رھپ اےس اکجل ںیم دےتھکی وہےئ اہک ۔ارے اتشب رس  آپ اہیں رپلپسن

 وہ اچہ رک یھب ںیہن ہی ںیہن اتب اپای ہک وہ اہیں یسک یکیک ےک ےھچیپ آای اھت ۔

 نکیل ش  یھب اھت اس ےک ابرے ںیم ہتپ وت رکان یہ اھت

 رہ  ہحم نیسح اکی یہ دن ںیم وہ اےس اینت زعزی وہ یئگ یھت اب وہ اےس اینپ زدنیگ ںیم اشلم رکےک اینپ زدنیگ اک

 انبان اچاتہ اھت ۔

 نکیل رپلپسن ےس ابت رکےت وہےئ اےس بیجع گل راہ اھت ہن اجےن وہ ایک وسںیچ

وھتڑی دری کت رپلپسن ےک اپس ھٹیب رک وہ ابرہ آایگ اہجں اس یک رظن اچٹ  واےل ایس ےلیھٹ رپ ڑپی اہجں تہب 

ح وہیئ یھت

 م
ج

 اسری یکیک 

۔ھجمس ںیہن آراہ اھت ہک وہ آدیم ان ےک اسےنم انب اہھت دوھےئ ابر ابر اکی ٹیلپ اکی ابر رھپ اےس بیجع ااسحس وہا 

 ےس دورسی ٹیلپ ںیم ڈال راہ اھت نکیل ہی ےب ووقف یکایکں ۔
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 ایھب وہ اںیہن د ھک یہ راہ اھت ہک یکویکں ےک وجہم ںیم اےس ویہ رہچہ اکی ابر رھپ ےس رظن آای ۔

  ںیم یکویکں وک اٹہات د ھک رک وہ ےصغ ےس وفرا اس یک رطف ڑباھ ۔اوف ہی یکیک اےس اس رطح ےک وجہم ےک چیب

 اور ان یکویکں یک رپواہ ےیک ریغب اس اک اہھت ڑکپ رک ٹیسھگ رکاےس ابرہ اکنل الای ۔

 ہی ایک دبزیمتی ےہ اہھت وھچڑںی ریما ان بس وک اینت لکشم ےس رکاس رکےک آرخاکروہ ےلیھٹ کت یچنہپ یھت

 ےس دور اجات د ھک رک اس اک دامغ ےصغےس ےنٹھپ واال وہایگ اھتاور اب ےلیھٹ وک وخد 

ںیم ےن عنم ایک اھت ںیہمت  ہی بس دنگ  اھکےن ےس۔اہیں ایک رک ریہ وہ اور اےنپ ابولں اک احل دوھکی ۔وہ اس ےک 

 ابولں وک وھچات اس ےسےلہپ یہ وہ اےس داکھ دے رک ےھچیپ وہیئگ

  ایک ےہ وہ ےصغ ےس الچیئ یھت ۔دامغ رخاب ےہ آپ اک ہتپ یھب ےہ آپ ےن ایک

ایک ایک ےہ ںیم ےن وہ ہصغ رکےت وہےئ اےس رضورت ےس زایدہ ویکٹ گل ریھ یھت ایس ےیل وہ دیپسچل ےس 

 وپےنھچ اگل ۔

اینت لکشم ےس ںیم یئگ یھت ادنر اوراس اکول ےن ریمے ابل ےچنیھک نکیل رھپ یھب ںیم ےن اینپ ہگج ںیہن وھچڑی 

  ابرہ ےل ےک آےئگ ۔۔اور آپ ےھجم ٹیسھگ رک

دح وہیت ےہ اب ومسہس اچٹ  مت وہاجےئ یگ وت ایک اھکوں یگ ںیم اس دن یھب آپ یک وہج ےس اسرا دن  ولیک 

 ریہ ںیم رھگ اجےک امیم ےن اھکان دےنی ےس عنم رکدای  یتہ ںیہ نفٹ دے رک اجیھب اھت ویکں ںیہن اھکای ۔
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ش وک اھکےن ےک ےیل دای اھت اور اس ےک وسیپں ےس ںیم ےن ومسہس اور ان وک ہی یھب اتپ لچ ایگ ہک نفٹ ںیم ےن ائا

 اچٹ رخدیی ش   آپ یک  ولیک رشٹ اھک یئگ ۔

 وہ ےصغ ےس زیت زیت وبل ریہ یھت اشدی ںیہن انیقی اےس تہب  ول  یگل یھت ۔

  ۔ولچ نیٹنیک ںیم ںیہمت ھچک الھک داتی وہں ےلہپ رھپ ابت رکےت ںیہ تہب رضوری ابت رکےن آای وہں ںیم

 اچٹ ےس زایدہ رضوری وت ںیہن وہیگ وہ ارتا رک وبےتل اکی ابر رھپ ےس ادنر اجےن یگل ۔

  ب اتشب ےن ےب اایتخر اس اک اہھت اھتم رک اےس اینپ رطف اچنیھک ۔

 ایک  ہلئس ےہ آپ ےک اسھت وہ اےس اکٹ اھکےن وک دوڑی

 رچ ےس زایدہ رضوری ںیہن ےہ ت یھج مت ۔ںیم ےن اہک ہن ےھجم رضوری ابت رکین ےہ اہمترا ہی اچٹ  اہمترے ویف

اہمترے رھگ آان اچاتہ وہں ںیم اہمترے وادلنی ےس رضوری ابت رکین ےہ ۔وہ اےس اھجمسےن واےل ادناز ںیم 

 وبال

 اکشتی اگلین وہیگ نکیل   یطلغ ریمی ںیہن  آپ یک یھت  ےھجم ائاش ےن اتبای اھت آپ یک رشٹ اکیف یگنہم  یھت ۔

 وھںیئ ےگ وت داغ الچ اجےئ اگ ۔وہ اھجمسےت وہےئ واسپ وجہم ےک ادنر اجےن یگل ۔نکیل اریلی ےس د

وہ اس ویبوقف یکیک اک ایک رکات  وہ اس ےس اشدی یک ابت رکےن ےک ےیل اس ےک وادلنی ےس انلم اچاتہ اھت اور ہی 

 یکیک اےس داغ اصف رکےن اک رطہقی اتب ریہ یھت ۔
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  زیلپ ولچ ںیہک ھٹیب رک ابت رکےت ںیہ ۔ونس ےھجم مت ےس تہب رضوری ابت رکین ےہ

 اتشب ےن اکی ابر رھپ ےس اھجمسےن یک وکشش یک ۔

ےھجم آپ ےس وکیئ ابت ںیہن رکین آپ یک وہج ےس ےلہپ یھب ںیم تہب اصقنن رکوا یکچ وہں اشدی ںیہن انیقی وہ 

 اسس   وایل اچٹ ٹیلپ یک ابت رک ریہ یھت   ۔

 وہ اانپ اہھت ڑھچوا رک ادنر یلچ یئگ ۔ اس ےس ےلہپ ہک وہ اےس ھچک اور اتہک

اب رپلپسن آسف ںیم اجےن ےک العوہ اس ےک اپس اور وکیئ راہتس ںیہن اھت وےسی یھب وہ اس ےک انم ےس دب انم 

 ویکں وہیت وہ وت اس ےس اشدی رکان اچاتہ اھت ۔

 اس ےس ےلہپ ہک وہ رپلپسن ےک آسف ںیم اجات اس اک وفن ےنجب اگل

•••••••••••••••••• 

 اکجل ےس رھگ آےت یہ اس ےن اتای اور اتیئ وک رھگ رپ داھکی ۔

 اور ان ولوگں ےک اسھت نسحم اھبیئ یھب ےھت ۔

اوب یک یلمیف واےل آےئ ےھت وہ ان یک وخیش یک وکیئ ااہتن یہ ہن یھت  ب ہک ایم وک وےفق وےفق ےس راہین ےک انم ےک 

 ےنعط لم رےہ ےھت ۔

  دت یھتریخ اںیہن یھب ان بس ابوتں یک اع
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 وہ آےگ ڑبھ رک بس وک السم رکےن یگل اس اک ارادہ دلجی ےس اچےئ انبےن اک اھت ۔

 ارے او او ائاش مہ وت بک ےس اہمترا ااظتنر رک رےہ ےھت ۔

 سب اھبیئ اصبح ارادہ انب ایل ےہ ںیم ےن آج ےس آپ یک یٹیب امہری ۔

یک یک نہب ےس اشدی ںیہن رکواین نکیل رھپ نسحم ےن ںیم وت امن یہ ںیہن ریہ یھت ںیم ےن اہک ہک اکی اھبیگ وہیئ یک

ے د ےنھک یک رضورت ایک ےہ ۔
ھ
 

چ
ن ب 

 اہک ےک اچچ یک ش ان یٹیب ےہ وت آےگ 

 راہین یک اینت ڑبی ےب ریغیت ےک دعب یھب دوھکی نسحم وک الہپ ایخل اہمترا یہ آای ۔

 ایک یطلغ ۔اس ےن وت اصف اصف ہہک دای ارگ راہین اھب، یئگ ےہ وت اس ںیم ائاش ےک 

 اور اچاچ  اچیچ یک یٹیب وک وکن اہبےئ اگ رھپ ایک اھت اہمترے اھبیئ وک یھب رتس آایگ  اےنپ اھبیئ رپ ۔

 ایس ےیل ںیم ےن ہلصیف ایک ےہ ہک ائاش یک اشدی ںیم اےنپ نسحم رکویگن ۔

 بلطم اصف اھت ہک نسحم یک وچیھت ینگنم یھب کوٹ یکچ یھت اور اب اس یک رظن ائاش رپ یھت

 اسل ڑبا اھت ۔ 17ائاش ےن اکی رظن اےنپ اسےنم نسحم وک داھکی ش  رمع ںیم اس ےس 

 اور اےس د ھک رک ےب رشومں یک رطح رکسما راہ اھت ۔

 اس ےک دامغ ںیم ایک لچ راہ ےہ اسےنم ڑھکی وکیئ یھب یکیک آاسین ےس ادنازہ اگل  یتک یھت ۔
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رظنںی اکھجےئ وہےئ اھت نکیل اس ےک ےیل یہی  ائاش ےن اکی رظن اےنپ ابپ ےک رہچے یک رطف داھکی ش 

 وخیش تہب ڑبی یھت اس یک یٹیب ےک ےیل وکیئ رہتش وت آای ۔

 ائاش انب ھچک وبےل ادنر یلچ یئگ ۔

اسل وہیئگ یھت نکیل آج کت  29اہےئ رشامیئگ اچیبری نسحم یک وھچیٹ نہب ٹھج ےس وبیل یھت ۔سج یک اینپ رمع 

 ےک ےئل وکیئ ہن آای اھت ۔ ان ےک رھگ ںیم اس یکیک ےک ر ےت

ارے رشام ںیہن یئگ رکشاےن ےک لفن ادا رک ےن یئگ وہیگ آرخاکر ایسی یکویکں وک اہبات وکن ےہ ہی وت ریمے نسحم اک 

 ااسحن ےھجمس ۔

  ںیم یہی رھگ یہ ںیل ےگ اور ھچک ںیہن اچےیہ اتیئ  ےن رکیس رپ ےتھٹیب وہےئ اہک ۔

ن

 ڑ
 ہ
ج ب

 

 س ےس ےلہپ ہک  ایم ھچک وبیتل اوب وبل ڑپے ۔ابلکل ابلکل ش  آپ ںیہک اھبیب ا

وےسیآلکج رواج ںیہن ےہ رصف اکمن ےنیل اک ول، وت اگڑایں ےتیل ںیہ الپٹ ےتیل ںیہ نکیل رھپ یھب نسحم ےن اہک 

 ہک اچچ رپ زایدہ وبھج ںیہن ڈاںیل ےگ ۔

 سب ہی اکمن یہ  نسحم ےک انم رکدانی اور ھچک ںیہن اچےیہ ںیمہ ۔

 ےن ےک لفن دعب ںیم ادا رک  انی ےلہپ اچےئ اک پک ایل رسسل واےل آےئ وہےئ ںیہ ۔ارے ائاش وت رکشا

 اتیئ اویچن آواز ںیم وبیل ۔



       از

 

می ٹ
ل
 اتکب رگنی -------جی اشہ   -وس

Posted On Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 87 

 اور اتایاوب وت سب ان یک اہں ںیم اہں الم رےہ ےھت ش اتیئ   یتہ ان ےک ےیل ویہ یہس اھت ۔

 رمکے ںیم آ رک آ وس اہبیت ائاش اتیئ یک آواز رپ وفر ایھٹ ۔

ی ےہ نکیل نسحم یک وصرت ںیم ۔ہی وت وہ ےلہپ

ن

ب

 

ب تی

  یہ ھجمس یکچ یھت ہک _ راہین یک یطلغ یک زسا اس ےن 

 اینپ آوھکنں ےس آ وس اصف رکیت وہ اتیئ  ےک ےئل اچےئ انبےن یگل ۔

 اٹیب اچےئ ےک اسھت  ھچک اور یھب انب ول ااسی رک ابکب لت ول ریتے اوب حبص یہ وگتش ےل ےک آےئ ےھت ۔

 آےت وہےئ اہک اشدی اںیہن یھب اس مسق ےک یسک ر ےت یک ادیم ہن یھت ۔ ایم ےن وفراً ادنر

ائاش اخومیش ےس ایم یک ابت ول رک رفجی ےس ہمیق اکنےنل یگل اس یک ایم اس یک اخومیش ونٹ وت رک ریہ یھت 

 نکیل وہ ھچک ںیہن وبل  یتک یھت ویکہکن ہی رہتش یھب ان ےک ےئل تمینغ ےس مک ہن اھت ۔

 ںیہ ہک اس ابر وکیئ رمس ںیہن رکےک اجںیئ ےگ ایلگ ابر رکےئ ےگ۔اھبیب ہہک ریہ 

چا ل رصف ینگنم 6بت کت مت اےنپ رپیپ ریغہ دے ول یگ اشدی دری ےس یہ وہیگ نسحم 
فل
امہ ےک ےئل دیئب اج راہ ےہ 

 رکںی ےگ اس ےک دعب ریتی اشدی ۔

 ایم اس ےک رقبی ڑھکی اس ےک رہچے یک ادایس دےتھکی وہےئ وبل ریہ یھت ۔

ائاش ےن رسخ آںیھکن ااھٹ رک اینپ امں وک داھکی ںیہنج د ھک رک ایم ڑتپ ایھٹ اور اس یک  آوھکنں وک ےب اایتخر 

 وچام ۔
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 ریتے ااب تہب وخش ںیہ ۔۔ایم اس اک اہھت دابیت اخومیش ےس ابرہ یلچ یئگ ۔

 اور اس ےس ڑبھ رک ائاش ےک ےیل اور وکیئ وخیش ہن یھت ہک اس اک ابپ وخش ےہ ۔

 اےنپ ابپ وک وخش د ےنھک ےک ےئل وہ ھچک یھب رک یتک یھت اہں وہ نسحم ےک اسھت اسری زدنیگ زگار  یتک یھت ۔اور 

 رصف اےنپ ابپ ےک رہچے رپ اکی رکسماٹہ د ےنھک ےک ےیل

•••••••••••••• 

 دور  بلک آای وت اس یک  یلہ رظن اسےنم یہ اکی وخوصبرت دوزیشہ رپ ڑپی ۔

 یھت ۔ ش  اےس د ھک رک رکسما ریہ

 ولچ یج آج رات اک ااظتنم وہایگ وہ زری بل رپ ڑبڑباات آےگ آای

ایک ںیم اہمتری ڈرسکن ےپ رک اتکس وہں اس ےک اہھت ںیم رشموم اک الگس د ھک رک وہ اس ےس وپےنھچ اگل وت وہ یکیک 

 الھکھکرک رکسما یئ ۔

 ویشر ۔۔۔۔۔ےھجم وخیش وہیگ ۔

 یکیک رکسماےت وہےئ وبیل ۔

 رشاب ےک ےسیپ ادا ےیک اور یکیک اک اہھت اھتم رک اےس ڈاسن ولفر رپ ےل آای ۔دور  ےن اس یک 

 اب وہ ویمز  یک دنھ ےک اسھت آہتسہ آہتسہ ومو رک ریہ یھت ۔
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 ریما انم اتنہش ےہ اور اہمترا وہ اس ےک ےلگ ںیم ابںیہ ڈال رک وپےنھچ یگل

 ہی وکیئ رغبی آدیم ںیہن ۔اشدی وہ اس ےک ااٹسلئ اور ڈرگنسی  ےس ادنازہ اگل یکچ یھت ہک 

 انم وت ںیم رمکے ںیم لچ رک اتبؤں اگ وہ اس ےک وخوصبرت ابولں وک اہوھتں ںیم ےل اتیل ےنہک اگل ۔

 وت رھپولچ ڈارگنل روم ںیم ےتلچ ںیہ اہیں رپ راھک یہ ایک ےہ وساےئ اس وبرگن ویمز  ےک ۔

 ےک اکی روم ںیم ےل آیئ۔ یکیک ےن رکسماےت وہےئ اس ےک ےلگ ںیم ابںیہ ڈایل اور ایس بلک

رمکے ںیم آرک وہ ڈیب رپ اھٹیب ش  اےس ھچک اخص دنسپ ںیہن آای رھپ اس ےن رظنںی ااھٹ رک اسےنم ڑھکی ےشن ںیم 

 دموہش یکیک وک داھکی ۔

 

 وہ وخد یھب اکیف دقمار ںیم یپ اکچ اھت ۔

 اس یک آوغش ںیم رگی اس ےن چنیھک رک یکیک وک اےنپ رقبی ایک وت وہ یسک کویٹ وہیئ ڈاےنل یک رطح

 مت نیسح وہ اور نسح یک رعتفی رکان دور  رپ رفض ےہ ۔

 وہ اس ےک وبلں رپ اتکھج دموہش ادناز ںیم وبال ۔

 زگریت رات ےک اسھت وہ اس ےس اےنپ زمدی رقبی رکات الچ ایگ ۔
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رہ وخوصبرت زیچ  دور  ان ولوگں ںیم ےس اھت ےسیج رحام اور الحل یک اچہپن ںیہن اھکسیئ یئگ یھت ۔اس ےک ےیل

  الحل یھت اور رہ دبوصرت زیچ رحام

•••••••••••••••••••••• 

م!

ي ك
عل

 االسم 

۔وت کت اچنہپان اچےتہ ںیہ ےہ اور آپ آانپاھکل وہا داین الصتیح ےنھکلیک ارگآپ ںیم  
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 ایک زیرکےن ےس رگ رطح اکیپ یھب یسک ےک اپس وفحمظ ںیہ بیو  ی: اس انول ےک امتم ہلمج وقحق اتکب رگن اابتنہ

 اجے۔

 ایح زیلپ وفن ااھٹؤ دوھکی آیئ امی وسری  ںیم اجاتن وہں ےھجم اس رطح ےس ااچکن ںیہن آان اچےیہ  انب اتبےئ ۔

 ۔نکیل ےنھجمس یک وکشش رکو ںیم وبجمر اھت 

 ےھجم ںیہن اتپ اھت ہک ریمی ااچکن گنٹیم آاجےئ یگ ریمے اسحب ےس وت وہ گنٹیم دو دن ےک دعب یھت

نکیل ہی ےلہپ آاجےئ یگ اس ابرے ںیم ےھجم ںیہن ہتپ اھت ولچ ش  یھب وہا ےھجم اعمف رک دو آدنئہ ایسی یطلغ  یھب 

 ںیہن رکوں اگ راحین یک آواز وفن رکیپس ےس آریہ یھت

  اس یک اسری ابںیت ول ریہ یھت اور اس ےک اسھت یہ اتیئ ایم اور ایم یھٹیب یھت ۔ایح رقبی یھٹیب

 ہکبج راحین ےک اانت ھچک وبےنل ےک دعب یھب وہ ہنم انب رک یھٹیب ریہ ۔

وہ ویوینریٹس ےس دلجی واسپ آ یئگ یھت ہک راحین ےک اسھت وھتڑا وتق زگارے یگ یتسم رکے یگ نکیل اہیں آ 

  راحین وت حبص یہ واسپ الچایگ ۔رک اےس اتپ الچ ہک

سب اُس وتق ےس ےل رک اِس وتق کت اس اک ہنم انب وہا اھت راحین زہار ابر اینپ یطلغ یک اعمیف امگن اکچ اھت نکیل 

 وہ یھب ایحیھت ش  اےس اعمف رکےن اک وکیئ ارادہ ںیہن ریتھک یھت ۔

 رھپ وثہیب ےن اےس تخس اگنوہں ےس داھکی ۔
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احین اک رپلپسن رٹیم ےہ آپ چیب ںیم ہن ڑپے وہ اس یک رظنوں ےس وخزفدہ وہرک وفراً ہنم انب رک وبیل امام ہی ریما اور ر

 ۔

بلطم اب وہ راحین ےس انراض ےہ وت ایک وہ امام یک ڈاٹن ےس ڈر رک ےس اعمف رکے یگ  یھب ںیہن وہ ایح یھت ۔ش  

 رصف اےنپ دل یک امیتن یھت اےنپ دل یک رکیت یھت ۔

 اک ایک رکیت ش  بک ےس اےس وھگرے اج ریہ یھت اور اب  اس یک ابت ول رک زمدی اےس وھگرےن یگل ۔ نکیل اینپ امں

 ے اگ ہک ںیم ےن آپ وک اعمف رک دای آپ اہیں 
ی
 
ج
راحین ںیم ایھب آپ وک اعمف رک ریہ وہں نکیل ہی تم وس

یگ نکیل یف ااحلل ںیم امن ریہ وہں آےگنیئ مہ اس ابرے ںیم زمدی ابت رکںی ےگ ارگ ےھجم امانن وہا وت ںیم امن اجؤں 

 ویکں ہک امام ےھجم وھگر ریہ ںیہ۔

 وہ زیت زیت وبیتل وثہیب یک اکشتی راحین وک اگل یکچ یھت ۔

 وثہیب یک وھگری ےک ابرے ںیم وسچ رک راحین ےب اایتخر رکسماای ۔

 نکیل یف ااحلل اس ےک ےئل یہی اکیف اھت ہک ایح امن یکچ ےہ

••••••••••••••••• 

  ےھجم ںیہن اتگل ہک آپ وک اس رطح ےس یسک وک یھب اہیں رےنہ یک ااجزت دین اچےیہ یھت ۔اقمس

 راہین اس ےک رقبی ےتھٹیب وہےئ ےنہک یگل ۔
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 مگیب اجین وہ ریما دوتس ےہ اور تہب ااھچ ااسنن ےہ اور ارگ ںیم  اس ےک اکم آ اجؤں وت اس ںیم ئاایئ ایک ےہ

 اور وہ اپناتسن ےک ابرے ںیم زایدہ اجاتن یھب ھچک یھب ںیہن ےہاسرے یہ وہلٹ آسف ےس تہب دور ںیہ 

 اےسی ںیم ںیمہ اس اک اسھت دانی اچےیہ وہ سب  دنچ دن رےک اگ رھپ الچ اجےئ اگ

 اقمس ےن اھجمسےت وہےئ اہک نکیل راہین وک ااھچ ںیہن اگل اھت ۔

 اچاہ ۔ اقمس اس ےس امہری رپلنس الفئ یھب ڈرٹسب وہ  یتک ےہ راہین ےن اھجمسان

راہین وہ امہری رپلنس الفئ ڈرٹسب ںیہن رکے اگ ریمی اجن وہ رصف رات وک آےئاگ وسےئ اگ اور حبص اہیں 

 ےس الچ اجای رکے اگ ۔

 ںیم مت ےس و ہہ رکات وہں ہک اس ےک اہیں رےنہ ےس ںیمہ وکیئ اسملئ ںیہن وہں ےگ ۔

 اقمس اےس رایر ےس اھجمسات وہا ڈیمنسی الھکےن اگل ۔

••••••••••••••• 

 دود  یک آھکن یلھک وت اس ےک اسھت اکی نیسح رتنی یکیک ڑبے آرام ےس وس ریہ یھت ۔

  سی وہرک اس ےک رقبی آیت 

ن

نکیل ہشیمہ یک رطح ہی یھب اںیہن یکویکں ںیم اشلم یھت ش  اس یک دوتل ےس ان

 ںیھت اس مسق یک یکایکں اےس رصف اامعتسل یک دح کت دنسپ یھت

 یک افحتظ ںیہن رک  یتک ریٹلوں اک اکم ےہ اےس ولانٹ ۔ش  یکیک وخد اینپ زعت 
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 اس ےن یھب اینپ زدنیگ ےک ابرے ںیم ںیہن وساچ اھت ۔

 نکیل ھچک دن ےلہپ  ب زرہہ آیٹن ےن وپاھچ ہک ںیہمت  سک مسق یک یکیک اچےیہ ۔

اچال   یکویکں  وت اس ےن اہک اھت دیسیھ اسدی ایسی یکیک ش  اس یک دوتل ےس ںیہن ہکلب اس ےس رایر رکے ۔ ان

 یک یسیج ابلکل یھب ہن وہ ۔ اس ےک رہچے وک د ھک رک اےس وکسن ےلم

ے اگلرک اسنہ اس داین ںیم دیسیھ اسدی یکیک اور وہ یھب وہ ےسج دوتل اک الچل ہن وہ 
ق
 
قہ

نکیل رھپ وخد یہ اینپ وسچ رپ 

 اننکمم اھت

اھٹ وفن رپ نیسح اک انم دے رک ےس وفرا یہ وہ ایھب کت اس یکیک ےک ابرے ںیم وسچ راہ اھت  ب اس اک وفن جب ا

 ھجمس ںیم آ ایگ ہک نیسح اس یک اسری رشںیط وپری رک اکچ ےہ ۔

اس ےن نیسح وک اہک اھت ہک وہ یسک وہلٹ ںیم ںیہن رےہ اگ ہکلب  اس ےک رھگ رپ رےہ اگ نکیل وہ ہی یھب اجاتن اھت ہک 

 ےھت وت بلطم اصف اھت ہک  ب کت وہ کیھٹ ےس نیسح اک رھگآسف ےس تہب دور ےہ ڈراویئر اےس رہزگ دنسپ ہن

اسرے راےتس ںیہن ھجمس اجات بت کت نیسح وک اس ےک اسھت رانہ ڑپے اگ ہکبج راحین یسک دورسے رہش ںیم اکم 

 رکات اھت ۔

اس ےن نیسح ےک اسےنم ایھچ اخیص  رشںیط ریھک یھت  ہک اشدی وہ  اےس اپناتسن ہن گالےئ اس ےس ےلہپ وہ رصف 

 ر اپناتسن ایگ اھت  ب ان ےک دوتس اقمس یک اشدی وہیئ یھت ۔اکی یہ اب

 اور اافتًاق وہ اس ےک اکنح ںیم اشلم وہایگ وفن ااھٹ رک  ب نیسح ےن اےس اسری ابت اتبیئ وت وہ ادکیم وشڈک رہ ایگ
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 ایک بلطم ںیم اقمس ےک رھگ رپ روہں اگ

اقمس ےک رھگ رپ یہ رےہ اگ ویکہکن آسف وہلٹ ےس  اس  ےن ایھب  اتبای اھت ہک وہ اقمس ےس ابت رک اکچ ےہ اور وہ

 تہب دور ےہ ۔

 سج یک وہج ےس اےس ںیہک رقبی یہ رانہ وہاگ ۔

نکیل ایر اس ےس وت ان دوونں یک رپلنس الفئ ڈرٹسب وہ  یتک ےہ دور  ےن وسےتچ وہےئ اہک وہ یسک ےک چیب 

 ںیم رےنہ اک اعدی ہن اھت ۔وہ رشوع ےس االیک راتہ اھت

 وہاگ ںیم ےن اقمس ےس لمکم ابت رکیل ےہ اےس اہمترے واہں رےنہ ےس وکیئ  ہلئس ںیہن ےہ اور ہن ااسی ھچک ںیہن

 یہ اس یک ویبی وک

ان یک رپلنس الفئ ےسیک ڈرٹسب وہ یگ مت رصف واہں رپ اج رک وسای رکو ےگ ںیم ںیہمت اےنپ رھگ ںیم رھک اتیل نکیل 

 وہ یھب آسف ےس تہب دور ےہ ۔

و ےگ اور اس اکی ےنیہم یک وت ابت ےہ رصف اکی ےنیہم کت ںیہمت اپناتسن ںیم رانہ ےہ رھپ ںیم اےلیک ےسیک آای رک

 آاجؤں اگ ۔

وہ کیھٹ ہہک راہ اھت نیسح اک رھگاس ےک آسف ےس تہب زایدہ دور اھت اور وہ راوتسں ےس یھب کیھٹ ےس وافق ہن 

 اھت  ب ہک دور  وک ڈراویئر ےس یتخس ڑچ یھت ۔

 زہ ہن اھت ہک اےس دور  ےک اےنت رخنے ااھٹےن ڑپے ےگ ۔نیسح وک  یھب ادنا
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 اور دور  وک ادیم ہن یھت ہک وہ اس یک اسری رشںیط وپری رکےل اگ ۔

 اب وبجمراً ںیہن یہس نکیل دور  وک اپناتسن اجان یہ ڑپے اگ

•••••••••••••••• 

 ہن آیئ ۔ دکنھ سب رپ ڑچی اور اکی رظن وپری سب وک امھگ رک داھکی نکیل ائاش ںیہک رظن

بلطم ےک وہ یٹھچ رپ یھت اس ےس ےلہپ ہک وہ زیتی ےس ےچین ارتیت سب ےک ڈراویئر ےن اےس وھگر رک داھکی اورسب 

 ااٹسٹ رکدی ۔

ڈراویئرا لک  زیلپ ےھجم ںیہی وھچڑ دںی ان ںیم وفرا ےس رھگ ےک ادنر یلچ اجؤیگن زیلپ ےھجم ںیہن اجان آج ائاش ںیہن 

 اگ وہ ڈراویئر ا لک یک ںیتنم رکےن یگلاجریہ ابلکل زما ںیہن آےئ 

 نکیل ڈراویئر ا لک ےن یھب اس ےس رپاےن ںیہک اسحب اکچےن ےھت ۔

 ا ںوں ےن  سب یک ب ڈی ڑباھ دی ۔

 ایک اہک اھت وماٹ اجنگ آول ڈراویئر ا لک  رپاین ابںیت اید رکواےت وہےئ وبےل۔

  اکجل ےک ادنر اچنہپ رک یہ دم   انی ےہ ۔اور دکنھ اک ہنم اج ایگ بلطم اصف اھت مت ش  اچےہ رک ول ںیہمت

ے اگلےت اس اک ذماق اڑا رےہ ےھت ۔
ق
 
قہ

 اےس اکجل ےک ابرہ وھچڑ رک ڈراویئر  لک اویچن اویچن آواز ںیم 

 وھچڑوں یگ ںیہن ےجنگ ومےٹ آول دبہل ولں یگ آپ ےس ۔
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 دنگے ڈراویئر ا لک وہ ڈراویئر ا لک وک وکیتس اکجل ےک ادنر یلچ یئگ ۔

لکشم ےس الہپ ریپڈی یہ زگرا اھت ہک اےس دنین آےن یگل اور آج وت ائاش یھب ںیہن یھت ش  اس یک دنین دور اگھبیت  ایھب

 ۔

اتپ ںیہن ڑچلی ےن یٹھچ ویکں رک یل آج ھچک وت وہا وہاگ وہ  یھب ائاش ےک ابرے ںیم وسیتچ وت  یھب الکس رچیٹ ےک 

 ابرے ںیم

 وہ وسےتچ وہےئ اتکںیب ااھٹ رک ابرہ آیئ۔رہ وکیئ ےھجم یہ ویکں وھگرات راتہ ےہ 

ایھب لکشم ےس دو ریپڈی  یہ زگرے ےھت  ب ہک اس یک احتل روےن یسیج وہیئگ اکجل ںیم بس وک رخنے داھک 

داھک رک وہ  یتہ یھت ہک ائاش اکیف ےہ اس یک دویتس ےک ےیل ابیق بس ےس یکان وت اس اک ویفرٹ اکم اھت رہ یسک یک 

چ ا یئ رکےن ںیم
 ھ
کب

  وہ بس ےس آےگ یھت ۔اٹگن 

اور آج ایس ابت رپ وہ اتھچپ ریہ یھت  یھب اکی رطف ےس وکیئ یکیک آرک اےس ہنعط امریت وت وکیئ دورسی رطف 

ےس  یتہ آج اہمترا وباےئ رفڈنی ںیہن آای اور اس اک وباےئ رفڈنی وکن اھت ائاش اس ےن وت ائاش وک یئک دہعف ذماق 

اور  وت اور اس ےن ائاش وک ہی یھب اہک اھت ہک اانپ رھگ وھچڑ رک ریمے رھگ آ اجؤ مک از  ںیم اہک اھت ہک ھجم ےس اشدی رک ول

 مک ریمے امیم اور امومں اہمتری امم اباب ےسیج ںیہن ےہ وہ ںیہمت تہب رایر رکںی ےگ

 ہکبج ائاش اس یک اکچبان ابوتں رپ ہشیمہ  رکسما دیتی۔

•••••••••••••• 
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 اگل وہا اھت ۔ دکنھ رھگ یچنہپ وت رھگ رپ اتال

 یھبت ےلحم اک وھچاٹ اس ہچب اھبےتگ وہےئ اس ےک اپس آای ۔

 دکنھ ابیج امومں اجن وک ااتپسل ےل رک ےئگ ںیہ ان یک داکن ںیم آ، گل یئگ یھت ان رپ اتلج وہا رلیپ  رگ ایگ ۔

  زیت زیت وبل راہ اھت ۔ایرس امومں یک احتل تہب رخاب یھت امیم وت رو رو رک یلچ یئگ ان ےک اسھت وہ ون دس اسہل ہچب

 ہکبج اس یک ابت ےتنس وہےئ دکنھ یک ےسیج داین یہ لہ رک رہ یئگ ۔

 ےچب ےک ےھچیپ ےھچیپ یہ اس یک امں یھب اھبےتگ وہےئ آیئ دکنھ اٹیب ھچک ںیہن وہا اھبنسل وخد وک ۔

 اہلل ڑبا رمیح ےہ ۔داع رک ریتے امومں وک ھچک ںیہن وہاگ ۔

 رت ےن وفرا آےگ ڑبھ رک اےس ےلگ ےس اگلایاس ےک آ وس دےتھکی وہےئ وع

 لچ اٹیب ریمے رھگ لچ  ب کت ااتپسل ےس وکیئ درب آیت

اجنےن سک یک رظن گل یئگ ایرس یک دواکن وت اینت ایھچ  یتل یھت ےھجم وت اتگل ےہ سک ےن اجن وبھج رک آ، اگلیئ ےہ 

 ۔

   ھٹی رپ آرگا۔اچیبرہ داکن وک ےنلج ےس اچب راہ اھت ہک وپرا اتلج وہا رلیپ اس یک

 وعرت یک ابںیت ول رک وہ اور ئای رطح روےن یگل

 روےن ےس ھچک ںیہن وہاگ اٹیب داع رک اےنپ امومں ےک ےیل ۔
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 وعرت وحہلص دیتی اےس اےنپ رھگ ےل آںیئ

  ب ہک اس ےک امومں آ، ںیم لج ےئگ ہی ابت وسچ وسچ رک یہ اس ےک روےن ںیم دشت آریہ یھت

•••••••••••• 

زدنیگ دبل رک رہ یئگ یھت اب وہ نسحم یک رتیگنم یھت وکیئ رمس ںیہن وہیئ یھت وکیئ ابت ےط ںیہن اکی دن ںیم 

 وہیئ یھت ۔

 سب اتیئ ےن ہہک دای وت ہہک دای اب وہ ان ےک رھگ یک وہب یھت ۔

اںیہن ینتک وخاںیشہ وہیت ےہ ہن یکویکں یک ۔وکیئ زہشادہ آےئ اگ ش  اںیہن اینپ داین ںیم ےل اجےئ اگ ۔اور رھپ 

 وخویشں ےس رھبی زدنیگ دے اگ ۔

 نکیل رصف وخاںیشہ یہ وہیت ےہ رصف وخاب تقیقح ںیم ااسی اہکں وہات ےہ ۔

 تقیقح ںیم وت وہات ےہ ۔

سب اہجں امں ابپ ہہک دںی یکیک وںیہ رس اکھج یتیل ےہ اےس  رس اکھجےن  ںیم وکیئ  ہلئس ہن اھت وہ وت ہشیمہ ےسیہ ویہ 

 ں اس ےک وادلنی اچےتہ ےھت ۔اشدی رکان اچیتہ یھت اہج

 اس ےن وت  یھب یسک زہشادے ےک وخاب ہن  دےھکی ےھت ۔

 نکیل اس یک رمیض وپانھچ اس یک دنسپ وپانھچ اس ےک وادلنی اک رفض اھت ۔
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 االسم ںیم یھب یکیک وک اس یک دنسپ وپےنھچ اک قح دای ایگ ےہ ۔

 اھچ ۔نکیل اہیں رپ وتان اس وک یسک ےن ھچک اتبای اور ہن یہ وپ

 ارگ اےس ےلصیف اک قح وہات وت نسحم یک رتیگنم الہکےن ےس ےلہپ وہ زرہ اھک رک رمان دنسپ رکیت ۔

 اس یک نہب یھب وت ایس ےیل رھگ ےس اھب، یئگ یھت ویکہکن وہ اس صخش ےس رفنت رکیت یھت ۔

 نسحم یک رظنوں ےس اےس وخد یھب رفنت یھت ۔

  اھبیگ وہیئ یکیک یک نہب یہ ہن ۔نکیل وہ ایک رک  یتک یھت آرخ یھت وت وہ اکی

 وہ اینپ دقتری رپ رکسمایئ۔

یہی بس وسےتچ وہےئ آج وہ اکجل یھب ںیہن اج اپیئ یھت ہن اجےن دکنھ  اےلیک ےسیک ریہ وہیگ اسرا دن ااچکن یہ 

 ےس اینپ یلیہس اک ایخل آای ۔

 وہ اکچبان رحںیتک رکیت یھت ابلکل وچبں یسیج زدنیگ زگار ریہ یھت

یم اور امومں اےس ڑبا وہےن یہ ںیہن دے رےہ ےھت وہ اےس وچبں یک رطح رٹٹی رکےت ےھت سج یک اس یک ام

 وہج ےس وہ وخد وک ہچب یہ یتھجمس یھت نکیل اس یک اےتویت دوتس اس اک رہ درد یتھجمس یھت ۔

 اہں وہ اخص یھت اس ےک ےیل

••••••••••••• 
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 آج رھپ وہ اس ےس ےنلم ےک ےئل اکجل آای اھت ۔

 ہی یکیک اہکں ےہ اجنےن

 وہ نیت دن ےس لسلسم اہیں آ راہ اھت ۔نکیل دکنھ اکجل ویکں ںیہن آریہ یھت وہ ھجمس ںیہن اپای

وہ اس دن رپلپسن ےس ھچک ںیہن وپھچ اپای اھت نکیل آج وبجمری ےک ااہتن ہی یھت ہک ارگ وہ اےس ہن داتھکی وت ہن اجےن وہ 

 ایک رک اتھٹیب

 ڈارئٹکی یہ دکنھ ےک ابرے ںیم وپاھچ اھت رپلپسن ےک آسف ںیم آرک اس ےن

 آپ ویکں اس ےک ابرے ںیم وپھچ رےہ ںیہ رپلپسن ےن وپاھچ ۔

 سب اےسی یہ اتشب وک وکیئ ابت ںیہن وسیج یھت ۔

اسل یک ےہ نکیل ابلکل وچبں یسیج ابںیت رکیت ےہ۔احالہکن اس رمع ںیم یکایکں تہب  17ھجمس اتکس وہں اور یکیک 

 دھجمسار وہ اجیت ںیہ

 اس ےک رھگ ںیم ش  اموحل اس وک لم راہ ےہ ایس یک وہج ےس وہ اےنپ آپ وک ایھب کت ہچب یتھجمس ےہ۔

نکیل اس ںیم ہن وت اس یک وکیئ یطلغ ےہ اور ہن یہ اس ےک وادلنی یک ریما بلطم ےہ اس ےک امومں اور امیم یھت 

 ۔

  ےہ ۔اچیبری نپچب ںیم میتی وہ یئگ یھت اس یک رپورش اس ےک امومں ےن  یک



       از

 

می ٹ
ل
 اتکب رگنی -------جی اشہ   -وس

Posted On Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 102 

ا ںوں ےن اےس تہب الڈ اور رایر ےس اپال ےہ ابلکل وچبں یک رطح رٹٹی رکےت ںیہ زدنیگ یک ےب ریمح اس ےن 

 دیھکی یہ ںیہن ےہ اشدی ایس ےئل آپ اس ےک ابرے ںیم وپھچ رےہ وہں ےگ ۔

ٹن ںیم نکیل  زدنیگ یک اس ےس ڑبی اور ایک ےبریمح وہیگ اپچن ھچ اسل یک رمعںیم اس ےک وادلنی اکی اڈیسکی

 امرے ےئگ ۔رپلپسن ےن لیصفت ےس  اتبای

وہ اکیف دن ےس اکجل ںیہن آ ریہ وہج وت ںیم ںیہن اجاتن ۔نکیل ًانیقی اس یک یلیہس اجیتن وہ یگ وہ اکی یہ ےلحم ںیم 

 ریتہ ںیہ ۔

 ارگ آپ اچںیہ وت ںیم اس ےس وپھچ رک اتب اتکس وہں ۔

ی دے راہ اھت اور ہی تہب ڑبی ابت یھت ان ےک اکجل ےک ےیل اس اسل اس اکجل ےس ڑپیھ یکویکں وک اتشب ونرک

 ۔

 ایس ےیل وہ اتشب ےک اسھت یسک یھب مسق یک دب زمیگ ںیہن اچےتہ ےھت ایس ےیل آرف رکےت وہےئ ےنہک ےگل ۔

ںیہن اس یک رضورت ںیہن ےہ ںیم ےلہپ دو نیت ابر آای وت رسرسی یس رظن ڑپی اس یکیک رپ ےھجم وھتڑی اگل یگل 

 وپاھچ اھت اتشب ےن ابت وک اھبنسےتل وہےئ اہک اور اس  رک ابرہ آایگ ۔ اس ےیل

 نکیل اس وتق اس یکیک وک د ےنھک یک اچتہ دشت ےس اجیگ یھت

•••••••••••• 
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دور  اپناتسن آ اکچ اھت نکیل اس یک یہی دض یھت ہک وہ اقمس ےک رھگ اجرک ںیہن رانہ اچاتہ ااکس ٹیلف دو نیت رمکوں 

 یک وہج ےس وہ ان ےک رھگ اجےنن رپ اچکچہٹہ وسحمس رک راہ اھت ۔ رپ لمتشم اھت سج

نکیل نیسح ےن اےس انم ایل اھت اقمس وخد یھب آای اھت اس ےس ےنلم ےک ےیل ۔سج یک وہج ےس اب اےس امانن ڑپ ایگ اھت 

 ۔

 ۔ نکیل اس ےن یہی وساچ اھت ہک دلج از دلج وہ آسف ےک آس اپس  یہ وکیئ اور رھگای روم د ھک ےل اگ

 ویکہکن وہ اچاتہ اھت ہک نیسح زایدہ ےس زایدہ وتق اےنپ رھگ رپ زگارے ۔

 اس ےک امں ابپ وک اس یک رضورت یھت ۔

دور  ےن تہب وکشش یک یھت ہک وہ روضان اصبح اور زرہہ وک اھبنسل ےکس نکیل تقیقح یہی یھت ہک وہ ان اک 

 الص اٹیب ںیہن اھت اںیہن اس  یک رضورت یھت ۔

•••••••••••••••• 

 

 ااھچ مگیب اجین آپ وک ش  یھب زیچںی اچںیہ آپ ےل ںیل ںیم یہی امرٹیک ےک ابرہ ڑھکا وہں ۔

 راہین آج اقمس یک ںیتنم رک ےک اےس اےنپ اسھت اشک گ رپالیئ یھت ۔

 اقمس تہب دونں ےس رصموف اھت سج یک وہج ےس رھگ اک تہب اسرا اسامن الان اھت ۔
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  وہج ےس اقمس دلجی رھگ آای اھت ۔آج دور   ان ےک رھگ آراہ اھت سج یک

 اور اب وہ اقمس وک زئادیتس اےنپ اسھت امرٹیک ےل آیئ یھت ۔

اس یک ڈویلیری وک سب نیت ےتفہ ابیق ےھت ۔اقمس اےس  یھب زایدہ اکم ںیہن رکےن داتی اھت ارگ امرٹیک ںیم زایدہ 

 وعروتں اک وجہم ہن وہات وت وہ اےس اےلیک ادنر یھب ہن اجےن داتی ۔

 ہ ابرہ اگڑی ےک رقبی ڑھکا اس اک ااظتنر رکےن اگل ۔و

ي لد ی اھت اقمس ان دوونں   
ہ
اےس ڈر اھت ںیہک راہین یک تعیبط رخاب ہن وہ اجےئ ۔وےسی وتراہین اوراس اک ےبیب تہب 

 اک تہب ایخل رھک راہ اھت  نکیل آرخی دونں ںیم اایتحط یک زایدہ رضورت یھت ۔

  ہکبج راہین ہشیمہ دض رکیت اور اقمس وک اس یک دض امینن ڑپیت۔اقمس وکیئ رکس ںیہن  انی اچاتہ اھت

 ایھب راہین ےن وھتڑا یہ اسامن رخدیا اھت ہک اےس رکچآےن ےگل ۔

 وتوہ ٹیس رپ ےنھٹیب یگل ۔

  ب اکی وعرت ااچکن ےس اس ےک رقبی ےس زگری اور راہین وک داکھ گل ایگ ۔

 ۔ اس ےس ےلہپہک وہ  رگیت یسک ےن اےس اھتم ایل اھت

 اس وعرت وک وہ الوھکں ےک چیب ںیم یھب اچہپن  یتک یھت آرخ منج دای اھت اس ےن ۔

 ایم ۔۔ راہین ےن ڑتپ رک اکپرا اھت ہکبج وہ اےس اہسرا دیتی دیساھ رکےن یگل ۔
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 ان ےک اہوھتں ںیم دو اور اہھت اشلم وہےئ اس ےن اکی رظن ااھٹ ےک ائاش وک داھکی ۔

 اہھت اھتم رک اےس ےل رک اجےن یگل ۔ نکیل اےلگ یہ ےحمل وہ ائاش اک

 ایم ریمی ابت وت ںینس راہین ےن اکپرا اھت ۔

رمیئگ اہمتری ایم رمایگ اہمترا ابپ اہمتری نہب یھب رم یکچ ےہ ایس دن رم ےئگ ےھت مہ ول، سج دن مت رھگ ےس 

 ابرہ یلکن یھت ۔

 ےتٹیسھگ وہےئ اےس ابرہ ےل اجےن یگل ۔ وکن وہ مت مہ ںیہمت ںیہن اجےتن اعمف رکو وہ  ائاش اک اہھت اھتم رک

 ایم زیلپ دخا ےک ےئل ریمے اسھت اس رطح ہن رکںی ںیم تہب وبجمر  یھت

وبجمر یھت مت ایک اینت وبجمری یھت ہک اس وبجمری یک اخرط اےنپ ابپ وک اسری زدنیگ ےک ےیل یسک ےک اسےنم رس 

 ااھٹےن ےک اقلب ںیہن وھچڑا مت ےن ۔

 ہک اینپ یہ امں ےک ےیل زدنیگ رھب اک ہنعط اج یئگ مت ۔ ایک اینت ڑبی وبجمریھت

 اسہل آدیم ےس رکواےن ڑپ ریہ ےہ ۔ 37وبجمر وت ںیم وہں ہک ےھجم اینپ اسین اسل یک یٹیب یک اشدی اکی   

 ویکہکن اس یک اھبیگ وہیئ نہب یک وہج ےس اس اک رہتش ایھچ ہگج ںیہن وہ راہ ۔

اہمتری ایسی وکیسن وبجمری یھت سج یک وہج ےس مت ےن نیت زدنیگ ئاابد  اتبؤ ان بس ےس ڑبی وکن یس وبجمری یھت

 رک دی ۔
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 اتبؤ ےھجم اب اخومش ویکں وہ ۔

 ںیم زدنیگ رھب اہمتری رطف اہھت ہن رھب آیت ارگ مت اس رمےلح ےس ہن زگر ریہ وہیت ۔

 اجوراہین یب یب اینپ وخایشں انمؤ ۔رمےئگ اہمترے وادلنی رمیگ اہمتری نہب ۔

  ےصغ ےس اہکایم ےن

 ایم اکی ابر ابت وت ول ںیل ریمی

 راہین ےن روےت وہےئ اہک ہکبج وہ اس یک ابت ےنس ریغب یہ وہ واہں ےس یتلکن یلچ یئگ

 ااچکن یک راہین یک احتل رخاب وہےن یگل یھت ۔

 اس یک آںیھکن آہتسہ آہتسہ دنب وہریہ یھت وہ وںیہ زنیم رپ ھٹیب یئگ

ٹ ایگ ۔اکی ٹنم ںیم آیت وہں امں ےک اہھت ےس اانپ اہھت ڑھچوایت وہ واسپ اکی ٹنم ایم ریما گیب ادنر وھچ

 ادنر اھب، یئگ ۔

 نکیل راہین  وک زنیم رپ اھٹیب د ھک رک دوڑ رکاس ےک رقبی آیئ ۔

 آیپ۔ ۔۔ اس ےن اکپرا نکیل راہین ےن آںیھکن ہن وھکںیل ۔

ےئل ڈوھڈنےن یگل بت ااچکن یہ اکی آدیم آ رک اس دخاای ںیم ایک رکوں وہ رپاشیین ےس آےگ ےھچیپ یسک وک دمد ےک 

 ےک رقبی اھٹیب ۔
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راہین ایک وہا ےہ اےس اس آدیم یک رظنوں یک ےب ینیچ ائاش وک راہین ےک اسھت اس صخش اک رہتش ایبن رک یئگ یھت 

 ۔

ےیک ریغب  ہتپ ںیہن ااچکن ےب وہش وہیئگ ںیہ ۔ائاش ےن روےت وہےئ اتبای ہکبج وہ آدیم اس ہک آ وسؤں یک رپواہ

 راہین وک ااھٹ رک ابرہ یک رطف اھب، ایگ ۔

 

•••••••••••• 

وہ اس یک اسےنم اس یک نہب وک ااھٹ رک ےل ایگ نکیل اس ےک ادناز ںیم  اینپ نہب ےک ےئل تبحم د ھک رک وہ اچہپن یکچ 

 یھت وہ رضور اس اک اسابئن اھت ۔

 اسیج یھب اھت نسحم ےس وت ااھچ یہ اھت ۔

 اس ےک ےئل رپوا یھت اس ےک ادناز ںیم اس ےک ےئل تبحم یھت ۔ اس یک آوھکنں ںیم

ارگ اس صخش ےک ےیل اس ےن نسحم وک وھچڑ دای اھت وت ابلکل کیھٹ ایک اھت نکیل اس صخش ےک ےئل اس ےن اےنپ 

 وادلنی وک رکھٹادای اھت ایک وہ یھب کیھٹ اھت

  اہھت راھک ارے ہی وتراہین یھت ہنائاش وخد ےس ہی وسال رک ریہ یھت  ب اس ےک دنکےھ رپ یسک وعرت ےن

 اقمس اےس اہکں ےل رکایگ ےہ اتگل ےہ تعیبط رخاب وہیئگ ےہ اس یک ۔
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ی ےس وپاھچ راہین 

ن

چ ی ب
ن ب 

وعرت ےن رصبتہ رکےت وہےئ اہک ًانیقی وہ اںیہن اجیتن یھت آپ اجیتن ںیہ اںیہن ائاش ےن 

 ےک تعیبط وک ےل رک وہ یھب تہب رپاشین یھت

وت امہری یہ ڈلبگنٹی ںیم ریتہ ےہ ہکلب ریمے ٹیلف ےس اورپ واےل ٹیلف ںیم ہی دوونں ارے اجیتن وہں ہی 

 ایمں ویبی یہ وت رےتہ ںیہ اچر اسل ےک دعب اہلل اوالد دےنی اج راہ ےہ تعیبط رخاب ریتہ ےہ راہین یک ۔

 ایک آپ ےھجم ان اک اڈیرسی اتب  یتک ںیہ اور ائاش ےن ےب ینیچ ےس اہک

 

  یھت اینپ نہب ےس انلم یھب ںیہن اچیتہ یھت نکیل اس یک احتل د ھک رک وہ وپےھچ یھب انب ہن رہ یکس ۔وہ اجان ںیہن اچیتہ

ی دےتھکی وہےئ اےس راہین اک اڈیرسی اتب دای ۔

ن

چ ی ب
ن ب 

 اہں اتب  یتک وہں ۔وعرت ےن اس یک 

 وہ اس ےس ےنلم اک ارادہ ںیہن ریتھک یھت نکیل ہن اجےن ویکں اس ےن رھپ اڈیرس ےل ایل

••••••••••••• 

 رپلپسن اصبح اےنپ آسف ےس ابرہ ےلکن وت الکس یک رطف ےس ائاش وک آےت داھکی ۔

 ۔ ائاش ےن اںیہن اینپ رطف آےت د ھک رک وفن السم ایک ۔_
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ومکیلع االسلم اٹیب آپ یک دوتس ںیہن آریہ تہب دونں ےس آپ وک ہتپ ےہ ہن آپ ولوگں ےک ازگیام وہےن 

اضعئ رکان تہب رخاب ابت ےہ اٹیب  رپلپسن رس اتشب یک رظنوں ںیم دکنھ ےک  واےل ںیہ اس رطح ےس ڈٹسزی 

 ےئل ذجابت د ھک ےکچ ےھت ۔وہ یکاک یھب اںیہن تہب رشفی اگل اھت ۔

 اور وہ ہی یھب ھجمس ےکچ ےھت ہک اتشب ےن دکنھ ےک ابرے ںیم ویکں وپاھچ ےہ ۔

  ےنگ یک وہج ےس ۔ائاش ےن اتبای ۔درالص رس اس ےک امومں اک اڈیسکیٹن وہایگ ےہ دواکن ںیم آ، 

 ہی وت تہب رُبا وہا ۔اہلل رمح رکے ۔اجںیئ آپ اینپ الکس ںیم ۔آپ یک الکس رشوع وہ یکچ ےہ

 رسےن اوسفس ےس ےتہک وہےئ اےس الکس یک رطف اجیھب ۔

 اتشب نیت اچر دن ےس لسلسم آ  راہ اھت ۔

 رس وک نیقی اھت ہک وہ اہیں رصف دکنھ ےک ےیل یہ آات ےہ ۔

 اےنت اعم ےس اکجل یک وہ اینت زایدہ دمد رک راہ اھت وہ اےنپ آسف ںیم اہیں یک یکویکں وک ومعق دے راہ اھت ۔

 ہی وکیئ وھچیٹ یس ابت ہن یھت ۔

وہ اکیف رشفی اور اھجلس وہا یکاک اتگل اھت ۔ایس ےئل ا ںوں ےن دکنھ ےک ابرے ںیم اےس اافنرم رکےن اک وساچ ارگ 

 وہ اےس دکنھ ےک ابرے ںیم رضور اتبےن واےل ےھت ۔ وہ حبص اہیں آات ےہ وت

••••••••••••••• 
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 ایک وہا میظع اےنت رپاشین ویکں ںیہ ۔۔؟میظع اصبح وک لک یہ اتپسہل ےس واسپ الای ایگ اھت ۔

رلیپ رگےن یک وہج ےس ہن رصف ان یک  ھٹی ئای رطح ےس سلھج یئگ یھت ہکلب ان یک رمک یک ڈہی یھب کوٹ یکچ ںیھت 

 ۔

  ےن وت رو رو رک ئاا احل ایک اھت ۔دکنھ

 دواکن اک اوسفس رکےن ےک ےیل یھب تہب ول، آےئ اکی داکن یہ وت ان اک اہسرا اھت ش  نیھچ ایگ ۔

 دواکن وک اچبےت اچبےت میظع ےن اینپ اسری اجن اگلدی نکیل رھپ یھب دواکن وک ہن اچب اپای ۔

یئ یھت وہ لک اسری رات یھب اجیتگ ریہ نیت دن ےس وہ زبنی ایھب ایھب دکنھ وکزئادیتس رمکے ںیم جیھب رک آ

اکجل یھب ںیہن اج ریہ یھت زبنی ےن اب زئادیتس اےس آرام رکےن ےک ےیل اجیھب اھت نکیل رھپ یھب وہ اینپ اسحس 

 تعیبط ےس وبجمر اس  رک رھپ ےس امومں ےک رمکے ںیم آےن یگل  ب زبنی امیم یک آواز ینس ۔

ایگ ھچک یھب ںیہن اچب یٹیمک ےک ےسیپ کت لج ےئگ وہ ےسیپ ش  ںیم ےن اینپ یچب یک اشدی زتنی داکن ںیم بس ھچک لج 

 ےک ےئل رےھک ےھت وہ بس یھب لج ےئگ بس ھچک ئاابد وہایگ  ریمی اسری زدنیگ یک امکیئ ولٹ یئگ ۔

 امومں رپاشیین ےس وبل رےہ ےھت دکنھ وک اس وتق ادنر اجان کیھٹ ہن اگل ۔
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 دکنھ ےہ یہ وھچیٹ یس رکںیل ےگ اس یک اشدی وہ اجںیئ ےگ ےسیپ آپ رپاشین ہن آپ رپاشین ہن وہں ایھب

 وہں وہ اںیہن رپاشین د ھک رک ان ےک رقبی آیئگ یھت ۔

 اہکں ےس وہں ےگ ےسیپ ںیمہ وت اھکےن ےک الےل رپ اجںیئ ےگ اہکں ےس الؤں اگ ںیم 

 

 

ن

اہکں ےس وہں ےگ زن

یک اشدی ۔ول، ریمے ہنم رپ وھتںیک ےگ ہک اھبیجن اپل یل اور  کیھٹ ےسیپ اہکں ےس رکوں اگ ںیم اینپ وصعمم یچب 

 ےس اس یک اشدی کت ہن رک اکس ۔

زبنی ںیم  تہب اسرے ولوگں اک رقدضار وہ اکچ وہں دواکن ںیم یٹیمک ےک ےسیپ ےھت ش  ھچک ولوگں ےن ریمے 

 اپس ڈایل وہیئ یھت اہکں ےس دواگن ںیم ان بس ےک ےسیپ ۔

 ےل ۔امومں رپاشیین ےس وب

 ےنتک ےسیپ ےھت۔۔۔۔۔۔۔؟ امیم ےن  وپاھچ

 الھک ںیم ےن دکنھ یک اشدی ےک ےیل عمج ےیک ےھت ۔ 15

 اور ایگرہ الھک اامتن ےک وطر رپ ولوگں ےن ریمے اپس روھک آےئ وہےئ ےھت اںیہن ںیم ایٹیمکں  یھب اشلم یھت ۔

 زتنی ںیم اہکں ےس دواگن ان ولوگں وک ےسیپ ۔۔۔۔

آپ رپاشین ہن وہں نج نج ولوگں ےن آپ ےک اپس اامتن ےک وطر رپ رمق روھکایئ یھت وہ ایک وہایگ ےہ میظع 

اجےتن وہں ےگ ہک آپ ےک اسھت احدہث وہا ےہ امہرا بس ھچک ابتہ وہایگ ےہ رہ ااسنن آںیھکن اور لقع راتھک ےہ 

 زبنی ےن اھجمسےت وہےئ اہک ۔
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 ےھت رقض ےک وطر رپ ےھت ۔زدنیگ ںیم احداثت ںیہن زبنی وہ ےسیپ اامتن ےک وطر رپ ےھت یٹیمک ےک وطر رپ

 وہےت رےتہ ںیہ نکیل اامتن رہ تمیق رپ اٹلین ڑپیت ےہ ۔

امومں ےن اھجمسےت وہےئ اہک ہکبج ابرہ ڑھکی دکنھ سب ہی وسچ ریہ یھت ہک امومں ان بس ےک ےسیپ ےسیک 

 اکچںیئ ےگ ۔

 رقتابی ھچ امہ کت رتسب ےس اےنھٹ ےس عنم ایک اھت ۔ اینت زایدہ رمق سک رطح ےس واسپ رکںی ےگ ڈارٹک ےن وت امومں وک

••••••••••••••• 

دور  وک اقمس ےک ٹیلف ںیم رانہ تہب بیجع گل راہ اھت اس ےن ونٹ ایک اھت  اقمس  راہین اک ایخل رھک راہ اھت اس یک 

بیجع تعیبط تہب رخاب یھت  ہکبج اس ےک ابوش د یھب اس اک اسرا دایھن دور   یک رطف اھت دور  وک 

 رشدنمیگ وہریہ یھت

 اس وتق  اس یک ویبی وک بس ےس زایدہ اقمس یک رضورت یھت اور اقمس دوتس ںیم اھجل رک رہ ایگ اھت ۔

 سج یک وہج ےس وہ اینپ ویبی اک ایخل کیھٹ ےس ںیہن رھک اپ راہ اھت ۔

 ۔ دو دن دعب نیسح اہیں ےس اجےن واال اھت وہ دور  وک رقتابی اسرہ اکم اھجمس اکچ وہاگ

دور  وک ایھب ٹیلف ےک ابرے ںیم زایدہ ھچک ھجمس وت ہن آای اھت وساےئ اس ےک ہک حبص اکی ڈیم آیت ےہ ش  رھگ یک 

 افصیئ رکیت ےہ ۔
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 حبص اک انہتش اقمس انبات ےہ ۔ای اشدی راہین یک تعیبط رخاب وہےن یک وہج ےس وہ انب راہ اھت ۔

 اھت ۔ دورہپ اور رات اک اھکان وہ اےنپ آسف ےس یہ اھکات

 دور  وک اہیں رےتہ وہےئ رسیتا دن اھت نکیل ایھب کت وہ راہین ےس ںیہن الم اھت ۔

تعیبط رخاب وہےن ےک وہج ےس ڈارٹک ےن اےس ڈیب رٹسی رکےن ےک ےئل اہک اھت ۔سج یک وہج ےس وہ ابرہ ںیہن 

 آیت یھت اور دور  وک ان ےک رمکے ںیم اجےت وہےئ بیجع اتگل اھت ۔

••••••••••••••••• 

 رکےت ںیہ اور مت وہ ش  ےب رشومں یک رطح آےگ ےس 

 

سلٹ

ن

ن
ویص ںیہمت رشم ںیہن آیت روز رچیٹ اہمتری اینت ا

 ےتسنہ یہ رےتہ وہ

ارگ ےب زعیت یہ رکواین ےہ وت الکس ںیم آےت یہ ویکں وہ ڑپانھ  وت مت ےن وےسی یھب ںیہن وہات ایحےن آج پت رک 

 اہک ۔

ہک ایح اس یک دوتس ےہ اور اےس وکیئ گنت ہن رکے اور  ب وہ اےنپ یہ ویکںتہ وہ وپری الکس وک اتب اکچ اھت 

 وہےت د یتھک یھت بت اےس ویص رپ تہب ہصغ آات ےہ

 

سلٹ

ن

ن
 دوتس یک اس رطح ےس وپری الکس ےک اسےنم ا

 نکیل وہ یھب داین اک بس ےس ڈٹیھ آدیم اھت ےسج ذرا ارث ہن اھت ان بس ابوتں اک ۔

 وقف ےن اہک ےہ ہک ںیم اہیں ویین ںیم ڑپےنھ ےک ےئل آات وہںامیئ ڈرئی رفڈنی ںیہمت سک ےب و
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 وت رھپ یسک ےیل آےت وہ ایح ایس ےک ادناز ںیم  وبیل ۔

 ںیم ان وصعمم یکویکں ےک ےھچیپ آات وہں ش  ےھجم د ھک د ھک رک یتیج ںیہ ۔

 ش  ےھجم اہنر اہنر رک ڈنھٹی آںیہ رھبیت ںیہ ۔

 ان یک زدنیگ اچبےن ےک ےئل آات وہں ںیم ۔ ۓےم ےس رم ان اجےنیج ںیم اکی دن رظن ہن آؤں وت ںیہک دص

اہں ںیم  ںیہمت ںیم تہب ےبدرد ااسنن رظن آات وہں نکیل تہب رنم دل ااسنن وہں  ویص اوور اگنٹکی یک دحںی 

 وتڑ دےتی وہےئ وبال ۔

رمیت ںیہن مت رپ یتسنہ ںیہ ۔ہی ش   امیئ ڈرئی رفڈنی  یلہ ابت وت ش  ںیہمت اتگل ےہ ہک ہی یکایکں مت رپ رمیت ںیہ وہ مت رپ

ںیہمت اہنر اہنر رک ڈنھٹی آںیہ رھبیت ںیہ وہ مت رپ رتس اھکیت ںیہ ۔ارگ مت اںیہن اکی دن رظن ںیہن آؤ ےگ ہن وت 

 اہں  دصہم اںیہن رضور وہاگ ویکہکن اکی دن ش رک رظن ںیہن آےئ اگ ۔

  ڈٹسزی رپدایھن دو ۔ایس ےئل اینپ ہی وخش ویمہفں یک داکن دنب رکو اور وھتڑا یس

 ورہن ںیم مت ےسیج انالقئ ااسنن ےک اسھت دویتس ںیہن رک یتک۔ ایح نیٹنیک ےک ڈسکی رپ ےتھٹیب وہےئ وبیل ۔

مت ےن ےھجم انالقئ اہک ایح مت  ولل یئگ ہک ںیم ےن ںیہمت اہاہ اتپ ےہ ےھجم مت ےن ےھجم اینپ انبیئ وہیئ ااسٹنمنئ دےنی اک 

  دنپرہ دن ےس اس  ااسحن وک ابر ابر ھجم رپ  اتچ رےہ وہ ۔ااسحن ایک اھت اور ےلھچپ
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ںیم امیتن وہں مت ےن ھجم رپ ااسحن میظع ایک ےہ نکیل وہ ااسحن میظع ےنیل یک یطلغ ںیم رک یکچ وہں اور اس ےس 

 ڑبی یطلغ مت ےس دویتس رکےن یک ےہ ۔

ر رکےک الو ےگ ورہن ھجم ےس ابلکل دوھکی ویص اب ںیم مت ےس بت یہ ابت رکوں یگ  ب مت آج یک ااسٹنمئ ایت

 ابت رکےن یک رضورت ںیہن ےہ ۔

 ایح انرایگض ےس اس  رک یلچ یئگ ہکبج ویص اس یک ابوتں رپ رصف رکسماےئ اج راہ اھت ۔

اتگل ےہ آپ ڈیمم اک ومڈ کیھٹ رکےن ےک ےیل وھتڑی یس تنحم رکین ڑپے یگ ویص انب ورٹی وک آڑڈر وھکلاےن اگل 

 ر آاکچ اھت اور اب وہ رھگ اجےن وایل یھتہکبج ایح اک ڈراویئ

 رھگ ںیم بیجع یس اخومیش یھت دکنھ یھن پھچ یھت ہن وکیئ رشارت رکیت ہن یہ وکیئ رفامشئ ۔

 اس یک اخومیش امیم تہب دشت ےس ولٹ رک ریہ ںیھت اںیہن وت اینپ یتسنہ یتلیھک دکنھ یہ ایھچ  یتگ ںیھت ۔

 ےھت ۔ امومں ےک اڈیسکیٹن وک آج ھچ دن زگر ےکچ

 اوان ےھچ دونں ےک دعب یہ ھچک ول، چن اےئ نج وک امومں ےنےسیپ دےنی ےھت ۔

 ایر رالیح مت ریما احل د ھک وت رےہ وہ اہکں ےس ال رک دوں ںیم ںیہمت ےسیپ ۔
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ںیم وکشش رکات وہں ھچک رعےص ںیم اینپ داکن رھپ ےس ڈاےنل یک وکشش رکوں اگ ںیم اہمترے اسرے ےسیپ اٹل 

 امومں ےک رھگ ںیم ےسیپ امےنگن ےک ےیل وکیئ ہن آای اھت وہ ہی اسرے اعمالمت رھگ ےس ابرہ یک  دےتھکی دوں اگ آج کت

 ےھت ۔

 اہکں ےس دوےگ میظع ےنلچ ےک مت اقلب ںیہن رےہ ۔

اکی وہ داکن یہ وت یھت اہمترے اپس ےھجم وت اتگل ےہ ہک  دواکن وک آ، مت ےن وخد اجن وبھج رک آ، اگلیئ ےہ اتہک 

 رے ےسیپ واسپ ہن رکو رالیح امومں یک ابت ول رک ڑب  ااھٹ ۔مت امہ

 ہی یسیک ابںیت رک رےہ وہ مت رالیح ےھجم ایک افدئہ گال

 اینپ یہ دواکن ںیم ا، اگلےن اک ۔

اسل ےس وہ دواکن الچ راہ اھت ںیم رصف اہمترے ےسیپ  22رصف اہمترا اصقنن ںیہن وہا ےہ ریمی داکن لج یئگ 

 وگں ےک ےھت ۔ںیہن ےھت اور یھب ول

 ریمی یٹیب یک اشدی ےئلیک رمق یھت ۔

ںیم وت ہی وسچ وسچ رک رپاشین وہ راہ وہں ہک ںیم اینپ یچب یک اشدی سک رطح رکواگن اور مت وہ ش  ےھجم ےنعط امر رےہ 

 وہ ۔

 ںیم ہی بس ھچک ںیہن اننس اچاتہ میظع دو امہ دعب ریمی یٹیب یک اشدی ےہ اور  ہی مت یھب اجےتن وہ ۔
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ال واےل ڈامیڈن رک رےہ ںیہ وپری ہن وہےن یک وصرت ںیم وہ ابرات ےل رک ںیہن آںیئ ےگ اکنح وہ اکچ ےہ رسس

 ریمی یچب اک ۔

 ےھجم سب ہی اتب ےہ ہک اہمترے اپس دو امہ ںیہ ںیہک ےس یھب ےھجم ریمی رمق واسپ رکو ۔

 ش ڑات اس ےک رقبی ےس اس  ڑھکا ےھجم طلغ تم انھجمس نیسح نکیل ریمی یچب یک زدنیگ اک وسال ےہ رالیح اہھت

 وہا ۔

  ب ےک ان دوونں یک آواز ںی ابرہ کت آریہ یھت  ۔

ڈکنھ ابلکل اخومش یھت ہکبج امیم اک یہی امانن اھت ہک دکنھ ان اعمالمت  ےس دور ےہ ۔اےس ان زیچوں یک ھجمس 

 یہ ںیہن ۔

ان رحںیتک رکیت ےہ نکیل یہس اور  طلغ یک اچہپن نکیل اشدہ وہ ہی  ولل یکچ یھت ہک وہ رھگ  ےک الڈ رایر یک وہج ےس اکچب

 وہ وخد یھب ریتھک ےہ

•••••••••••• 

م

ي ك
عل

 !االسم 

۔وت کت اچنہپان اچےتہ ںیہ ےہ اور آپ آانپاھکل وہا داین الصتیح ےنھکلیک ارگآپ ںیم  

ےہ۔ افرم رفامہ رک ریہ اسٹئ آپ وک  ٹیلپ بیالنئ و آن     www.kitabnagri.com 
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 ایک زیرکےن ےس رگ رطح اکیپ یھب یسک ےک اپس وفحمظ ںیہ بیو  ی: اس انول ےک امتم ہلمج وقحق اتکب رگن اابتنہ

 اجے۔

 آج اوتار اھت سج یک وہج ےس دور  آسف ںیہن اھت ۔

 آسف اس اک دنب اھت اور دوابر اس اک دل اچاہ ہک ںیہک الچ اجےئ نکیل اہکں اپناتسن ںیم وت یسک وک اجاتن یہ ںیہن اھت

 نیسح وت آج راحین ےس ےنلم رکایچ ایگ وہا اھت ۔

 اہکں اجرےہ وہ اقمس اقمس وک ںیہک اجےت د ھک رک وہ وپےھچ انب ہن رہ اکس ۔
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 ایروہ آسف ںیم ھچک اکم آایگ ےہ واہں اج راہ وہں ۔اہمترا انہتش ںیم ےن انب دای ےہ  اقمس ےن رصموف ادناز ںیم اتبای

 ےڈنے ےہ ےڈنے وک وکن اکم رپ اجات ےہ ھچک لکش ےس یہ اکیف زیبار گل راہ اھت اقمس اس یک لکش د ھک رک ایر آج وت

 ےب اسہتخ رکسماای ۔

 وہ الےل یک اجن رصف وھتڑی دری ےک ےئل اج راہ وہں دلجی ےس واسپ آؤں اگ رھپ اوجناےئ رکےت ںیہ

 وہ اس اک ومڈ انبےن ےک ےئل وبال ۔

 آےت وہ بت کت ںیم وھتڑی دری ےک ےئل وساجات وہں راوکت وک یھب دری وسای اھت کیھٹ ےہ  ب کت مت واسپ

 دور  ےن اتبےت وہےئ واسپ رمکے یک راہ ڑکپی ۔

••••••••••••• 

 رپوسں یہ وت مت اینپ امں ےک اسھت یئگ یھت ابزار اب رھپےس ویکں اجان ےہ اوب ےن وپاھچ ۔

 ایم ےن یھب اینت دلجی اچم ریھک یھت ہک ںیم ھچک ےل یہ  ںیہن اوب وہ اس دن ںیم تہب اسری زیچںی  ولل یئگ یھت

 اپیئ ۔

اور آلکج دکنھ یھب تہب رپاشین ےہ وت ںیم ےن وساچ اےس وھتڑی دریےک ےیل ابرہ ےل اجیت وہں ارگ آپ 

 ااجزت دںی وت

 ائاش ےن اہک ۔
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   روہ ۔۔کیھٹ ےہ یلچ اجؤ نکیل دلجی واسپ آان ہی ہن وہ ےک اسرا دن ابزار ںیم یہ وھگیتم

ںیہن اوب ںیم سب وھتڑی یس یہ دری ںیم آ اجؤں یگ سب اکی دو زیچںی ینیل یہؑ ۔ائاش ےن ااجزت ےنلم یک وخیش 

 ںیم اہک ۔

  ب ےس ائاش یک ینگنم ےط وہیئ یھت بت ےس یہ ااب تہب وخیش رےنہ ےگل ےھت ۔

اےنپ دل وک تہب اھجمسےن ےک اور  ب ےس ائاش ےن راہین  یک وہ احتل دیھکی یھت بت ےس رپاشین یھت ۔وہ 

 ابوش د یھب وخد وک راہین ےک رقبی اجےن ےس رو  ںیہن اپیئ یھت ۔

 ایس ےئل آج وہ اس ےس ےنلم اجےن اک ارادہ ریتھک یھت

اس ےن ہن وت ایم وک اس ابرے ںیم اتبای اھت اور ہن یہ اوب وک سب اےلیک یہ اس ےس ےنلم اجان اچیتہ یھت اس یک احتل 

 ےب دح رپاشین یھت د ھک رک وہ تہب

 دکنھ یھب آج لک رھگ ےس ابرہ ںیہن یتلکن یھت اس اک ارادہ اس اک ومڈ یھب کیھٹ رکےن اک اھت ۔

 اوب یک ااجزت ےنلم ےک دعب وہ دلجی ےس اینپ اچدر ےنیل یئگ اس اک ارادہ دیساھ دکنھ ےک رھگ اجےن اک اھت

 

•••••••••••••••• 

 رھگ ےس یہ ںیہن  لک ریہ امومں ےن رایر ےس اھجمسای ۔ اہں دکنھ یلچ اجؤ ۔مت وت ےنتک دونں ےس
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ائاش ےن اس یک تہب ںیتنم یک یھت نکیل وہ ںیہک ابرہ ںیہن اجان اچیتہ یھت وہ وت اکی ےتفہ ےس اکجل کت ںیہن اج ریہ 

 یھت وہ ایھب ائاش اےلیک بس اھبنسل  ریہ یھت اس ےک ونسٹ یھب انب ریہ یھت ۔

 راہ دکنھ ےن ادایس ےس اہک ۔ںیہن امومں ریما دل ںیہن رک 

دوھکی ریمی اجن ںیم اجاتن وہں وت ریمی وہج ےس اداس وہنکیل اس رطح ےس ںیہمت اداس د ھک رک ریمی تمہ 

 کوٹ اجےئ یگ مت اجیتن وہ ہن مت ریمی تمہ وہ ۔

 ارگ مت یہ اس رطح ےس اداس رےنہ یگل وت ریما ایک ےن اگ امومں ےن اےس رایر ےس اھجمسای ۔

  یھب ںیہن وساچ اھت وہ اس اعمےلم وک ےل رک اینت یریسی وہ اجےئ یگ وہ ول، وت ایھب کت اےس اندان امومں ےن

 یچب ےھجمس وہےئ ےھت

 نکیل امومں ریما دل ںیہن رک راہ ۔

 ںیم اجاتن وہں ریمی اجن نکیل ےھجم اتپ ےہ ائاش ےک اسھت ںیہک یھب اجرک اہمترا دل گل اجےئ اگ ۔

 ہہک یکچ یھت ایل ائاش ےک رھگ یلچ اجؤ ائاش ےک اور وتق زگارآو ۔ امیم یھب اےس اینت ابر

نکیل وہ ںیہن امن ریہ یھت اب ائاش وخد رھگ آیئ وت امیم ےن یھب یہی اہک ہک وہ اس ےک اسھت رضور اجےئ اس یک 

 ادایس بس وک اداس ےیک وہےئ ےھت ۔

  آابد اھت اور اب وہ اخومش وہ یئگ یھت ۔امومں وت اےس د ھک د ھک رک ےتیج ےھت ایس یک رشاروتں ےس وت ہی رھگ
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 امومں اور اممین ےک ابر ابر ےنہک رپ وہ وبجمر وہرک اس ےک اسھت آیئگ ۔

 نکیل راےتس ںیم اس ےن آرک اتبای ہک وہ ںیہک اشک گ رپ ںیہن ہکلب راہین ےک ٹیلف ںیم اجرےہ ںیہ

••••••••••••••• 

 آج اوتار اھت ۔

 اکی ےتفہ ےس وہ لسلسم واہں اج راہ اھت نکیل آج ہی نکمم ہن اھت ۔ آج دکنھ اک اکجل دنب اھت ےلھچپ

رپلپسن رس ےن  ب اےس ہی اتبای ہک ان یک داکن ںیم آ،  ےنگ یک وہج ےس اس ےک امومں اک اڈیسکیٹن وہایگ ےہ 

 سج ںیم ان یک رمک یک ڈہی کوٹ یکچ ےہ اےس تہب اوسفس وہا ۔

 یئگ ۔اےس نیقی اھت ہک دکنھ اس وتق تہب اداس وہ 

اس اک تہب دل اچاہ ہک اس ےک اپس اجےئ اس اک درد ابےٹن نکیل ہی اانت یھب آاسں ہن اھت وہ اس ےک رپ ایک قح راتھک 

 اھت ۔

 اور ر ےت وت قح ےتنب ںیہ ۔

 اور اس ےک اپس ہن وت وکیئ رہتش اھت اور ہن یہ قح ۔

 رطکیہف تبحم یک اینبد رپ وہ اس رپ قح ںیہن اتج اتکس اھت  ۔

  امگن ولں اگ دکنھ اےنپ ےیل ںیم تہب دلج ںیہمت اینپ زدنیگ ںیم اشلم رکوں اگ ۔ںیم ںیہمت
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 ہی اعمہلم ڈنھٹا وہاجےئ رھپ مم ڈڈی ےس اس ابرے ںیم ابت رکات وہں ۔

 بس ےس ےلہپ دکنھ وک اتبؤں اگ ارگ وہ رایض وہ بت یہ مم ڈڈی وک اس ےک رھگ ےل ےک اجؤں اگ ۔

 اتشب ےن وساچ۔

رپ اس دح کت وسار وہ یکچ یھت ہک وہ دلج ےس دلج اےس اینپ زدنیگ ںیم اشلم رکان اچاتہ اھت دکنھ اس ےک ذنہ 

۔اس ےن  یھب ںیہن وساچ اھت ہک وہ یسک یکیک وک اس رطح ےس اچےنہ ےگل اگ ہک اس یک فیلکت اک وسچ رک یھب وہ 

 اداس وہےن ےگل

ن ےہ اداس وہ یئگ  اشدی رویھب اس ےک ذنہ ںیم رصف اکی یہ ابت لچ ریہ یھت ہک دکنھ اس وتق رپاشی

ریہ وہیگ اس ےک آ وسؤں اک وسچ رک اتشب ادنر یھب ادنر وھگٹ راہ اھت اس اک دل اچہ راہ اھت ہک ایھب اور ایس وتق 

 اینپ دکنھ ےک اپس اجےئ اس اک دھک ابےٹن اےس اےنپ اسھت اک نیقی دالںیئ  نکیل ہی اانت یھب آاسن ہن اھت

ٹ وبل رک اہیں ںیہن آان اچےیہ اھت ںیمہ وت کیھٹ ےس اڈیرسی یھب ںیہن ہتپ اور ہنم ائاش ےھجم اتگل ےہ ںیمہ وھج

 ااھٹ رک اہیں آ ںیئگ ۔

ںیم ریتہ ںیہ وہ۔ وہ وخد یھب اکیف ویفنکز وہریہ یھت نکیل رھپ  7ارے ایراتپ وت ےہ اس ےس ڈلبگن ےک ٹیلف ربمن 

 یھب اےس وحہلص دےتی وہےئ وبیل ۔

  ےھجم ےلہپ اتب
ُ

 

دیتی وت ںیم  یھب ریتے اسھت اس رطح ےس ںیہن آیت ےھجم ریتےاسھت آان یہ ںیہن اچےیہ اھت ارگ ت

 دکنھ ےن ہنم انب رک اہک ۔
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واہ ںیم ےن ہشیمہ ریتا اسھت دای ریتے رہ اےٹل دیسےھ اکم ںیم ریتے ئاائا یک رشکی ریہ اور اب  ب ےھجم 

 " ریتی رضورت ےہ وت  ےھجم آان یہ ںیہن اچےیہ اھت

  اک اھکان روز ںیم اھکیت وہں اتہک وت ےلیھٹ واےل ا لک یک اچٹ اھک ےکس ۔ریتے رھگ

ریتے امومں امیم ےس وھجٹ وبل رک ےھجت اےنپ رھگ یک ہگج اثہین ےک وھجےل رپ ےل ےک اجیت وہں ۔اُس وتق وت 

   یتہ یھت ہک مہ رکامئ  اپررنٹز ںیہ ٹسیب رفڈنی ںیہ ایر ںیہ دوتس ںیہ ذرا یس دمد رکےن اک
ُ

 

ایک وبال وبل دای  لک یئگ  ت

 ریتی اسری دویتس ائاش ےن اےلگ ےلھچپ  اسرے ااسحن اتجےئ ۔

 اہں اہک اھت ہک مہ رکامئ اپررنٹ ےہ رگم اس اک بلطم ہی وت ںیہن رکامئ رکےن یہ  لک ڑپو ۔

 اشیین ےس اہکذرا وسوچ ائاش ارگ امومں ایمیظع ا لک وک ہتپ لچ ایگ ہک مہ اہیں  آےئ ںیہ وت ایک وہاگ ۔اس ےن رپ

  ربھگا تم ںیم وہں ان ائاش ےن وحہلص دای ۔
ُ

 

 ارے ھچک ںیہن وہاگ ت

مت وخد ڈری وہیئ وہ ویبوقف اور دوھکی اہمترے اہھت ےسیک اکپن رےہ ںیہ دکنھ ےن اس ےک اہوھتں یک رطف 

 ااشرہ ایک ش  چس چم ںیم اکپن رےہ ےھت ۔

 ف رےتھک وہےئ وہ نیکسم یس وصرت انب رک وبیلاہں ایر ےھجم تہب ڈر گل راہ ےہ اینپ اسری تمہ اکی رط

 ااھچ ااھچ مت ربھگاؤ تم مہ اورپ ےتلچ ںیہ وہ اس یک رویت لکش د ھک رک وھتڑی رنم رپ یئگ ۔

••••••••••••• 
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تہب وکشش ےک ابوش د یھب اےس دنین ںیہن آیئ ۔وہ اقمس اک ااظتنر رک راہ اھت اقمس وک ےئگ وہےئ رقتابی آداھ ہٹنھگ وہ 

 اھت ۔اکچ 

 ہکبج راہین اک وہ اتب رک ایگ اھت ہک اس یک تعیبط کیھٹ ںیہن ےہ وہ اےنپ رمکے ںیم آرام رک ریہ ےہ

 اک دروازہ اٹھکٹھکای ویکہکن اہیں رپ وکیئ لب  ںیہن یھت ۔ 7ا ںوں ےن ٹیلف ربمن 

 للخ دیپا وہ ۔دور  ےن دروازے یک آواز ینس وت وہ ابرہ آایگ وہ ںیہن اچاتہ اھت ہک راہین ےک آرام ںیم 

 دروازے رپ راک ااسنن ًانیقی اقمس ںیہن اھت ویکں ےکدروازہ ال  ںیہن اھت ۔

 ادنر ےس اکی ونش ان اور اکیف ڈنیہمس  یکاک داھکی اےنپ اسےنم ڑھکے د ھک رک وہ اکی دورسے وک د ےنھک یگل

 رہچے ںیم وھک اس ایگ ۔ ہکبج اےنپ اسےنم دو رایری یس یکویکں  وک د ھک رک وہ اکی لپ ےک ےیل اس یکیک ےک

 ایر ہی وت اقمس اھبیئ ںیہن ںیہ وہ یکیک دورسی یکیک ےک اکن ںیم ھچک وبیل یھت ۔

 ےسیج ددر  ےن ابآاسین ول ایل اھت نکیل رھپ یھب اس یک رظن اس یکیک ےک رہچے ےس ےنٹہ ےس ااکنری یھت ۔

اینت یھب وخوصبرت ںیہن ۔وہ اینپ رظنںی ایک رک راہ ےہ دور  وت ےن داین ںیم تہب نیسح یکایکں دیھکی ںیہ ہی 

 اس ےک رہچے ےس اٹہےن یک اناکم یس وکشش رکےن اگل

 نکیل ہن اجےن ایک وہج یھت ہک رظن کٹھب رک رھپ اس ےک رہچے اک وطاف رکےن  یتگ ۔
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 آپ وک اقمس ےس انلم ےہ وہ وپےنھچ اگل وت دکنھ  ےن وفراً اہں ںیم رس الہای ۔

 مس اھبیئ اک انم ول ایل ےہ ےھجم ہی ھچک کیھٹ ںیہن رپ اتگل ےہ ولچ اہیں ےس ۔دکنھ ےھجم اتگل ےہ اس ےن اق

ائاش ےن وفرا اس اک اہھت اھتام اور اجےن یگل اس یک آواز ےس اینت واعض رضور یھت ہک وہ اےنپ ابرے ںیم اس ےک 

 ایخالت اجن ےکس ۔

 ہی اقمس اک یہ رھگ ےہ آپ ادنر آ  یتک ںیہ ۔

 وہےئ اتبای ۔دور  ےن اکی رطف وہےت 

   گل 

ن

ویکہکن اےنپ ابرے ںیم اس یکیک ےک ایخالت اجن رک اےس ابلکل ااھچ ںیہن اگل اھت وہ وکن ےس الگنی ےس ڈکن

 راہ اھت اےس ۔

 وہ اسےنم واال رمکا راہین اور اقمس اک ےہ ارگ آپ واہں اجان اچیتہ ںیہ وت اج  یتک ںیہ ۔

  ب ہک وہ دوونں ےلھک دروازے رپ ڑھکی یھتہی ےتہک وہےئ دور  اےنپ رمکے یک رطف ڑبھ ایگ 

••••••••••••• 

وہ ڈرےت ڈرےت ادنر ںیم آیئ یھت اینپ نہب ےس انلم یھب رضوری اھت نکیل ہی ڈر یھب اھت ہک وہ یسک ااجنن ٹیلف ںیم ہن 

 اجںیئ ۔
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ہن اجےن ان ےک اسھت ایک وہ ہی یکاک اقمس ںیہن اھت ہی ابت وت وہ ھجمس یکچ یھت اور ارگ یطلغ ےس یسک طلغ ہگج رپ آیئگ وت 

 اتکس اھتوینز رپیپ اور یٹ وی رپ اےنھٹ وایل دربوں اںیہن یھب ااھچ اخہص ڈراای وہا اھت ۔

   ںیہن اتگل ولچ ادنر ےتلچ ںیہ

ن

 ایر لکش ےس ڈکن

 دکنھ ےن اہک  ب ہک دور   اےنپ رمکے یک رطف اج اکچ اھت ۔

ادنر دقم راھک نکیل دروازہ دنب ںیہن ایک وہ اتکس ےہ ھچک رک  ائاش ےن تمہ رکےک دکنھ اک اہھت اھتام اور ٹیلف ےک

 ڑگڑب وہ اھبےنگ ےک ےیل یھب وہ دوونں ایتر یھت۔

وہ دوونں دور  ےک ااشرہ رکدا رمکے یک رطف آیئ اور آہتسہ ےس دروازہ وھکال وت اسےنم ڈیب رپ یہ اس یک رپ وہ 

 ےیکت ےک اہسرے یھٹیب یھت ۔

 رک اس ےک رقبی آیئ اور اس ےک ےنیس ےس آ یگل ۔اےس دےتھکی ںیہ ائا ش اھب، 

اینپ نہب وک ااچکن اہیں د ھک رک ےلہپ وت رپاشین وہیئگ نکیل اس ےس اس رطح ےس روےت د ھک رک وحہلص دےنی یگل 

 آج وت وخیش اک دن اھت ہک اس یک نہب اےس ےنلم آیئ یھت  نکیل رھپ یھب اس یک آوھکنں ںیم یمن ارت یکچ یھت ۔

 وہ اینپ ڑگای وک اےنپ ےنیس ےس اگل ریہ یھت ۔ اچر اسل دعب

 دکنھ اکیف دری کت ان دوونں وک اےسی یہ ےلگ گل رک روےت وہےئ د یتھک ریہ ۔

 رھپ ان یک وتہج اینپ رطف وتمہج رکےت وہےئ اتبای ہک ںیم یھب اہیں وہں اور ںیم یھب آپ یک نہب وہں ۔
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 الیھپ ےسیج د ھک رک وہ وفرا اس ےک رقبی آ یئگ ۔ اس ےک اس رطح ےس ےنہک رپ راہین ےن اانپ دورسا ابزو

 ایم اوب ےسیک ںیہ ائاش بس ھچک کیھٹ ےہ ہن راہین ےن ےس وخد ےس اگل رکےت وہےئ وپپاھچ۔

مہ پھچ رک آےئ راین آیپ رصف آپ ےس ےنلم ےک ےیل رھگ ںیم یسک وک اتپ ںیہن ےہ ہک مہ اہیں آےئ وہےئ ںیہ 

 دکنھ ےن وفرا یہ اتبای

  ےن ائاش وک داھکی وہ اینت اہبدر وت  یھب ںیہن یھت نکیل اشدی نہب یک تبحم ےس اہیں چنیھک الیئ یھت ۔سج رپ راہین

 راہین ےن اکی ابررھپےس اےس اےنپ ےنیس ےس اگل ایل

•••••••••••• 

اس  ان دوونں یکویکں وک رمکے یک رطف جیھب رک وہ اہیں آ ایگ اھت نکیل ہن اجےن ویکں اس یکیک وک د ےنھک ےک دعب

اک دل یسک زیچ ںیم ںیہن گل راہ اھت وہ اینت وخوصبرت وت ہن یھت اور ہن یہ دور  اانت دل کنیھپ وہ وت ان یکویکں ےک 

 اپس اجات اھت ش  وخد اس ےک ےئل رمیت وہیئ اس ےک ےھچیپ آیت ںیھت۔

 اور اس یکیک ےن وت اےس ڑمرک داھکی کت ہن اھت ۔

  اس یکیک ےن ہن وت اس ےک  ڑپکوں وک داھکی

ن

ي

ش

 ن
ن
 اھت اور ہن یہ اس ےک ئاڈنیڈ زیچوں وک اہیں کت ہک وہ وت اس یک ڈ

 کل وک یھب رظن ادناز رک یئگ یھت ۔

 رھپ یھب ہن اجےن اس یکیک ںیم ااسی ایک اھت ش  دور   وک آج کت یسک اور یکیک ںیم ہن داھکی ۔
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ے وہ اس ےس وخد اج رک اتبےئ وہ اجےن ویکں اس اک دل اچہ راہ اھت ہک وہ اس یکیک اک دل اینپ رطف ےس اصف رک

   ںیہن ےہ ۔

ن

 وکیئ ڈکن

ہکلب وہ وت ان ےک رھگ ںیم آای وہا اکی امہمن ےہ نکیل ہی ابت وت وہ وخد یھب اجن یکچ وہیگ نکیل رھپ یھب اس اک دل 

 اچہ راہ اھت اس ےس ابںیت رکےن وک ۔

 ۔ وھتڑی دری رمکے ںیم ےب نیچ ےنلہٹ ےک دعب اےس اقمس یک آواز یانیئ دی

 ےسیج اےس ابرہ ےنلکن اک اہبہن لم ایگ وہ وفرا یہ رمکے ےس ابرہ  لک آای

ے وہےئ داھکی ۔

 

کلی

ن

ن
 اقمس راہین اک رمکہ الھک د ھک رک ادرھ اج راہ اھت  ب دور  وک رمکے ےس ابرہ 

ای وت وہ دو یکایکں آیئ ںیہ ادنر اجےن اھبیھب ےس ےنلم ےک ےیل  دور  ےن اس ےک ویفنکز رہچے وک دےتھکی وہےئ اتب

 رکسما دای ۔ ۔

 ڈلبگن یک یکایکں وہں یگ  وہ ابرہ یہ ھٹیب ایگ ۔

ںیہن وہ دو یکویکں  یلہ ابر اہیں آیئ ںیہ  وہ وت کیھٹ ےس ھچک یھب اجیتن ںیہن یھت اںیہن گل راہ اھت ہک وہ طلغ ہگج رپ 

 آیئگ ںیہ دور   ےن اتبای وت اقمس واسپ اس  ڑھکا وہا ااجنن وکن وہ اتکس ےہ ۔

ن ےک رھگ ںیم وت زایدہ ول، آےت ںیہن ےھت ایس ےئل اقمس رمکے یک رطف الچ ایگ ۔ہکبج دور  اس ےک ےھچیپ ا

 آای اھت ۔اجنےن ویکں اس یکیک وک د ھک رک اس یک ےب ینیچ ڑبیتھ یلچ اجریہ یھت ۔



       از

 

می ٹ
ل
 اتکب رگنی -------جی اشہ   -وس

Posted On Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 130 

وت اھت اس یکیک ںیم ش  آج  وہ اےس ویکں اینپ رظنوں ےک اسےنم دانھکی اچاتہ اھت ہی وہ وخد یھب ںیہن اجاتن اھت نکیل ھچک

 کت اس ےن یسک اور ںیم وسحمس ہن ایک اھت

•••••••••••••• 

اقمس رمکے ںیم آایوت راہین دو ااجنن یکویکں ےک اسھت یھٹیب یھت اکی یکیک وک د ھک رک اقمس وک اگل ےک اشدی  اس ےن 

یھت وہ رضور اس ےک ےئل تہب اس یکیک وک ںیہک داھکی ےہ نکیل راہین ےک اسھت سج رطح ےس وہ کپچ رک یھٹیب 

 اخص یھت ۔

ائاش ہی اقمس ںیہ راہین ےن وفرا یہ اقمس یک رطف دےتھکی وہےئ اتبای راہین ےک رہچے یک وخیش اےس تہب ھچک ایبن 

 رک یکچ یھت ۔

 اقمس ےن اےس اانت وخش  یھب ںیہن داھکی اھت ۔

اےس ںیہک ںیہن رظن آیئ یھت آج راہین تہب ش  ااجنین ےس ادایس اس ےک رہچے رپ ہشیمہ اھچیئ ریتہ ںیھت آج وہ 

 وخش یھت

 ائاش اور دکنھ ےن وفراً اس  رک اےس السم ایک

 اقمس اس ےک انم ےس یہ وہ اس ےس اچہپن اکچ اھت راہین ارثک اس یک ابںیت ایک رکیت یھت۔

 ااھچ وہا مت آیئگ ائاش اہمتری نہب وک اہمتری تہب رضورت ےہ ۔
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 رس رپ اہھت ریھپا ۔اقمس ےن رکسماےت وہےئ اس ےک 

ایس ےئل وت ںیم آیئ وہں اتہک ان اک ایخل رھک وکسں ۔آج وت پھچ ےک آیئ وہں نکیل ایلگ ابر ااجزت امگن ےک 

 آؤیگن ۔

 ائاش ےن رکسماےت وہےئ اہک ۔

ہکبج اہیں رپ رقتابی یھبس ول، اجےتن ےھت ہک اےس ااجزت ںیہن ےلم یگ نکیل رھپ یھب اس اک دل رےنھک ےک ےیل 

 رکسما دای ۔اقمس 

 مت وھٹیب ےگ مت ولوگں ےک ےئل اچےئ انب ےک الات وہں ۔

ے د ےنھک یگل
ن
ق

 اس یک ابت ول رکائاش 

 آپ ویکں اچےہ انبںیئ ےگ اھبیئ ںیم اچےئ انبیت وہں ۔

ںیہن مت اچےئ انبؤ یگ ںیہن ویکہکن آج مت اہیں رپ امہمن وہ اکی دن ریمے اہھت یک اچےئ یپ ول ایر اینت یھب ئای 

  انبات اقمس ےن زماہیق اہک وت دکنھ یلھک رک رکسمایئ ںیہن

آپ وک ہتپ ےہ ںیم ےن ہن رصف انوولں ںیم یہ ریہو وک ریہونئ ےک ےئل اچےئ انبےت داھکی ےہ ٹب اہیں وترلی 

 الفئ ںیم وہایگ ۔

ہ قہ اگل ےھٹیب ۔
 دکنھ ےک اایتخر ےنہک رپ اقمس اوردور  ق
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 رشدنمہ وہیئگ ۔رھپ اقمس بس ےک ےئل اچےئ انب ےک الای ۔ہکبج ان دوونں ےک اس رطح ےس ےنسنہ دکنھ 

 اقمس رتہبنی اچےئ انبات اھت ائاش وک یھب اس یک رعتفی رکین یہ ڑپی ۔

ہکبج دور   رہ زیچ الھبےئ رصف ائاش وکرظنوں ےک اصحر ںیم ےیل وہےئ اھت اےس گل راہ اھت ےسیج داین تہب 

ںیہن ایک اھت اسےنم یھٹیب یکیک ںیم ااسی ایک اھت ش  اس ےن  یھب  وخوصبرت ےہ آج ےس ےلہپ اس ےن ااسی  یھب وسحمس

 یسک اور ںیم ہن داھکی اھت ۔

اےس زدنیگ اینت وخوصبرت  یھب ہن یگل یھت اکی یہ دن ںیم اےس ایک وہایگ اھت ۔اس اک دل اچہ راہ اھت ہک ہی یکیک  یھب 

 اس یک آوھکنں ےس اولھج ہن وہ ۔

 ش وک واسپ رک اجان اھتنکیل ااسی نکمم یھب ہن اھت ائا

 وھتڑی دری زمدی واہں ھٹیب رک وہ دوونں رھگ ےک ےیل ںیلکن راہین ےس دوابرا آےن اک و ہہ رک ےک ۔

وہ وت اس ےس تہب اسرے ہوکے رکان اچیتہ یھت اس ےس انراض رانہ اچیتہ یھت اس اک دل اچاتہ اھت ہک  یھب راہین 

 ان اک رہتش یہ ااسی اھت۔ےس ابت ہن رکے ۔نکیل وہ ااسی ہن رکیکس اشدی 

••••••••••••••••• 

 

 زرہا ےن ےسیج یہ دروازہ وھکال نیسح ان ےک اسےنم اھت
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 ھچ امہ دعب اےنپ ےٹیب وک د ھک رک زرہا یک آوھکنں ںیم ےب اایتخر یمن ارتی ۔

اک اسرا ابغر  اور رھپ اس ےک ےنیس ےس گل رک تہب رویئ نیسح ےن اںیہن پچ ںیہن رکواای ویکہکن وہ اچاتہ اھت ہک ان

  لک اجےئ ۔

 ان ےس دور رہ رک تہب وخد یھب وخش ہن اھت ۔

 زرہہ ےس ےنلم ےک دعب وہ روضان اصبح ےک اپس آای اھت ۔

 انب وکیئ ہلگ ہوکہ ےئیک اجنےن ینتک دری ان ےک رقبی اھٹیب راہ ان یک تعیبط تہب رخاب یھت ۔

 اسیک اٹیب اھت وہ  اےنپ ابپ یک احتل ےس ااجنم اھت ۔

  اب وہ زمدی ااجنن رےنہ اک ارادہ ںیہن راتھک اھت ۔نکیل

 اہں ہی چس اھت ہک اس یکیک وک ڈوھڈن رک اس یکیک ےس اعمیف امانگن اچاتہ اھت ۔ 

 نکیل اس ااجنن ےک ےیل وہ اےنپ اونپں وک فیلکت اچنہپ راہ اھت اس ابت اک ااسحس ےس آج وہا اھت ۔

 ۔اینپ ذہم دارایں  وھجم ۔اس ااسحس ےس ابرہ ولکن ش  یھب وہا اٹیب اب ہی اسری ابںیت  ولل رک مت اشدی رک ول

 ااجنےن ںیم وہا ۔

 وہ وعرت رمےن ےس ےلہپ ںیہمت اعمف رک یکچ یھت ۔



       از

 

می ٹ
ل
 اتکب رگنی -------جی اشہ   -وس

Posted On Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 134 

مت ےس انتج وہ اکس مت ےن اانت اس یکیک وک ڈوھڈنےن یک وکشش یک نکیل اس اک انلم اہمترے بیصن ںیم یہ ںیہن 

 ان اور زرہہ ےن اےس اھجمسےت وہےئ اہک ۔نیسح زدنیگ اکی ہگج رویک ںیہن اجیت روض

 کیھٹ ےہ ڈاڈی ومم آپ ش  ںیہک ےگ ںیم ویہ رکوں اگ ۔

 اشدی آپ ول، کیھٹ ہہک رےہ ںیہ ۔ںیم یھب اب ان بس زیچوں ںیم ںیہن ڑپان اچاتہ ۔

 نیسح ےن ان یک رطف دےتھکی وہےئ اہک وت روضان اصبح ےک رہچے رپ اکی اگل یہ وخیش یھت

اہمترے ےئل یکیک ڈوھڈنےت ںیہ ۔اتہک دلج ےس دلج ںیہمت دواہل انبےئ زرہہ ےن رکسماےت کیھٹ ےہ وت مہ 

 وہےئ اہک ۔

 ںیہن ںیہن امام آپ وک اس رپوملب ےس ہن زگران ڑپے ایس ےئل اےنپ ےئل یکیک ںیم وخد دنسپ رک آای وہں ۔

ن اور زرہا ےک رہچے رپ یھب آپ وک سب لچ رک اس اک اہھت امانگن ےہ ۔نیسح ےن رکسماےت وہےئ اتبای وت روضا

 رکسماٹہ لھک ایھٹ ۔

 

 اشدی یہی یکیک وہ وہج یھت سج ےک ےیل نیسح ےن اینپ زدنیگ ںیم آےگ ڑبےنھ اک ہلصیف ایک اھت

•••••••••••••• 
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راحین  ب ےس رھگ آای اھت آای اھت سب ویص ویص یہ ےئک اج ریہ یھت وفن رپ یھب ویص انہم ول ول رک وہ ااتک اکچ اھت 

ےک ہنم ےس یسک اور یکےک یک اس رطح یک رعتفی اننس ےس ابلکل ااھچ ںیہن گل راہ اھت اور ابت ابت رپ اےس اانپ  ایح

 ٹسیب رفڈنی انہک راحین وک بیجع یس نلج ںیم التبم رک راہ اھت ۔

 نکیل اس ےک اسےنم وخد وک انرلم رےنھک یک تہب وکشش رک راہ اھت ۔

 ایگرھپ آرخ اکر ربص اک امیپہن ربلزی وہ

سب رکو ایح تہب وہایگ  ب ےس ںیم آای وہں سب ویص ویص یہ ےیک اج ریہ وہ اس ےک العوہ اور یھب ھچک ےہ ای 

 ںیہن ۔

 ب ےس آای وہں مت ےن اکی ابر ںیم یہ وپاھچ راحین آپ ےسیک ںیہ ۔اکی ابر ںیہن وپاھچ ہک آپ ےن ھچک اھکای 

 یص اہمترا دوتس ےہ نکیل اس ےک العوہ یھب وت ھچک ےہ ۔یھب ےہ ای ںیہن ۔رفس اسیک راہ ۔ ایحںیم اماتن وہں و

اور ےھجم ہی ویص ابلکل یھب دنسپ ںیہن ےہ اہمترا ٹسیب رفڈنی  ںیم وہں ۔ارگ مت  ولل یئگ وہ وت انتج دلجی وہ ےکس اید 

 رک ول ۔

 وہ ا ےس یتخس ےس اتہک اس  رک ادنر الچ ایگ ۔

 ہکبج اس ےک ےصغ وک د ھک رک ایح رپاشین وہ یئگ

 ایک وہ واہعق یہ ویص ویص ےئک اج ریہ یھت ۔
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 ویص اس اک دوتس ےہ اس ںیم اانت ئاا امےنن واےل ایک ابت ےھت ایح ےن رپاشیین ےس وساچ ۔

رھپ اےس انمےن ےک ےیل وخد یہ اشم ںیم اس ےک ےئل ھچک اس اک ویفرٹ انبےن یگل اتہک وہ اس ےس رایض وہ اجےئ 

 ۔

 اکی ابت اک ادنازہ اگل ایل اھت ہک اےس ویص دنسپ ںیہن ےہ ۔نکیل آج اس ےک ےصغ ےک دعب اس ےن 

 ایس ےئل اب راحین ےک اسےنم وہ  یھب ویص اک ذرک ہن رکےن ےک ابرے ںیم وسچ یک یھت

•••••••••••••• 

 ارے ایھب ےھجت ےئگوہےئدن ںیہ ےنتک وہےئ ںیہ ہک وت واسپ آ راہ ےہ ۔

 اھت اس اک ارادہ اھت ہک وہ نیسح وک گ ے اگ ہک زایدہ ےس زایدہ دور  ےن رقتابی بس ھچک یہ اس ےک ےھچیپ اھبنسل ایل

وتق اےنپ وادلنی ےک اسھت زگارے نکیل نیسح ےن آج حبص اےس وفن رکےک اتبای اھت ہک وہ واسپ آ راہ ےہ ایھب 

 ا ےس ےئگ وہےئ لکشم ےس اکی  ہتف وہا اھت ۔

  اتبای ۔ںیم ںیہن آراہ اوٹسٹپ بس ول، آ رےہ ںیہ ومم ڈڈی بس نیسح ےن

 وہج اتبان دنسپ رکںی ےگ آپ  ھچک وت دال ںیم اکال ےہ

 وہج ہی ےہ ہک ریتا اھبیئ اشدی رکےن اجراہ ےہ اےس ےن رکسماےت وہےئ اتبای ۔
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ایک ابت رک راہ ےہ ہی وت تہب وخیش یک ابت ےہ دور  وک چس ںیم تہب وخیش وہیئ یھت ہک وہ اینپ رپاین زدنیگ  الھبرک 

 رشوع رکےن اج راہ اھت ۔ یئن زدنیگ اک ہلسلس

اجاتن وہں تہب ایھچ ابت ےہ اب وت ریمی اشدی یک ایتری ڑکپاور رھپ اینپ اشدی یک ایتری ڑکپ ویکں ہک ںیم ےن 

 اینپ اشدی ےک وفراً دعب ریتی اشدی رکواین ےہ

 نیسح اک ومڈ روز ےک اب تبسن تہب وخوگشار اھت ۔

۔دور  ےن  یلہ ابر اشدی یک ابت رپ ارگیی ایک اھت نیسح وک ھچک  اہں اھبیئ ویکں ںیہن ہی وت تہب وخیش یک ابت ےہ

 ڑگڑب یگل

 ریختی ےہ ان اھبیئ ےھجت ریمی ابت کیھٹ گل ریہ ےہ بلطم ۔۔۔

ںیم ںیہن اج ات نیسح نکیل  ب ےس ںیم ےن اس یکیک وک داھکی ےہ ریما دل یہ ںیہن رکات ہک ںیم اینپ رظنںی اس 

 دامغ رپ ئای رطح ےس وسار وہ یکچ ےہ ےک رہچے ےس اٹہؤں اس یک وسچ ریمے

 یسیج یکیک وک ںیم ےن اینپ زدنیگ ںیم اشلم رکےن ےک ابرے ںیم وساچ ےہ وہ ابلکل ویسی یہ ےہ ۔

وہ ریمی رہ ادیم رپ وپری ارتریہ ےہ نیسح ںیم ںیہن اجاتن تبحم ایک ےہ نکیل اےس د ےنھک ےک دعب اےس اینپ زدنیگ 

اکچ ےہ وہ ان یکویکں ںیم ےس ںیہن ںیہ ش  ریمی زدنیگ ںیم وہا رکیت یھت وہ ںیم اشلم رکےن اک ونجن وسار وہ 

 بس ےس اگل ےہ وہ اخص ےہ ۔

 دور  آہتسہ آہتسہ اےس اےنپ دل یک تیفیک یان راہ اھت ہکبج نیسح رکسماےئ اج راہ اھت ۔
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 اپناتسن یک ےہ ای۔۔۔۔م نیسح ےن وپاھچ

یل ایھب اکی ابر اےس داھکی ےہ وت دل یک داین اٹل ٹلپ وہ رک رہ یئگ اپناتسن یک راہین اھبیھب یک نہب ےہ اقمس یک اس

 ےہ اب سب اےس اینپ زدنیگ ںیم اشلم رکان ےہ ۔

نیسح ا لک اور آیٹن وک دلجی ےل رک اہیں آ اتہک وہ ول، ریما یھب رہتش امںیگن ویکہکن اےنپ وادلنی ےس وت ںیم 

  یک ہگج ادایس ےن ےل یل ۔ایسی وکیئ ادیم ںیہن راتھک ۔دور  ےک ےجہل ںیم وخیش

 وہج نیسح تہب اےھچ رطےقی ےس اجاتن اھت ایس ےیل اس ےن وکیئ زمدی وسال ہن ایک ۔

 سب ایھچ ادیم ےک اسھت وفن دنب رک دای ۔

💕 

دور  یک راہین ےک اسھت اکیف ایھچ دویتس وہیکچ یھت ۔راہین زایدہ رت اینپ تعیبط یک وہج ےس رمکے ےس ابرہ ںیہن 

  اقمس ےن اہک ہک ارگ وہ اچےہ وت اےس ال ین دے  یتک ےہ ۔یتلکن یھت نکیل

ایس ےئل اشم یک اچےئ رپراہین رصف رمکے ےس ابرہ یلکن ہکلب دور  ےک اسھت اکیف اےھچ ےس ابںیت یھب رکےن 

 یگل یھت ویکہکن ش  یھب اھت وہ اس ےک رھگ ںیم امہمن اھت اور اقمس اک تہب رقیبی دوتس اھت ۔

  ااھچ ومعق اھت راہین ےس ابںیت رک ےک اس ےس ائاش ےک ابرے ںیم وپےنھچاک ۔دور  ےک ےئل یھب ہی

 اس ےن وساچ اھت ہک وہ راہین ےک رھتو آئاش اک رہتش امگن اتکس ےہ ۔
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نکیل  ب راہین ےن اےس ہی اتبای ہک وہ ایھب کت اےنپ رھگ واسپ ںیہن یئگ اور ہن یہ اس ےک وادلنی ےن اےس اعمف 

 یک  یلہ یک عمش یتھجب وہیئ رظن آیئ ۔ایک ےہ دور  وک ادیم 

زدنیگ ںیم  یلہ ابر اےس وکیئ یکیک دنسپ آیئ یھت وہ یھب راہین یک نہب اشدی ارگ دور  اقمس اور راہین وک ہن اجاتن وت ہی 

 رہتش آاسین ےس وہ اتکس اھت نکیل راہین ےن اےس ہی اتبای اھت ہک اس ےک وادلنی اس یک لکش یھب ںیہن دانھکی اچےتہ ۔

 ینعی ہک اب ش  یھب رکان اھت وہ دور   وک یہ  رکان اھت وہ اےنپ یسک یھب ولعمامت ںیم دوونں وک اشلم ںیہن رک اتکس اھت ۔

 زدنیگ ںیم  یلہ ابراس ےن تبحم ےک ااسحس وک وسحمس ایک اھت ےسج وہ یسک یھب تمیق رپ وھکان ںیہن اچاتہ اھت ۔

 ایس ےئل وہ اب نیسح اک ااظتنر رکےن اگل

 

💕 

نیسح اک ارادہ دلجی یہ اپناتسن واسپ اجےن اک اھت نکیل اباب یک ریغ ومش دیگ ںیم اس ےن  ب آسف اک رکچ اگلای 

 وتاےس ہتپ الچ ہک اباب اکیف اٹمئ ےس آسف ںیہن آ رےہ سج یک وہج ےس تہب اسرے اکم ڈنیپ ڑپے ںیہ ۔

  مک از مک دس ےس دنپرہ دن اک اکم اھتوہ انتج دلجی اپناتسن اجان اچاتہ اھت اہیں اکم اانت یہ ڑبھ  اکچ اھت

ان بس زیچوں وک اس رطح وھچڑ رک ںیہن اجان اچاتہ اھت ایس ےیل دور   وک وفن رک ےک اےس ہی اتبای ہک ایھب ںیہن 

 آاتکس ۔
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 اور  ب آےئ اگ ااشنءاہلل امم ڈڈی  وک اسھت ےل رک آےئ اگ ۔

 ۔دور  وک اس اک انتج ااظتنر اھت وہ اانت یہ  ٹی وہایگ 

ہکبج دورسا اکی زیچ تہب ونٹ رک راہ اھت اس وھچےٹ ےس رھگ ںیم دور  یک وہج ےس اقمس اور راہین یک رپلنس 

 الفئ تہب ڈرٹسب  وہریہ یھت ۔

وہ ایمں ویبی ےھت ۔  ہی ان اک رھگ اھت اشدی اس ےس ےلہپ وہ آزادی ےس اکی دورسے ےس ںیہک رپ یھب ابت رکےت 

 وہےگن ۔

 وونں اکی یہ رمکے کت دحمود وہ ےکچ ےھت ۔نکیل اس یک وہج ےس وہ د

 وہ دوونں زایدہ اویچن آواز ںیم ابت رکےت اور ہن یہ اکی دورسے ےک اسھت ابرہ ےتھٹیب ےھت ۔

اور   یھب وہ اکی دورسے ےس اس ےک اسےنم ابت یھب رکےت وت آواز اینت مک وہیت ہک اشدی یہ وہ اکی دورسے وک 

 دنمیگ وہریہ یھت ۔یھب ھجمس اپےت ےھت دور   وک بیجع رش

 ہکبج اقمس راہین ےس زایدہ اس اک ایخل راتھک اھت ۔

 دور  وک کشخ ویمہ اجت ےس ارلیج یھت سج یک وہج ےس اقمس ان  زیچوں وک اہھت  یھب ہن اگلےن داتی ۔

 دور  ینتک ابر ہہک اکچ اھت ہک ینتج رظن وہ اس ہپ راتھک ےہ اانت یہ ایخل اےس راہین  اک رانھک اچےیہ ۔

  آیت ےہ ریتی ویبی راہین۔  ںیہن ہکلب ںیم وہں ۔ای

ن

 ي
ي لی
ی

 ر ےھجم  یھب  یھب 
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ہ قہ وت اگلات نکیل اس اک ایخل رانھک ہن وھچڑات
 اس یک ابت رپ اقمس ق

 نیسح ےن ھجم ےس اہک ےہ ہک ںیم ےن ریتا تہب ایخل رانھک ےہ ۔

   ےک ےیل اہک ےہاور رھپ ابت ںیہی رپ  مت وہاجیت ےک اقمس وک نیسح ےن اس اک ایخل رےنھک

اسل اک ےہ ۔نکیل اقمس اس یک یسک ابت  27ہکبج وہ اقمس وک ینتک ابر ہہک اکچ اھت ہک وہ وکیئ وھچاٹ ہچب وت رہزگ ںیہن ےہ 

 وک اھکےت ںیم ہن اتیل

 

💕 

 

اگزئ آج ںیم  یلہ ابر یسک یکیک ےس اینپ تبحم اک ااہظر رکےن واال وہں ےھجم ںیہن ہتپ سک رطح ےس ری اٹکی 

یگ ارگ اس ےن ےھجم رکھٹا دای اھت وت مت ول، ےھجم اہسرا دانی دوتس وہےت یہ سک اکم ےک ےئل ںیہ ویص ادرھ  رکے

 ےس ادرھ اتلہٹ وبال اھت ۔

وےسی ویص ھجت ںیم ایسی وکیئ  وکایٹل ےہ وت ںیہن ہک ایح ےھجت اہں رکے نکیل ایک اتپ اس یکیک وک ریتی وصعمم لکش رپ 

  اہں رک دے ۔ن رص ےن اس ےک دنکےھ ہپ اہھت  رےتھک وہےئ اھجمسای ۔رتس آ اجےئ اور وہ ریتی ےیل

 رکےل یمظع ےن اکی ادا ےس 

 

سی ٹ
ب ک
امی وسری اگزئ نکیل ےھجم ایح اینت ویبوقف ںیہن  یتگ ےک ویص ےک رپوپزل وک ا

 ابل ےھچیپ یک رطف رکےت وہےئ اہک
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 ہکبج ویص ےن دل یہ دل ںیم در ےٹف ہنم ریتے اہک اھت ۔

  ولوگں ےک روشروں یک اور دب داعؤں یک رضورت ںیہن ےہ ےھجم ۔اوےک سب مت

 ںیہن ایک وت ںیم اس ےک ریپ ڑکپ ولں اگ ںیم ںیتنم رکےک اےس انم ولں اگ  ۔نکیل ایح وک 

 

سی ٹ
ک
ارگ ایح ےن ریما رپوپز ا

 اینپ زدنیگ ےس دور ںیہن اجےن دوں اگ وہ ریمی  یلہ اور آرخی تبحم ےہ ویص ےن دل ےس اہک ۔

 اور یمظع اس ےل ادناز ےہ ےب اسہتخ رکسما دےین رص 

 وہ دوونں اجےتن ےھت ہک وہ ےلہپ دن ےس ایح ںیم ارٹڈٹس ےہ اور اب وہ اس ےس اینپ تبحم اک ااہظر رکےن اجراہ اھت ۔

ایح ےن راحین ےک ابرے ںیم ان ںیم  یسک وک ھچک یھب ںیہن اتبای اھت وساےئ اس ےک ہک وہ اس اک ٹسیب رفڈنی سلپ 

  ۔زکن ےہ

اشدی ایس ےئل ویص اس ےس اینپ تبحم اک ااہظر رکےن اج راہ اھت ۔اور ارگ وہ راحین ےک ابرے ںیم اجاتن یھب وت رضور 

 اس ےس اینپ تبحم اک ااہظر رکات ویکہکن راحین رصف اس اک رتیگنم اھت وشرہ ںیہن

 رک ایل وت رات وک اپ

 

سی ٹ
ب ک
ریٹ دوں اگ اور ارگ ںیہن  ایک وت ریما دھک ولچ اب مت دوونں ولکن اہیں ےس ارگ ایح ےن رپوپز ا

 ابےنٹن آاجان ویص ےن ان دوونں وک اھجمسےت وہےئ اتلچ ایک اور وخد ایح اک ااظتنر رکےن اگل

💕 

 



       از

 

می ٹ
ل
 اتکب رگنی -------جی اشہ   -وس

Posted On Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 143 

اس دن ےک دعب ائاش راہین ےس ےنلم ےک ےیل ںیہن یئگ اس اک دل وت تہب اچاتہ اھت اینپ نہب ےک اپس اجےن اک اس 

 رھگ ںیم یسک وک ہی ابت اتب یھب ںیہن  یتک یھت ۔ےس ابںیت رکےن اک نکیل وہ 

چا ل  اینپ اڈٹسی رپ دایھن دے ریہ یھت
فل
 اور اب وت ااحتمن یھب رس ہپ آرےہ ےھت ایس ےیل وہ 

اور دکنھ وک یھب آےگ ےھچیپ ھچک یھب وسےنچ ںیہن دے ریہ یھت دکنھ یک اکسمن اس یک اشایخں ںیہک وھک یس یئگ 

 احالت  سیف رک ریہ یھت سج یک وہج ےس وہ تہب رپاشین ریتہ ائاش اس اک تہب یھت اےنپ رھگ ںیم وہ ھچک اےسی

 ایخل رےنھک یک وکشش رکیت  ۔

 آےئ دن رھگ ںیم رقدضاروں اک آان ۔

وت  یھب یٹیمک واولں اک آان امومں تہب رپاشین ےھت وہ بس زیچوں ےس دکنھ وک دور رےنھک یک وکشش رک رےہ ےھت 

 ان ےک اسرے اعمالمت ےنھجمس یگل یھت ۔ نکیل اس ےک ابوش د یھب وہ

اور اب امومں وک دکنھ یک اشدی یک تہب زایدہ رکف یھت ا ںوں ےن تہب اسرے ولوگں وک اس ابرے ںیم ہہک 

 راھک اھت وکیئ ااھچ رہتش ےنلم وت دکنھ وک اےھچ ےس رتصخ رکےن اک  ارادہ رےتھک ےھت ۔

یھت وہ دکنھ یک اشدی رپوکسن رطےقی ےس رکواان  ان ےک اپس زبنی ےک زویرات ےک العوہ ینتج یھب رمق

اچےتہ ےھت اور اس ےک دعب رقدضار  اور یٹیمک واولں اک اعمہلم رصف ان اک اھت ےسج وہ اےلیک یہ اھبنسےنل واےل 

 ےھت ۔

 دکنھ رھگ ںیم وہےن وایل رہ ابت ائاش وک اتبیت یھت
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نکیل ہی اانت یھب آاسن ہن اھت اور رھپ اورپ ےس ازگیام  وہ دکنھ وک رہ رپاشیین ےس دور رےنھک یک رہ نکمم  وکشش رکیت

 ےن ایکن نشنیٹ زمدی ڑباھ دی یھت ۔

 ۔

اس وتق وہ حبص اکجل اجےن یک ایتری رک ریہ یھت ہک ےسیج یہ ابرہ یلکن اتای اوب یک یٹیب اسہیم ابرہ اس اک ااظتنر رک ریہ 

 یھت ۔

 رک ریہ یھت   دلجی ےس جنیچ رکےک آؤ مہ ابزار اج رےہ ںیہ ۔ ائاش ااھچ وہا مت آ یئگ ںیم وت بک ےس اہمترا ااظتنر

نکیل ویکں اسہیم  ایھب ںیم وت اکجل اج ریہ وہں اور اس ےن رپاشیین ےس اہک آج اس اک رچکیل اھت ےسج وہ رہزگ سم 

 ںیہن رک  یتک یھت ۔

 لیس یگل ےہ تہب زمہ آےئ اگ ۔ارے ایک روز روز اکجل ےک ےھچیپ ڑپی ریتہ وہ یتکھت ںیہن وہ مہ ابزار اج رےہ ںیہ 

 اسہیم ابیج ںیم آپ ےک اسھت ںیہن اج یتک ریما اکجل اجان زایدہ رضوری ےہ آج وت رچکیل ےہ ریما ۔

ارے ےتیل رانہ رچکیل دعب ںیم اسہیم یٹیب  اہیں رصف اہمترے ےیل آیئ ےہ اس ےک اسھت ابزار اجؤ۔ااب یک آواز 

 ےن اس ےس اینپ رطف وتمہج ایک اھت

 ائاش احومیش ےس ٹلپ یئگ یج اوب

💕 
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 آج حبص ان ےک رھگ نیسح ےک آسف اک اکی وررک آای اھت سج ےن آرک اںیہن ہی اتبای اھت ہک رھگ اک ااظتنم وہ اکچ ےہ ۔

 اور آسف ےس اکیف زندکی یھب ےہ ۔

 اقمس وک  ب ےس ہی ہتپ الچ اھت ہک دور  رھگ ڈوھڈن راہ ےہ اس ےک ےصغ یک وکیئ ااہتن ہن یھت

  اتھچ وہں ںیہمت اہیں فیلکت ایک ےہ ۔ںیم وپ

 اس ےک اےتھٹ یہ اقمس ےن الہپ وسال یہی ایک اھت ۔ویکہکن  ب ےس رھگ آای اھت بت ےسوس راہ اھت ۔

ےھجم اہیں وکیئ  ہلئس ںیہن ےہ اقمس نکیل ںیم ںیہن اچاتی ہک ریمی وہج ےس اس رطح مت ولوگں یک زدنیگ ڈرٹسب 

 وہ

ےگ ہک ریمی وہج ےس مت ولوگں ےک الفئ ڈرٹسب ںیہن وہ ریہ نکیل ںیم اانت  ںیم اجاتن وہں مت ول، یہی وہک

 اپلگ ںیہن وہں اہمتری ویبی وک اس وتق اہمتری رضورت ےہ اور مت ریمے ےھچیپ ڑپے رےتہ وہ ۔

ں ہی اچےیہ ںیہمت وہ اچےیہ ںیہمت اانپ ایخل رانھک اچےیہ ہی رکان اچےیہ وہ رکان اچےیہ افر اگڈ کیس اق
 
 ہ
مب

 

ب

مس دور  

ں ہی اسری دہاایت اےس دین اچےیہ اس وتق اہمترے اسرے وتق رپ رصف 
 
 ہ
مہ

 

ب

ںیم اہمتری ویبی ںیہن وہں 

 اس اک قح ےہ ۔
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سب ایس ےئل ںیم ےن وساچ ےہ ہک ںیم اہیں ےس الچ اجؤں اگ ۔اور اہجں کت مہ دوونں ےک ےنلم ےک ابت ےہ وت 

 ے رھگ آ اجان ۔مہ دوونں روز ںیلم ےگ آسف ںیم ابرہ ای رھپ مت واہں ریم

 مہ  یھب یھب لم ےتکس ںیہ ۔

وےسی یھب ھچک دن ےک دعب ںیم ڈنلن الچ اجؤں اگ نیسح وک واہں رضوری اکم ڑپ ایگ اھت سج یک وہج ےس وہ واسپ 

 ںیہن آ اکس ۔ورہن ںیم اب کت واسپ اج اکچ وہات دور  ےن اھجمسےت وہےئ اہک ۔

 اکچ اھت ہکبج ادنر یہ ادنر اکی ڈر اھت ارگ وہ یکیک اےس دوابرہ ہن دس دن ںیم یہ وہ ان ےک رھگ ےس اجےن اک ہلصیف رک

 یلم وت ۔

اےنپ ذجابت وک تبحم اک انم وہ دے اکچ اھت ۔ارگ وہ اچاتہ وت راہین اےس ائاش ےک ابرے ںیم وپھچ اتکس اھت نکیل وہ 

  ۔بس ھچک وخد ےس رکان اچاتہ اھت وہ اس یکیک وک اینپ زدنیگ ںیم اشلم رکان اچاتہ اھت

نکیل اس یک نہب ےس وپھچ رک ںیہن وہ راہین وک اس اسرے ےصق ںیم اشلم ںیہن رکان اچاتہ اھت راہین اقمس ےک اسھت 

 اھب، رک آیئ یھت اور اس ےک اسھت رھگ واولں ےس وکیئ قلعت ہن ےھت ۔

  ہن  ائاش ےک اعمےلم ںیم وکیئ رکس ںیہن  انی اچاتہ اھت اےس ڈر اھت ہک ہی ہن وہ ہک راہین یک وہج

 

ڑ
 ھگ
ب

ےس یتنب ابت 

 اجےئ اس ےیل اس ےن رھگ وھچڑےن اک ہلصیف یھب رک ایل اھت

دور  اس ابر  یلہ ابر وخد رغض وہ رک وسچ راہ اھت اےس ائاش اینپ زدنیگ ںیم اچےیہ یھت اےس نیقی اھت ائاش اس 

 یک زدنیگ ونسار دے یگ
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💕 

 اابقتسل ایک ۔ ایح ےن ےسیج یہ الکس ںیم دقم راھک وھپولں یک ابرش ےن اس اک

آج حبص ےس یہ اس اک ومڈ آف اھت آج راحین آےن واال اھت نکیل وہ ںیہن آای سج رپ حبص حبص یہ وہ رخاب ومڈ ےک 

 اسھت اہیں آیئ یھت نکیل اس رطح ےس وھپولں یک ابرش د ھک رک ےب اسہتخ رکسما دی

  ۔راحین یک وہج ےس اس اک رخاب وہا ومڈ ااچکن یہ ویص یک وہج ےس ااھچ وہایگ

 انتک ااھچ اھت اس اک دوتس ایح وسےتچ وہےئ الکس ںیم دالخ وہیئ ۔

 وںیہ  ر  اجؤ ایر ۔ وھتڑا ربص رک ول تہب دلجی ےہ ایک ادنر آےن یک وہ اےس وھگر رک  وبال

 ہکبج وخد زنیم رپ ھٹیب  ہن اجےن وہ زنیم رپ ایک رک راہ اھت ۔

   انبےئ اس ںیم اوگنیھٹ رھک راہ اھتایحےن کنھج رک داھکی وت وہ زنیم رپ وھپولں یک ویتپ

ش

 ں ےس اہرٹ ی

 یسک وک رپووپز رک رےہ وہ ایحےن آاسکڈیئ وہ رک وپاھچ ۔

 اہں ایر نکیل تہب ڈر گل راہ ےہ ںیہک وہ ااکنر ہن رکدے دواتسہن ادناز ںیم وبال وت ایح رکسمایئ

 وہاجںیئ یگ اس یک ۔ارے اپلگ ںیہمت وکن ااکنر رکے اگ مت وت ش رک وہ اسری زدنیگ ےک ےئل ا رٹ

 

ٹ

ن

می

ن

ی ب

 

ب
 

 اہں نکیل اس یک تمسق رپ وھتڑا اوسفس ایک اجاتکس ےہ

 ایح ےناےسڑیھچےت وہےئ اہک وت وہ ڑمرکذرا اس رکسماای اور رھپ ےس اےنپ اکم ںیم رصموف وہایگ ۔
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 ب ویص ےن وےسی مت وت ڑبے ےپھچ رمتس ےلکن ےھجم یھب ںیہن اتبای وکن ےہ وہ دببیصن ۔ایح اب یھب ابز ہن آیئ ۔

 دیسےھوہ رک ایس دل ےک رقبی اکی ےنٹھگ رپ ھٹیب رک ایح اک اہھت اےنپ اہھت ںیم اھتام ۔

ںیم ںیہن اچاتہ اجاتن ہک وہ دب بیصن ےہ ہی وخش بیصن نکیل ارگ وہ ریمی زدنیگ ںیم آیئگ ایح وت ںیم وخش بیصن 

 وہ اجؤں اگ ۔

 ال ہکبج ایح وک اس ےک ارادوں ےس ڈر  ےنگ اگل اھت ۔وہ اس اک اہھت اھتم رک ااسحس ےس رھبوپر ادناز ںیم وب

 ویص مت ےن ریما اہھت ویکں اھتام ےہ وہ ویفنکز وہ رک وپےنھچ یگل ۔

ویکہکن اب اہں ای ہن ںیہمت  رکان ےہ ۔ریما بلطم ےہ ہک اب مت یہ اتبؤ یگ ہک مت وخش بیصن وہ ہی دببیصن وہ 

  رکسماےت وہےئ وبال اھت

 رہ یئگ وہ اس ےک ابرے ںیم ااسی وساتچ اھت ۔ہکبج ایح اےس د ھک رک 

ایح زیلپ دلجی وبےل ایر ریما دل تہب زور ےس دڑھ  راہ ےہ ۔ایر دلجی رکو ےھجم تہب ڈر گل راہ ےہ ویص 

 دشت ےس رھبوپر ادناز ںیم اس ےک اسےنم اےنپ دل یک تیفیک ایبن رک راہ اھت

 ہکبج اس ےک اافلظ ایح وک استق رک ےئگ ےھت ۔

 ےکٹھج ےس اانپ اہھت ویص ےک اہھت ےس اکنال اور رقتابی اھبےتگ وہےئ واہں ےس  لک یئگ ۔ اس ےن اکی

 ایر اےس ایک وہ ایگ ٰیمظع رقبی ڑھکی وپےنھچ یگل ۔
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 اہےئ رشمیق یکیک رشام یئگ وہیگ ن رصےنےس وحہلص دای اھت ۔

 ڈر اجاگ اھت ۔ہکبج اس ےک اس رطح ےس اہھت ڑھچا رک اجےن رپ ویص ےک دل ںیم اس ےک ااکنر اک 

 ںیہک اس اک ش اب ہن وت ںیہن ویص ےن اےنپ دل اک ڈر زابن رپ الای ۔

اووہ ویص وت اس ےس اس رطح ےس ااچکن ااہظر تبحم رکے اگ وت رنوس وت وہیگ ہن نشنیٹ تم ےل آج ںیہن لک 

 ۔وخد یہ ےھجت آرک ش اب دے دے یگ ااچکن وہا ہن ہی بس ھچک ایس ےئل رپاشین وہ رک یلچ یئگ ےہ 

 ن رص اور یمظع دوونں ےن اےس اھجمسےن واےل ادناز ںیم اہک اھت

 وہپ وسااسی یہ وہ ویص زرہ بل ڑبڑباای

💕 

 

ائاش اسہیم ےک اسھت اشک گ ےس آیئ وت وہ تہب زیبار یھت ہکبج اسہیم اینپ دنسپ یک زیچ ںی یتیل اےس داھک ریہ یھت 

 ۔

 اس اک ذنہ اس وتق رصف اور رصف اینپ الکس وہ وہں اہں ںیم ش اب دیتی اس ےک اسھت لچ ریہ یھت ہکبج

 ےپ اھت ش  وہ ںیہن ےل اپیئ ۔
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نسحم وک ےئگ وہےئ اچر اپچن دن زگر ےکچ ےھت ۔وہ یسک وکرس ےک ےلسلس ںیم دیئب ایگ اھت اب ہی وکن اس وکرس اھت ہی 

 وکیئ ںیہن اجاتن اھت وساےئ نسحم ےک آوارہ دووتسں ےک ۔

بک ےس ںیہمت ہی ڈرسی داھک ریہ وہں ہن اجےن ایک وسچ ریہ وہ مت ۔اسہیم  اہمترا دایھن اہکں ےہ ائاش ںیم

 ےن اس اک دایھن اینپ رطف ایک

 وسری ابیج ریما دایھن ںیہن اھت ااھچ ےہ ےل ںیل

 ائاش وفراً ےس وبیل

 ےل ولں یگ اہمتری راےئ یک رضورت ںیہن ےہ وہ ےصغ ےس اےس د ھک رک وبیل وےسی یھب وہ اےس زایدہ دنسپ ںیہن

رکیت یھت دنسپ وت اےس ائاش یھب ںیہن رکیت یھت نکیل ایک رک  یتک یھت اب اسری زدنیگ یہ ولوگں ےک چیپ زگارین 

 یھت اس ےن ۔

مت ایھب کت آینپ الکس ےک ابرے ںیم وت ںیہن وسیتچ ارگ وسچ یھب ریہ وہ وت وکیئ افدئہ ںیہن ویکہکن مت ےن وکاسن 

 ےت یہ اہمتری اشدی وہ اجےئ یگ ۔ایلگ الکس ںیم اجان ےہ نسحم اھبیئ ےک آ

ایس ےیل ےب اکر ںیم ان ڑپاھویئں رپدایھن دے دے رک اینپ رظن رخاب ہن رکو ےھجم ادنیھ اھبیب رہزگ ںیہن 

 اچےیہ وہ ان  ڑچاھ رک وبیل ۔

 رھپ ےب رشومں یک رطح رکسماےن یگل اینپ ابت وک ذماق اظرہ رکےن ےک ےئل ۔

  رکسماےن یک اناکم وکشش رکےن یگل۔اس ےک اس رطح ےس رکسماےن رپ ائاش یھب
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 وہ دوونں ابرہ ڑس  رپ ڑھکی یسک رےشک  اک ااظتنر رک ریہ یھت ہک اسےنم یہ اگڑی یس اےس وہ ارتات رظن آای ۔

 اور اب وہ ایس یک رطف آ راہ اھت ائاش ےک روےٹگن ڑھکے وہ ےکچ ےھت ہک ہی ہن وہ ہک وہ اےس اچہپن ےل

 ن یک الماقت راہین ےک رھگ ہپ وہیئ یھت ۔رھپ اس یک تریت ںیہناور اسہیم ےکاسےنم اتبدے ہک ا

دوونں آںیھکن یتخس ےس ےجیھب وہ رقتابی اکپن ریہ یھت ڑکیتک دوھپ ےن ےلہپ یہ اس اک رگن دیفس ےس رسخ رک دای 

 اھت ۔

 اینپ آںیھکن وہ اےس داتھکی وہا رکسما رک اس یک رطف رھب راہ اھت اےس نیقی اھت ہک وہ اےس اچہپن اکچ ےہ ائاش ےن

 سک ےک دنب رکیل ۔

 اور اس ےک اےنپ رقبی آےن اک ااظتنر رکےن یگل

  .اکی۔۔۔۔ دو۔۔۔ نیت ۔

ایک وہ ایگ ےہ ںیہمت ائاش ولچ رےشک واال بک ےس رواک وہا ےہ اسہیم  اس اک اہھت اھتم رک رےشک یک رطف ےل ےک 

 اجےن یگل

وہ ش  اینپ اشتم وک اینپ اویلگنں ںیم نگ ریہ یھت رپ واہں اسےنم وکیئ ںیہن اھت اس ےک رقبی وکیئ ںیہن آراہ اھت 

 وکیئ ہن اھت  اس ےن اچروں رطف رظنںی امھگ رک داھکی ۔

 وت وہ ھچک افےلص رپ ڑھکا اےس یہ وھگر راہ اھت ۔وھگرںیہن راہ اھت اشدی ان آوھکنں ںیم رنیم یھت ۔
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 یئگ وت رکسماای اھت وکیئ ااجنان اس ااسحس اھت وہ اکی لپ ےک ےئل اےس د یتھک یہ رہ

 وبلں ےس ںیہن اینپ آوھکنں ےس وہ اس ےس رقتًابی اپچن ھچ ٹف یک دوری رپ ڑھکا اھت ۔

 ائاش وک ااسی وسحمس وہا ہک وہ اس اک وخف ھجمس ایگ وہ اشدی اجن اکچ اھت ہک وہ ڈر یئگ ےہ۔

 ائاش اخومیش ےس رےشک ںیم ھٹیب یئگ ۔

وخد ےس دور  دور  دور ڑھکا رظن آایوہ اانت دور اج اکچ اھت ہک اب کیھٹ ائاش ےن رےشک ےس ڑم رک داھکی وت وہ اےس 

 ےس رظن یھب ںیہن آ راہ اھت ۔

 ائاش ےن وکسن اک اسسن ایل ۔

اےس کش ںیہن نیقی اھت ہک دور  اجن وبھج رک واہں ےس ڑم ایگ ےہ ۔اشدی اس ےک رہچے رپ وخف د ھک اکچ اھت وہ 

 رپ وکسن یھتھجمس ایگ اھت ۔نکیل ش  یھب اھت ائاش 

💕 

 دور   تہب وخش اھت آج ےنتک دونں ےک دعب اس ےن اےس داھکی اھت ۔

 نکیل وہ اینت زایدہ ڈری وہیئ ویکں یھت وہ یکیک ش  اس ےک اسھت یھت وہ وکن یھت۔

ش  یھب یھت دور  وک ابلکل یھب ایھچ ںیہن یگل ۔اور ہن یہ اس ےن ےس دایھن اےس داھکی اھت اس اک اسرا دایھن وت 

 ش ہپ اھت ش   یتخس ےس آںیھکن دنب ےئک ڑھکی یھتائا
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 اےس نیقی اھت وہ ایس ےس وخزفدہ ےہ ۔

  ب وہ اس ےک رقبی ےس زگر رک اس ےک ےھچیپ یک رطف اج رک راک وت اس ےن اچروں رطف ڑم رک داھکی اھت ۔

یک رظنوں اور  ب کت وہ رےشک ںیم یھٹیب اےس د یتھک ریہ رصف بت کت یہ ںیہن ہکلب  ب کت وہ رہشک اس 

 ےس دور ہن وہ ایگ بت کت وہ ائاش یک رظنوں ےک اصحر ںیم راہ ۔

 ایک وہ یھب اےس دنسپ رکیت یھت ۔

رضوری ںیہن ۔نکیل درد  ےک ےیل اانت یہ اکیف اھت ہک وہ یکیک اس یک زدنیگ یتنب اجریہ یھت وہ ےس اانت اچےنہ ےگل 

س ےک دل ںیم سب اجےئ یگ  ہی وت اس ےک ومہ و امگن اگ اس ےن  یھب وساچ یھب ہن اھت رصف اکی یہ ابر ںیم وہ ا

 ںیم یھب ہن اھت ۔

ںیم تہب دلجی ںیہمت اینپ زدنیگ ںیم اشلم رک ولں اگ ائاش۔ اشدی یہ ےھجم زدنیگ ںیم یسک زیچ اک اانت ااظتنر راہ 

 وہں انتج ںیہمت اینپ زدنیگ ںیم اشلم رکےن اک ےہ ۔

  آںیھکن دنب رکےت وہےئ رصف اور رصف ائاش وک یہ مت ںیم ااسی یھب ایک ےہ ش  یسک اور ںیم ںیہن

 

 
 ۔وہ ڈیب رپ ا

 وسچ راہ اھت اےنت مک وتق ںیم وہ یکیک اس ےک ذنہ و دل رپ وسار وہ یکچ یھت

💕 

  اچر دن ےس ایح اک وکیئ ش اب ہن آای ہن وت وہ ویین آریہ یھت اور ہن یہ اس اک وفن اڈنیٹ رک ریہ یھت

 ز مک اس ےس اس زیچ یک ادیم ںیہن یھت ویص اتھجمس اکچاھت ہک وہ اےس دنسپ ںیہن رکیت ۔اشدی ںیہن انیقی اےس مک ا
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 اور ارگ رکیت یھب ےہ ۔وت اس رطح ےس ںیہن

 اشدی ویص ےن رضورت ےس زایدہ دلج ابزی اک اظمرہہ ایک اھت ۔

 اےس ےلہپ ایحوک اامتعد ںیم  انی اچےیہ اھت ۔

  ۔رھپ اےس اینپ تبحم اکااہظر رکان اچےیہ اھت

یمظع اور ن رص اےس ایھب کت ایس ابت یک ادیم دآلےئ وہےئ ےھت ہک ایح اک ش اب اہں وہاگ نکیل ویص ھجمس اکچ اھت 

 ہک ایح اک ش اب اہں ںیہن ہکلب ہن ےہ ورہن وہ اس اک وفن ااھٹیت مک ازمک ویوینریٹس وت آیت ۔

 

می س

 رکات وت وہ نیس ہن رکیت ارگ وفن رکات وت اکل اکٹ نکیل اس دن ےک دعب وت ایح یک وکیئ درب یہ ہن یھت ارگ وہ اےس 
 
ح

 دیتی ۔

اور اس بس اک بلطم یہی اھت ہک اس اک ش اب ہن ےہ ای ویص رضورت ےس زایدہ انادیم اھت وہ وخد یہ اےنپ دل یک 

 تیفیک ےس انوافق اھت

💕 

ے وہےئ اہک اےس الوعش

 

کلی

ن

ن
ری وطر رپ اس اک ااظتنر اھت ائاش وےسی وہ آدیم واسپ ںیہن آای دکنھ ےن الکس ےس ابرہ 

 ویکں وہ وخد یھب ںیہن اجیتن یھت

 مت ویکں وپھچ ریہ وہ ائاش ےن وپاھچ ۔
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 ویکہکن اس ےن ریمے اسس  روےپ واےل اچٹ ٹیلپ رگایئ یھت  دکنھ ےن ےبیکت یس وہج اتبیئ ۔

 رخاب یک ےہ ۔دکنھ وت اکی ٹیلپ وک  ولل ںیہن  یتک ےھجت ادنازہ یھب ےہ ہک وت ےن اس یک ئاڈنیڈ رشٹ 

اور وےسی یھب اس ےن ےھجت نیٹنیک ںیم ےنلچ یک آرف یک یھت وت واہں اجرک اس ےک وسیپں ےس ھچک یھب اھک  یتک یھت ش  

 مک از مک اسس  روےپ ےس وت زایدہ اک یہ وہات ائاش ےن اےس وہ وایل آرف اید رکوایئ یھت ۔

 یک یگنہم یگنہم زیچںی اس ےن ریمی اس

ن

 

 

س  روےپ وایل اچٹ ٹیلپ رگایئ یھت وت ںیم ےن ویہ ںیم ویکں اھکیت ک

 ینیل ےہ سب اور اہجں کت اس یک رشٹ اک وسال ےہ وت ںیم ےن ںیہن اہک اھت ہک ئاڈنیڈ نہپ ےک آےئ ۔

 دکنھ ےن اہھت اھجڑےت وہےئ ابت  مت یک  ب رظن اچٹ ےک ےلیھٹ رپ ڑپی ۔

 اس ےن وصعمتیم ےس اہں ںیم رگدن الہیئ اھکین ےہ ائاش ےن اےس ےنلیھٹ یک رطف دےتھکی وہےئ وپاھچ وت

 لچ الھکیت وہں ائاش ےن آرف یک وت وفرا ےس اس ےک اسھت لچ دی ۔

💕 

 وہ اچر دن ےس اکجل ںیہن یئگ یھت ۔

 ویص اناجےن اےس ینتک ابر وفن رک اکچ اھت نکیل اس ےن وفن ںیہن ااھٹای ۔

 وہ اس ےک ابرے ںیم ااسی ےسیک وسچ اتکس اھتسب اکی یہ وسچ اس ےک رسرپ وسار یھت ویص وت اس اک دوتس اھت 

  راتھک اھت وہ دویتس وہ ایتسمں اس یک رکف وہ بس ھچک داھکوا  اھت ۔

ن

ي لي
ی
 ایک وہ اس ےک ےئل اس رطح یک 
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 ارگ اس ابت یک درب راحین وک گل اجیت ےہ وت وہ ایک وسےچاگ  اس ےک ابرے ںیم ۔

وکشش رک اکچ اھت نکیل اس ےن راحین ےس یھب ابت ہن یک اچر دن ےس لسلسم راحین یھب اےس وفن رپ انمےن یک 

 وثہیب اےس ڈاٹن ڈاٹن رک کھت یکچ یھت ۔

 نکیل ہن اجےن ایح وک ایک وہا اھت ۔

 اس اک ویوینریٹس اجےن اک یھب دل ںیہن رک راہ اھت ۔

اھچ وت ہتپ الچ ہک وہ دوونں آج حبص  ب وہ ابرہ آیئ وت امام اور اتیئ ایم دوونں یہ رھگ رپ ںیہن یھت اس ےن المزہم ےس وپ

 اشک گ رپ یئگ ںیہ ۔

ہکبج ان دوونں یک اشک گ وت ےلھچپ ےتفہ ایحوخد رکےک آیئ یھت  ب وہج وپےنھچ رپ ہتپ الچ ہک اس ابر وہ یسک اخص 

 دصقم وشک گ رپ یئگ ںیہ ۔

ایح وک سسجت ںیم التبم رکیئگ  ب ونرکاین اک ادناز یھب ھچک ااسی اھت ہک ایح وپھچ انب ہن رہ اپیئ ۔اس یک ذوینعم رکسماٹہ 

 اس ےن ہی اتبای ہک راحین اس ابر دیساھ اشدی رکےن ےک ےئل اہیں آ راہ ےہ ۔

ہی ابت ول رک ایح اخومیش ےس رمکے ںیم واسپ آیئگ ۔وہ وخد الوعشری وطر رپ اس زیچ اک ااظتنر رک ریہ یھت نکیل 

وہ وت وخد وک دنہل ےن د ےنھک ےکےیل ےباتیب ےس اینپ اشدی اک ول رک اےس وخیش ویکں ںیہن وہریہ یھت ہکبج 

 ااظتنر رک ریہ یھت

💕 
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ہی وت تہب ایھچ ابت ےہ راحین ہک مت اشدی رک رےہ وہ  ب کت ہی اسرے اعمالمت وہےت ںیہ بت کت ںیم یھب 

 اپناتسن آ اجؤاگن نیسح ےن وخربخشی یانیئ وتراحین رکسماای ۔

 ںیہمت ونیتں ےن اھبنسال ےہ ۔ اہں ابلکل ںیہمت آان اچےیہ آرخاکر بس ھچک

نکیل ںیم ےھجت ابزی ںیہن امرےن دواگن اقمس ےن وت ےلہپ اشدی رک ےک مہ ونیتں وک رہا دای نکیل دورسا ربمن ریما یہ 

 آےئ اگ راحین ےن ےتسنہ وہےئ اہک ۔

 وکیئ ابت ںیہن دورسے ربمن رپ وت رکےل ںیم رسیتے رپ رک ولں اگ ۔نیسح ےن ےتسنہ وہےئ اہک

 بلطم وت رسیتے ہپ رکےل اگ ۔ریتا بلطم ےہ ایک وت اشدی ےئلیک ایتر ےہ ۔راحین وک نیقی ہن آایایک 

ںیم اشدی رکےن اج راہ وہں ایر یکیک ںیم ےن دنسپ رکیل ےہ اور اس ابر ومم ڈڈی وک اےنپ اسھت ےل آؤں اگ تہب 

 وساچ ایر ںیم اینپ زدنیگ وک ےب اکر ںیم اکی ٹلگ یک ذنر رک راہ وہں ۔

  اس یکیک ےس انلم ریمے بیصن ںیم یہ ںیہن ےہ ۔اشدی

ایس ےیل ںیم ےن وساچ ےہ ہک اب ںیم اینپ زدنیگ ںیم آےگ ڑبوھں اگ اکی تہب یہ رایری یکیک ریتے ایر یک 

 زدنیگ ںیم آ یئگ ےہ ش  تہب دلجی ریتی اھبیھب اج اجےئ یگ ۔

 واعق یہ تہب وخیش وہیئ یھت ۔ہی وت تہب وخیش یک ابت ےہ ابلکل کیھٹ وساچ ےہ وت ےن ۔راحین وک 

 وھتڑی دری زمدی ابںیت رکےن ےک دعب راحین ےن وفن دنب ایک ۔
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  ب اس یک رظن اسڈیئ لبیٹ رپ ریھک ایح اور اینپ وصتری رپ ڑپی وہ ےباسہتخ رکسماای ۔

  یھب ریمی رشاریت یس زکن   ومکل کو  امیئ الفئ اس ےن رکسماےت وہےئ ایح یک وصتری وک وچام اھت اب ںیم ںیہمت

 اکشتی اک ومعق ےلم اگ ۔

 ہکلب ہشیمہ ےک ےئل ںیہمت اےنپ اسھت اہیں ےل آؤں اگ ۔

 وہ اس یک وصتری وک دےتھکی وہےئ اےنپ آےن واےل نیسح وتق وک اید رک راہ اھت

 

💕 

 رمکہ کیھٹ ےس اصف رکوا دای ہن اوب ےن رھگ آےت یہ وپاھچ اںیہن رکاےئ دار لم اکچ اھت ۔

 اجںیئ ںیم ےن رمکہ کیھٹ ےس اصف رکوا دای ےہ ۔ یج اوب ےب رکف وہ

 اور رضورت اک اسرا اسامن رھک دای ےہ ۔ائاش ےن اتبای ۔

 تہب ااھچ ایک اکی ابر رھپ ےس د ھک  انی وکیئ یمک ہن رہ اجےئ تہب ااھچ یکاک ےہ ۔

 یہ رےہ اگ ۔ںیم ےن ایھب کت داھکی وت ںیہن ےہ نکیل رقیف اتب راہ اھت ہک ابرہ ےس آای ےہ اکی ہنیہم 

اور ےسیپ یھب ےلہپ یہ دے دےی ںیہ وےسی وت ںیم اےلیک یکےک وک اہیں ہن رےنہ داتی نکیل وہ اہیں زایدہ وتق ںیہن  

ی د ھک ںیل ےگ ۔

ي ل
م
ف

 رےک اگ رھپ وکیئ ایھچ یس 
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 اوب ےن اچراپیئ رپ ےتھٹیب وہےئ اتبای

 ایک بلطم ےہ رصف اکی یکاک ےہ اامں ےن رپاشیین ےس اہک ۔

 ےہ ےلہپ یہ راہین یک وہج ےس ےلحم ںیم ابںیت اج ریہ ںیہ اب رکاےئ دار اکی االیک یکاک رےہ اگ وت زمدی ریما بلطم

 الکشمت رھبے یگ اامں ےن ائاش وک ادنر ےتجیھب وہےئ اہک اھت ۔

 ھچک ںیہن وہاگ ولوگں اک وت اکم ےہ ابںیت رکان نکیل اس وتق ںیمہ وسیپں یک رضورت ےہ اور ہی یکاک زایدہ ےسیپ

 دے راہ ےہ ۔

اور وہ دن ںیم اہیں رپ رےہ اگ یھب ںیہن حبص وسریے ےلکن اگ اور رات وک واسپ آای رکے اگ اور رصف اکی ےنیہم 

 یک وت ابت ےہ ۔

ائاش وک انہک ہک سج دوران وہ یکاک اہیں رھگ ےہ وہ اسےنم ہن آےئ اپین اک الگس وبلں ےس اگلےت وہےئ ا ںوں ےن 

 اور ڈر ایبن ایک اھت ۔ اینپ ےب اابتعری اک اکی

 ائاش ےن ش  آج یہ حبص وسیج اک ولحہ انبای اھت ٹیلپ ےل رک واسپ ادنر یلچ یئگ

 وت ایک وہ اینت ےب اابتعر یھت ہک رکاےئ دار یک اسھت اھب، اجیت ۔

 ولحے یک ٹیلپ وک ویہ ریتھک اس ےن اپین اک الگس وبلں ےس اگلای اھت ۔

 ں ےک ذرےعی ابرہ آےن اگل ۔ےلگ ںیم اسنھپ آ وسؤں اک وگال آوھکن
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ائاش وہ ولحہ انبای اھت ےل آو  اہمترے اوب وھتڑی دری ںیم  رھپ داکن رپ واسپ ےلچ اجںیئ ےگ اامں یک آواز ےن اےس 

 وتمہج ایک

 یج ایم آیت وہں ۔اےنپ آ وس اصف رک ےک ولحے یک ٹیلپ اکی ابر رھپ ےس ااھٹےن یگل۔

  رھگ اجرک ڑپھ ےل ۔وہ یھب ااظتنر رک ریہ وہیگ ریتا ایم ےن اہک ۔ائاش آج یک ڈنہی انبدی ےہ وت اج دکنھ ےک

 اس ےن اکی رظن اوب ےک رہچے وک داھکی ش  ےب اترث اھت اکی دکنھ اک یہ رھگ  اھت اہجں اس رپ وکیئ اپدنبی ہن یھت ۔

💕 

اھچ وت وہ ےب اسہتخ وت ےن ہلصیف رکایل ےہ ہک وت اج رک یہ رےہ اگ اےس اانپ اسامن کیپ رکےت د ھک رک اقمس ےن وپ

 رکسماای ۔

نیقی امن مہ رھپ یھب اسھت یہ رںیہ ےگ ۔اور وےسی یھب اب ںیم زایدہ وتق کت اہیں روہں اگ راحین یک اشدی 

 کت وت رانہ یہ ےہ ۔

 دور  ےن ٹکیج گیب ںیم راھک ۔

ن کیپ رکواےن اہں حیحص ےہ وےسی یھب وکن اس مت ےن ریمی ابت امن ینیل ےہ ۔اقمس اس ےک اسھت اس اک اسام

 ںیم دمد رکےن اگل ۔
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نیسح اتب راہ اھت ہک راحین یک وہےن وایل ویبی تہب االفوطن ےہ ۔ذرا وسچ اےس رومسں ںیم گنت رکےت وہےئ 

انتک زما آےئ اگ دور   یلہ ابر اشدی اڈنیٹ رکےن اجراہ اھت نکیل اس ےک ابوش د یھب اس ےن اشدی یک اسری 

 رومسں ےک ابرے ںیم اتپ اھت ۔

  اقمس اجاتن اھت ہک وہ رصف اےس ابوتں ںیم اگلےن یک وکشش رک راہ ےہ ۔ہکبج

آج اشم وک یہ اےس اہیں ےس انلکن اھت ۔اس ےس ےلہپ اس اک اکی ابراجرک رھگ د ےنھک اک ارادہ اھت ش  دعب ںیم دبل ایگ 

 ائاش ےک رھگ رہتش ت انج اھت اس ےن وکاسن اسری زدنیگ واہں رپ رانہ اھت ش  وہ اانت زایدہ وساتچ اےس وت سب دلج ےس دلج

 اتہک وہ اےس اےنپ اسھت یہ دنلن ےل اج ےکس

💕 

 اٹیب یج اسیک اگل آپ وک رھگ میظع اصبح ےن وپاھچ

 رھگ وت تہب ااھچ ےہ اور اموحل یھب کیھٹ ےہ ۔

 اھت  ںیم ازییلی اٹسج رکولاگن ۔دور  ےن دوونں رمکوں اک اجزئہ ےتیل وہےئ اہک اےس رانہ وت اکی یہ رمکے ںیم

 ب ہک تھچ ہپ دو رمکے ےھت اکی ںیم اکیف اسامن اھت ہکبج دورسے رمکے ںیم اس ےک ےئل وھتڑا تہب اسامن 

 راھک ایگ اھت ۔

 ش  انیقی ایس ےک اامعتسل ےک ےئل اھت ۔

 سب اکی  ہلئس اھت ہک وارشوم رمکے ےس ابرہ اھت ۔
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 ت یک نشنیٹ اتیل ۔نکیل اس ےن اس ےن وکن اس اسری زدنیگ اہیں رانہ اھت ش  اس اب

 ےھجم سب اکی  ایس ابت یک نشنیٹ یھت ہک آپ وک دنسپ یھب آےئ اگ ای ںیہن ۔

ہی ااملری ےہ آپ ابرہ اجےن ےس ےلہپ اانپ رضوری اسامن اہیں رھک رک ال  رک دای رکںی  ابیق افصیئ وریغہ مہ رکوا 

 دای رکںی ےگ اور آپ وک اھکےن ےنیپ اک یھب وکیئ  ہلئس ںیہن وہاگ ۔

 ا لک اھکےن ےنیپ یک آپ وک نشنیٹ ےنیل یک رضورت یھب ںیہن ےہ اھکان ںیم ابرہ ےس اھکؤں اگ دور  ےن ان ںیہن

 یک نشنیٹ زمدی مک یک یھت ۔

 ورہن ےنتج ےسیپ دور  ےن اںیہن دےی ےھت ان اک ارادہ اےس وہلٹ یسیج وہسایلت دےنی اک اھت ۔

ںیم ےچین اج راہ وہں ہی ےچین امہرا یہ رھگ ےہ آپ وک یسک کیھٹ ےہ اٹیب ےسیج آپ یک رمیض ۔اب آپ آرام رکںی 

 زیچ یک رضورت وہ وت  اتبےیئ اگ ۔

 یج رضور رضور دور  ےن رکسماےت وہےئ اںیہن اجیھب ۔اور وخد ڈیب رپ رگ ایگ ۔

 او ایر ہی اانت تخس ڈیب ےہ دور   واسپ اس  ڑھکا وہا ۔

  للخ  دنسپ ہن اھت ۔بلطم ڈیب جنیچ رکواان ڑپے اگ دور  وک اینپ دنین ںیم

 ابیق وت وہ ےسیج ےسیت یھب زگرا رک اتکس اھت نکیل اےنپ وسےن ےک ےئل اےس اکی اےھچ ڈیب ےک رضورت یھت۔
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ا لک ےس ہہک دوں ایک دور  ےن وساچ اھت ۔ںیہن ایر وہ وت لکش ےس یہ ااسی گل راہ اھت ہک ریمے اہیں رےنہ یک وہج 

 ےس نشنیٹ ںیم ںیہ ۔

 ن وھتڑی رک رےہ ںیہ  ںیم ےسیپ دے راہ وہں دور  ےن وساچاہں وت وکیئ ااسح

 ےسیپ دے راہ وہں وت اس اک بلطم ہی وت ہی ےہ ہک اںیہن وضفل ںیم نشنیٹ داتی روہں ۔

 ڈیب یہ ان ںیم وخد جنیچ رکوا ولں اگ اس ےن وسےتچ وہےئ اےنپ رکیسرٹی وک وفن ایک اھت

 یھب اج اتکس اھت ۔ایس ےیل وہ اہیں رےنہ وک ایتر وہایگ اھت ۔ہی رھگ اس ےک آسف ےس اانت رقبی اھت ہک وہ دیپل 

 

💕 

ے یہ اس ےن اےنپ رھگ ےک اسےنم اکی ڑبی یس اگڑی ڑھکی دیھکی اداھر امےنگن واےل آےئ وہےگن

 

کلی

ن

ن
 سب ےس 

 دح ےہ اینپ اینت ڑبی اگڑی ےہ اور ریمے امومں وک وکسن ےس ںیہن رےنہ دے رےہ ۔

 ۔اس  اگڑی وک چیب رک ےسیپ ےلںیل

ای اہلل ہی یسیک داین ےہ وھتڑا اس ربص ڈال دنبوں ںیم امومں کیھٹ وہاجںیئ ےگ وت بس ےک ےسیپ دے دںی ےگ ہن وہ 

 ڑبڑباےت  وہےئ رھگ ںیم دالخ وہیئ

  ب اسےنم نحص ںیم یہ نیت رکویسں رپ دو ااجنن اور اکی اجان اچہپان رہچہ داھکی ۔
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کت آایگ ۔آج کت ںیم وھچڑوں یگ ںیہن اےس۔ اکی وت یطلغ اینپ  ای اہلل ہی دنبہ ریمی اکشتی اگلےن ریمے رھگ

 اورپ ےس ریمے رھگ آایگ وہ زیتی ےس آےگ آیئ یھت ۔

امومں ریمی وکیئ یطلغ ںیہن ےہ ہی وخد آرک ھجم ےس رکٹاےئ ےھت رھپ ان یک رشٹ رپ اچٹ رگیئگ یطلغ ان یک 

 ےن وھتڑی ہن وبال اھت ہک آرک ھجم ےس اینپ ےہ ا ںوں ےن وخد اجن وبھج رک اےنپ رشٹ رخاب یک یھت ںیم

 رکٹاںیئ۔

 اےس نیقی اھت ہک اب کت اتشب اس ےک امومں ےک اکونں ےک وحاےل  رہ ابت رک اکچ وہاگ  ۔

 ایس ےیل وہ اینپ افصیئ دیتی امومں ےک رقبی آ یھٹیب ۔

ک امہمن آےئ ںیہ ےلہپ اںیہن السم رکو  امیم ےن اےس رظنوں یہ رظنوں ںیم وھگرا اھت

ن

 ي
ھی
  ۔د

 ہکبج اس یکیک ےک وصعمم ادناز رپ وہ یھبس  رکسماےئ اج رےہ ےھت ۔

 وت ہی ےہ ہ اٹپہخ امام ےن اتشب ےک اکن ںیم اہک وت وہ رکسماےت وہےئ اہں رسالہےن اگل ۔

االسلم مکیلع آیٹن االسم مکیلع ا لک االسلم مکیلع دنگی رشٹ ۔آیٹن ںیم ےن ان یک رشٹ رخاب ںیہن یک یھت ہکلب 

ےن ریما اصقنن ایک اھت ۔اس ابر اس ےن اسس  روےپ وایل ٹیلپ اک انم ںیہن ایل اھت ویکہکن اےس نیقی اھت ہک اس ا ںوں 

 یک رشٹ اسس  روےپ ےس یگنہم یہ وہیگ ۔

 ومکیلع االسلم اٹیب اہیں آ رک وھٹیب آیٹن ےن رکسماےت وہےئ اہک ۔
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  اک ااشرہ رکریہ یھتدکنھ ےن اکی رظن امیم یک رطف داھکی ش  اےس اس  رک واہں ےنھٹیب

 اھبیئ اصبح ںیمہ آپ یک یٹیب رہ روپ ںیم لوبل ےہ ۔اےس اےنپ رقبی اھٹبےت وہےئ ا ںوں ےن رکسما رک اہک ۔

ےھٹیب ےھٹیب اےنت اےھچ ر ےت یک اںیہن  ادیم ہن یھت وہ وت وخد وسچ رےہ ےھت ہک ااچکن ان یک یٹیب ےک ےیل اانت ااھچ 

 رہتش اہکں ےس آای ۔

وت وسال یہ دیپا ںیہن وہات اھت نکیل یٹیب یک ذات یھت وہ اس رطح ےس اہں رکےک اےنپ وصعمم دکنھ وک ےب ااکنر اک 

 ومل ںیہن رک ےتکس ےھت ۔

 مہ ھچک دونں ںیم وسچ رک ش اب دےگنی امومں ےن ابت اھبنسےتل وہےئ اہک

اکنح اچےتہ ںیہ ابیق  یج ابلکل آپ وسچ رک ش اب دںی ںیمہ یھب وکیئ دلجی ںیہن ےہ یف ااحلل وت مہ رصف

 دکنھ یک ڑپاھیئ  مت وہےن ےک دعب یہ آےگ وسںیچ ےگ

بت کت اتشب یھب اانپ اسرا زبسن یہی اپناتسن ںیم لٹیس رکےل اگ ریما اٹیب آپ یک یٹیب وک یسک زیچ یک یمک ںیہن وہےن 

 دے اگ ۔ا ںوں ےن امومں وک اامتعد ںیم ےتیل وہےئ اہک ۔

  یھب ہن اھت ہک ہی رخاب رشٹ اک رہتش ےل رک آےچنہپ اگ ۔ہکبج دکنھ ےک وت ومہ و امگن ںیم

ان ولوگں ےک اجےن ےک دعب امومں اور امیم تہب وخش ےھت وےسی اےس وت وہ رخاب رشٹ ھچک اخص دنسپ ہن اھت 

 نکیل امومں اور امیم یک وخیش دےتھکی وہےئ وہ پچ یہ ریہ ۔
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 یانیکچ یھت ۔ےسیج ےتنس وہےئ امومں اور امیم اےنت دونں نکیل اکجل ںیم وہےن واال واہعق وپری لیصفت ےس دوونں وک

 ےک دعب لھک رک رکسماےئ ےھت ۔

 

💕 

 ایک یچس وہ ریتا رہتش ےل ےک آایگ ۔ائاش  ےتکہچ وہےئ وبیل یھت ۔

   ارے اور ںیہن وت ایک اب دانھکی ںیم ےسیک اس ےس اانپ دبہل یتیل وہں ۔انین ہن اید دالدہ وت ۔ ریما انم یھب دکنھ ںیہن

ڑبا آای ریمے اسس  روےپ اک اصقنن رکےن واال ۔دکنھ ےن اینپ ولہپان ریگی داھکےت وہےئ اےنپ دوونں ابزو 

  یک آنیتس اورپ ڑچایئ

 ایک رک ریہ ےہ دکنھ ہی ےکنت اپھچ ائاش ےن اس یک یلتپ یلتپ ابزوؤں اک ذماق اڑاےت وہےئ اہک ۔

 یک وھگری اک وکیئ ارث ہن ایل ۔ سج رپ دکنھ ےن اےس وھگر رک داھکی نکیل ائاش ےن اس

 وےسی ںیم وسچ ریہ وہں ریتی اشدی رپ وکن وکن ےس اگےن اگںیئ ےگ ائاش ےن ابت ںیم ےس ابت اکنیل

 او ولیہ وکیئ اگےن ںیہن اگںیئ ےگ ۔

چا ل  اکنح یہ وہاگ اور اکنح ےک دعب وہ الچ اجےئ اگ ۔ویکہکن وہ اہیں ںیہن راتہ
فل
 اشدی ریمی ڑپاھیئ ےک دعب وہیگ 

 دنلن ںیم راتہ ےہ اہیں رپ اانپ زبسن ٹیس رک راہ ےہ ۔
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 بلطم ویتیل ڈنما ائاش ےن رشارت ےس اکس ے دنکےھ رپ اانپ دنکاھ امرا ۔

اہےئ اکش ںیم یھب ریتے اسھت دنلن اور ریپس یک یری رکیت نکیل ریمے بیصن ںیم وت ویہ اھکل ےہ اتای اک نسحم 

 وبیل ۔ ائاش اس ےک اسھت اچراپیئ رپ ےٹیل وہےئ

۔ائاش یک ابت ول رک دکنھ وک دھک وہا ۔وہ ےسیک نسحم ےسیج آوارہ صخش ےک اسھت اسری زدنیگ زگارے یگ 

 نکیل اس یک ادایس دور رکےن وک ابت دبل یئگ

 وےسی ریتے رھگ ںیم ش  رکاےئ دار آای ےہ وہ یھب وت ابرہ اک ےہ

 داتھک اسیک ےہ دکنھ ےن وپاھچ

 ںیہن داھکی اےس اوب ےن ےھجم عنم ایک ےہ اس یک ومش دیگ ںیم ابرہ ےنلکن ےس ۔ ےھجم ںیہن اتپ ںیم ےن ایھب کت

زایدہ رت اےنپ آسف ںیم یہ راتہ ےہ ڑبا یہ وکیئ رخنالی آدیم ےہ اانت اگنہم ڈیب وگنماای ۔وسےن ےک ےئل ۔ہک ریمی ایم 

  ںیم ااسی ڈیب دںی ےگ ۔

ن

 ڑ
 ہ
ج ب
 وک رسحت وہیئگ  یتہ ںیہ ریتے 

 ں ےنسنہ یگل ۔ائاش ےن اتبای وت دون

 ایر ہی اایمں  اور امایمں یھب ہن اجنےن ایک ایک زیہج ںیم دےنی اک وسیتچ ریتہ ںیہ ۔

  وت وخش بیصن ےہ ورہن ہی 
ُ

 

اٹیب امایمں ںیہن رصف امیم وہ یھب ریتی ابیق داین واولں ےک امایمں  ایسی ںیہن وہیت ت

 امایمں ہن وسیلیت ااموں  ےس یھب آےگ وہیت ںیہ ۔
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ہ قہ اگلای ۔اور اتایئ
 ں۔ ۔۔۔؟دکنھ ےک وسال رپ ائاش ےن ق

وہ وت ایھب ےس  ےھجم آوھکنں ےس لتق رکےن اک ارادہ ریتھک ںیہ دنبہ وپےھچ ارگ ںیم دنسپ ںیہن وہں وت سک ےن ںیتنم 

یک ںیہ رہتش الےن ےک ےیل نکیل ںیہن ۔ہہک ریہ یھت ہک ااسحن امون ریمے نسحم اک ش  اہیں رہتش ےل ےک آای ںیم 

  وہں اس نسحم وک وپ اتھچ وکن ےہ   ب ںیہک دال دی یلگ بت امہرے رہتش ےنیل آےئگ ۔وپیتھچ

۔ دہعف رک اس وتق ںیم ان ولوگں ےک ابرے ںیم ابت ںیہن رکان اچیتہ ںیم ےھجت ہتپ ےہ ھچک دن ےلہپ ابزار ںیم ایک 

 وہا ۔

روازہ وھکال اےس ںیم ےن ابزار ںیم ےھجت اید ےہ  ب مہ راہین آیپ ےک رھگ ےئگ ےھت واہں اکی یکاک اھت سج ےن د

 داھکی ےھجم دےتھکی یہ وہ ریمی رطف آےن اگل ۔

ےھجم وت اگل ےک ںیم یئگ ریمے اسھت اسہیم ابیج یھت ارگ اںیہن اتپ لچ اجات ہک ںیم راہین ابیج ےک رھگ ہپ یئگ یھت وت 

 ریمی اشتم وت یکپ یھت ۔

 ک بط ےئک ریغب واہں ےس الچ ایگ ۔نکیل اشدی وہ دنبہ وخد یہ ھجمس ایگ ایس ےئل ےھجم اخم

 ائاش ےن اتبای

 ہی یھب وت وہ اتکس ےہ ہک اس ےن ںیہمت اچہپان یہ ہن وہ دکنھ ےن اہک ۔

ںیہن ایر وہ ےھجم اچہپن اکچ اھت ےھجم اکپ اتپ ےہ ائاش ےن نیقی ےس اہک ۔وھتڑی دری زمدی اس ےک رھگہت رک وہ اےنپ رھگ 

 یلچ یئگ
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💕 

ور امیم ےن ر ےت ےک ےیل احیم رھب دی یھت وہ ول، تہب وخش ےھت اور دلج ےس دلج اکی ےتفہ ےک دعب امومں ا

 رمس رکان اچےتہ ےھت ۔

 دکنھ یھب تہب وخش یھت ویکہکن اس ےک امومں  اور امیم تہب وخش ےھت ۔

 اےس دنہل انبےن اک وسےتچ وہےئ امیم یک آںیھکن وت ایھب ےس یہ من وہےن یگل ۔

یگ اکنح واےل دن دکنھ ےن ےب رشیم یک اثمںیل اقمئ رکےت وہےئ ان ےک ےلگ ںیم امیم ںیم وکاسن ش ڑا ونہپں 

 ابںیہ ڈال رک وپاھچ

اس ابت یک ےھجت  نشنیٹ ےنیل یک رضورت ںیہن ےہ اتشب ےک رھگ واولں ےن اہک ےہ ہک ش ڑا ان ےک رھگ ےس آےئ 

 اگ ۔

ںیم ےن ابزار ںیم دنسپ ایک اھت اور آپ وک ارے ہی ایک ابت وہیئ  ںیم اینپ رمیض ےس ش ڑا الؤں یگ وہ ش  اس  دن 

 داھکای یھب اھت ےلین رگن واال دکنھ ےن اید رکواےت وہےئ اہک دکنھ اٹیب وہ ش ڑا اکنح ںیم ےننہپ واال ںیہن ےہ ۔

 اکنح ںیم وشخ رگن ےک ڑپکے ےنہپ اجےت ںیہ

 ریتی اسس رسس اتشب یک دنسپ اک ش ڑا الےگنیئ ۔امیم ےن اھجمسےت وہےئ اہک

  ابت وہیئ اکی وت دنہل یھب اس یک دنسپیک اور ش ڑا یھب اس یک دنسپ اک ش ڑا دنہل یک دنسپ اک وہاگ ۔ہی ایک
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 دکنھ ےن ااجتحج رکےت وہےئ اہک ۔

 ہکبج اس یک دنہل یھب اس یک دنسپ یک وایل ابت رپ امیم ےباسہتخ رکسمایئ یھت ۔

یک وخویشں وک یسک یک رظن ہن ےگل وہ اس یک گالںیئ وخش تمسق ےہ وت نم اچیہ ویبی  ےنن اجریہ ےہ اہلل ریمی یچب 

 ےتیل وہےئ وبیل ۔

 سج رپ دکنھ اک ہنم اج ایگ بلطم اصف اھت ہک ش ڑے وایل ابت وک اٹےنل ےک ےیل یہ گالںیئ یل یئگ ںیہ ۔

 دح یہ ایک وجنکوسں ےک رھگ دیپا وہ یئگ وہں ںیم ۔وہ اویچن آواز ںیم  یتہ امومں ےک ےنیس ےس آ یگل۔

 اینپ ویبی وک اھجمس دںی اشدی رپ ںیم اینپ دنسپ اک ش ڑا ولیگن ۔ امومں

 وہ ان ےک ےنیس رپ رس رےیھک نک رظنوں ےس امیم وک وھگرےت وہےئ وبیل ۔

امومں اس یک ابوتں رپ یھب رکسماےئ اج رےہ ےھت وہ ھچک دونں ےس تہب رپوکسن ےھت  ب ےس ہی رہتش آای اھت ان 

 یک اسری نشنیٹ  مت وہیئگ یھت ۔

💕 

 اتشب یک وخیش یک وکیئ ااہتن ہن یھت  ب ےس اس ےک ر ےت ےک ےئل اہں وہیئ یھت

 امام اباب دوونں  ایکس وخیش وک ونٹ رک ےکچ ےھت

 امام وت رہ وھتڑی دری ںیم اس یک رظن ارتیت ۔
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 امام آپ ےن ہی ویکں اہک ہک ںیمہ اشدی یک دلجی ںیہن ےہ اس رطح ےس اشدی اور یھب  ٹی وہاجےئ یگ ۔

  رپاشیین ےس وبالاتشب

 ہکبج اس ےک اس رطح ےس وبےنل رپ امام رکسماںیئ ۔

 اٹیب وہ ایھب ڑپھ ریہ ےہ اےس وکسن ےس اس یک ڑپاھیئ وت لمکم رکےن دو

 ںیم وکن اس اس ےس لہ الچؤں اگ وہ اشدی ےک دعب یھب ڑپھ  یتک ےہ ےھجم وکیئ ارتعاض ںیہن ۔اتشب ےن اہک

رتعاض ںیہن نکیل اکنح ےک دعب ڑپےنھ رپ ارتعاض ےہ امام ےن رکسماےت بلطم اشدی ےک دعب ڑپےنھ رپ وکیئ ا

 وہےئ اہک ۔

 امام ریما بلطم ںیہن ےہ ۔ ریخوھچڑںی آج ںیم اےس اشک گ رپ ےل ےک اجات وہں اتشب ےن رکسماےت وہےئ اہک

ں وک اس رطح ابلکل یھب ںیہن دامغ رخاب وہ ایگ ےہ اہمترا ہی ڈنلن ںیہن اپناتسن ےہ اہیں ےک وادلنی اینپ ویچب

 ےس یسک رتیگنم ےک اسھت ںیہن ےتجیھب ۔

 اےس اےنپ اسھت ےل اجےن ےک ےیل ںیہمت ہعمج ےک دن اک ااظتنر رکان وہاگ ۔

 ب کت مت دوونں اک اکنح ہن وہاجےئ بت کت ںیم وخد یھب اس ابت ےس ارگیی ںیہن رکیت ہک مت اےس اےلیک رک 

 ڈرسی دنسپ رکںی ےگ ۔ اجؤ اب ولچ ریمے اسھت مہ اس ےک ےیل ئااڈیئل

 امام ےن اہک وت اتشب اکہنم اج ایگ
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 وےسی  مت ڈرسی دےنی ےک ےئل ریمے اسھت ان ےک رھگ کت لچ ےتکس وہ امام ےن رکسما رک اہک وت وہ یھب سنہ دای۔

ام آڈیئای ئاا ںیہن ےہ دلجی ںیلچ اس ےک ےیل ڈرسی  انی ےہ اتشب اگڑی یک اچیب ااھٹےت وہےئ ابرہ الچ ایگ ہکبج ام

 اس یک اتیبویبں رپ رکسماےت وہےئ اس ےک ےھچیپ آیئ

💕 

رات دس ےجب اک وتق اھت  ب درد  یک آھکن لھک یئگ اےس وتق اےس اپین  یک تخس بلط وسحمس وہیئ اس ےن 

 آےگ ےھچیپ رظنںی امھگ رک داھکی نکیل اپین اک ںیہک وکیئ ااظتنم ہن اھت ۔

ابرہ ڑکلی ےک زیم رپ اپین اک وکرل راھک وہا اھت سج ےک اسھت دو الگس یھب وہ اس  رک ابرہ آای اور رگلی ےس ےچین داھکی 

 ےھت ۔

 اس ےک وھتڑے ےس افےلص رپ ا لک یک اچراپیئ یچیب وہیئ یھت سج رپ وہ آرام ےس وس رےہ ےھت

 وہ اخومیش ےس ڑیسایں ارتات ےچین آای اور وکرل ےس اپین اک الگس رھب رک وںیہ ھٹیب رک ےنیپ اگل ۔

 داںیئ اسڈیئ ےک ےلہپ رمکے ےس اےنس یسک وک  ابرہ آےت داھکی ۔ایس وتق 

اکی ڈنکیس ےس یھب مک وتق اگل اھت اس وش د وک اچہپےنن ںیم ایک وہ اس وتق اس رپ اس دح کت وسار وہیکچ ےہ ہک 

 اس ےک العوہ اےس اور وکیئ رظن یہ ںیہن آات ۔

 زدنیگ ںیم اشلم رکےن ےک ےیل ھچک رکان ڑپاگی ریتا اب ھچک ںیہن وہاتکس دور  ےھجت دلجی ےس دلجی اےس اینپ

 ورہن وت اپلگ وہ اجےئ اگ ۔وہ وخد ےس ابںیت رکےت وہےئ اےس د ھک راہ اھت
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نحص یک الٹئ اون وہےن یک وہج ےس  ائاش یھب اےس اچہپن یکچ یھت ۔اب تریان و رپاشین رظنوں ےس اےس 

 د ھک ریہ یھت ۔

 یھبت اوبیک آھکن لھک یئگ

 ےیجیک اگ ںیم اپین رانھک  ولل ایگ آپ ےکرمکے ںیم ںیم ایھب روکاداتی وہں ۔ ارے  اٹیب اعمف

 اجائاش گج ےل ےک آ ا ںوں ےن رمکے ےک دروازے ےک اپس ڑھکی ائاش وک اکپرا۔

 کنیھت وی اڈنی وسری ںیم ےن آپ وک ڈرٹسب ایک ان ےک ادناز رپ دور   رکسماےت وہےئ وبال ۔

 الیئ اور اس یک رطف ڑباھای ۔ائاش ادنر ےس  اپین اک گج رھب رک 

 اب آپ وک ڈرٹسب ںیہن رکوں اگ وہ رکسماےت وہےئ وبال اور واسپ اجےن اگل ۔

 وت ںیم ااجنےن ںیم ایس ےک رھگ آایگ وہں ہی وت تہب ایھچ ابت ےہ ۔

 اب دلجی ےس ا لک اور آیٹن ےس ابت رکات وہں ۔

 

اکپرےن رپ اےس نیقی وہ ایگ ہک وہ وکیئ وخاب ںیہن ہکلب تقیقح وہ ش  ےلہپ ائاش وک اانپ ومہ ھجمس راہ اھت ا لک ےک اےس 

 ےہ اور وہ  ایس ےک یہ رھگ ںیم رہ راہ ےہ ۔
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اےسادنر ےس تہب وخیش وہیئ یھت وہ ش  اےس دےھکی انب ںیہن رہ اتکس اھت اب وہ رہ وتق ےک اگنوہں ےک اسےنم وہ 

 یگ

 

💕 

 

س ےک رھگ رپ ایک رک راہ اھت ہی وت وہ ھجمس یکچ یھت نکیل ارگ ائاش رمکے ںیم آیئ وت تہب زایدہ رپاشین یھت دور  ا

 اس ےن ہی اتب دای ہک ایکن ےلہپ راہین ےک رھگ الماقت وہ یکچ ےہ

 وت اوبوت اس اک رھگ ےس ابرہ انلکن یہ دنب رکوا دںی ےگ

 اور ہن یہ دوابرہ  یھب اس رپ اابتعر رکںی ےگ ۔

 ےن وساچ ۔وہاتکس ےہ وہ یسک وک ہی ابت ہن اتبےئ ائاش 

 نکیل وہ ااسی ویکں رکے اگ وہ وکن اس اس اک ھچک اتگل ےہ ش  اس ےک راز راز رےھک اگ ۔

 ےھجم اےس عنم رک دانی اچےیہ ائاش ےن وساچ ۔

 ایک اس وتق ریما اس ےک رمکے ںیم اجان کیھٹ وہاگ ۔لسلسم ےتلہٹ وہےئ وہ وخد ےس ابںیت رک ریہ یھت ۔

  یئگ وت اشدی وہ دوابرہ دکنھ رھگ یھب ہن اج اپےئ ۔ارگ ہی ابت رھگ ںیم یسک وک ہتپ لچ
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اس ےس اس یک ڑپاھیئ یھب رطخے ںیم ڑپ  یتک یھت اس ےک اپس اس ےک العوہ اور وکیئ راہتس ہن اھت اےس یسک یھب 

 احتل ںیم دور  ےس ابت رکین ےہ ۔

 ۔ نکیل ایک رات ےک اس رہپ اس اک اس رطح ااجنن یکےک ےک رمکے ںیم اجان کیھٹ رےہ اگ

 وہ اسری رات ایس وسچ ےک شکمشک ںیم رںیہ ۔

 اور حبص آذان وتق وبجمروہرک ڑیسایں ڑچےن یگل ۔

💕 

م!

ي ك
عل

 االسم 

۔وت کت اچنہپان اچےتہ ںیہ ےہ اور آپ آانپاھکل وہا داین الصتیح ےنھکلیک ارگآپ ںیم  
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۔ںیرک لیم یا ایھب  

samiyach02@gmail.com 

۔راہطب رک ےتکس ںیہ ےعیےک ذر لیم  یاور ا کب جیپ امہرے سیف آپ  

Fb/Page/Social Media Writers .Official 



       از

 

می ٹ
ل
 اتکب رگنی -------جی اشہ   -وس

Posted On Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 176 

Fb/Pg/Kitab Nagri 

samiyach02@gmail.com 

whatsapp _ 0335 7500595 

 ایک زیرکےن ےس رگ رطح اکیپ یھب یسک ےک اپس وفحمظ ںیہ بیو  ی: اس انول ےک امتم ہلمج وقحق اتکب رگن اابتنہ

 اجے۔

 اسری رات اکی ےحمل وک یھب ہن وس اپای ۔اس یک تبحم اس ےک اےنت زندکی یھت رصف دنچ دقومں ےک افےلص رپ ۔

 اھت ۔ وہ  ب اچےہ اےس د ھک اتکس

 اس ےن وسچ ایل اھت ا لک اور آیٹن ےس ابت رکےک اںیہن ائاش ےک ابرے ںیم اتبےئ اگ ۔

اس دل ابر ابر اچہ راہ اھت ہک وہ ےچین اجےئ ائاش ےک اپس اےس دےھکی اس ےس ابںیت رکے نکیل وہ اجاتن اھت ہی   

 بس ھچک اانت یھب آاسن ںیہن ےہ ۔

چا ل اےنپ دل وک رٹنکول
فل
ایک اھت وہ حبص اک ااظتنر رک راہ ےہ ۔وہ ربسش وک اےنپ دل یک تیفیک دلج  ایس ےیل اس ےن 

 ےس دلج اتبان اچاتہ اھت اور اےنپ ےئل اس ےک ایخالت یھب اجانن اچاتہ اھت ۔

 حبص اذاونں ےک دعب اےس ذرا ذرا ےس دنین آےن یگل  ب اےس اےنپ رمکے ےک ابرہ یسک اک اسہی وسحمس وہا ۔

 ابرہ ائاش وک د ھک رک ےب اسہتخ رکسماےت وہےئ ااھٹ ڑھکیک ےس اےنپ رمکے ےک
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💕 

 اس ےلہپ ہک وہ دروازہ اٹھکٹھکیت دروازہ لھک اکچ اھت اسےنم ڑھکا وش د رکسما راہ اھت

 او ادنر آؤ وہ اکی اسڈیئ ر  رک رکسماےت وہےئ وبال ۔

 ہکبج اس ےک اس رطح ےس رمکے رپ گالےن رپ ائاش ربھگا رک ےھچیپ یٹہ

 ںیہن آیئ وہں آپ ےس ابت رکےن آیئ وہں ۔ ںیم ادنر آےن

وہ دلجی دلجی ےس ابت رکےک واسپ  اجان اچیتہ یھت ہکبج اس یک ربھگایئ وہیئ رظنںی ش  ابر ابر  ڑیسویھں اک 

 وطاف رک ریہ یھت ۔دور  ونٹ رک اکچ اھت ۔

ےک رھگ رپ یئگ یھت اےس امہرے دںیھکی آپ یسک وک ںیہن اتبےیئ اگ ہک مہ ےلہپ یھب لم ےکچ ںیہ ای ںیم ںیم راہین آیپ 

 رھگ ںیم تہب دب زمیگ دیپا وہ یتک ےہ ۔

اس ے اشدی ریما رھگ ےس انلکن یھب دنب وہ اجےئ اور ںیم  یھب اینپ نہب ےس دوابرہ ہن لم اپوں اس ےک ےجہل ںیم ااجتل 

 یھت ۔

ےک رہچے وک د ھک رک رکسماےت  ںیہمت ویکں اگل ہک ںیم ہی ابت یسک وک اتبؤں اگ اور مہ ےلہپ لم ےکچ ںیہ ایک وہ اس

 وہےئ وبال ۔

بلطم ےک آپ ےن ےھجم اچہپان ںیہن اھت ائاش وک اہیں آان  اینپ ویبوقیف گل راہ اھت وہ رات ےس اینت ڈری وہیئ یھت 

 اور ہی وت صخش اشدی اےس اچہپن یہ ںیہن راہ اھت ۔
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 ہکبج اس یک وصعمتیم رپ دور  رکسماےئ انب ہن رہ اکس ۔

 اچہپن ایل اھت اب وت اشدی ہی دل ںیہمت رکوڑوں ںیم یھب اچہپن ےل اگ ۔ںیم ےن ںیہمت 

ےب رکف وہ اجؤ ںیم یسک وک ھچک ںیہن اتبؤں اگ اجو آرام رکو دوھکی اینپ احتل ایک رک ریھک ےہ ڈر ےک امرے اتگل ےہ 

 اسری رات وسیئ ںیہن وہ وہ اس یک آوھکنں یک رسیخ د ھک رک وبال ۔

 رک ائاش وفر ےچین یلچ یئگ یھت ۔ہکبج ہی حبص دور  یک زدنیگ یک بس ےس نیسح حبص یھتہکبج اےس اامتعد ںیم ےل 

💕 

 

تہب دونں ےک دعب ایحویوینریٹس آیئ یھت نکیل ہن وت اس ےن ویص وک دانھکی دنسپ ایک اور ہن یہ اس ےس ابت   

 رصف اینپ الکس یل۔

ابت رکےن یک تہب وکشش یک نکیل وہ اس اور رھپ ےب دصقم یہ یکویکں ےس ابںیت رکیت ریہ ویص ےن اس ےس 

 وک ابلکل یہ رظنادناز ےیک وہےئ یھت ۔

 دورہپ ےک وتق یسک ےن آ رک اتبای ہک ابرہ ےس ےل اس اک زکن آای ےہ ۔

 ایک راحین رکایچ آےئگ ںیہ وہ وخیش ےس ایھٹ اور رقتابی اھبےتگ وہےئ ٹیگ یک رطف یئگ ۔

  اھت ۔ہکبج اس یک وخیش یک وہج ویص ںیہن ھجمس اپای
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الکس ےس ےل رک اگڑی ںیم آرک ےنھٹیب کت ایح تہب وخش یھت نکیل راحین وک دےتھکی یہ ہن اجےن اےس ایک وہ ایگ اس 

 یک اسری وخیش ںیہک اغبئ وہیکچ یھت ۔

وت ایک راحین اےس اس ابر اےنپ اسھت ےل اجےن واال اھت ایک اس یک اشدی وہےن اج ریہ یھت ایک اب ایح اور ویص اب 

  ےھت راحین اجنےن اگڑی ںیم ایک ایک ابت رکات راہ نکیل ایح یسک ابت اک ش اب ںیہن دے ریہ یھتدوتس ںیہن

 راحین ہی بس ھچک اس یک انرایگض ھجمس راہ اھت ہکبج ایح اےنپ دل یک تیفیک ےنھجمس ےس اقرص یھت

💕 

 ایح ےنرھگ آےن ےک دعب یھب اس ےس ابت ہن رک ریہ یھت ےنتک یہ دن زگر ےئگ

وک اہیں آےئ وہےئ اچر دن وہ ےکچ ےھت نکیل ایح اےس لمکم وطر رپ رظن ادناز ےیک وہےئ یھت ہن وت وہ راحین 

ویوینریٹس اجیت یھت اور ہن یہ اےنپ رمکے ےس ابرہ یتلکن یھت  آج و  ایح وک زئادیتس اےنپ اسھت اےنپ دوتس ےک 

 اکنح ںیم الای اھت ۔

 راحین ھجمس ںیہن اپ راہ اھتہن اجےن دو ںیم ہی افہلص ویکں آ ایگ اھت ۔  

 درع  وت ادنازہ یھب ہن اھت ہک اس ےک رھگ ےک ابلکل رقبی یہ اس ےک دوتس اک اکنح وہ اگ۔

 اور وہ یھب ائاش یک ٹسیب رفڈنی ےس دور  اور راحین اتشب یک رطف ےس اکنح ںیم اشلم وہےئ ےھت ۔

 ائاش رپوکسن وہ یکچ یھت نکیل وہ اس ےک ہکبج دور  ےن اس دن اک یسک ےک اسےنم  وکیئ ذرک ہن ایک سج ےک دعب

 اسےنم ںیہن آیت یھت۔
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 ان دوونں اک تہب مک یہ آانم اسانم وہات اھت ۔

نکیل  ب یھب وہات دور  وک وکسن لم اجات ۔وھتڑی دری ںیم اکنح یک رمس رشوع وہےن وایل یھت اتشب ےک اکنح 

  اشدی ےک ابرے ںیم ابت رکے اگ ۔ےک دعب دور  اک اکپ ارادہ اھت ہک وہ ا لک اور آیٹن ےس اینپ

اتشب اےنپ اکنح ےک ےلسلس ںیم وہ ےنتک یہ دونں ےس آسف ںیہن آراہ اھت اس یک وہج ےس بس ھچک ایھب کت درد  

 ےک اڈنر اھت ۔

اکنح یک رمس رشوع وہیئ اور ےلہپ اتشب ےک اس یک راضدنمی وپیھچ یئگ وہ وت دل و اجن ےس اکنح ےک ےئل ایتر اھت 

 ۔

 ےس ابمروکں اک وشر ااھٹ مت وت ومولی اصبح اس  ر دنہل یک رقبی ےلچ ےئگ ۔ رہیک رطف

دکنھ رٰیض ادلنی ریض اخن آپ اک اکنح آپ اتشب نیسح وادل روضان  نیسح ےس ہہت اپای ےہ ایک آپ وک 

 لوبل ےہ ۔

 ومولی اصبح اک وسال رمکے ںیم وگاجن  ب امومں ےن اس ےک رس ہپ اہھت راھک ۔

آ وس ویکں آےئ ےھت وہ وخد یھب ںیہن اجیتن یھت ۔سب آج اس ےک انم ےک اسھت ےس اس  اس یک آوھکنں ںیم

 ےک ابپ اک انم ٹہ ایگ ۔

ےسج وہ ھچ اسل یک رمع ںیم یہ وھک یکچ یھت ۔نکیل آج اس ےک انم ےک اسھت ش  انم ڑجااھت وہ اےس اکی وبضمط اہسرا 

 دے اکچ اھت ۔
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 وک ےلگ اگلای ۔اکنح یک رمس ادا وہےت یہ بس ےن اکی دورسے 

نیسح یک وخیش یک وکیئ ااہتن ہن یھت اس ےن ےسج اچاہ اےس اپ ایل ۔نکیل ہی وت وتق یہ اجاتن اھت ہی وخایشں ینتک دری یک 

 یھت

💕 

اگڑی ںیم لمکم اخومیش اھچیئ وہیئ یھت ایح اس ےس ابلکل ابت ںیہن رک ریہ یھت راحین ےن ابت رکےن یک تہب 

 ں ںیم ش اب دیتی وہوکشش یک نکیل وہ رصف وہں اہ

اےس زئادیتس اےنپ اسھت ےل وت آای اھت نکیل اےس الےن اک وکیئ افدئہ ہن وہا ۔ایح تہب اداس اور پچ یس وہ یئگ یھت 

 ۔

راحین وک اس یک اخومیش اور ادایس ابلکل ایھچ ںیہن گل ریہ یھت اور وہ اس یک ادایس یک وہج کت ںیہن ھجمس اپ راہ اھت 

  ۔آرخ ایک ہک وہا ایک اھت

ہی وت وہ اجاتن اھت ہک وہ اس ےس انراض ےہ  ہی  یلہ ابر وت ہن وہا اھت ہک وہ و ہہ ےک اطمقب اٹمئ ہپ ہن اچنہپ وہوہ وت ہشیمہ 

 ےس ٹی آات اھت اور ایح وھتڑا تہب رخنہ داھک رک اےس اعمف رک دیتی یھت نکیل اس ابر ااسی ہن وہا

 

 راحین وک ےب نیچ رک ریہ یھت ۔اس ابر ایح اس ےس روس  یئگ یھت اور یہی ابت 
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 ولچ ایح آسئ رکمی اھکےت ںیہ راحین ےن رکسما رک اگڑی رکمی اپرل ےک اسےنم رویک ۔

 

 ںیہن ریما دل ںیہن اچہ راہ ارگ آپ اھکان اچےتہ ںیہ وت ےب کش اھکںیل وہ رظن اکھج رک وبیل ۔

 وہ اینت رایری گل ریہ یھت نکیل اس رپلپ رلک یک ولگن رفا  اور وچڑی دار اجپےم ےک اسھت رمہگن دوہٹپ ےنہپ

 یک ہی انرایگض ۔

 

ارے واہ ہی وت امکل وہ ایگ ایح آسئ رکمی اھکےن ےس عنم رک ریہ ےہ ہی وسرج آج اہکں ےس ولطع وہا راحین ےن 

 رکسما رک اہک وت ایح ےن اکی رظن اس ےک رہچے رپ ڈایل رپ اکلہ اس رکسما ےک رظن دوابرہ اکھج یئگ

 

 اچہ راہ۔دممہ یس آواز ںیم اہک ۔ ریما دل ںیہن

 ایح مت کیھٹ وت وہ ۔۔۔۔۔؟راحین ےن ےب ینیچ ےس وپاھچ اھت ۔

 

یج ںیم ابلکل کیھٹ وہں ۔سب ھچک اھکےن اک دل ںیہن رک راہ ۔ایح اانپ روہی راحین ےک اسھت ونٹ رک یکچ یھت وہ 

 ھجمس یکچ یھت ہک وہ اکیبر ںیم راحین ےک اسھت اانت روڈ وہ ریہ ےہ
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  وت اےُس ویص ےک اسھت وہان اچےیہ ےسج وہ دوتس ھجمس ریہ یھت اور ہن اجےن ویص ےن اےنپ اور ہکبج

 

د

ن

چ

 

ب

 اس ےس رو

 اس ےک ر ےت وک ایک ایک انم دای وہا اھت وہ دوتس الہکےن ےک القئ یہ ںیہن اھت ۔

 رلم ومڈ دےتھکی وہےئ اہک ۔کیھٹ ےہ ارگ اہمترا دل ںیہن اچہ راہ وت مہ ںیہک اور ےتلچ ںیہ راحین ےن اب اس اک ھچک ان

ریمے ایخل ےس رھگ انلچ اچےیہ امام ےن اہک اھت دلجی واسپ آان ۔ ایحےن اےس دورسی رطف اگڑی ومڑ ےت د ھک رک 

 وفرا اہک ہن اجےن ویکں آج وہ اس ےک اسھت ںیہک ںیہن اجان اچیتہ یھت ۔

ںی ھچک دبل راہ اھت ایاشدی دبل اکچ اھت راحین ےن اکی اخومش رظن اےس داھکی اور رھپ اگڑی رھگ ےک راےتس ڈال د

 نکیل ہی دبالؤ ااھچ ںیہن اھت ہی راحین ھجمس اکچ اھت

💓 

 روضان اصبح ےک رھگ اک اموحل تہب وخوگشار وہایگ اھت

 آج لک اتشب اانت وہش رےنہ اگل اھت ہک وہ اےس د ھک رک اکی ابر رھپ ےس یج اےتھٹ ےھت ۔

یک آےن وایل زدنیگ ےک ابرے ںیم وسچ راہ اھت ۔اور آج وت وہ اکی آلکج اتشپ رصف اور رصف اینپ اوردکنھ 

ابر رھپ ےس اانپ رمکا ڈوکیرٹی رکوا راہ اھت ہکبج ہی ابت ےلہپ یہ رئیلک وہ یکچ یھت ہک ایھب دکنھ یک ریتصخ ںیہن وہیگ 

 رکےن یک اس یک ریتصخ اس ےک ااحتمانت ےک دعب وہیگ نکیل اتشب ےن ایھب ےس یہ اےس اینپ زدنیگ ںیم ومکلی

 ایترایں رشوع رکدی یھت
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اور زرہا اس اک وپرا وپرا اسھت دیتی وہ ش  اتہک ویہ وہ راہ اھت نپچب ےس رکیل ش این کت وہ سج ٹلگ ںیم اھت اب وہ مک 

 وہایگ اھت اتشب اینپ زدنیگ ںیم آےگ ڑبھ اکچ اھت ےسج ےل رک رھگ ںیم بس یہ تہب وخش ےھت ۔

ےل رک رھگ ےک امتم المزومں ےن یھب اتشب ےک روےی اک دبالؤ وسحمس ایک اھت وہ روضان اصبح اور زرہہ مگیب ےس 

 اس اکنح ےس تہب وخش اھت ۔

روضان اصبح ےن اہک اھت ہک اس ےک اسےنم ابر ابر اس اڈیسکیٹن یک ابت رکےک اےس اداس ہن ایک اجےئ روضان 

  ولل اجےئ ۔ اصبح اچےتہ ےھت ہک اب اینپ زدنیگ یک اس ایسہ  رات وک ہشیمہ ےک ےیل

سج ںیم وہ تہب دح کت اکایمب وہ رےہ ےھت آلکج وت روضان اصبح یک تعیبط یھب اکیف دح کت کیھٹ یھت وہ 

 اس ےس ارثک اینپ ش این ےک ےصق یانےت ۔

اور اےس  اینپ ش این ےک اکجل یک یکویکں یک دویایگن اتبےت ےسج ول رک زرہا مگیب اک ومڈ آف وہ اجات ۔اورھپ روضان 

  تبحم ےس اںیہن انمےت آلکج اتشب ان دوونں ںیم اینپ آےن وایل زدنیگ د ھک راہ اھت ۔اصبح تہب

 

💓💓 
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روضان اصبح یک اشدی ان ےک اخدنان یک رمیض ےس وہیئ یھت ان اک اخدنان  روایتی رمس و رواج اماتن 

 اھت۔اظرہہ ےن تہب تخس اموحل ںیم رپورش اپیئ یھت ۔

 یکویکں ےک وکسل اور اک زج ںیم یہ دولایئ یھت اشدی ےس ےلہپ اںیہن رصف ان ےک اھبویئں ےن اںیہن میلعت یھب

 روضان اصبح یک وصتری داھکیئ یئگ اور وہ ان ےک اسھت رتصخ وہ رک ان ےک رھگ آ ںیئگ

رشوع رشوع ںیم ان ےک اسھت روضان اصبح یک یلمیف ےن تہب ئاا ولس  ایک ویکہکن اشدی ےک ھچ اسل کت وہ 

احدنان واولں اک اک انہک اھت ہک روضان یک دورسی اشدی رکوا دےنی اچےیہ اتہک اخدنان اک وکیئ  امں ہن اج یکس۔ اور

 وارتث وہ روضان یک وکیئ لسن وت وہ ۔

نکیل روضان اصبح ےن ہی ابت  یھب لوبل ںیہن یک وہ دورسی اشدی ںیہن رکان اچےتہ ےھت ۔چس وت ہی اھت ہک زرہا 

ہ سب وبجمری ںیم اےنپ امں ابپ ےک ےنہک رپ ہی رہتش اھبن رےہ ےھت اشدی ےک یھب اںیہن وکیئ اخص دنسپ ہن یھت۔ و

 ھچ اسل کت زرہہ روضان ےک دل ںیم اینپ تبحم دیپا رکےن ںیم اکایمب ہن وہیکس ۔

نکیل ھچ اسل دعب  ب اںیہن ہی ہتپ الچ ہک وہ امں  ےنن وایل ےہ وت ان یک وخیش یک وکیئ ااہتن ہن یھت ۔اور اینپ وخیش وک 

رظن رےتھک وہےئ وہ زرہا وک ےل رک اکی اگل رھگ ںیم ٹفش وہےئگ ےھت ۔وہ ںیہن اچےتہ ےھت ہک ےچب یک دم

 دیپاشئ ےک دوران اںیہن یسک یھب مسق یک نشنیٹ دی اجےئ ۔

نکیل رھگ اک اموحل ااسی اھت ہک زرہا رہ ابت ںیم نشنیٹ یتیل سب یہی وہج یھت ہک روضان اصبح وک اگل رھگ  انی ڑپا اور 

  وہ اگل یہ رںیہ اتشب نیسح یک دیپاشئ ےک دعب یھب ۔رھپ
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نیسح اس ےک رپ دادا اک انم اھت اور روضان اصبح اےنپ دادا ےک تہب رقبی ےھت ۔  ب نیسح دیپا وہا وت ا ںوں 

 ےن ہہک دای ہک وہ اےنپ ےٹیب اک انم نیسح رںیھک ےگ نکیل ان ےک ابت رپ زرہا اخومش وہیئگ ۔اور وہ  یلہ ابر اھت  ب

 روضان اصبح ےن اینپ ویبی ےس اس یک رمیض اجینن اچیہ

اور اظرہا ےن اہک اھت ہک وہ اےنپ ےٹیب اک انم اتشب رانھک اچیتہ ےہ ۔ہی وکیئ اننکمم ابت وت ہن یھت اس وتق وہ زرہا ےک 

ام رکےت ےئل ھچک یھب رک ےتکس ےھت آرخ ا ںوں ےن اںیہن اوالد دی یھت ۔ایس ےئل اینپ اور زرہا یک وخاشہ اک ارتح

 وہےئ ا ںوں ےن اےنپ الڈےل ےٹیب اک انم اتشب  نیسُح راھک اھت

💓 

 

ےس ںیہک رظن ہن a اکنح وک اکی  ہتف زگر اکچ اھت اور اےس دےھکی وہےئ یھب ۔وہ یسک ہن یسک اہبےن ےس ےچین آات وت وہ

 آیت

 ںیم پھچ رک اس ےن یل یھت ۔۔ےلھچپ اکی ےتفہ ےس وہ رصف اس یک وصتریوں رپ زگارا رک راہ اھت ش  اس ےن اکنح 

وگڈلن رگن یک الگن رفا  ںیم وہ اینت رایری گل ریہ یھت اس ےس ےلہپ اشدی یہ اس ےن ائاش وک  یھب ےلھک 

 ابولں ںیم داھکی اھت ۔
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 وخوصبرت وبلں رپ ےکلہ رگن یک پل کٹس اگلےئ آوھکنں ںیم رہگا اکلج ڈاےل وہ اس یک دل یک داین الہ یئگ یھت ۔

  پھچ رک ہن اجےن ینتک یہ وصتریںی انب ڈایلاس ےن اُس ےس

 اور اب ایہن وصتریوں وک د ھک رک اینپ تبحم ںیم ڑبیتھ وہیئ دشت وک وسحمس رک راہ اھت ۔

رصف اکی لپ اس ےک دل ںیم ہی ایخل آای ہک ارگ اس یک اشدی ائاش ےس ہن وہیئ وت ایک وہاگ اس اک دل ئای 

 اگ ۔رطح ےس اکاپناھت وہ ااسی ںیہن وہےن دے 

اس ےن  یلہ ابر یسک یکیک ےک ابرے ںیم اس رطح ےس وساچ اھت وہ اےس اس رطح ےس وخد ےس دور ںیہن اجےن 

 دے اتکس اھت وہ یکیک اس یک تبحم یھت

 

 ۔

 اہں تبحم ش  دل ںیم ارتیت ےہ اور اس ےک دل ںیم ارتےن ےک دعب ںیہک یسک زیچ یک اجنگشئ ںیہن ریتہ ۔

ھت واہتسب وہ اجیت ےہ وہ اکی صخش آپ ےک ےئل اانت اخص وہ اجات ےہ ہک یسک آپ یک داین اکی یہ صخش ےک اس

اور یک ہگج یہ ںیہن ریتہ ۔اس اکی صخش ےک ریغب آپ وک ااسی اتگل ےہ ہک آپ یج یھب ںیہن ےتکس دورسی اسسن 

 وہیئ یھت یھب ںیہن ےل ےتکس ۔ارگ وہ آپ ےس دور وہایگ وت آپ اک دل وریان رجنب وہ اجےئ اگ ۔اہں ایسی یہ تبحم

 دور  اخن وک ائاش ےس
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 وہ ائاش ےک ےیل یسک یھب دح کت اج اتکس اھت وہ اےس احلص ںیہن رکان اچاتہ اھت وہ اےس اپان اچاتہ اھت

 ائاش داین ںیم وہ  یلہ یکیک یھت سج یک زعت رکان وہ اانپ رفض ےنھجمس اگل اھت ۔

ےئ اگ اور رھپ ائاش یک رمیض ےس یہ وہ اس ےک رھگ اس ےن وساچ اھت ہک وہ بس ےس ےلہپ اےنپ ذجابت ائاش وک اتب

 رہتش ےل ےک اجےئ اگ ۔

 اور ارگائاش یک رمیض ان یھب وہیئ وت وہ اس ےک وادلنی وک اس ر ےت ےک ےیل رضور انم ےل اگ

اور چس وت یہی اھت ہک وعرت یک زدنیگ ںیم تبحم اس ےک اکنح ےک دعب یہ آیت ےہ ۔وت سب اکنح ےک دعب تبحم وت 

اجین یھت دور  ےک اطمقب ۔نکیل رھپ یھب وہ سب اکی ابر ائاش ےس اینپ تبحم اک ااہظر رکاناچاتہ اھت اےنپ وہیہ 

 ےئل اس ےک ایخالت اجانن اچاتہ اھت ۔

 سب اےس اکی ومعق اچےیہ اھت ائاش ےس الماقت ےک ےیل ش  اس ےن وخد التہنش اھت

 

💓 

 

 واسی ھچک الیھپ وہا ویص تہب رپاشین رےنہ اگل اھت اس ےن اسیج وساچ اھت
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ایح اب اس ےس ابلکل ابت ںیہن رک ریہ یھت اکی وت اےنت دن دعبوہ ویوینریٹس آیئ اور رھپ وھتڑی دری ےک دعب یہ 

 واسپ یلچ یئگ ۔

 اور ینتج دری وہ اہیں ریہ اس ےن ویص وک داھکی کت ںیہن ابت رکان وت دور یک ابت یھت ۔

ےقی ےس ابت رکے اگ اس اک ش اب ہن ےہ وت ہن یہ یہس نکیل وہ اینپ اینت اس ےن وساچ اھت ہک وہ ایح ےس یسک یھب رط

 رایری دوتس ںیہن وھک اتکس ۔

وہ اےنپ ذجابت اس ےک ےیل  یھب دبل ںیہن اتکس اھت وہ اےس ےب احتہش تبحم رکات ےہ نکیل ایح اکری انشکی د ےنھک 

 ےک دعب ویص ےن یہی وساچ ہک وہ ایح ےس ابت رکے اگ ۔

ح ےس وخد ےس ااجنن ےن ںیہن د ھک اتکس اھت ۔وہ رصف اکی دن اس ےس ابت ںیہن رکیت یھت وت وہ ایح وک اس رط

 ہن اجےن اس ےک ےیل ایک ایک رکات  اب اےنت دن ےس ہن وت ایح ےن اس ےس ابت یک یھت اور ہن یہ اس اک وفن ااھٹای اھت

 یگ ںیم وکیئ ےہ ۔ایح یک  ابوتں ےس اس ےس ااسی  یھب یھب وسحمس ہن وہا ہک ایح یک زدن

 وت رھپ ایح ےکاس رگزی یک ایک وہج وہ  یتک ےہ ۔

اشدی اس ےن  یھب ویص وک ان رظنوں ےس ںیہن داھکی اھت ۔ ارگ ااسی اھت وت ویص اےس اینپ تبحم اک ااسحس رضور 

 دالےئ اگ ۔

 وہ اےس اتبان اچاتہ اھت ہک وہ اس ےس ینتک تبحم رکات ےہ ۔
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 ن الم راہ اھت نکیل اب یھب ایح وفن ںیہن ااھٹ ریہ یھتیہی بس وسےتچ وہےئ ایح اک وف

 اس ےک ٹیلف اک دروازہ اجب ۔

 اس ٹیلف ںیم ن رص ےک العوہ اور وکیئ ںیہن آات اھت اےس نیقی اھت ویہ وہاگ

💓 

 

 ایح اٹیب ابرہ آؤ دوھکی ںیم ےن اہمترے ےئل ڈرزسی وگنماےئ ںیہ وثہیب ےن دروازہ اٹھکٹھکےت وہےئ اہک

 ں ںیم وہ راحین یک زدنیگ ںیم اشلم وہاجےن وایل یھتاےلگ دو وتفہ

راحین ےن اہک اھت ہک وہ  یلہ ابر اےلیک واہں اجےئ اگ اوع ٹیلف وک کیھٹ ےس ڈوکیرٹی رکواےئ اگ رھپ اکی ےتفہ دعب 

 ایح وک ےنیل آےئ اگ

 رطےقی ےس اچاتہ اھت

 

ي کٹ
ی
ل رپ
ب لک
 راحین اینپ زدنیگ یک رشواعت 

 رطہقی ےس رکواان اچیتہ یھت ایس ےیل رہ وکیئ اس یک اشدی اور ایس رطح ےس وثہیب 

 

ي کٹ
ی
اور زہمی اس یک اشدی رپ

 یک ایترویں ںیم اگل وہا اھت ۔

راحین اچاتہ اھت ہک اشدی ےک دعب وثہیب اور زہمی یھب اس ےک اسھت واہں ٹفش وہ اجںیئ نکیل وہ اانپ رہش وھچڑ رک 

  ہک وہ رضور ان ےس ےنلم آیت رںیہ یگ۔ںیہن اجان اچںیتہ ںیھت نکیل اس ےس و ہہ ایک اھت
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راحین ےن ایح یک اشک گ رپ ےنلچ ےک ےیل اہک اھت نکیل وہ تعیبط رخایب اک اہبہن رکےت وہےئ ےس عنم رک یکچ یھت اس 

اک ںیہک اجےن اک دل ںیہن رک راہ اھت لک یھب وہ سب ھچک دری ےک ےئل یہ ویوینریٹس یئگ اور وھتڑی دری ےک دعب واسپ آ 

 یئگ

اہں رپ ویص وک د ھک رک اےس ھچک یھب ااھچ ںیہن گل راہ اھت ویص اس ےس ابت رکےن ےک اہبےن ڈوھڈنات راہ ہکبج ایح و

 اےس ابلکل یہ اونگر رک یئگ ۔

وہ ابرہ آیئ وت وثہیب اور زہمی اےس اکی ےس ڑبھ رک اکی ڈرسی داھکےن یگل اشدی یک ڈرسی وےمیل یک ڈرسی اکنح یک 

  ےس ڑبھ رک اکی نیسح ڈرزسی اس ےک اسےنم رےھک ےئگڈرسی دنہمی ےک ڈرسی اکی

نکیل اناجےن اس اک دامغ اہکں اھت سب اکی یہ ابت اس ےک دامغ ںیم ابر ابر لچ ریہ یھت ایک ویص چس ںیم  ایح ےس 

 تبحم رکات ےہ اور ہی ابت اےس آےگ اک ھچک وسےنچ یہ ںیہن دیتی

💓 

 

 رپوسم اس ےک دعب ںیم  ںیہن وہکں اگ مک از مک الماقت اک  وت ںیم انم امام زیلپ ےنھجمس یک وکشش رکںی سب اکی ابر آیئ

کت ںیہن ولں اگ  سب اکی ابر ھچک رک دںی حبص وہےت یہ اتشب یک ںیتنم رشوع وہیکچ ںیھت آج ان ےک اکنح وک 

 اکی  ہتف زگر اکچ اھت

 ای اھتاور اب کت ہن وت اتشب ےک اپس دکنھ اک ربمن اھت اور ہن یہ وہ اس ےس د ھک اپ
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 اکنح یک وصتریںی دےتھکی رک اب اس اک دل دکنھ ےس ےنلم وک رک راہ اھت ۔

نکیل امام اک انہک اھت ہک  ب کت اشدی ںیہن وہ اجیت اور وہ دنہل اج رک اس رھگںیم ںیہن آ اجیت بت کت وہ ابلکل یہ 

 وفن رپ ابت رکے یگ  ولل اجےئ وکیئ الماقت ںیہن وہیگ اور ہن یہ ڈکنھ ےک اپس ومابلئ ےہ ہک وہ اس ےس

 نکیل اب اتشب لسلسم ان یک ںیتنم رک ےک اںیہن انم راہ اھت ۔

نیسح اٹیب ےنھجمس یک وکشش رکو اس رطح ےس ااھچ ںیہن اتگل ہی ڈنلن ںیہن ےہ اپناتسن ےہ امامےن اھجمسےن یک 

 وکشش یک

یھب ںیہن لم اتکس اب وت اجزئ ےہ امام اور وہ اب ریمی رتیگنم ںیہن ہکلب ریمی وکنمہح ےہ اب ایک ںیم اینپ وکنمہح ےس 

 آپ اکی ابر ابت وت رکںی اس ےک امومں ےس ےھجم نیقی ےہ ہک وہ ااکنر ںیہن رکںی ےگ ۔

 اتشب ےن تمہ ان اہر ےت وہےئ اہک وت زرہہ مگیب رکسماےن یگل کیھٹ ےہ ںیم ابت رکوں یگ

ری رکےن اک ومعق دےی ریغب یہ وہ ان ےک اگل رپ آیئ ول وی امام ےھجم ہتپ اھت آپ امن اجںیئ یگ اںیہن ان  یک ابت وپ

 وبہس داتی واہں ےس ابرہ  لک ایگ

 اےس راحین ےک رھگ اجان اھت اہجں اشدی یک ایترایں لچ ریہ یھت ۔

ھچک یہ دونں ںیم راحین یک اشدی یھت اےنپ اکنح واےل روز وہ اس یک رتیگنم ےس الم اھت ۔راحین ےک اطمقب وت ایح 

ھکم یکیک یھت نکیل اس دن وہ اےس اخومش اور ادایس یکیک یگل یھت ش  یھب اھت اب ھچک یہ دونں  تہب یلبلچ اور سنہ



       از

 

می ٹ
ل
 اتکب رگنی -------جی اشہ   -وس

Posted On Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 193 

ںیم راحین یک اشدی وہےن اجریہ یھت اور اےس اکی اےھچ دوتس یک رطح اس یک اشدی یک اسری ذہم داری 

 ااھٹین یھت ۔

دویتس اک رھبوپر رفض اھبنےت وہےئ دور  اور اقمس ےلہپ ےس یہ اس ےک رھگ رپ ومش د ےھت ۔اور وہ دوونں یھب 

 راحین یک اشدی ےک رہ اکم ںیم بس ےس آےگ آےگ ےھت

💓 

 میظع اصبح رھگ رپ ںیہن ےھت ائاش وک ااھچ ومعق لم ایگ اھت راہین ےس ابت رکےن اک ۔

 وہ اخومیش ےس رمکے ںیم آےئ اور ڈنیل النئ ربمن ےس راہنی وک وفن رکےن ےگل اکیف دری ےک دعب اقمس ےن وفن

 ااھٹای

 االسلم مکیلع اقمس اھبیئ ںیم ائاش آیپ یسیک ںیہ ان یک تعیبط یسیک ےہ ۔۔۔؟ائاش ےن وپاھچ

ومکیلع االسلم وہ رتہب ےہ مت یانؤ اقمس ےن اےس رسرسی ےس ادناز ںیم راہین یک ڈنکنشی اتبیئ واہں ےس ںیہن اتبان 

 اچاتہ اھت ہک راہین رضورت ےس زایدہ امیبر ےہ ۔

  یھب ںیہن دانی اچاتہ اھت ۔نکیل وہ اےس نشنیٹ

 آپ ریمی ابت رکوا ےتکس ںیہ ان ےس ائاش ےن اہک وت اقمس رپاشین وہایگ ۔

ںیہن ائاش اس وتق اہمتری اس ےس ابت ںیہن وہ  یتک وہ درالص راہین وس ریہ ےہ اقمس ےن وھجٹ وبال اھت 

 ڑپکے ےنیل ےک ےیل یہ رھگ آای اھت ۔ویکہکن ےلھچپ دو دونں ےس وہ اتپسہل ںیم یھت وہ اس وتق یھب رصف اےنپ 
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ااھچ  ب وہ اج، اجںیئ یگ ںیم ان ےس ابت رکوں یگ ہکلب ںیم ااسی رکیت وہیت اہبہن انب ےک آ اجیت وہں تہب دن وہ 

ےئگ راہین آیپ ےس الماقت ںیہن وہیئ ان ےس ےنلم اک تہب دل رک راہ ےہ اس رپ ائاش ےن اقمس وک زمدی رپاشیین 

  سج یک وہج ےس اس ابر وبجمری ںیم یہ اقمس وک اےس چس اتبان ڑپاںیم التبم رک دای اھت

ں اس ےس 
 
ہ ی
 م
ہ

مت اہیں تم آان ائاش وہ درالص راہین اتپسہل ںیم ےہ اس یک ڈنکنشی زایدہ رخاب وہیئگ یھت وت 

 ےٹنھگ اس ےک اسھت رےہ ۔ 24اڈیٹم رکواان ڑپا ۔ڈارٹک ےن اہک ےہ ہک اےس رہ وتق یسک یک رضورت ےہ ش  

ریمے العوہ یسک رپ یھب اابتعر ںیہن رکیت امی وسری ںیم ںیہمت رپاشین ںیہن رکان اچاتہ اھت اس ےیل مت ےس  اور

ی وہےن یگل

ن

چ ی ب
ن ب 

 وھجٹ اہک اقمس ےن اہک وت ائاش وک 

آپ ول، وکےسن وہلٹپس ںیم ےہ اقمس اھبیئ ںیم وںیہ آ اجؤیگن  آیپ ےس ےنلم ےک ےیل ائاش ےن لکشم ےس 

 ےک راھک اھت ۔اےنپ آ وسؤں وک رو

اقمس ےن اس یک رپاشیین وک دےتھکی وہےئ   اےس اتپسہل اک اڈیرسی اتب دای اھت ۔اور اب ائاش ےسیک یھب اتپسہل اجان 

 اچیتہ یھت۔

ہکبج دورسی رطف اقمس نگ رکچ انب وہا اھت اکی وت راحین یک اشدی یک ایترایں اور اورپ ےس راہین یک ہی احتل 

ھت دوتس وہےن اک یھب قح ادا رکان اھت راہین اےس زئادیتس راحین ےک رھگ جیھب ۔اےس وشرہ وہےن ےک اسھت اس

 ریہ یھت نکیل وہ اےس االیک وھچڑ رک ںیہن اج اتکس اھت ایس ےئل وھتڑی دری وہ راحین ےک رھگ ایگ اور رھپ اتپسہل آایگ

 ےئل اچیبری ویفنکز وہ یئگ ۔ ایر وت ےب اکر ںیم اانت رپاشین وہ راہ ےہ مت ےن ایح وک ااچکن رپوپز رک دای ایس
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د ھک اس بس ےس ےلہپ مت دوونں ٹسیب رفڈنی یھب اشدی ےس گل راہ وہاگ ہک اس ےک ااکنر یک وہج ےس مت دوونں یک 

 دویتس کوٹ اجےئ یگ ای اس ےک ارقار ےس مت دوونں اک رہتش ےلہپ اسیج ںیہن رےہ اگ ۔

 رکیت ںیہ د ھک ای ریکایکں اس اعمےلم ںیم تہب وسچ ھجمس رک ہلصیف

وت ےب رکف وہ اجؤ اس اک ہلصیف ریتے قح ںیم یہ وہاگ ویکں اکیبر ںیم رپاشین وہ راہ ےہ اےس وھتڑا وتق دے۔رکف 

 تم رک اس اک ش اب اہں وہاگ

ایر وہ اکی ابر اہں وت رکے ںیم اسری زدنیگ اس اک الغم اج ےک روہں اگ ۔نکیل اس ےن ریمی تبحم وک رکھٹا دای وت 

 ایر ںیم وت رم یہ اجؤں اگ ویص ےک ادنر اور ابرہ اکی بیجع یس ےب ینیچ یھت ۔ریما ایک وہاگ 

 ن رص ےن اس اک دنکاھ اپھتپھتےت وہےئ ےس وحہلص دای۔

 وہ ااکنر ںیہن رکے یگ ےھجم نیقی ےہ رکف تم رک بس ھچک کیھٹ وہ اجےئ اگ ۔

ہن ااھٹےئ نکیل اس ےس ابت رکےل آج ںیم یمظع  ےس ابت رکےک اےس وفن رکواات وہں وہاتکس ےہ وہ ریتا وفن 

 اور وےسی یھب سج دن وہ ویوینریٹس آیئ یھت اس ےن ٰیمظع اس دن  یٹھچ رپ یھت ۔

اور ارگ اس ےن یمظع  ےس یھب وفن رپ ابت ہن یک وت وہ اس ےک رھگ یلچ اجےئ یگ واہں اجرک اےس ابت رکے یگ 

 اےس اھجمسےئ یگ ن رص ےن اےس اھجمسےت وہےئ اہک ۔

اس ےس ابت رک ش  یھب ےہ اسیج یھب ےہ ای ےب کش ایح ااکنررکدے نکیل وہ امہری دویتس انوتڑے  کیھٹ ےہ وت

ںیم یسک ہن یسک ر ےت ےس  اس ےک رقبی وہان اچاتہ وہں ےھجم ےھجم یھب اتگل ےہ اشدی ایح ااچکن اس زیچ وک لوبل ںیہن 
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یگ ےہ ان ۔۔۔۔۔؟اس ےن ن رص وک ادیم رھبی  رک اپ ریہ یھت نکیل آہتسہ آہتسہ وہ ےھجم اور اس ر ےت وک ھجمس اجےئ

 رظنوں ےس دےتھکی وہےئ وپاھچ وت ان ےس رکسماےت وہےئ اہں ںیم رگدن الہیئ

 ہکبج اس ےک اس ےس وحہلص دےنی رپ ویص اس ےک ےلگ گل ایگ ۔

 ن رص ےن  دل ےس داع امیگن یھت ہک ایح اک ش اب اہں وہ۔

ادرھ یک ابںیت رکےن ےک دعب زرہہ ےن دکنھ ےک ابرے ںیم وپاھچ زرہہ ےن زبنی وک وفن ایک اھت اکیف دری ادرھ 

 اھت ہک ایک اتشب  اےس ابرہ ےل ےک اج اتکس ےہ

 سج رپ زبنی  وک رپاشیین وہےن یگل ہک وہ ںیہک رھپ ےس وکیئ ےب ووقیف ہن رکدے واہں اجےک

اب دکنھ اتشب ےک اکنح ںیم ےلہپ اس ےن وساچ ہک وہ ااکنر رکدے نکیل اب ااکنر اک وکیئ ش از ںیہن اتنب اھت 

 یھت۔

نکیل اس یک ویبوقویفں ےس زتنی وک ڈر یھب اتگل اھت ہی ابت اگل یھت ہک اتشب وک اس یک ےب ووقایفں ےس یہ تبحم 

 وہیئ یھت ۔

ےھجم وکیئ ارتعاض ںیہن آپ اتشب ےٹیب وک ےیہک اگ ہک وہ  ب اچےہ دکنھ وک اےنپ اسھت ےل ےک اج اتکس ےہ زبنی 

 زت دےتی وہےئ اہکےن وخیش ےس ااج

 و   
 ی
 ہ
ن ب
ہکبج اکل دنب وہےن ےک دعب زبنی اک ارادہ دکنھ وک الکس دےنی اک اھت ہک وہ اتشب ےک اسےنم سک رطح اےس 

 رکے یگ ۔
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اس ےن ائاش وک وفن رکےک رھگ گالای اتہک وہ اےس ھچک اھجمس ےکس ۔ہکبج ائاش ےن یھب اےس اینپ ذاہتن ےک اطمقب 

 انتج اتپ اھت اتب دای ۔

وت ہی وسچ رک اہیں آیئ یھت ہک دکنھ وک اےنپ اسھت اتپسہل ےل ےک اجےئ یگ نکیل دکنھ وت اہیں اتشب ےک وہ 

 اسھت چنل رپ اجےن وایل یھت

 ایس ےیل اس ےن دکنھ وک اسری ابت اتب دی ۔

 دکنھ ےن یھب یہی اہک اھت ہک وہ اس ےک رھگ اج رک اےس اےنپ اسھت ابرہ ےنلچ ےک ےئل گ ے یگ ۔

یک احتل اک ول رک اس اک یھب تہب دل رک راہ اھت  اس ےس ےنلم اک نکیل اس ڑھکوس وک یھب آج اک دن یہ الم  ہکبج راہین

 اھت اےس چنل رپ ےل اجےن ےک ےیل سج یک وہج ےس وہ ائاش ےک اسھت ںیہن اج اپ ریہ یھت ۔

 یھب یسک وک ںیہن اتبیئ اور ائاش ایکیک ےل اجرک سنھپ یھب  یتک یھت ویکہکن ہی ابت وت اس ےن دکنھ ےک رھگ ںیم

 یھت ہک وہ راہین ےس پھچ رک یتلم ےہ ۔

💓 

 دور  دو دن ےس رھگ ںیہن آراہ اھت ہکلب وہ راحین ےک رھگ رپ اس یک اشدی یک ایترویں ںیم رصموف اھت

زگر آج وہ اقمس یک ویبی ےس ےلم اتپسہل اج راہ اھت راہین یک تعیبط تہب رخاب یھت اقمس اک زایدہ وتق اتپسہل ںیم 

 راہ اھت ۔

 نکیل اتپسہل اجےن ےس ےلہپ اےس اکی ابر رھگ اجان اھت اتہک وہ اےس اانپ ھچک رضوری اسامن ےل ےکس
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اتشب ےن اےس اہک اھت ہک اب وہ اس ےک اسھت اس ےک رھگ رپ رہ اتکس ےہ ۔اور وہ دوونں اےھٹک یہ حبص آسف ےلچ 

 اجای رکںی ےگ سج رپدور  ےن وفرا ااکنر رکدای

 ش ےک ابرے ںیم یھب اتب دایاورا ےس ائا

 ائاش  ےک اےنت اپس وہ رکوہ اس ےس دور ںیہن اج اتکس اھت ۔

 ہکلب اب وت وہ ائاش وک اےنپ اسھت ےل ےک آان اچاتہ اھت ۔

اس ےک اس رزین رپ اتشب ےن ےس ابلکل اےنپ اسھت رےنہ رپ وفرس ںیہن ایک ہکلب اس ےس ہی اہک ہک وہ دلج از دلج 

  ااہظر رکے اتہک روضان اصبح اور زرہہ مگیب اس اک رہتش ےل رک اجںیئائاش ےس اینپ تبحم اک

ویکہکن ہی ابت وت اتشب یھب اجاتن اھت ہک دور  وک اےنپ امں ابپ ےس ایسی وکیئ ادیم ںیہن ےہ اس یک اسری ادیمںی 

 رکان اچاتہ روضان اصبح اور زرہا مگیب کت یہ دحمود یھت اےنپ امں ابپ وک وت اینپ یسک وخیش ںیم رشکی کت ںیہن

 اھت ۔

ہکبج اتشب وک بس ےس زایدہ اس ابت ےس وخیش وہیئ یھت ہک ائاش دکنھ یک ٹسیب رفڈنی یھت اور دور  ےک 

 ومابلئ ںیم اس یک وفکو دےتھکی یہ وہ اےس اچہپن اکچ اھت وہ ان ےک اکنح ںیم یھب اشلم یھت

💓 

 امران اس ےک اسےنمدوھکی دکنھ اس ےک اسےنم زیمت ےس ابت رکان اینپ وبایگنں تم 

 ہی اہمتری اور اس یک  یلہ الماقت ےہ ںیم اچیتہ وہں بس ھچک کیھٹ ےس وہ اجےئ ۔
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اووہ امیم آپ نشنیٹ تم ںیل سب ےھجم اتبںیئ ںیم ڈڈی ڈرسی نہپ ولؑ وہ اےنپ اسھت ریھک رپ لپ ڈرسی وک ےشیش ںیم 

  دےتھکی وہےئ وپےنھچ یگل

اس ڈرسی یک ڑپی ےہدکنھ  ۔دوھکی ریمی ابت وک وغر ےس ونس اور  ںیم ںیہمت ایک اھجمس ریہ وہں اور ںیہمت

 ےنھجمس یک وکشش رکو ۔

اس ےک اسےنم زیمت ےس انھٹیب اور ایسی ویسی وکیئ ابت تم رکان سج ےس اےس ہی ےگل ہک اہمترے ادنر دامغ انم یک 

 اھٹیبرک اھجمسےت وہےئ اہک ۔ وکیئ زیچ ںیہن ےہ امیم ےن اس اک ڈرسی چنیھک رک دور ےتکنیھپ وہےئ اےس اےنپ رقبی

و رہ
 ن
ی ہ 

ن

مب

ی  ےھجم ویبوقف ہہک ریہ ںیہ دکنھ ےن 

ل

 

 کي
ب

 بلطم آپ ان ڈارئ

ںیم ڈارئٹکی یھب ںیہمت ویبوقف یہ ہہک ریہ وہں ریمی ابوتں وک وغر ےس ونس اور  وھجم امیم ےن آںیھکن داھکںیئ 

 ۔

 وک وت  ولل یہ ےئگ آپ ول، اس ےن اےنپ ہنم بلطم دح ےہ ریمی وکیئ دقر یہ ںیہن ےہ یسک وک دامد ایک لم ایگ یٹیب

 ںیم بیس ےتیل وہےئ اہک  ب امیم ےن چنیھک رک ےک بیس واسپ کورکی ںیم رھک دای

ےبووقف یکیک رھگ ےس اانت اسرا وھٹس ےک اجؤ یگ وت چنل ںیم ایک رکو یگ امیم ےن اکی ابر رھپ ےس اےس تخس رظنوں 

 ےس وھگرا ۔

ٹن ریہ ںیہ اجنےن ینتک دری ےس امیم یک ابںیت ول ول رک ااتک یکچ یھت اب ہنم انب ےک امومں دےھکی ان امیم ےھجم ڈا

امومں ےس اکشتی اگلیت ان ےک ےنیس رپ رس رھک یئگ ۔سب زبنی تہب وہایگ ےب اکر ںیم تم ڈاوٹن ریمی یٹیب وک اور  
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اےس دبپ ا اچیتہ وہ امومں ےن اےس دکنھ اےسی یہ دنسپ ےہ  ایس ےئل وت وہ امہرے رھگرہتش ےل ےک آای اور مت وت 

 دکنھ وک رنیم ےس اےنپ اسھت اگلےت وہےئ زبنی وک ڈااٹن ۔

ایرس یسیک ابںیت رک رےہ ںیہ آپ ںیم وت سب اےساھجمس ریہ وہں اب اتشب ےن اےس اےسی یہ دنسپ ایک ےہ وت اس اک 

 ۔بلطم ہی وت رہزگ ںیہن ہک وہ اس ےک اسےنم وچبں یس رحںیتک رکے اےس انھجمس وہاگ 

 امیم ےن اینپ افصیئ شیپ رکےت وہےئ دکنھ وک داھکی ۔

اہں آہتسہ آہتسہ ھجمس آےئ یگ مت ااچکن اس رطح اےس وبول یگ وت یچب ویفنکز وہ اجےئ یگ امومں اک ارادہ اب یھب 

 دکنھ اک یہ اسھت دےنی اک اھت ۔

ےئ ان ےک رقبی ےس اس  رک اکی آپ اور اکی آپ یک یچب اجمل ےہ ش  یسک رسیتے یک ول ںیل امیم اہر امےتن وہ

 ادنر یلچ یئگ ۔

ہ قہ اگل ایھٹ
 ہکبج وہ امومں ےک اہھت ہپ اہھت امریت ےک ق

💓 

ر لبیٹ  
مف
ک

دوھکیں اتشب مت  یلہ ابر  دکنھ ےس لم رےہ وہ ےس اکنح ےک دعب مت وکشش رکان ہک اہمترے اسھت 

 لیف  رکے  وہ مت ےس وھکل ابت رکے ۔

 ےیل تہب آاسن وہ یئگ ۔ االطصح  ایلگ زدنیگ مت دوونں ےک

 وہ اہن رک الکن وت امام اس ےک ےیل رشٹ اکنےتل وہےئ ےنہک یگل ۔
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اور ونس اجےت وہےئ اس ےک ےیل وکیئ ہفحت  انی یکویکں وک  یلہ الماقت ںیم اس رطح یک زیچںی ارٹٹکی رکیت 

 ںیہ۔

 اور اب وت اہمترا قح اتنب ےہ ہک مت اےس ہفحت دو۔

  رشٹ ہ ےتن وہےئ ان یک ابںیت ل ےن اگل۔وہ اکیل اینبن ےک اورپ دیفس

وت رھپ ایک ہفحت ےل ےک اجؤ ےگ مت اس ےک ےیل زرہہ ےن اس یک ڑھگی اور ووٹل اس یک رطح ڑباھےت وہےئ وپاھچ 

 ۔

 آپ ایک اچیتہ ںیہ ہک ںیم اےس ایک ٹفگ دوں ۔اس ےن رکسماےت وہےئ ااٹل اںیہن ےس وسال ایک۔

ول امام ےن روشرہ دای وت وہ ےب اسہتخ رکسما دای اب وہ ا ںیہن ہی اےس اھجمسات ریمے ایخل ےس وکیئ ش رلیی سیپ ےل 

 ہک وہ اٹپاک سیپ ش رلیی سیپ ےس وخش ںیہن وہےن وایل ۔

 ای ااسی رکو ہک وکیئ وخوصبرت اسُب ُ ےل اجؤ اتزہ وھپولں وک د ھک رک یکایکں وخش وہاجیت ںیہ ۔

  وایل اتشب ےن رکسماےت وہےئ اہکامام آپ یک وہب ان بس زیچوں ےس وخش ںیہن وہےن

 وت رھپ وہ سک رطح اس وخش وہیگ امام ےن دیپسچل ےس وپاھچ ۔

  سی وہےن وایل یکیک اےنپ ےئل دنسپ رکین وہیت وت ہن اجےن بک اک رک اکچ وہات 

ن

امام ارگ ےھجم وھپولں اور ش رلیی ےس ان

  ےھجم اےنت اسل دکنھ اک ااظتنر ںیہن رکان ڑپات
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 اھت ہن وہ اگل ےہ اےس رلورلی اور وھپل ںیہن ہکلب اچرٹ اور وگ ےپ  دنسپ ںیہ وہ یھب ےلیھٹ رپ ںیم ےن آپ ےس اہک

 اھکان ۔وہ رکسماےت وہےئ وبال ۔

ہکبج اس یک رکسماٹہ د ھک رک وہ یھب رکسما دںی وہ کیھٹ یہ وت اتہک اھت ۔ارگ وہ وھپولں اور ش رلیی  ےس وخش 

  دنسپ ہن آیتوہےن وایل یکیک وہیت وت اتشب وک  یھب

💓 

وہ وھجٹ وبل رک رھگ ےس یلکن یھت اےس ھجمس ںیہن آراہ اھت ہک دکنھ ےک ریغب وہ اےلیک اتپسہل ےسیک ےچنہپ یگ وہ  

 اشک گ ےک ےیل یھب اےلیک ابرہ ہن یتلکن یھت ۔

 اےس اس وتق تہب ڈر گل راہ اھت ۔

 اہ اھت وہ  یھب اس اتپسہل ےلہپ ںیہن یئگ یھت ۔وہ ایلیک آ وت یئگ یھت نکیل اےس اڈیرسی کت کیھٹ ےس ھجمس ںیہن آر

رےشک واےل وک اتبیت وہں ہک اس اتپسہل وھچڑ آےئ نکیل ارگ وہ یطلغ ےس ےھجم ںیہک اور ےل ایگ وت ۔اور ارگ اجن 

 وبھج رک ںیہک اور ےل ایگ وت ۔۔۔؟

 ںیہن ںیہن ںیم ہی رکس ںیہن ےل  یتک ےھجم دھجمساری ےس اکم  انی وہ اگ

وت وھچیٹ یچب ںیہن ےہ وت ایلیک اج  یتک ےہ اور زایدہ دور وھتڑی ےہ ںیہی ںیہک آس اپس وہاگ اس ےن ائاش تمہ رک

اڈیرسی وک اہھت ںیم رےتھک وہےئ آس اپس ولوگں ےک رھگوں یک امعروتں وک داھکی  ےسیج اںیہن ںیم ےس یہ وکیئ وہ 

 اتپسہل  لک آےئ ۔
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 نکیل اس ےلحم ںیم وکیئ اتپسہل ہن اھت ۔

 ےھجم سب اکی ابر آج  ااتپسل اچنہپ دے آج ےک دعب ںیم دکنھ ےک اسھت یہ رھگ ےس ولکنں یگ ۔ ای اہلل

 وہ داع امیتگن رےشک وک اہھت دےنی یگل  ب ااچکن اس ےک اسےنم اکی اگڑی آرک ریک ۔

 اکی ڈنکیس یہ اگل اھت اگڑی ںیم ےھٹیب وہےئ صخش وک اچہپےنن ےک ےیل

 رکسماات وہا ابرہ آای ۔دور  اینپ اگڑی اک دروازہ وھکاتل 

 ارے ائاش یج آپ ںیہک اج ریہ ںیہ ایک ںیم آپ وک وھچڑ دوں ادناز دواتسان اھت

ںیہن ںیم وت ںیہک ںیہن اج ریہ سب رھگ اج ریہ یھت ۔ائاش ےن وفراً وھجٹ وبال وہ اےس ںیہن اتبان اچیتہ یھت ہک وہ 

 اتپسہل اج ریہ ےہ

وفن رکےک اتب اکچ ےہ ہک وھتڑی یہ دری ںیم راہین یک نہب اتپسہل آےن نکیل وہ ہی ںیہن اجیتن یھت ہک اقمس اےس 

 وایل ےہ ایس ےیل یف ااحلل وہ اس ےک اسھت یہ ںیہن اج اتکس ۔

ے د ھک رک  وفرا یہ اس ےک ےھچیپ آای اھت ۔

 

کلی

ن

ن
 دور   ائاش وک رھگ ےس 

یک وافئ وک اقمس ےک وافئ وت ریمے او ااھچ آپ ںیہن اج ریہ  وےسی ںیم اتپسہل اج راہ وہں وہ ایک ےہ ہک اقمس 

 ایخل ںیم آپ یک نہب ےہ ان ان یک تعیبط ھچک رخاب ےہ ۔ںیم ان ےس ےنلم ےک ےئل اج راہ اھت ۔

 دور  ےن ااجنن ےتنب وہےئ اتبای ۔
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  ےس لم  یتک یھت وےسی یھب وہ ایلیک 

ن

بلطم ےک وہ ۔ یھب وںیہ اج راہ اھت وہ یھب اس ےک اسھت اج  یتک یھت اور ران

 اہں ںیہن اج  یتک یھت اےس کیھٹ ےس اڈیرس کت ہتپ ںیہن اھت ایک اےس اس ااجنن صخش یک دمد ینیل اچےئہ ۔و

 ںیہن ۔۔۔دامغ ےن وفراً یفن یک یئگ یھت ۔

 ہکبج دل ہہک راہ اھت وہ اینپ نہب ےس انلم اچیتہ یھت ۔

 وہ اکیف دری ےس رہچے ےک ارپسکیزنشی داتھکی راہ رھپ اےس آرف رکےن اگل ۔

 پ انلچ اچںیہ یگ ریمے اسھت ڈوٹن وری ںیم یسک وک ںیہن اتبؤں اگ دور  ےن رکسماےت وہےئ اہک ۔آ

اکی ابر ائاش اک دل اچاہ ہک وہ ااکنر رکدے نکیل وہ ااسی ںیہن رک اپیئ وہ اینپ نہب ےس ےنلم اجان اچیتہ یھت اس یک 

رف وک لوبل رکےت وہےئ اس یک اگڑی احتل تہب رخاب یھت وہ رصف اےس دانھکی اچیتہ یھت اےس ےیل اس یک آ

 ںیم آ یھٹیب

💓 

 

 اتشب دکنھ ےک رھگ آای وت ان ولوگں ےن اکیف ااظتنم رک راھک اھت 

ا لک آیٹن اس ن فل یک ایک رضورت یھت ںیم وت سب دکنھ وکےنیل آای اھت وہ لبیٹ رپ ےجس اکی ےس ڑبھ رک اکی 

 ذلوات وک دےتھکی وہےئ وبال ۔
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یھت اکنح ےک دعب امہرا داامد  یلہ ابر رھگ آای ےہ زبنی ےن وخش دیل ےس اہک وت وہ رکسما دای اےسی ےسیک رضورت ںیہن 

 ۔

کنیھت وی وس چم آیٹن ہی وت آپ ولوگں اک رایر ےہ وےسی ںیم آپ ولوگں ےس اکی اور زیچ یک یھب ااجزت ےنیل آای 

 وہں اتشب ےن رکسماےت وہےئ اہک وت زبنی ےک رہچے رپ د ےنھک ںیگل

لص ریمے دوتس یک اشدی ےہ اکی ےتفہ دعب اور ریمے اسرے دوتس اینپ رتیگنم اور ویبویں ےک اسھت وہ درا

آےن واےل ںیہ ایس ےیل ںیم ےن وساچ ہک ںیم دکنھ وک اےنپ اسھت ےل اجات وہں ایس اہبےن ہی ریمے دووتس اور 

  ےس لم ےل یئگ ۔

ن

 ڑ
 ملی
یب

 ان یک 

یھت اےس وت رشوع ےس یہ اشدویں رپ اجےن اک تہب وشق اھت نچک ےس اچےہ الیت دکنھ اس ےک ابت رپ لھک یئگ 

رپ بس ےس زایدہ اےس وشق اھت ش ڑی د ےنھک اک وہ اور ائاش ہشیمہ اکی اسھت اشدی ہپ اجںیت اور رھپ وٹنھگں واسپ 

 آرک اس رپ رصبتہ رکںیت

 ۔ امومں ںیم اشدی ہپ اجؤں یگ ۔۔۔اس ےس ےلہپ ےک زبنی ھچک یھب  یتہ وہ ےتکہچ وہےئ وبیل

سج رپ زبنی ےن اےس وھگر رک داھکی اھت ہی وت ایھب ےس یہ اینت الھچ ریہ یھت اتشب ےک اسےنم وہ ےسیک زیمت ےس 

 رےہ یگ زبنی وک ادنہشی وہا ۔

 اہں ریمی اجن رضور اجان امومں ےن رکسماےت وہےئ ااجزت دے دی سج رپ اتشب یھب وخش وہایگ ۔



       از

 

می ٹ
ل
 اتکب رگنی -------جی اشہ   -وس

Posted On Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 206 

ے ںیہ ںیم دکنھ وک

 

کلی

ن

ن
دلجی واسپ وھچڑ اجؤں اگ آپ رپاشین تم ےئجیک اگ اس ےن اےتھٹ  وت کیھٹ ےہ آیٹن مہ 

 وہےئ اہک ۔

 رپاشیین یسیک اٹیب وکاسن یسک ریغ ےک اسھت اج ریہ ےہ اب مت یہ وت اس ےک اےنپ وہامومں ےن اانپتیئ ےس اہک ۔

اکونں ںیم اتشب ےن اکی رھبوپر اگنہ اےنپ  رقبی ڑھکی اکیل اانریلک رفا  ںیم ابولں وک آےگ یک رطف ےیک 

وھچےٹ وھچےٹ اٹسپ ےنہپ آوھکنں ںیم رہگا اکلج وبلں ہپ یکلہ یس رسیخ وہ اکی یہ رظن ںیم اس ےک وچدہ قبط 

 رونش رک یئگ یھت

ے وہےئ دروازے رپ دکنھ ےن ر  رک اانپ دوہٹپ اےنپ رس رپ ایل ۔

 

کلی

ن

ن
 وہ آےگ ےھچیپ ٹیگ ےس ےلکن ےھت اور رھگ ےس 

  آای اھت ۔اس اک ہی ادناز اتشب وک تہب دنسپ

اور رھپ اتشب ےن اس ےک اسےنم یسک زہشادے یک رطح اگڑی اک دروازہ وھکال سج رپ دکنھ رکسماےت وہےئ 

 اگڑی ںیم ھٹیب یئگ ۔

💓 

اگڑی ںیم اھچیئ بک ےس رہگی اخومیش وک ائاش ےن وتڑاوےسی آیپ یک تعیبط زایدہ رخاب ےہ ایک ائاش ےن 

 وپاھچ

ایگ ںیہن ایھب یہ اج راہ وہں آپ ےک اسھت نکیل اقمس راہین ےک وہج ےس اشدی ےھجم ںیہن ہتپ اس ےس ےلہپ وت ںیم 

 ےپ ںیہن آراہ وت اظرہی یس ابت ےہ اس یک تعیبط زایدہ رخاب ےہ ۔
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 ڈارٹک ےن اتپسہل ںیم اڈیٹیم رکایل ےہ نکیل آپ رکف ہن رکںی ان اشءاہلل وہ کیھٹ وہں یگ ۔

یک آوھکنں ںیم رہلاےت آ وس د ھک رک وہ وفرا یہ اےس  دور  ےناصف وگیئ ےس ابت رشوع یک یھت نکیل اس

 وحہلص دےنی اگل ۔

 ہی وہ وادح رہچا اھت اہجں وہ  یھب ادایس اور آ وس ںیہن دانھکی اچاتہ اھت ۔

وےسی ےھجم آپ ےس اکی تہب رضوری ابت رکین ےہ دور  وک اگل ہک ہی ومعق اےس دوابرہ ںیہن ےلم اگ اےس  ایھب 

 اس ےک اسےنم رینھک اچےیہ یہ اےنپ دل یک تیفیک

 ائاش ےن وساہیل ادناز ںیم اس یک رطف داھکی ۔

 یج ںیہک ۔۔اگڑی ںیم رےھک وشیٹ رپیپز ےک ڈےب  ےس دو نیت وشیٹ اکنیتل وہ اینپ آںیھکن اصف رکےت وہےئ وبیل ۔

 ائاش وہ درالص ںیم آپ ےس ۔۔  ۔۔۔دےئھکی آپ ریمی ابت وک طلغ بلطم تم دےئجی اگ ںیم سب ۔۔۔۔۔۔

اتپسہل ےنتک دور ےہ ائاش ڑس  ہپ دےتھکی وہےئ وبل ریہ یھت دور  وک اگل ےسیج اس اک دایھن اس یک ابت رپ 

 ابلکل یھب ںیہن ےہ اس اک  دایھن رصف راہین رپ ےہ ۔

سب وھتڑی یہ دری ےہ مہ ےنچنہپ واےل ںیہ دور  ےن اس یک ابت اک ش اب دےتی وہےئ  ومڑا اکاٹ اشدی ہی وتق 

دور  ائاش وک اےنپ دل یک تیفیک اتبین اچےیہ  ب وہ وپرے دل ودامغ ےس اس یک رطف وتمہج  یہس ںیہن اھت

 وہ
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 اتہک وہ اس یک ابت وک ول رک ےنھجمس یک وکشش رکے

 سب اپچن ٹنم ںیم چن اجںیئ ےگ دور  ےن رھپ ےس اہک سج رپ ائاش ےن اہں ںیم رس الہای

💓 

یت رظنوں ےس دےھکی وہےت وہےئ رکسماےئ اج راہ اھت ہکبج مہ اہکں ےپ اجےن واےل ںیہ وہ بک ےس اےس رشار

 دکنھ وک اس ےک اس ادناز ےس ھچک بیجع اس وسحمس وہراہ اھت ایس ےیل وپےنھچ یگل

 چنل ےپ ۔ااہتنیئ دیشکل ےس وہ اےنپ ےجہل ںیم داین اہجن یک تبحم ومسےئ وبال ۔

ےن دکنھ وک دبزما ایک اھت نکیل رھپ ااچکن یہ اےس ہی وت ےھجم یھب اتپ ےہ ڈرف نکیل اج اہکں رےہ ںیہ اس ےک ش اب 

 زتنی یک ابںیت اید آےن ںیگل

اوسپ وسری ےھجم اگل ریمے اسھت ائاش ےہ وہ دویتس ںیم اتلچ ےہ ہن بس وہ اےنپ وبلں وک داوتنں ےلت دابےئ اینپ 

 یطلغ یک وسری رکےن یگل

 اس اک ہی ادناز اتشب وک اور یھب زایدہ رایرا  ےنگ بلطم ےک ںیہمت اینپ رفڈنی اور وشرہ ںیم وکیئ رفق رظن ںیہن آات

 اگل

ارے ویکں رفق رظن ںیہن آات آپ اےنت ےٹہ ےٹک ومےٹ آدیم وہ اور وہ وت آپ ےک ےھچیپ رظن یھب ہن آےئ 

 ۔دکنھ وفراً وبیل
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  ب ہک اس ےک ہنم ےس اےنپ ےیل اٹہ اٹک اور اخص رک ےک وماٹظفل ےتنس وہےئ اتشب یک آںیھکن تریت ےس لھک

 ںیئگ ۔

نکیل اس ابت اک دبہل وہ اشدی ےک دعب یھب وت ےل اتکس اھت وہ اکنح ےک دعب اینہ  یلہ ڈاٹی وک رہزگ رخاب ہن رکےت 

 وہےئ اانت ڑبا بقل اونگر رک ایگ

ااھچ ہی اتبؤ ہک مت ےن ریمے ر ےت ےک ےئل اہں یک  وت انیقی ںیہمت ھجم ںیم ھچک دنسپ آای وہاگ وت اتبؤ ایسی وکیسن ابت 

 ےہ ش  ںیہمت ریمے ابرے ںیم ایھچ یگل اتشب ےن وپاھچ

ھچک یھب ںیہن ۔۔۔۔امومں ےن وبال اہں رک دو وت ںیم ےن اہں رک دی ۔اور آپ ےس دبہل یھب وت  انی اھت آپ ےن ش  

ریمی ومسہس اچٹ رگایئ یھت ااسی وت  یھب وہ یہ ںیہن اتکس اھت ہک ان دوونں یک الماقت وہ اس ومسہس اچٹ یک اُس 

  اک ذرک ہن وہ ۔ٹیلپ

 بلطم ےک مت ااقتنم ےک ےیل ھجم ےس اشدی رک ریہ وہ وہ  تریت ےس آںیھکن وھکےل رشارت ےس وپےنھچ اگل

ک ےن رکسماےت وہےئ اتبای ۔

ن

ي

ن

ھی
 اہں ابلکل نکیل اکی اور وہج یھب ےہ اشدی رکےک ںیم دنہل ونبں یگ ہن د

 ااھچ ہی وہج یھب ےہ اتشب ےن تریت اک ااہظر ایک

 وھکےتج وہےئ وبیلآپ یھب 

 

ٹ

ن

می

 

ب

گ

ن
 وت دواہل ںینب ےگ آاسکڈیئ وہےگن ہن آپ وہ اس ےک رہچے رپ ااسکی

 ںیہن ںیم داہل  ےنن ےس زایدہ ااسکیڈٹئ ںیہمت اینپ دنہل انبےن ںیم وہں وہ دیشکل ےس وبال ۔
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 دکنھ ےن اکی رظن اس ےک رکسماےت وہےئ رہچے وک داھکی رھپ اخومش وہیئگ

ؤ ہک ںیہمت وکن یس زیچ دنسپ ےہ اور وکن یس زیچ دنسپ ںیہن ۔اتشب وک اگل ہک اب وہ رھپ ےس ریخ وھچڑو ہی ابںیت ہی اتب

 اخومش وہ رک ھٹیب اجےئ یگ ایس ےئل وفرا یہ یئن ابت اکنل رک وپےنھچ اگل ۔

 ےھجم بس ھچک دنسپ ےہ اس داین ںیم ینتج یھب زیچںی ںیہ ہن اور ےنتج یھب ول، ںیہ ہن بس یک بس

I love the whole world 

 وہ اےنپ اہوھتں ےس ےسیج وپری داین وک دیق رکےت وہےئ وبیل ۔اس یک وصعمامہن ادناز ےپ وہ ےب اسہتخ رکسماای اھت

 وپری داین بلطم اس داین اک رہ ااسنن وہ اب یھب رکسما راہ اھت

وبلں ےس اس  اہں رہ ااسنن سب اکی ااسنن ںیہن ۔۔۔ہن اجےن وکن اھت وہ ااسنن ش  اکی یہ لپ ںیم دکنھ ےک

 یک رکسماٹہ نیھچ ایگ

 وکن اس ااسنن ںیہن دکنھ اےس اس ےک رہچے یک ادایس ایھچ ہن یگل یھت ۔

ویہ سج  ےن ریما بس ھچک نیھچ ایل ریمے امام اباب ریمے اھبیئ بس وک امر ڈاال آپ وک اتپ ےہ ےھجم ریمے اباب ےک 

 ےئل ھجم ےس نیھچ ایل ۔امام وک ھجم ےس دور رکدای ےھجم ریغب دنین ںیہن آیت یھت۔ نکیل اس ےن ریمے اباب وک ہشیمہ ےک

 رصف اےنپ اھبویئں ےک اسھت انلیھک ااھچ اتگل اھت نکیل وہ  ااسنن ریما بس ھچک نیھچ رک ےل ایگ ۔

 آ وسیکویں یک وصرت ںیم ےنہب ےگل ےھت ہن اجےن وہ وکن یس داین ںیم مگ یھت اتشب اس ےک رہچے وک د ھک راہ اھت
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ےس رفنت ےہ ںیم اےس  یھب اعمف ںیہن رکوں یگ  یھب ںیہن اہلل رکے وہ صخش  یھب ریمے ےھجم رصف اس 

اسےنم ہن آےئ ورہن ںیم وخد اےنپ اہوھتں ےس اس یک اجن ےل ولں یگ رہچے ےس آ وس اصف رکیت وہ ےصغ ےس 

 وبیل

 نکیل ےھجم ریمی امم اباب آپ وک ہتپ ےہ  ب ریمی ام اماباب اور اھبیئ ےھجم وھچڑ رک ےئگ بت ںیم رصف ھچ اسل یک یھت

 یک تہب اسری ابںیت اید ںیہ۔

رکسماٹہ یک ہگج ادایس ےن یل  ادایس  یک ہگج آ وسوں ےن آ وسوں یک  ےصغ ےن ےصغ  یک ہگج رفنت ےن رفنت یک 

 ہگج رھپ ےس اکسمن  ےل یکچ یھت ۔

 نکیل ااجنےن ںیم اےس یھب ہی ریمے اباب تہب ڈنیہمس ےھت آپ ےس یھب زایدہ وہ اےسی اتجےن واےل ادناز ںیم وبیل

 اتب یکچ یھت ہک وہ یھب ڈنیہمس ےہ اس ےک وصعمم ادناز ےپ وہ رھپ ےس رکسماای ۔

💓 

ایک ابت ےہ دکنھ مت ھچک اھک ویکں ںیہن ریہ ںیم بک ےس د ھک راہ وہں مت سب اھکےن وک دےھکی اج ریہ وہ ہی 

 اھکےن ےک ےئل راھک ےہ دکنھ وھگرےن ےک ےئل ںیہن

 ںیہن ےہ نکیل اب وہ اس ےک اسھت ھٹیب رک اھکان یھب ںیہن  اےس ےلہپ
 
 

 

یہ گل راہ اھت ہک وہ اس ےک اسھت رفنکٹم

 ااھٹ ریہ یھت
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دکنھ بک ےس اھکےن وک وھگرے اج ریہ یھت اور  یھب  یھب اھجکن رک اس یک ٹیلپ ںیم یھب د ھک یتیل ش  ڑبے 

 زمے ےس ہن اجےن وکن یس زیچ اھکےئ اج راہ اھت

 ابت ںینس ۔اشدی دکنھ ےک ربص اک امیپہن ربلزی وہا اتشب ریمی

 ںیم وت آپ ےک یہ ل ےن ےک ےیل اھٹیب وہں وہ تبحم اپس ےجہل ںیم وبال

ایک وکیئ ااسنن واال اھکان لم اتکس ےہ ہی ایک اھک رےہ ںیہ آپ ریتصخ ےک دعب وت ںیم رم اجؤں یگ وہ اکی رظن ٹیلپ 

 ںیم د یتھک وہیئ اےس وھگر رک وبیل

 اس ےک ادناز ےن اتشب وک رکسماےن رپ وبجمر رک دای اھتہکبج 

 وہ ہن اجےن ایک ایک وسےچ اج راہ اھت اور چس وت ہی اھت ہک دکنھ ےس ہی اھکےن اھکےئیہ ںیہن اج رےہ ےھت

 ڈش ےہ ےھجم تہب دنسپ ےہ مت ٹسیٹ وت رکو ںیہمت ایھچ ےگل یگ

ن

ں
 
ي لی

 

ن

 دکنھ ہی ا

ں  اھک  یتک ہی اھک
 
ی ہ 

ن

ب

ی ں
 ان ےھجم اپناتسین اھکان اچےیہتہب تہب رکشہی م

وہ وت رکش ےہ  یلہ یہ ابر ںیم ےھجم ہتپ لچ ایگ ہک آپ ہی بس ھچک اھکےت ںیہ مک از مک ںیم آدنئہ آپ ےک اسھت 

 آےن ےس اایتحط رکوں یگ دکنھ ہنم انب رک وبیل

 اور اس ےک اسھت یہ اتشب ےن ورٹئ وک ااشرہ ایک

 اپناتسن یک وکیئ ڈش یتنب یہ ںیہن یھت نکیل اوسفس یک درب ہی یھت ہک اس وہلٹ ںیم
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وت اھبیئ اصبح آپ اہیں ایک رک رےہ ںیہ ارگ اس وہلٹ ںیم اپناتسن اک وکیئ اھکان ںیہن انب ےتکس وت اپناتسن ںیم رےنہ 

 یک ااجزت سک ےن دی ۔دکنھ ےصغ ےس وبیل

 ، آےت ںیہ ۔اکی وت اےس  ول  تہب یگل یھت اور اس ورٹی  اک انہک اھت ہک اہیں رصف ابرہ ےک ول

اکی اکم رکو اس وہلٹ رپ اتال اگل دو ہکلب ںیم اگل دیتی وہں اےنپ اہوھتں ےس اپناتسن ںیم رہ رک اپناتسن ےک وکیئ ڈش 

 ںیہن انبےت مت ول، اور اپناتسن ںیم وہلٹ وھکال ےہ ارے مت ولوگں وک وک وکیئ قح ںیہن اتنب اہیں ہپ رےنہ اک ۔

  ےگ ولچ اہیں ےس اتشب ےن اےس روانک اچاہدکنھ وھچڑو مہ ںیہک اور ےس اھک ںیل

اےسی ےسیک ںیہک اور اھک ںیل ےگ ںیم وپےتھچ وہ اپناتسن ںیم رہ رک اکی دنگا اس وہلٹ انبےن یک رضورت ایک یھت اور 

ارگ اہیں  رپ رصف ابرہ ےک ول، ےتہک ںیہ وت واہں رپ یھب اج ےک ابرہ وھکول اتہک ان اچیبروں وک اھکان اھکےن ےک ےیل 

 ں ہن آان ڑپے   ریپس ۔دنلن ام ی ںیم الھکو نکیل اپناتسن ںیم رےنہ اک وکیئ قح ںیہن ےہ مت ولوگں وکاہی

 ڈیمم مہ وت رصف وررکز ںیہ امہرا ایک وصقر ورٹئ ےک دل ںیم  اپناتسن ےک ےیل تبحم اج، ایھٹ یھت

شب  دکنھ وک رٹنکول رکات زئادیتس یج یج اھبیئ اصبح  آپ اک وکیئ وصقر ںیہن ےہ وصقر ریما ےہ ش  اہیں آ ایگ ات

 اس اک اہھت اھتم رک ابرہ ےل آای

 ایک وہایگ ےہ ذرا یس ابت رپ مت ےن اچیبرے وک اانت ڈاٹن دای

وہ ےب اچرہ ںیہن ےہ اچیبری ںیم وہں ش  عبص ےس  ولیک یھٹیب وہں اکی بیس اھکےن یگل یھت وہ رھپ امیم ےن نیھچ 

اج رک ایک اھکؤں یگ اکی وت  ول  ےس اجن ےل اج ریہ ےہ اور اورپ ےس ہی  ایل ھجم ےس ہی ہہک رک ےک آپ ےک اسھت
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رھتڈ الکس وہلٹ اہجں رپ ہن ئاایین یتلم ےہ ہن الپؤ ںیم وبل ریہ وہں دربدار ش  آدنئہ اس وہلٹ یک رطف داھکی 

 یھب ۔وہ ےصغ ےس  یتہ اگڑی ںیم اج یھٹیب

 اھت ہکبج اس اک قح اتجات ادناز اتشب وک تہب ااھچ گل راہ

❤ 

ائاش اکیف دری وت راہین ےک اپس یھٹیب اس اک ایخل ریتھک ریہ ابرہ اشم وہےن یگل وت  دور  ےن اےس رھگ ےس ےنلچ آرف 

 یک

 ںیہن ںیم یلچ اجؤں یگ آپ وک زتمح رکےن یک رضورت ںیہن ائاش ےن ااکنر رکےت وہےئ اہک

 ین ےہ آدیھ النئ اس ےن  دل ںیم وبیل یھتزتمح یسیک ہی ریمی ذہم داری ےہ اور ہی ذہم داری اسری زدنیگ اھبن

ںیہن آپ یھب اکر ںیم ن فل رک رےہ ںیہ ںیم یلچ اجؤں یگ ااسی وکیئ  ہلئس ںیہن ےہ آپ وت ےھجم راہتس یھب ہتپ ےہ 

 ائاش ےن رکسما رک ذعمرت رکین اچیہ

 یلگ ںیم یہ ارت اجان وکیئ اب اس ںیم مت رپ وکیئ ااسحن ںیہن رک راہ ںیم یھب رھگیہ آ راہ وہں رکف تم رکو مت یلھچپ

 ںیہن دےھکی اگ ںیہمت ریمے اسھت اس ےک ادنر اک ڈر ہن اجےن ےسیک وہ اس ےک رہچے ےس ڑپھ اکچ اھت

 اور ائاش وک ہتپ یھب ہن الچ بک وک آپ ےس مت کت اک افہلص یھب ےط رک اکچ اھت

 اسھت ابرہ آیئگ ۔ائاش ےن اکی رظن اس یک رطف داھکی اور رھپ راہین  ےس یتلم وہیئ اس ےک 
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 دور  ےن اےنپ اہوھتں ےس اس ےک ےئل دروازہ وھکال اور ادنر ےنھٹیب اک ااشرہ ایک ۔

❤ 

اگڑی ںیم ان دوونں ےک درایمن وکیئ ابت ںیہن وہیئ نکیل ےسیج یہ اس ےن رھگ ںیم دقم راھک ااب رپاشیین ےس 

 اچراپیئ رپ ےھٹیب ےھت

 اہکں یئگ یھت وت وہ ےصغ ےس وپےنھچ ےگل

  دکنھ ےک رھگ . .   ۔۔اخوہ ںیم

 اس ےک اافلظ اس ےک ہنم ںیم یہ دم وتڑ ےک ااّب ےن اےنت زور ےس اےس ڑپھت امرا اھت ہک وہ اںیہن د ھک رک رہ یئگ

ویبوقف یتھجمس ےہ وت اپلگ انبیت ےہ ےھجم سج رطح ےس ریتی نہب ریمے ہنم ےس اککل وتپ ےک اھب، یئگ ایس 

ے یھب ویہ اکم ںیہ چس اتب اہکں یھت وت ںیم وخد ایرس ےک رھگ ایگ اھت  نکیل واہں ےھجم رطح ےس وتیھب ابرہ اجیت ےہ ریت

 ایرس اور اس ےک ویبی ےن اتبای ہک وت حبص ےس ان ےک رھگ یئگ یہ ںیہن

 ںیم وپ اتھچ وہں رھگ ےس وھجٹ وبل رک اہکں یئگ یھت سک ےس ےنلم یئگ یھت وہ ےصغ داھڑےت وہےئ وبےل ۔

  اجن ےس امر دوں اگ ااب اک اہھت اکی ابر رھپ ےس ااھٹ اھت  ب اامں چیب ںیم آیئگوبل ںیہن وت ںیم ےھجت

 ایک رک رےہ ںیہ آپ ش ان یٹیب ہپ اہھت ااھٹ رےہ ںیہ وھتڑا ربص رکںی وہ اتب وت ریہ ےہ
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 اس ےس وپوھچ مگیب اہکں یھت ہی ورہن ںیم اس یک اجن ےل ولں اگ ہی اس رطح ےس رھگ ےس یلکن وہ یھب وھجٹ وبل

ہ ہ اک ارث ےہ اید رانھک مگیب ےہ اس ابر ارگ  اس ےن یھب وکیئ لگ الھکای وت ںیم مسق اھکات 

ش

ش
ےک ہی اہمترے یہ دی وہیئ 

 وہں وخد یھب زرہ اھک ولں اگ اور ےھجت یھب زرہ دے ےک امر دوں اگ ۔

 یک وکشش رکیت ریہاابےصغ ےس داہڑےت وہےئ وبےل ہکبج اامں ےن اےس اےنپ ےنیس ںیم اپھچای اور امر ےس اچبےن 

 اہکں یھت وت ائاش وت  ب ےس یئگ ےہ بت ےس ریتے ابپ رپاشین ںیہ

ریتی اتیئ  آیئ یھت ےھجت ےنیل ےک ےیل ریتے ااب ایرس ےک رھگ ےئگ ےھت اور واہں ا ںوں ےن اتبای ہک ست وت واہں آیئ 

 یہ ںیہن

 رک  یتک ےھجم رھبوہس ےہ ھچک وت اتبؤ وت یہس وت اہکں اتب اٹیب اہکں یھت وت ےھجم اتپ ےہ وت راہین اسیج رگا وہا اکم  یھب ںیہن

 یھت اامں اےس اےنپ ےنیس ےس اگلےئ اس ےک آ وس اصف رکےت وہےئ ےس وپےنھچ یگل

اامں راہین آیپ یک تعیبط تہب رخاب ےہ اںیہن یسک اےنپ یک رضورت ےہ اقمس اھبیئ رہ وتق ان ےک اسھت ںیہن 

  ےہ ںیم ان ےس ےنلم ااتپسل یئگ یھترہ ےتکس ڈارٹک ےن ان یک ڈنکنشی تہب 

گ

 رطخان  اتبن

ائاش ےن روےت وہےئ بس چس اتبای ۔ ب ہک وہ امں اکی یٹیب اک درد مک رکےت وہےئ دورسی یٹیب یک فیلکت رپ 

 ڑتپ ایھٹ

 

 اہں وہ  یتہ یھت ہک اےس راہین ےک وہےن ای ہن وہےن ےس وکیئ رفق ںیہن ڑپات





       از

 

می ٹ
ل
 اتکب رگنی -------جی اشہ   -وس

Posted On Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 217 

 رفق ڑپ اتکس ےہنکیل اکی امں ےس زایدہ اور یسک ےس 

❤ 

 اس ےن آہتسہ ےس اس ےک اسڈیئ اک دروازہ وھکال

 ںیم تہب دلج ںیم ےل آؤں اگ اشک گ ےک ےیل ریمے دوتس یک اشدی ےہ مہ واہں ےنلچ واےل ںیہ

وےسی ریمے دوتس ےن ےھجم اتبای اھت ہک ہک اہمتری ٹسیب ائاش اور راہین ںینہب ںیہ بلطم ہی وت تہب ایھچ ابت 

  رفڈنی ےہ اور ائاش اہمتری ٹسیب رفڈنی امہرے دوتس یھب وکنم  وہ ےئگ ۔ےہ وہ ریما ٹسیب

وہ اس اک اہھت اھتےم وبےل اج راہ اھت  ب ہک دکنھ وتااظتنر رک ریہ یھت ہک بک وہ اس اک اہھت وھچڑح اور وہ  رک 

 ادنر اجرک ائاش وک وفن رکےک اےس اسرے  دورہپ یک اکروایئ اتبےئ

 ےس اخومش ویکں وہ وہ اس ےس اخومش د ھک رک وپےنھچ اگل ھچک وت وبول ان مت اس رطح

 ھچک ںیہن سب اےسی یہ آپ ادنر آےئ ہن اس ےن رم وًات وپاھچ

ںیہن تہب وتق وہ ایگ ےہ اب ںیم ولچں اگ دو دن دعب ںیہمت  ےنیل آؤں اگ اشک گ ےک ےئل مت ریمی دنسپ یک 

 اشک گ رکان ںیم اہمتری دنسپ یک رکوں اگ ۔

یئ تبحم ےس اےنپ اہھت ںیم اھت ںیم وہا اس اک اہھت اھتم رک وبلں ےس اگلای  ب دکنھ ےن ربھگا رک اانپ اتشب ےن ااہتن

 اہھت اس ےک اہھت ےس اکنال



       از

 

می ٹ
ل
 اتکب رگنی -------جی اشہ   -وس

Posted On Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 218 

 ولچ رھپ ںیم اتلچ وہں مت اجؤ ادنر وہ اےس اجےن اک ہہک رک وںیہ ڑھکا وہ ایگ

 ہکبج دکنھ اخومیش ےس اس ےپ اکی آرخی رظن ڈاےتل ادنر ےلچ یئگ ۔

 وی وس چم دکنھ اینپ زدنیگ ےس ہی وخوصبرت دن ریمے ےئل اکنےنل ےک ےیل  مت داین یک بس ےس کنیھت

 وخوصبرت یکیک وہ ریمے ےیل

 زدنیگ ںیم ھچک وت ااھچ وہا ریمے اسھت ۔ہکلب زدنیگ ںیم سب اہمترا اسھت یہ ااھچ الم ےہ

ےن ےس ےلہپ وت ںیم داین ےس یہ وکچ رک اہمتری ہی رشم ایح ریمی اجن ےل ےل یگ اور انیقی اہمترے رپیپز  مت وہ

  اجوں اگ

 وہ وخد رپ اتسنہ اگڑی ںیم آ اھٹیب ۔

 

❤ 

ً  ویص وک ہتپ لچ اکچ وہاگ ہک اس یک اشدی وہےن وایل ےہ  اس  ا 

ن

ي

ن

ی ي 
ن ق
تہب تمہ رکےک وہ ویین آیئ یھت یمظع ےس 

 ےن اےس بس ھچک اتب رک اجیھب اھت

  ویص ابرہ آات رظن آایوہ ویوینریٹس ےک ادنر دالخ وہیئ وت اسےنم یہ

 اس رطح اےس اےنپ رقبی آےت د ھک رک اکی ڈنکیس ےک ےئل ایح رپاشین وہیئ
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 اہےئ ایح یسیک وہ مت۔۔۔۔۔؟

 ویص اس ےک رقبی آ رک وپےنھچ اگل

ایر ایک ایح اینت یس ابت رپ مت اےس اےنت دونں ےس رویھٹ وہیئ یھت ارگ اس دن  مت ےن اتبدای وہات ہک ہک اہمتری 

 ےن وایل ےہ وت ہی بس ہن وہاتاشدی وہ

 نکیل مت وت ےھجم یھب اونگر رکےن یگل مت ےن ھجم ےس دویتس  مت رک یل ویکں ایح۔۔۔۔۔؟  

 ںیہمت ایک اتگل ےہ ہک مت  ےھجم ااکنر رک دیتی وت ایک مہ دوتس ںیہن رےتہ ۔۔۔۔۔؟

م رٹٹی ہن

 م
 ہ
ہ

 دین ڑپے اس ےیل راٹئ۔  یکیک مت ےن ےھجم اتبای ویکں ںیہن اینپ اشدی ےک ابرے ںیم ںیہک 

 ۔۔۔۔۔؟

 وت دوھکی یکیک ںیم اہمترا ٹسیب رفڈنی وہں  ےھجم اشدی رپ اوناٹئ رکو اور ایھب وفرا ےس رٹٹی دو  ۔  

ولچ ابیق اسری ابںیت مہ نیٹنیک ںیم لچ رکںی ےگ ویص اس یک ارتی وہیئ لکش د ھک رک اس اک اہھت اھتم رک نیٹنیک  

 ےل رک الچ ایگ ۔

 ےس ےلہپ اس ےک دوتس یھت  اس یک اشدی وہےن وایل ےہ اور وہ یھب اس یک ینگنم نپچب ےس وہ یکچ اس یک تبحم

 ےہ

 ینعی ہک دعب ںیم ویص آای اھت وت ویکں وہ اس ےک ےلہپ ےک ر ےت ئاابد رکات
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 ایح اس ےک ےئل تہب اخص یھت اور وہ اےس یسک تمیق رپ ںیہن وھک اتکس اھت ۔

 یھت نکیل وہ اس یک دوتس یھت اور وہ اس یک دویتس ہشیمہ اچاتہ اھت ایس ےیل لک اب وہ اس یک تبحم ںیہن اج  یتک

رات وہ اےنپ دل وک اھجمسات راہ اور رھپ آرخ اےنپ دل وک انم رک ویوینریٹس آ ایگ ایس ادیم وت ںیہن یھت ہک ایح آےئ یگ 

 و  رکاناھت نکیل ایح وک د ھک رک اےس تہب وخیش وہیئ اب ایح ےک اسےنم اےس ابلکل انرلم
 ی
 ہ
ن ب
  دی 

❤ 

 

ایم دخا ےک ےیل ااب ےس ابت رکںی آیپ وک اس وتق امہری رضورت ےہ زیلپ ےھجم اجےن دںی ںیم آیپ اک تہب ایخل 

 روھکں یگ

دںیھکی ایم  زگرا وہا وتق  یھب واسپ ںیہن آےئ اگ آیپ ےن ش  ایک اس ےک ےئل وہ وخد یھب رشدنمہ ںیہ نکیل وہ 

 نسحم ےسیج ااسنن ےک اسھت اسری زدنیگ ںیہن زگار  یتک یھت اقمس اھبیئ تہب اےھچ ںیہ

 ائاش بک ےس اںیہن اھجمسےئ اج ریہ یھت

رے اسھت اانت ئاا ولس  ایک اور ارگ اب اس یک تعیبط اینت وت ایک مہ ئاے ےھت ئاے ںیہ مہ ش  اس ےن امہ

رخاب ےہ وت مہ ایک رکےتکس ںیہ اہمترے ااّب  یھب اس ابت ےک ےئل رایض ںیہن وہں ےگ اور ارگ مت اس ےک رھگ 

دایھن ںیہن اجیت وت یھب وت اس وک اقمس ےناھبنسپ ایہ اھت ان اےس اور اقمس وک ان ےک احل رپ وھچڑ دو مت اےنپ رپیپزرپ 

 دو
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 اامں اےس ڈاںیتٹن وہںیئ اس  رک ابرہ ںیلچ ںیئگ ۔

 ب ہک دل وت اانپ یھب لچم راہ اھت یٹیب ےس ےنلم ےک ےیل  ائاش وک ھجمس ںیہن آ راہ اھت ہک آرخ وہ اںیہن ےسیک انمےئ 

 اںیہن ےسیک اھجمسےئ ہک اس یک تعیبط تہب رخاب ےہ اس ئاے وتق ںیم اےس اونپں یک رضورت ےہ

❤ 

ڈیمم ولچ اشابش ان بس زیچوں یک ٹنمیپ رکو ویص ڑبے زمے ےس اس ےک اسےنم اھٹیب زیپااور یج وت 

 وکڈلرگن یپ راہ اھت وہ یھب اس ےک وسیپں ےس

وہ وت ایکایک وسچ وسچ رک رپاشین وہ ریہ یھت ہک  ب راحین ےک ابرے ںیم اےس ہتپ ےلچ اگ وت اس وک انتک ئاا ےگل اگ 

 ایس ےک وسیپں ےس وسھٹےاج راہ اھت اور اہیں ہی آدیم اےنت زمے ےس

ویص ںیہمت ئاا ںیہن اگل ہی اجن رک ےک ریمی راحین ےک اسھت ینگنم وہ یکچ ےہ اور امہری اشدی وہےن وایل ےہ 

 دنچ دونں ںیم وہ ہن رہ یکس وت وپےنھچ یگل

اس ےک اسھت ڑجی اس ںیم ئاا  ےنگ وایل وکیسن ابت ےہ ایر مت اےس اچیتہ وہ اس ےس تبحم رکیت وہ نپچب ےس مت 

وہیئ وہ ںیم وت دعب ںیم آای اہمتری الفئ ںیم نیقی رکو ارگ مت اس ےس تبحم رکیت وہ وت اس ںیم ھچک طلغ ںیہن ےہ مت 

 رکیت وہ ان اس ےس تبحم ۔۔۔۔؟ویص اس یک آوھکنں ںیم وھکےتج وہےئ اہک

 اہں  نکیل ۔۔۔۔۔
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یت ےہ اور اہجں نکیل وہ واہں تبحم یک اجنگشئ ںیہن تبحم ںیم نکیل یک اجنگشئ ںیہن وہیت ایح واہں رصف تبحم وہ

 وہیت وہ اس یک آوھکنں ںیم دےتھکی وہےئ ےنہک ےگل

ارگ مت اس ےس تبحم رکیت وہ وت کیھٹ ےہ ںیہمت قح ےہ اس ےس اشدی رکےن اک اس ےک اسھت اسری زدنیگ 

اب وہں ےگ ایح ایک مت ےن زگارےن اک نکیل ارگ مت اس ےس تبحم ںیہن رکیت وت اب یھب وتق ےہ اہمترے ھچک وخ

 یسک یک ویبی  ےنن اک وخاب داھکی اھت

ایک اہمتری وسچ ہی یھت ہک مت یسک یک ویبی ونب یگ ایک ھچک اور  ےنن اک وخاب ںیہن داھکی مت ےنویص اس یک آوھکنں 

 ںیم دےتھکی وہےئ وبال

 وہ ہن ہک اینپ رمیض ےس ۔دوھکی اناجےن ویکں ےھجم گل راہ ےہ ہک ہی رہتش وت اےنپ امں ابپ یک رمیض ےس رک ریہ

ایح زدنیگ مت ےن زگارین ےہ اہمترے وادلنی ےن ںیہن کیھٹ ےہ مت اس یکےک وک رتہبنی رطےقی ےس اجیتن وہ وہ 

ر  یھب وہ ارگ مت اس  نکیل 
نف
 م
ہ

اہمترا زکن ےہ نپچب ےس اہمترے اسھت ےہ نکیل رضوری ںیہن ہک اکی رتہبنی 

ےل رکےن اجریہ وہ وت رتہب ےہ اشدی ےس ااکنر رک دو نکیل ارگ اہمترا دل اتہک ےہ  یک انب رپ اینپ زدنیگ اس ےک وحا

ہک مت اس ےک اسھت وخش وہ  یتک وہ اسری زدنیگ اکی رتہبنی زدنیگ زگار  یتک وہ وت ےب کش اس ےس اشدی رکول 

 نکیل اکی ابر اس ےس وپھچ ول ہک وہ مت ےس تبحم رکات ےہ ۔

 ےیل تبحم دیھکی ےہ ایح اس یک ابت اکےتٹ وہےئ وبیل ۔ںیم ےن اس یک آوھکنں ںیم اےنپ 

آوھکنں ںیم اور تہب ھچک وہات ےہ رضوری ںیہن ہک وہ تبحم یہ وہ مت اکی ابر وپھچ  انی آوھکنں یک زابن رپ 

 رھبوہس رکےن ےس رتہب ےہ ےک اافلوظں رپ نیقی ایک اجےئ ۔
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 ایگ ۔ریخ ولچ الکس ںیم  وہ اےتھٹ وہےئ وبال اور اخومیش ےس الچ 

  ب ہک ایخل ہن اجےن ینتک دری وںیہ یھٹیب اس یک ابوتں رپ وغر رکیت ریہ

❤ 

اس ںیم لک ڈنیل النئ رپ تہب وفن ایکاھت ائاش وک نکیل رہ ابر اس یک امام ےن وفن ااھٹای اور یہی اہک ہک اس یک تعیبط 

 کیھٹ ںیہن ےہ

 اہیں آای اھت اور ائاش ےک ابرے ںیم وپھچ راہ اھتہکبج رھگ آےت یہ امیم اور امومں ےن اےس اتب دای اھت ہک میظع 

ہن اجےن ائاش رپ ایک یتیب وہ یگ ہن اجےن میظع ا لک ےن اس ےک اسھت اسیک ولس  ایک وہاگ وہ وت رہ وتق ویکں اےس 

 ڈاےتٹن رےتہ ںیہ ۔

 اس ےن امیم وک وپری ابت اتبےت وہےئ اہک

 ہک وہ اہمترے اسھت ںیہک ابرہ یئگ ےہ نکیل مت ےن وت ےب ووقیف ارگ مت ےھجم ہی ابت ےلہپ ےس اتب دیتی وت ںیم  یتہ یھت

یک ااہتن رک دی دکنھ  مت دوونں اس رطح ےس اےلیک پھچ پھچ رک اس ےس ےنلم ںیئگ اور رھپ رھگ ںیم یسک وک ہتپ 

 یھب ںیہن ےنلچ دای

یھت ایاہلل ائاش ابلکل  امیم ےن اھجمسےن ےک دعب اےس وخب ڈااٹن نکیل اےس رپواہ ڈاٹن یک ںیہن ہکلب آئاش یک

 کیھٹ وہں اس ےن دل ےس داع امیگن

❤ 
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 ایحرھگ واسپ آیئ وت اخومیش ےس اےنپ رمکے ںیم یلچ یئگ راحین اےس اےنپ اسھت اشک گ رپ ےل رک اجان اچاتہ اھت

 رک نکیل ہن اجےن ویکں اےسی گل راہ اھت ہک ںیہ ان بس زیچوں ےس زیبار وہ یکچ ےہ اشدی وہ اشدی وک اوجناےئ ںیہن

 اپ ریہ یھت

ایک ابت ےہ ایح مت اینت رپاشین ویکں وہ وکیئ  ہلئس ےہ وت ھجم ےس رئیش رکو وہ ابرہ الن ںیم ڑیسویھں رپ یھٹیب اتزہ 

 وھپولں وک د ھک ریہ یھت  ب راحین  اس ےک رقبی آ اھٹیب

ان ڑپے اگ امام ڑبی امام ھچک ںیہن راحین ںیم سب وسچ ریہ یھت ہک اب وھتڑے یہ رعےص ںیم ےھجم ہی رہش وھچڑ رک اج

 ریمے اسرے رفڈنیز ویوینریٹس ہی وھپل بس ھچک وہ اداس ےجہل ںیم وبیل

 ہکبج اس ےک اداس ےجہل رپ وہ رکسما دای

امام اور وھچیٹ امامےس ےنلم ےک ےیل مہ ارثک آای رکںی ےگ مت اےنپ اسرے دووتسں ےک ربمن ےل  انی اور رہ روز ڈریھ 

 اہیں آای رکںی ےگ وت ان ےس رضور ےلم اجای رکںی ےگ ںیم اہمترا واہں ویوینریٹس ںیم اسری ابںیت رکان رھپ مہ  ب

 اڈینشیم رکوا دوں اگ اہجں اہمترے تہب اسرے ےئن دوتس اج اجںیئ ےگ

اور اہجں کت ہک وھپولں اک وسال ےہ وت اہمتری ہی اکشتی یھب ںیم تہب دلجی دور رک دوں اگ سب مت اانپ ومڈ کیھٹ 

وھکیامام اور وھچیٹ امام تہب رپاشین ںیہ اںیہن گل راہ ےہ ہک مت یہ اشدی ےس وخیش ںیہن وہ اور اںیہن ایک رکو ںیہمت د

 اتپ ہک مت ان وھچیٹ وھچیٹ ابوتں وک رس رپ وسار ےیک یھٹیب وہ۔
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 ولچ اب دلجی ےس ومڈ کیھٹ رکو اور ابرہ آرک بس ےک اسھت وھٹیب ۔مت ےن وغر یھب ایک ےہ رھگ ںیم بس ول، انتک

 رپاشین ںیہ وہ اےس اھجمسےت وہےئ اس ےک رقبی ےس ااھٹ

ہکبج ایح ےن اکی رظن ادنر یھٹیب وثہیب اور زہمی وک داھکی اھت نج اک دایھن ایہن یک رطف اھت ۔اںیہن دےتھکی وہےئ وہ 

 ذرا اس رکسما یئ

 اینپ اس ےب اج یس نشنیٹ یک وہج ےس وہ اینپ امؤں وک ینتک فیلکت دے ریہ یھت۔

اور ںیہن وہ اس اشدی ےس تہب وخش ےہ اس ےن اےنپ دل وک اھجمسای وہ ویص ابںیت اےنپ دامغ رپ احوی  نکیل اب

ںیہن رکان اچیتہ یھت نکیل اکی ابت وت یھت ذنہ ںیم ہک ایک وہ وایعق یہ راحین ےس تبحم رکیت ےہ ایک راحین اس اک 

 رٹسم راٹئ ےہ

❤ 

ےلچ اگ سب آپ ریما اسھت دںی دںیھکی زیلپ ریمی ابت وک ےنھجمس یک ایم ںیم و ہہ رکیت وہں اابوک ھچک یھب اتپ ںیہن 

 وکشش رکںی ہی تہب رضوری ےہ  آیپ ےک ےیل

ارگ ںیم ان ےک اپس ںیہن یئگ وت اسری زدنیگ اتھچپوں یگ ہک ںیم ان ےک ئاے وتق ںیم ان اک اسھت ںیہن دے 

 امن اجںیئ ائاش ےلھچپ دو دن ےس لسلسم ان یکس زیلپ ایم اجن امن اجںیئ دےئھکی ںیم دلجی واسپ آ اجؤں یگ زیلپ

 یک ںیتنم ےیک اجریہ یھت ۔

 راہین یک احتل اک وسےتچ وہےئ ایم  وک امانن یہ ڑپا ۔
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 نکیل ا ںوں ےن ہی رشط یھب ریھک ہک ااب وک اس ابرے ںیم وہ وخد بس ھچک اتب دںی یگ ۔

 ایم ےس ااجزت ےل رک وہ وخیش وخیش رھگ ےس ابرہ یلکن

ے یہ اےس ایخل آای ہک رھپ اتپسہل اک اڈیرسی وت وھک یکچ ےہ اور اقمس ےک یھب رھگ اک یہ ربمن ےہ  نکیل رھگ ےس

 

کلی

ن

ن
ابرہ 

 اس ےک اپس

 اخومیش ےس واسپ رک ےک ادنر اجےن یگل  ب اےس درد  اک ایخل آای ویکں ہن وہ دور  یک دمد ےل ۔

ایھب رھگ رپ یہ ےہ اس ےن اکی رظن دروازے  دور  اک ربمن وت اس ےک اپس اھت ںیہن نکیل اےس ہتپ اھت ہک دور 

 ےک ادنر اھجکن رک داھکی ایم نچک ںیم ھچک رکےن ںیم رصموف وہ یکچ ںیھت

 وہ اخومیش ےس رھگ ںیم دالخ وہیئ اور ڑیسایھں ڑچھ یئگ ۔

 دروازہ ادنر ےس ال  اھت اس ےن آہتسہ ےس دروازہ اٹھکٹھکای

 وکن ۔۔۔۔؟ادنر ےس آواز آیئ

 یکلہ یس آواز ںیم وبیل وت دور  ےن وفراً دروازہ وھکالںیم وہں ائاش وہ 

 اہں وبول وکیئ اکم اھت اےس اےنپ اسےنم د ھک رک دور  یک وخیش یک وکیئ ااہتن یہ ہن یھت وہ رکسماےت وہےئ وپےنھچ اگل

 ےھجم اید ایک آپ ےھجم آیپ واےل وہلٹیپس ںیم وھچڑ ےتکس ںیہ وہ ایک ےہ ہک وہ اڈیرسی ںیم ےن مگ رک دای اور زابین

ںیہن ہک اس اک انم ایک اھت ںیم ڈراویئر وک ایک اتبؤں یگ ارگ آپ ںیہن لچ ےتکس وت آپ ےھجم اڈیرسی دوابرہ اتب دںی ںیم 
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ےن اقمس اھبیئ وک وفن رکےن یک وکشش یک ےہ نکیل ان اک ربمن ںیہن گل راہ اشدی وہ ول، رھگ رپ ومش د ںیہن ےہ 

  ۔ائاش ےن لیصفت ےس اتبای وت وہ رکسما دایاور ریمے اپس رصف رھگ اک یہ ربمن ےہ

 ہی وکیئ  ہلئس وہا مت ولچ ںیم ایھب آ راہ وہں

ںیہن ںیم یلھچپ یلگ ںیم اجیت وہں آپ واہں آاجےیئ وہ دلجی ےس وبیل ویکہکن وہ اےس اتب ںیہن  یتک یھت ہک اس اک 

 رک وہ اج ریہ ےہ اکی ریغ یکےک ابپ اس اعمےلم ںیم اس رپ کش رکات ےہ اور اےنپ ابپ ےس اینت ڑبی ابت اپھچ

 ےک اسھت ہی ابت اس ےک ابپ وک ہتپ لچ اجےئ وت وہ اےس زدنہ زنیم ںیم اگڑ دے اگ

اوےک مت ولچ ںیم آراہ وہں وہ رکسما رک وبال ائاش اخومیش ےس ڑیسایھں ارتیت دوابر دروازے ےس ابرہ  لک رک 

 ےلھچپ یلگ یک رطف اجین یگل

 ےس دو ٹنم یہ وہےئ ےھت ہک دور  اگڑی ےل رک آایگ ۔ اےس ااظتنر رکےت وہےئ لکشم

 

❤ 

 ائاش اپین دے ااب ےن رھگ ےک ادنر دالخ وہےئ اور اویچن آواز ںیم ائاش وک اکپرا

 ائاش رھگ رپ ںیہن ےہ اامں ےن اپین اک الگس دےتی وہےئ اہک

 اہکں یئگ ںیہ ایرس ےک رھگ ااب ےن اپین ےتیپ وہےئ وپاھچ



       از

 

می ٹ
ل
 اتکب رگنی -------جی اشہ   -وس

Posted On Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 228 

 ہین ےک اپس اامں ےن چس اتبایںیہن ااتپسل یئگ ےہ را

راہین یک تعیبط تہب رخاب ےہ اےسی ںیم اےس یسک اےنپ یک رضورت ےہ ڈارٹک ےن اس یک احتل تہب رطخان  

ں یک ریمی وت ںیم ےن اےس ااجزت دے دی ںیم اجیتن وہں آپ وک تہب ہصغ آراہ 
 
ي ی

ن

می

اتبیئ ےہ ائاش ےن تہب 

 وہےئ ںیہن د ھک  یتکوہاگ اس ابت رپ نکیل ںیم اینپ یٹیب وک رمےت 

 ںیم ےن ۔۔۔۔۔اامں ایھب وبل ریہ یھت ہک ااب ےنےک اہھت ااھٹرکاںیہن اخومش رکواای

ارگ ااجزت دے یہ دی ےہ وت اب افصایئں ویکں دے ریہ وہ ااب اپین اک الگس ویہ لبیٹ رپ رھک رک رھگ ےس ابرہ  لک 

 ےئگ ۔

 ہکبج اامں اخومیش ےس ںیہن اجےت وہےئ د یتھک رںیہ

❤ 

ہین اور اقمس ائاش وک د ھک رک تہب وخش وہےئ ےھت راہین وک آج واسپ رھگ ٹفش رک دای ایگ اھت اور ائاش ےک را

 اسھت یہ واسپ آیئ یھت ۔

ڈارٹک ےن اہک اھت ہک آپ راہین ےک ون ےنیہم وپرے وہ ےکچ ںیہ اور  یھب یھب اکی اھنن اس امہمن ان ےک رھگ ںیم آ اتکس 

 اایتحط یک رضورت ےہ ےہ نکیل راہین وک تہب زایدہ

ہی ایک رک رںیہ ںیہ آپ اس رطح ےس وسپ انبای اجات ےہ ان آپ افصیئ اک ایخل ریتھک ںیہ اور ہن یہ آپ کیھٹ ےس 

 زیچںی اس ںیم اڈی رک ریہ ںیہ اجںیئ ںیم انب ولں یگ
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 المزہم اکم ےس اجن ڑھچواےت زیت اکم رک ریہ یھت ائاش ےصغ ےس اس رپ ڑھب  ایھٹ

 راہین یک تعیبط کیھٹ ںیہن یھت اورپ ےس اینت ےب اایتح ی اس ےن ہلصیف ایک اھت ہک  ب کت راہین اکی وت ےلہپ یہ

کیھٹ ہن وہ اجےئ وہ اہیں ےس اجےئ یگ ںیہن نکیل وہ اجیتن یھت ہک ااب اس ابت ےک ےئل  یھب ںیہن امںین ےگ نکیل 

 دو دونں ںیم رشوع وہےن واےل ےھت اب وہ روز اہیں آ  یتک یھت نکیل  ہلئس اس ےک رپیپز اک اھت ش  اےلگ

 سج یک وہج ےس وہ تہب رپاشین یھت نکیل وکیئ یھب رپاشیین اس یک نہب یک تحص ےس زایدہ ڑبی ہن یھت

❤ 

 ویص اک وفن آای وت اس ایح ےن ااھٹ ایل

 مت ےن وپاھچ راحین ےس ہک وہ مت ےس تبحم رکات ےہ ای ںیہن ویص اک الہپ وسال یہی اھت

ہک ےھجم اتپ ےہ ہک وہ ھجم ےس تبحم رکےت ںیہ وت اس رطح ےس ابر ابر اکی یہ وسال رکےن اک ایک ویص ےن اتبای ہن 

 افدئہ ےہ اس یک اکی یہ ابت یک رٹ ےن ایح وک اپت دای

 ایح ںیم وت رصف وپھچ راہ وہں مت اانت ہصغ ویکں وہ ریہ وہ ۔

ایک وساچ ےہ اس ےک ابرے ںیم مت ےن ایک مت اور وےسی یھب وپےنھچ ںیم وکیئ رحج ںیہن ےہ رپوسں اکنح ےہ اہمترا 

اےسی ااسنن ےک اسھت اسری زدنیگ وخش رہ  یتک وہ ش مت ےس تبحم ےہ ہن رکات ای اہمترے دل ںیم سج یک ہگج ہن 

 وہ
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ایح ہی اہمتری زدنیگ ےہ ںیم اس ےک ابرے ںیم ھچک ںیہن ہہک اتکس نکیل اکی ابر وسوچ وت یہس ایک مت وخد اینپ زدنیگ 

 اہوھتں ےس ئاابد رک دو یگ ۔ اےنپ یہ

ہی زدنیگ روز روز ںیہن ےلم یگ ایح اےس اےنپ رطےقی ےس زگارو یسک یک ویبی  ےنن ےس رتہب ےہ ہک اکی اکایمب 

ااسنن اج اجو اکی یکیک ےک ےئل بس ےس رضوری زیچ وخداتخمری وہیت ےہ ایک وہ اشدی ےک دعب ںیہمت ونرکی 

ایک مت اےنپ ریپوں رپ ڑھکی وہوکس یگ رہاکم ایحوسیپں ےک ےیل ںیہن ایک اجات  رکےن دے اگ ارگ مت  اکایمب وہ اجؤ وت

 ےہ  ھچک وخاںیشہ وہیت ںیہ ھچک وخاب وہےت ںیہ

 اور ریما ںیہن ایخل ہک اہمترا وخاب رصف راحین یک ویبی اج رک رانہ ےہ ۔

 وسچ ریہ یھت ویص ےن ہہک رک وفن دنب رک دای ہکبج ایح وفن وک وھگرےت وہےئ اُیس یک ابوتں وک

❤ 

وہ اجیتن یھت ہک ااب بس ھچک اجن ےکچ ںیہ نکیل ہن وت ااب ےن اس ابرے ںیم اس ےس ھچک وپاھچ اور ہن یہ ائاش ےن 

 ھچک اتبای بس ھچک اخومیش ےس لچ راہ اھت

 اور رھپ اس ےک رپیپز رشوع وہےئگ ائاش اور دکنھ  اک اسرا دایھن ان ےک رپیپزرپ اھت

 وہےئ دکنھ ےن اےنپ رھگ ںیم اتشب وک داھکی  ب اکی دن رھگ واسپ آےت

او اٹیب اتشب بک ےس اہمترا ااظتنر رک راہ ےہ ہی ںیہمت اےنپ اسھت اشک گ ےک ےل اجان اچاتہ ےہ رپوسں اس ےک 

 دوتس اک اکنح ےہ ۔
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 اجؤ دلجی ےس ایتر وہ اجؤ الچنل ںیم ںیہمت ابرہ ےس رکوا دوں اگ وہ رکسماےت وہےئ وبال

رپیپ ےہ ۔ےسج  ایتر رکےت رکےت ریمی اجن اکلہن وہ اجےئ یگ اور آپ ےھجم جیھب ریہ ںیہ دکنھ  لک ریما اشلگن اک

 ےن نچک ںیم آ رک اہک اممم اتشب  ےک ےئل اچےئ انب ریہ یھت

اٹیب مت ےن وکاسن اشلگن ںیم اپس وہ اجان ےہ اہمترے رزیٹل  ےس مہ ایھچ رطح ےس وافق ےہ اہیں ےس  مت اپس 

  رتہب ےہ ہک زدنیگ ےک ااحتمانت ےک ابرے ںیم وسوچ ۔ںیہن وہ  یتک اس ےیل

 ولچ اجؤ اٹفٹف اجرک جنیچ رکو اور اب اتشب ےک اسھت اشک گ رپ اجؤ امیم  ےن  مک دای

ریما ایک ےہ ںیم یلچ اجؤں یگ نکیل ارگ ںیم لیف وہ یئگ وت ےھجم وکیئ ھچک ںیہن گ ے اگ وہ ہنم انبےت وہےئ ابرہ یلکن 

 آ ریہ یھت ےسیج لیف وہےن اک اہبہن لم ایگ وہدکنھ اکیف وخش رظن 

 دلجی ےس ایتر وہیئ اور ابرہ آیئگ ۔اتشب ےن اکی رظن اس یک ایتری وک داھکی

 اسدہ یس الن یک رگنی ڈرسی ںیم وہ تہب رایری گل ریہ یھت ۔

 ت یکیک یھتکیم اپ ےس اپ  رہچہ آج وت آوھکنں ںیم اکلج یھب ہن اھت نکیل رھپ یھب وہ داین یک بس ےس وخوصبر

❤ 
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اباب یک رطف ےس اخومیش ےن اےس اکی مسق یک ااجزت دے دی یھت اب وہ روز راہین ےک ےئل آیت یھت اور اسرا 

 دن راہین اک ایخل ریتھک

وہ تہب وخش یھت ہک ااب اور ایم ےن  راہین یک رطف ےس اانپ دل رنم رک ایل نکیل ا ںوں ےن اصف وظفلں ںیم اہک اھت 

رصف مت ےس ےہ مہ ےس ںیہن ہکبج ااب ےن وت ہی یھب اہک اھت  اس رھگ ںیم راہین اک ذرک ئاداتش  ہک اس یکیک اک قلعت

 یہ ںیہن رک ےتکس ےھت

نکیل اےس اس ےک رھگ اجےن ےس کوےتک ںیہن ےھت اور اس ابت وک ےل رک وہ تہب وخش یھت دخا اک رکش اھت ہک ایھب 

 یھت ےس راہین ےک رھگاےن ےک ےئل پچ اپھچےن یک رضورت ںیہن

 اب وہ رپوکسن ادناز ںیم آیت اور اخومیش ےس ولٹ اجیت

دکنھ آج اےنپ وشرہ ےک اسھت اشک گ ہپ یئگ یھت ایس ےیل ائاش ایلیک یہ آیئ نکیل دور  وک اہیں د ھک رک اےس 

 تریت ےک اسھت اسھت وخیش یھب وہیئ یھت وہ اےس کنیھت وی وبپ ا اچیتہ یھت اس ےن اس یک اینت دمد یک یھت

 اک ےہ ائاش ےن دل یہ دل ںیم وساچااھچ یک

❤ 

ریمے دوتس یک ویبی یک تعیبط تہب رخاب ےہ ںیم آج یک ریختی ولعمم رکےن اجےن واال اھت مت اسھت ولچ یگ 

اتشب ےن اینپ رمیض ےس اےس وخب اسری اشک گ رکوایئ یھت رہ زیچ اینپ رمیض ےس یل یھت اور زئادیتس اس 

  یک یھتےس زیچںی دنسپ رکواےک اےنپ ےیل اشک گ
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 سک یک تعیبط رخاب ےہ دکنھ ےن وپاھچ

 مت اجیتن وہ اےس راہین اقمس یک وافئ اہمتری یلیہس یک نہب ۔اتشب ےن اتبای وت وہ لھک ایھٹ

ایک چس ںیم مہ راہین آیپ ےک رھگ اج رےہ ںیہ ارگ آپ ےھجم رھگ ےس ہی اتب دےتی وت ںیم ائاش وک یھب اسھت ےل آیت وہ 

 نکیل ےہ اب وت وہ  یھب یھب اینپ نہب ےس لم  یتک ےہ ویکہکن اےس رھگ ےس ااجزت لم یھب اینپ نہب ےس لم یتیل

 یئگ ےہ

 وت ںیلچ اس یک ابت  مت وہےن ےک دعب اتشب اس ےک ادناز رپ رکسماےت وہےئ وبال

 ںیلچ ہن ںیم وت اجؤں یگ ۔دکنھ ےتکہچ وہےئ وبیل  ب اتشب ےن اےس اگڑی ےس اکی ٹفگ اکنل ےک دای

 کیپ دشہ ٹفگ وک دےتھکی وہےئ دکنھ ےن وپاھچ ہی ایک ےہ

اہمترے ےئل وفن درالص ںیم اہمترے رھگ وفن  ب یھب رکات وہں وت اہمتری امیم ااھٹیت ںیہ اس ےئل وساچ ہک 

ویکں ہن ںیہمت وفن ٹفگ رک دوں اتہک  ب ریما دل اچےہ ںیم مت ےس ابت رک وکسں۔اتشب ےن رکسماےت 

 وہےئ اہک

 ڈاںیٹن ںیگ ےھجم اس ےن وفراً وفن ااھٹ رک اس یک وگد ںیم رھک دایںیم ںیہن ولیگن امیم 

ایک وہایگ ےہ دکنھ ںیم اہمترا وشرہ وہں ںیم ںیہمت ھچک یھب دے اتکس وہں وہ ںیہمت ویکں ڈاںیٹن ںیگ ااھچ ڈااٹن 

  وت واسپ دے دانی اتشب ےن اس ےک اہھت ںیم رھپ ےس ٹفگ دای
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 ارگ ا ںوں ےن ےھجم ڈااٹن وت ںیم اسرے ازلاامت آپ رپ اگل دوں یگ ش اےنس اہں ںیم رس الہےت وہےئ رھک دای

  ےلہپ یہ اتب دی

ن

ي

ن

ي ی
ب ل
 دکنھ ےن اینپ 

 ون  ہلئس ش  اچےہ رک  انی وہ رکسماےت وہےئ اگڑی آےگ ڑبھ ایگ اور دکنھ  اتیب ےس ٹفگ اکل رک ومابلئ د ےنھک یگل

❤ 

ریہ یھت اور اس اک اہسرا وہ اجےن یک وہج ےس راہین یھب ائاش ےن بس ےک ےئل اچےئ انب رک دی وہ اکیف وخش رظن آ 

 اکیف نئمطم وہ یئگ یھت

  ب ےک دور  اک ابر ابر آئاش وک دانھکی اس یک دمد رکان ہشیمہ اس ےک ےئل ایتر رانہ راہین وک تہب ھچک اھجمس ایگ اھت

 ش  یطلغ راہین ےن یک ےہ ایس ےیل وہ وکشش رک ریہ یھت ہک آئاش دور  ےس دور یہ رےہ وہ ںیہن اچیتہ یھت ہک

 وہ  ائاش رکے اےنپ امں ابپ نہب ےس دور رہ رک انیج ےسک ےتہک ںیہ ہی راہین ان اچر اسولں ںیم ھجمس یکچ یھت ۔

وہ بس ھچک ائاش ےک اسھت وہےت وہےئ ںیہن د ھک  یتک یھت  ب ہک رہ وتق ائاش اوردور   رپ رظن رانھک اقمس 

 یک آوھکنں ےس یھب اپھچ ہن راہ ۔

ھا ےن یک آواز رپ اقمس اس  رکدروازہ وھکےنل اگل  ب ےک اسےنم یہ اتشب اور دکنھ اک د ھک رک اےس د

ك

 

ھي
ک

روازہ 

 تہب وخیش وہ ریہ یھت ۔

 ہکبج دکنھ انب اچکچہےیئ راہین ےک اپس اج یچنہپ  ب ہک ائاش وک اہیں د ھک رک وخیش ےس خیچ یھب امر یل ۔
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یگ ںیم وہ تہب اتیمہ ریتھک ےہ ۔ ب ہک دور  اےس آوھکنں اس یک وخیش اتب ریہ یھت ہک ائاش  یک زدن

ےکااشرے ےس اتب راہ اھت ہک ہی ویہ یکیک ےہ سج ےس وہ اےس المان اچاتہ اھت اکنح واےل روز یھب وہ اس ےس کیھٹ 

 ےس لم ںیہن اپای اھت ۔

 نکیل دور  یک دنسپ اےس ےس وایعق تہب وخیش وہیئ یھت ۔

 رںیہ اور رھپ اتشب ےن ائاش وک ےنلچ یک آرف یک سج رپ دور  اک اکم اج ایگ وہ اکیف دری اقمس ےک یہ رھگ رپ

نکیل  ب کت اتشب ےک ےن وہےئ ہنم یک وہج اتھجمس بت کت ائاش ایتر وہ یکچ یھت اس ےک اسھت اجےن ےک 

 ےئل

 وت یھب امہرے اسھت یہ لچ ریتی یھب ریتی یھب زنمل ویہ ےہ ایک دعب ںیم االیک اجےئ اگ ۔

 آرف یک وت وہ رکسماای ۔اتشب ےن 

اقمس ںیم حبص یہی ےس اینپ اگڑی ےل اجؤں اگ یف ااحلل ال ین ایھچ لم یئگ ےہ وہ  رکسماےت وہےئ اقمس ےس لم راہ 

 اھت ہکبج ال ین ےتہک وہےئ دور  اک ائاش یک رطف د ھک رک رکسماان راہین وک زمدی ڈر ںیم التبم رک ایگ اھت

❤ 

اس اک اکنح اھت وہ ادنر یہ ادنر تہب ڈری وہیئ یھت سب ویس ےن ش  ھچک اےس اتبای وہ اسری ایترایں لمکم وہ یکچ عبص 

 اس رپ لمع ںیہن رکان اچیتہ یھت وہ اجیتن یھت ہک اس ےک دعب اس یک یلمیف رپ ایک زگرے یگ
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اسری  نکیل وہ اسری زدنیگ اک اکی اےسی ااسنن ےک اسھت ںیہن وہ  یتک یھت راحین اس اک رٹسم راٹئ ںیہن اھت وہ

 زدنیگ رصف راحین یک ویبی اج رک ںیہن زگاران اچیتہ یھت اینپ زدنیگ انبان اچیتہ یھت

اانپ انم انبان اچیتہ یھت اور ہی راحین ےک اسھت ہی ابلکل یھب نکمم ںیہن اھت ویکہکن لک یہ اس ےن راحین ےس وپاھچ 

 اھت ایک وہ اشدی ےک دعب اےس اجب رکےن یک ااجزت دے اگ

ف وظفلں ںیم ااکنر ایک اھت اس ےن اہک اھت ہک وہ ان رمدوں ںیم ےس ںیہن ےہ ش  اینپ ویبویں وک سج رپ اس ےن اص

دورسوں یک آسف ںیم امکےن ےک ےئل جیھب دےتی ںیہ وہ اکی ریغت دنم ااسنن ےہ اور اس یک ریغت اس ابت وک 

 وگارا ںیہن رکیت ہک اانت امکےن ےک دعب وہ اینپ ویبی ےس اجب رکواےئ ۔

ش اب ےک دعب ایحوک نیقی وہ اکچ اھت ہک وہ ان ےک اسھت اکی آزاد زدنیگ  یھب ںیہن زگار ےکس یگ اس ےک  اور اس

 اپس آج رات اک وتق اھت سج ںیم ای وت اس یک آزادی یھت  ای اسری زدنیگ ےک ےیل دیق وہ اجان اھت

 اپےئ نکیل وہ اجیتن یھت ہک ارگ اس وتق امام اور ڑبی امام وک وی دعب ںیم انب ےل یگ اچدی دعب ںیم راحین وک یھب اھجمس

اس ےن ااکنر ایک وت  زئادیتس اس یک اشدی اس ےک اسھت رکوا دی اجےئ یئگ اور ایح اب آزاد وہےن اک ہلصیف رک ایل اھت 

 اور ویص اس ےلصیف ںیم اس اک رھبوپر اسھت دے راہ اھت

❤ 
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یھت راحین وک آج اھبویئں یک یمک وسحمس ہن  اتشب اقمس اور دور  ےن وپرے اکنح یک ذہم دارایں اھبنسل ریھک

 یک 

 

ي کٹ
ی
وہیئ ویکہکن اس ےک اپس اھبویئں ےسیج نیت دوتس ےھت وہنجں ےن اانپ رفض اھبنےت وہےئ رہ زیچ رپ

 یھت

م!

ي ك
عل

 االسم 

۔وت کت اچنہپان اچےتہ ںیہ ےہ اور آپ آانپاھکل وہا داین الصتیح ےنھکلیک ارگآپ ںیم  

ےہ۔     افرم رفامہ رک ریہ اسٹئ آپ وک  ٹیلپ بیالنئ و آن www.kitabnagri.com 

وت وپٹس رکوااناچےتہ ںیہ یاشرع ای رپاانپانول،انوٹل،ااسفہن،اکمل،ارلکیٹ بیو یامہر ارگآپ  

۔ںیرک لیم یا ایھب  

samiyach02@gmail.com 

۔راہطب رک ےتکس ںیہ ےعیےک ذر لیم  یاور ا کب جیپ امہرے سیف آپ  

Fb/Page/Social Media Writers .Official 

Fb/Pg/Kitab Nagri 

samiyach02@gmail.com 

whatsapp _ 0335 7500595 



       از

 

می ٹ
ل
 اتکب رگنی -------جی اشہ   -وس

Posted On Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 238 

 ایک زیرکےن ےس رگ رطح اکیپ یھب یسک ےک اپس وفحمظ ںیہ بیو  ی: اس انول ےک امتم ہلمج وقحق اتکب رگن اابتنہ

 اجے۔

 اس ےن ائاش وک اہک اھت ہک رپیپ راہین وت ںیہن آ یکس نکیل اتشب دکنھ وک اےنپ اسھت ےل آای اھت اہیں آےن ےس ےلہپ

 یک ایتری رکے لک مہ وخب لقن امرںی ےگ

ویکہکن اشلگن  دکنھ ےک رس ےک اورپ ےس زگر اجیت یھت اور وہ ہشیمہ ےس یہ اس اعمےلم ںیم ائاش ےس دمد یتیل 

 آیئ یھت ۔

 اسرا ااظتنم لمکم اھت ومولی اصبح ےک آےت یہ اکنح یک رقتبی رشوع وہےن وایل یھت ۔

راحین یک زدنیگ ںیم وہ دن آایگ سج اک ااظتنر وہ نپچب ےس رک راہ اھت اس یک افشف تبحم اس ےک اکنح ںیم اشلم 

 وہےن اج ریہ یھت

ومولی اصبح ےن ےلہپ راحین یک اکنح یک اکرروایئ رشوع یک اور اس یک راضدنمی اجےنن ےک دعب اب وہ ایح ےک 

 رمکے ںیم آےئ

 رپاشین وہ ےئگ ۔نکیل رمکہ اخیل د ھک رک بس یہ 

دنہل ےک ش ڑے ےک اسھت اکی ونٹ رپ اھت وثہیب ےن اکےتپن اہوھتں ےس اس ونٹ وک ااھٹای اس ےس ےلہپ ہک وہ اس 

 ونٹ وک وھکل رک ڑپیتھ راحین ےن اےس اھتم ایل
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امی وسری راحین  ںیم اجیتن وہں ںیم تہب ڑبی یطلغ رک ریہ وہ ں اشدی آپ ول، ےھجم  یھب اعمف ہن رکو نکیل 

ںیم زدنیگ ںیم رصف راحین یک ویبی اج رک ںیہن رانہ اچیتہ ںیم ایح اننب اچیتہ وہں زسمراحین ںیہن ںیم اینپ 

 اچہپن انبان اچیتہ وہں ۔

 وہ ےکس وت ےھجم اعمف رک دےیجی اگ ۔

 راحین ےن دڑھےتک دل ےک اسھت ونٹ وک اینپ یھٹم ںیم اجیھب

 وک واسپ ےل ےک آؤں اگ آج یہ اس ےن وثہیب وک اھتےتم وہےئ اہک ۔روںیئ ںیہن وھچیٹ امام ھچک ںیہن وہاگ ںیم ایح 

 ب ہک وہ ایح وک اہکں ےس الےئ اگ اہکں اےس التش رکے اگ وہ وخد یھب ںیہن اجاتن اھت نکیل ایح وک اینت ڑبی ااہتنیئ 

 یطلغ رکےن یک ااجزت وہ  یھب ںیہن دے اتکس اھت ۔

اےس رصف ہی ہتپ اھت ہک ایب یسک یھب تبیصم ںیم سنھپ  یتک ےہ اےس  اس وتق ےصغ اور اان اک  ہلئس انبےن یک اجبےئ

 اینپ وصعمم یس ایح وک واسپ الان اھت اےس وکیئ یھب ااہتنیئ دقم ااھٹےن ےس روانک اھت ۔

یسک یھب احل ںیم اکذغ اہھت ںیم ےئل وفراً اینپ اگڑی یک رطف ڑباھ اور اگڑی اٹسرٹ رک ںیہک الچ ایگ نکیل اہکں وکیئ 

 اجاتن اھت ےھچیپ ول، ابںیت رک رےہ ےھت ۔وثہیب اور زہمی اخومیش ےس اںیہن ول ریہ ںیھت۔ ںیہن

  ب ہک اقمس دور  اور اتشب اںیہن  وحہلص دے رےہ ےھت

راحین اپولگں یک رطح رہ ہگج ایح وک التش رک راہ اھت نکیل وہ اےس ںیہک ںیہن لم ریہ یھت اس ےنایح یک رہ دوتس 

 ےک رھگ اتپ ایک
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  وہ اجاتن اھت سج اک من ٹکی ربمن اس ےک رھگ یک ڈارئی ںیم اھت ان بس ےک اپس ایگ نکیل ایح ںیہک ںیہن یھتےسیج ےسیج

 امہمونں ںیم ابت اننب رشوع وہ یکچ یھت ہک ااچکن دنہل اہکں اغبئ وہ یئگ

 ڑگبیت اج ریہ یھت اینت روسایئ اینت دبانیم ا ںوں ےن اینپ یٹیب یک رطف

 

عی ٹ
طی 
ےس وت  یھب ںیہن  ہکبج وثہیب یک 

 وسیچ یھت

وہ وت اس اشدی ےس اینت وخش یھت وہ وت ہشیمہ ےس یہ اجیتن یھت ہک اس یک اشدی راحین ےک اسھت وہین ےہ وت رھپ 

 ااسی ایک وہایگ ہک وہ ہی دقم ااھٹےن رپ وبجمر وہیئگ

اھت ایک اکی ابر یھب اس ےک  ااسی دقم ویکں ااھٹای ایک اس ےن اکی ابر یھب اےنپ رھگ واولں ےک ابرے ںیم ںیہن وساچ

 دامغ ںیم ہی ابت ںیہن آیئ ہک اس ےک اجےن ےک دعب اس یک امں رپ ایک ےتیب یگ

اور وہ اس ےس یھب ںیہک زایدہ رھب رک اچےنہ وایل اتیئ  ب وہ داین اک اسانم رکے یگ بت اس رپ ایک ےتیب یگ ایک ایح ےن 

  راحین ےک ابرے ںیم ںیہن وساچ اھتاکی ابر یھب اونپں ےک ابرے ںیم ںیہن وساچ ایک اس ےن

 وثہیب یک تعیبط رگھبیت اج ریہ یھت اور ایح اک ںیہک وکیئ اتپ ںیہن لچ راہ اھت

❤ 

 اتشب ہی اسرے ول، اےسی ویکں ہہک رےہ ںیہ ہک ایح اھب، یئگ اہکں  یئگ ےہ وہ ایک وہ چس ںیم رھگ ےس اھب، یئگ

ول ریہ یھت وت اتشب ےک اپس آیئگ  ش  رمکے ںیم اھت وثہیب وک وہ  بک ےس امہمونں وک آسپ ںیم ابںیت رکےت وہےئ 

 اگل رک ایگ اھت

ن

ں

ش

ن
 ي ک
ح

ن

ب

 ڈارٹک ایھب ا
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 اور وہ ان اک ایخل رھک راہ اھت

ےھجم ھچک ںیہن اتپ دکنھ ےک ااچکن وہ یکیک اہکں یئگ وہ اس رطح اک دقم ااھٹےئ یگ اس رطح مت وسچ یھب ںیہن 

ےن ایک وہا وہاگ راحین وت  اس ےس تہب تبحم رکات ےہ وت ایح ےن ااسی دقم ویکں اتکس ہن اجےن ایک وہج وہیئ وہیگ ہن اج

 ااھٹای

 داع رکو ہک وہ یسک طلغ اہوھتں ںیم  ےنگ ےس ےلہپ واسپ لم اجےئ ۔ورہن اس یک زدنیگ منہج ےس یھب دب رت وہ اجےئ یگ

 اب ایک راحین اھبیئ اےس لوبل رک ںیل ےگ اکی اھبیگ وہیئ یکیک وک

 یان ےہ ہک اھبیگ وہیئ یکیک وک وکیئ ںیہن اانپات  ۔ ںیم ےن وت

وت ایک راحین اھبیئ اب ایح ےس اشدی ںیہن رکںی ےگ ایک وہ یسک اور ےس تبحم رکیت یھت ۔وہ اتشب  وک د ھک رک وپےنھچ 

 یگل

رکے اگ ای ےھجم ںیہن اتپ دکنھ نکیل ش  یھب وہا ےہ تہب ئاا وہا ےہ ںیم ںیہن اجاتن ہک راحین  ایح  اےس اب اشدی 

ںیہن نکیل ایح ےن تہب ڑبی یطلغ یک ےہ ۔رہ ولچ آؤ ںیم ںیہمت رھگ وھچڑ آات وہں ابرہ اکیف ادنریھا اھچ اکچ ےہ 

 امومں اور امیم رپاشین وہ رےہ وہں ےگ

 وہ دکنھ اک اہھت اھت وہا اےس ابرہ ےل آای
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ایح وموضع وگتفگ ینب وہیئ یھت۔   ب ہک رمکے ںیم وثہیب ان یک اسری ابںیت ول یکچ یھت ۔رہ یسک یک زابن رپ

نکیل وثہیب ےک دامغ ںیم سب یہی اکی ابت وہ وگجن ریہ یھت ایک راحین  اھبیگ وہیئ یکیک ےس اشدی رکے اگ اور 

 یہی وسال اںیہن زمدی ڈرپنشی ںیم التبم رک راہ اھت

❤ 

  یسک ےن دروازہ اٹھکٹھکای وت ائاش دروازہ وھکےنل یگل اشدی دور  وہاگ

ات دور  ےک آےن کت دروازہ الھک یہ راتہ اھت نکیل آج وہ اےنپ دوتس یک اشدی رپ ایگ اھت اور اس ےن وےسی وت ر

 اہک اھت ہک وہ واسپ ںیہن آےئ اگ ایس ےیل ادنریھا رشوع وہےن ےس ےلہپ ہی ائاش ےن دروازہ دنب رک دای اھت

  اور رپاشین وہیئگنکیل اس ےن دروازہ وھکال وت اسےنم اتیئ ایم اور اتای اوب وک ڑھکا داھکی

االسم مکیلع اتای اوب االسلم مکیلع اتیئ ایم ادنر آںیئ اس ےن دروازہ وھکےتل وہےئ ادنر گالای  ب ہک وہ رشدنمیگ ےس 

 ہن ایک اھت

 
ن

 رس اکھج آہتسہ ےس دقم ادنر ااھٹ رےہ ےھت آج وت یسک ےن اس ےک ےگنن رس وہےن رپ یھب مک

  ںیہن یھتورہن اتیئ ایم وت وبےل ریغب ریتہ یہ

 ائاش ےھجم ذرا ریتے اوب ایم ےس ابت رکین ےہ وت ادنر اج اتای اوب ےن اہک وت وہ وفراً یہ ادنر یلچ یئگ

 اور اتای اوب اور اتیئ ایم اور ااب ےس ابںیت رکےن ےگل ہن اجےن ایک ابت یھت نکیل ھچک وت ڑگڑب وہیئ یھت

  ںیہن رک  یتک ای دخا ای ںیہک اترخی ہن ےنیل آےئ وہںای اہلل ریمے ےیل وکیئ ااحتمن ہن وہ اور ھچک ئاداتش 
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ںیہک نسحم واسپ ںیہن آےن واال ںیہک ہی ول، اشدی وت ںیہن رکواےن واےل ۔وہ رپاشیین ےس لسلسم رمکے ںیم 

 لہٹ ریہ یھت ۔

 روہیگنای اہلل رمح رک ھجم رپ دنچ دن وت آزادی ےک اسھت زگارےن دںی نسحم ےسیج صخش ےک اسھت اسری زدنیگ ےسیک 

 وہ روےت وہےئ داعںیئ امےنگن یگل ۔

❤ 

 راحین رہ رطف اتپ رک ےک دس ےجب ےک رقبی واسپ آای  بس امہمن اج ےکچ ےھت

 اور ھچک رقیبی رہتش دار ےھت ش  رھگ رپ یہ رےک ےھت نکیل رممہ اگلےن ےک ےئل ںیہن کمن ڑھچےنک ےک ےئل

 ایھب اتپسہل ٹفش رکےن ےک ےیل اہک اھت نکیل وہ وثہیب یک تعیبط زمدی ڑگبیت اج ریہ یھت ڈارٹکوں ےن اںیہن

اتپسہل اجےن ےس اصف ااکنر رک یکچ یھت ا ںوں ےن سب ہی اہک اھت ہک ےھجم سب اکی ابر ایح یک لکش داھک دو ںیم اس 

 ےس وپوھچں اہک ریمی رتتیب ںیم یمک رہ یئگ یھت وہ روےت وہےئ وبیل

 واسپ ڈوھڈن الےئ اگ ب راحین ےن اںیہن اھجمسای ہک وہ دلجی ایح وک 

 اور ان یک ڑگبیت احتل د ھک رک ان یک دض یک رپواہ ہن رکےت وہےئ ےن زئادیتس اتپسہل ےل آای ۔

 وثہیب ےن تہب عنم ایک تہب دض یک نکیل راحین ےک اسےنم ان یک ان یلچ

❤ 
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 یھت وہ ںیہن اجیتن یھت ارگ اتای اوب اور اتای ںیم اجےکچ ےھت انب یسک وشر رشاےب ےک ہن اجےن ایک وہا اھت ایک ابت وہیئ

ھچک ہتپ اھت وت سب اانت ےک اتای اوب اور اتیئ ایم وکیئ ایھچ درب یانےن ںیہن آےئ ےھت ویکہکن وہ دوونں تہب رپاشین گل 

 رےہ ےھت ہن اجےن ایک وہا اھت

ےنت رپاشین ااب ابرہ اچراپیئ ہپ ےھٹیب ےھت  ب ائاش ان ےک ےیل اپین ےل ےک آیئ بس ھچک کیھٹ وت ےہ اوب آپ ا

 ویکں ںیہ وہ ہن رہ کس وت وپےنھچ یگل

نسحم ےن اہمترے اسھت دوھہک ایک ےہ ائاش اس ےن دیئب ںیم اجرک واہں یک اکی یکیک ےس اشدی رکیل اور اب 

 وہ واسپ ںیہن آان اچاتہ ہکلب ہشیمہ ےک ےئل وںیہ رانہ اچاتہ ےہ

 اھبیئ اصبح اور اھبیھب تہب رپاشین ںیہ ۔ اس ےن رصف مت وک یہ ںیہن اےنپ امں ابپ وک یھب فیلکت دی ےہ

اور اب ریتی اشدی نسحم ےک اسھت ںیہن وہیگ وہ ول، یہی اتبےن آےئ ےھت ےک نسحم  اب اپناتسن ولٹ رک ںیہن 

 آےئ اگ اوب آہتسہ آہتسہ اتب رےہ ےھت ہکبج ائاش ےک دل رپ وبھج مک وہات وسحمس وہ راہ اھت

 اس یک زدنیگ آزاد وہیگ نکیل اےنپ ابپ ےک اسےنم وہ اس وخیش اک ااہظر اےس اگل ےسیج اےس دیق ےس راہیئ لم یئگ

 ںیہن رک  یتک یھت ویکہکن وہ تہب رپاشین ےھت

وھچڑںی اوب آپ  اینپ احتل رخاب رک رےہ ںیہ  ولل اجںیئ ہی بس ھچک ہن یہ ںیم یسک ےس افخ وہں اور ہن یہ ےھجم 

 ایھب ھچک وساچ یہ ںیہن اھت ہک ںیم وت رصف اینپ ڑپاھیئ اس ابت یک فیلکت وہیئ ےہ ںیم ےن نسحم ےک ابرے ںیم
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 ےک ےیل وکیئ ابت ںیہن یھت ش  ےھجم ہی درب ول رک 

ن

ں

 ن
ح
م

ےک ابرے ںیم وسچ ریہ یھت نیقی رکںی ریمے دل ںیم 

 ئاا اگل وہ آپ رپاشین ہن وہں اانپ یب یپ اہیئ ہن رکںی ںیم آپ یک دواایئں ےل ےک آیت وہں ۔

س  رک ےک رمکے ںیم یلچ یئگ ۔دل ںیم ایتھٹ ڈنھٹی رنامٹہ اس ےس ادنر کت رپوکسن ائاش  ےک رقبی ےس ا

 رک ریہ یھت ہن اجےن ویکں اس اک دل اچاہ ہک دور  اس ےک رقبی وہ اوروہ اےس ہی ڈگ وینز ےہ

نکیل دور  وک یہ ویکں اس یک ٹسیب رفڈنی دکنھ یھت رات ےک اسڑےھ دس ےجب ےھت اس وتق اس ےک رھگ 

 ہن اھتاجان نکمم 

 اور اینت ایھچ درب ےک دعب اسری رات ائاش وک دنین آان ان نکمم اھت ۔

 رک ےک اتب  یتک یھت نکیل وہ اس ےک اسےنم ھٹیب ےک اس ےک ارپسکینشی دانھکی اچیتہ 
 
ح

می س

ارگ وہ اچیتہ وت دکنھ وک 

 یھت

 اس ےن دلجی ےس اوب یک دواایئں اکنںیل اور ا ںیہن دےنی یگل

 وہں ےگ ااسنن وک ویہ ھت ا ےہ ش  اس ےک بیصن ںیم اھکل وہات ےہ اور نسحم ریما بیصن اوباب آپ رپاشین ںیہن

 ںیہن اھت ۔

وہ وت رکش ےہ ہک رصف ینگنم وہیئ یھت وت نسحم دیئب الچ ایگ ارگ نسحم اشدی ےک دعب ای اکنح ےک دعب  اجات وت وت وسںیچ 

 ایک وہات
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ھچک ہتپ لچ ایگ ۔اہلل ےن ایس ںیم ریمی رتہبی یھکل ےہ وہ اںیہن ہی وت اہلل یک رکم ونازی ےہ ہک ںیمہ ےلہپ یہ بس 

 دواایئں الھک رک ان رپ اچدر کیھٹ رکیت ابرہ  لک یئگ

 ہکبج آج وہ  یلہ رات ش  ینگنم ےک دعب وہ وکسن ےس انب یسک ڈر انب یسک وخف ںیم یھت

❤ 

 بس وک ایح ےک ابرے ںیم اتبای اھت ہک وہ اھب، یئگ

ن

ی ںح
 امیم وت وتہب وتہب رک ریہ ںیھت ہک یسیک دکنھ ےن رھگ آےت ہ 

 یکیک ےہ سج ےن اےنپ امں ابپ یک زعت اک یھب ایخل ہن ایک

 ہکبج اکنح ںیم اںیہن راحین تہب ااھچ اگل اھت ایھچ وت ایح یھب یگل یھت نکیل وہ اخومش اخومش یھت

 امومں ےن سب اانت یہ اہک ہک اہلل اےسی اوالد وک دہاتی دے ۔

ن اھبیئ  ایحےس اکنح رکںی ےگ واہں رپ ول، ہہک رےہ ےھت ہک اھبیگ وہیئ یکیک ےس وکیئ اشدی امیم اب ایک راحی

 ںیہن رکات

 وت ایک اب راحین اھبیئ یھب اس ےس اشدی ںیہن رکںی ےگ وہ ابرہ امیم ےک اسھت ےتٹیل وہےئ وبیل

اںیئ دیتی ےہ ہک وہ یسک وک ہنم اتپ ںیہن اٹیب ۔نکیل بس وک روسا رکےک رھگ ےس اھبےنگ واولں وک ہی داین  اینت زس

 داھکےن ےک اقلب ںیہن رےتہ

ریخ مت ہی اسری ابںیت تم وسوچ آرام ےس وس اجؤ امیم ےن اےس  اتبےت وہےئ اہک ۔ہکبج ان یک وخد وسںیچ ایح ےک 

 اردرگد وھگم ریہ ںیھت
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❤ 

اہجں اس اک ااظتنر رکےت رات ےک دو جب رےہ ےھت وہ اکی ابر رھپ ےس ایح وک رہ رطف ڈوھڈنرک اتپسہل آای اھت 

 وہےئ اس یک امں اےلیک وثہیب وک اھبنسل ریہ یھت

 ںیہک ھچک ہتپ الچ امام ےن اس ےس وپاھچ

 ںیہن امام ھچک اتپ ںیہن الچ ہک ںیم ڈوھڈن راہ وہں ان اشءاہلل لم اجےئ یگ ۔

  دمد رک رےہ ےھتاس ےن اکی رظن دور  اور اتشب وک داھکی ش  اس ےک اسھت ایح وک ڈوھڈنےن ںیم اس یک لمکم

نکیل ہن اجےن ایح سک وکےن ںیم اج رک پھچ یئگ یھت ہک ںیہک وکیئ اتپ ںیہن لچ راہ اھت ایھب وہ یہی وسچ راہ اھت  ب 

 اس اک وفن اجب

 االسلم مکیلع ںیم ارٹکپسناخن ابت رک راہ وہں ۔

 ایک مہ راحین ےس ابت رک ےتکس ںیہ ۔ارٹکپسن ےن اہک

 وہں راحین ےن ھچک وسےتچ وہےئ اہکیج ریمے راحین ابت رک راہ 

  اک وفن اےس ےسیک آاتکس ےہ ایھب کت وت اس ےن ایح یک دشمگیگ یک روپرٹ یھب ںیہن وھکلایئ

 

 

ن

 اسن

چا ل وہ یکیک اےنپ وہش و وحاس ںیم ںیہن ےہ ہک وہ 
فل
امہرے اپس اہیں اکی یکیک یلم  ےہ سج اک انم ایح ےہ ۔

 اےنپ ابرے ںیم ھچک اتب اپیت
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  اپس ش  ومابلئ اھت اس ںیم آرخی ربمن آپ اک اھتنکیل اس ےک

ایک آپ یٹس وہلٹپس آ ےتکس ںیہ ںیمہ آپ ےس ھچک رضوری ابت رکین ےہ ارٹکپسن یریسی ادناز ںیم وبال ہکبج 

 راحین رپاشین وہ اکچ اھت ںیہک ایح وت ھچک وہا وت ںیہن

 ایک ش اب دے اگایحےک اسھت ھچک طلغ وت ںیہن وہایگ ارگ ااسی وہا وت وہ وثہیب وک 

وہ انب ھچک وبےل ااتپسل ےس ےنلکن اگل  ب وثہیب ےن اےنپ رمکے ںیم گال ای ڈارٹک یک رپنشیم ںیہن یھت نکیل وثہیب یک دض 

 رکےن رپ ڈارٹک ےن ااجزت دے دی

❤ 

 راحین ںیم ںیہن اجیتن ریمی ایح اینت ڑبی یطلغ ےسیک رک یئگ وہ اندان ےہ ۔

 اھبےنگ اک وتفر اہکں ےس آایگ رضور یسک ےن اےس یاکہایوی اگ رضور یسک ےن اس یک اتپ ںیہن اس ےک دامغ ںیم رھگ ےس

 وصعمتیم اک افدئہ ااھٹای ےہ  ریمی  ایح ےس یطلغ وہیئ ےہ وت ریمی ایح وک اس یطلغ یک زسا تم دانی

اکنح رکےن ںیم اجیتن وہں ںیم مت ےس تہب ڑبی زیچ امگن ریہ وہں نکیل ایح ےس اانپ انم اگل تم رکان اس ےس 

 ےس ااکنر تم رکان

ورہن ریتی وھچیٹ امں رم اجےئ یگ ںیم ےن وت ہشیمہ ےس اس اےس اھجمسای رہ احل یہ اس اک دقمر راحین ےہ  اجےن 

 ےسیک وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔

 راحین و ہہ رکو و ہہ رکو ھجم ےس ہک مت ایح اک اسھت ںیہن وھچڑو ےگ مت رہ دقم رپ اس ےک اسھت روہ ےگ
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 مت اےس اس یک اس انداین یک زسا ںیہن دو ےگ و ہہ رکو ھجم ےس وہ وھپٹ وھپٹ رک روےت و ہہ رکو ھجم ےس ہک

 ےنہن اچےتہ وہےئ یھب ان ےک اہھت رپ اےنپ بل رھک دےیئ

ن

ں

حق
 
ب

 وہےئ وبیل وت ر

 آپ ےب رکف وہ اجںیئ وھچیٹ امام ایح وک اس یک یطلغ یک زسا ںیہن ےلم یگ

 ں اگ وہ یسیج یھب وہ سج یھب احالت ںیم ںیم اےس

گ

 اانپت

ںیم اےس ںیہن وھچڑوں اگ آیئ رپاسم وی وہ ان ےک امےھت ےپ بل راتھک اس  رک ابرہ  لک آای اےس اہیں ےس دیساھ 

 یٹس اتپسہل اجان اھت

❤ 

 رمکے ںیم ےتلہٹ وہےئ  وہ حبص وہےن اک ااظتنر رک ریہ یھت رات ےک دو جب ےکچ ےھت

 یہ یھتنکیل ہی اکی حبص یھت ش  آےن اک انم یہ ںیہن ےل ر

آج وت دور  ںیم اہیں ںیہن اھت اب کت وت راین ایھب وسچ یک وہیگ اوہ ےسک وفن رکںی اور سک ےس اینپ وخیش اک 

 ااہظر رکے

 وھتڑی دری آ رک ھٹیب رک یھٹیب لچ لچ رک اپؤں ںیم درد وہےن اگل اھت نکیل وخیش اک وکیئ اکھٹہن یہ ہن اھت

کوےنٹ یک وہج ےس تہب رپاشین ںیہ نکیل وہ اینپ وخیش اک ایک رکیت  وہ اجےتن ےھت ہک اس ےک امں ابپ اس اک رہتش

 ےہ ےسیج ااسنن ےس اس یک اجن وھچٹ یکچ یھت
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اس یک زدنیگ آزاد وہ یکچ یھت اب وہ اینپ زدنیگ اےنپ رطےقی ےس اینپ رمیض ےس زگار  یتک یھت وہ تہب وخش 

   

گ ش

 ںیہن رک  یتک یھت ایس ےیل ےب ینیچ ےس حبص یھت ۔نکیل اچہ رک یھب اینپ ہی وخیش اےنپ امں ابپ ےک اسھت ش

 وہےن اک ااظتنر رک ریہ یھت

❤ 

 

راحین اتپسہل ںیم اچنہپ وت ایح ےک رس رپ یٹپ دنبیھ یھت وہ ابلکل اےنپ وہش و وحاس ںیم ںیہن یھت ابلکل اخومیش 

 ےس یھٹیب یھت

 اس یک اخومیش راحین ااسنن ےک ادنر ھچک ڑیچ ریہ یھت

  ارٹکپسن ےس الموہ انب اےس اخمک بط یک

 رس ہی رتحمہم اکی یکےک ےک اسھت اپیئ یئگ ںیہ اشدی ان اک الپن رھگ ےس اھبانگ اھت ۔

نکیل اوسفس ےک اہیئ وے  ب ہی دوونں اج رےہ ےھت بت  اہیئ وے رپ ان اک اڈیسکیٹن وہ ایگ یکیک وت چب یئگ نکیل 

 یکاک ومعق رپ یہ اجں قحب وہایگ

 ےن ہتپ رکواای ےہ اںیہن ےک اکجل اک اوٹسڈٹن اھت اور اںیہن یک الکس ںیم ڑپاتھ اھتیکےک اک انم اشدی ویص اھت مہ 

یکےک ےک دوتس ںیہ اہیں رپ یمظع اور ن رص ۔اس یکیک اور ان اصبح ویص نج اک ااقتنل وہایگ ےہ ان اک ہی 

 دوونں آج اکنح رکواےن واےل ےھت
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لئ ےس وت ںیمہ اس یک یلمیف ےک ابرے ںیم ںیہن اشدی  ہی دوونں اھب، رک اشدی رکےن واےل ےھت یکےک ےک وماب

 ہتپ الچ سب اںیہن دوونں دووتسں ےک ابرے ںیم ہتپ الچ ےہ ہکبج یکیک یک ومابلئ ےس ںیمہ آپ اک ربمن الم ےہ

  ےک ےئل ۔۔۔۔۔

ش

س
ی 

ش

س
ف

 

ن

 یکےک یک ومت وہیکچ ےہ ایس ےئل ںیمہ ےن 

 اھبیگ ںیہن یھت رھگ ےس اتب رک یئگ یھت ہک وہ ںیہن اس یک رضورت ںیہن ےہ ۔وہ اس اک دوتس اھت ۔اور ایح ںیہک

 اہکں اجریہ ےہ وہ یسک ےک اکنح ںیم اجریہ یھت ۔

ڑ  وکیئ زدنہ راتہ ےہ وکیئ رم اجات ےہ اور رمان وت بس وک یہ ےہ اینت یس 

 

 ي تی
سی

ن

ن

اور اڈیسکیٹن وت وہےت یہ رےتہ ںیہ ا

 ےن ایح وک اس یک رطف د ےنھک رپ وبجمر رکدای وہ ابت وک اانت ڑبا اوشی رکےن یک رضورت ایک ےہ ۔راحین ےک رسد ےجہل

 یسک یک ومت ےک ابرے ںیم اس رطح ےس وبل راہ اھت

ریخ ےسیج رمان اھت رم ایگ اب اس یکیک اک انم رہ رطف ےس اکٹ دںی ۔ایح اک انم ںیہک ںیہن آان اچےیہ اس ےن اینپ 

 بیج ےس کیچ کب اکنےتل وہےئ اسنئ ایک

ڑ  ےک وحاےل رک

 

 ي تی
سی

ن

ن

 دایاور ا

 آپ ےب رکف وہ اجںیئ راحین اصبح  اس سیک ںیم  یچب اک انم ںیہک ںیہن آےئ اگ

ہ قہ اگلےت وہےئ اہک
 اب ش  رم ایگ وس رم ایگ رمےن واولں ےک اسھت رما ںیہن اجات  ارٹکپسن ےن ق

 وت راحین ےن ڈسکی ےپ یھٹیب وہیئ ایح اک اہھت اھتم اور اےس ےتٹیسھگ وہےئ ابرہ ےلکن آای

❤ 
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 ریما اہھت ںیہن اجان ےھجم آپ ےک اسھت آپ اکی ااہتنیئ رگے وہےئ اور ایٹھگ ااسنن ںیہ وھچڑ دںی

سک رطح ےس اپ ےن اس ارٹکیپس اک ہنم دنب رکوا دای رصف دنچ ونکوں ےس تہب اریم ںیہ آپ یسک یک زدنیگ رخدی 

رم ںیہن اجات آپ یسک یک ےتکس ںیہ رم ایگ وہ یکاک رپ آپ ےن ینتک آاسین ےس ہہک دای ہک رمےن واولں ےک اسھت 

ے اگل رےہ ےھت
ق
 
قہ

 ومت اک ذماق اڑا رےہ ےھت اس ےک انجزے رپ 

 آپ وک اکی ابر رشم ںیہن آیئ اانت رگےت وہےئ راحین

 اخ۔  ۔۔۔ایح ہن اجےن ایھب ایک ایک وبےنل وایل یھت  ب راحین ےک ڑپھت ےن اس اک ہنم دنب رک دای

ے اگل
ق
 
قہ

  راہ اھت یسک ےک انجزے اک ذماق اڑا راہ اھتایک اہک مت ےن ںیم یسک یک ومت رپ 

ے ویکں ہک ےھجم رفنت ےہ اس وش د ےس
ق
 
قہ

 اہں اڑا راہ اھت  ںیم ذماق اہں اگل راہ اھت 

 اہں ےھجم رفنت ےہ اس ےب اجن وش د ےس ش  ریمے رھگ یک زعت وک دو وکڑی اک رکےن اک اج راہ اھت

رفنت ےہ ےھجم مت ےس ۔سج ےن اکی ابر اےنپ امں سج ےن ریمے رھگ یک زعت وک اس رطح ےس ےب ومل ایک 

 اینپ ڑبی امں ےک ابرے ںیم ںیہن وساچ اکی ابر ںیہن وساچ ہک ان رپ ایک ےتیب یگ

 ایح رگا وہا ںیم ںیہن رگی وہیئ مت وہ

 رفنت ےہ ےھجم مت ےس اہمترے وش د ےس ویکں یک رھگ ےس اھبیگ وہیئ یکیک زعت ےک اقلب ںیہن وہیت

  یکیک یسک ےک اقلب ںیہن وہیت اور اب یسک مسق یک رنیم یک ادیم تم رانھکرھگ ےس اھبیگ وہیئ



       از

 

می ٹ
ل
 اتکب رگنی -------جی اشہ   -وس

Posted On Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 253 

اب ںیم ںیہمت اتبؤں اگ ہک رھگ ےس اھبیگ وہیئ یکیک یک اواقت ایک وہیت ےہ ںیم ںیہمت زہشادی انب ےک رانھک اچاتہ 

 اھت ںیہمت اےنپ دل یک تنطلس یک ہکلم انبان اچاتہ اھت

  وہنکیل مت وت ابدنی  ےنن ےک اقلب ںیہن

اب اخومیش ےس ریمے اسھت اتپسہل ولچں اور اینپ احتل درتس رکو ۔اہیں ےس اجےت وہےئ ںیم اہمترے 

 رہچے رپ اس اعقش یک ومت اک وس، ہن دوھکی ں۔

 ویکہکن ارگ ریمی رظنوں ےن ںیہمت اس اک وس، انمےت داھکی وت اہمترا انیج رحام رک دواگن

 اھتوہ اےس ےتٹیسھگ وہےئ اگڑی ںیم ڈال اکچ 

  ب ہک اس یک ابںیت اور تخس ےجہل ےن ایح وک کلب کلب رک روےن رپ وبجمر رک دای

❤ 

 وہ اتپسہل آیئ اور وثہیب یک احتل د ھک رک رپاشین وہ یئگ

زہمئ وساہیل ادناز ںیم ےس د ھک ریہ یھت  ب راحین ےن ہی ہہک دای ہک وہ یسک دوتس ےک اسھت اتپسہل ںیم یھت 

 ش  اس داین ںیم ںیہن ریہ

اور اےس دوتس یک وہج ےس وہ رھگ ےس ابن اتبےئ یئگ یھت وہ طخ راحین ےن ڑپےنھ ےک دعب اینپ بیج ںیم ڈال ایل اھت 

اس طخ ںیم ایک اھکل اھت راحین ےک العوہ وکیئ ںیہن اجاتن اھت اور ہن یہ اس فیلکت ےس وہ اےنپ رھگ ںیم ےس یسک وک 

 زگرےن دے اتکس اھت
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 ور وہ رھگ ےس اھب، یئگ ےہ اور بت ےس یہ وثہیب یک ایسی احتل یھتنکیل وثہیب وک نیقی اھت ہک رض

اینپ امں یک احتل د ھک رک ایح ےب دح رو ریہ یھت ہکبج راحین اتپسہل ےک ااظتنامت ڈنیہل رک راہ  اھت اہجں وثہیب دض 

 ںیم آرک یسک ڈارٹک وک العج ںیہن رکےن دے ریہ یھت

 راحین ےن ہہک دای ہک راےتس ںیم اس اک اڈیسکیٹن وہایگ اھت سج یک ایح ےک رس ےپ وچٹ د ھک رک زہمئ ےن وپاھچ وت

 وہج ےس اےس اکیف وھچںیٹ یگل ںیہ امں اک دل اھت اینپ یٹیب یک احتل د ھک رک ڑتپ ااھٹ

 ہکبج زہمئ وک اےنپ آپ ےس تبحم رکےت د ھک رک ایح رشدنمیگ  یک آرخی رہگایئ کت چن یکچ یھت

 ےہ ےھت زہمی ےک ےنیس ےس اگل ےک وہ  وسچ رک رہ یئگای دخا ہی ںیم ایک رکےن اج ر

 

❤ 

 

آ وس ےھت ش  رےنک اک انم یہ ںیہن ےل رےہ ےھت اینپ امں یک اس احتل ےک ذہم دار وہ وخد یھت ایح اک رو رو رک ئاا 

 احل اھت  ب یھب وہ اینپ امں وک د یتھک آ وس اےنپ آپ اس یک آوھکنں ےس کلھچ ڑپےت

اےنپ یہ رھگ واولں ےک اسھت وہ وکن اس ویص ےس تبحم رکیت یھت ایس یک وہج ےس ویص اس انتک ئاا ایک اھت اس ےن 

 داین ںیم ںیہن راہ اھت
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وہ وت سب اس ےک اسھت اکی آاسن زدنیگ زگاران اچیتہ یھت اکی آزاد زدنیگ سج ںیم یسک مسق یک وکیئ اپدنبی ہن 

 وہ نکیل وہا ایک ۔۔۔۔؟

  دوھ اھٹیب ارگ وہ ںیہن امیتن وت اشدی و عی زدنہ وہاتاس یک وہج ےس سب وہ اینپ اجن ےس اہھت

 اکی رطف ویص یک ومت اک دھک دورسی رطف اس یک امں یک انز  احتل وثہیب اک ڈلبرپرشی وشٹ رک اکچ اھت

نکیل اانپ العج رکاےن یک ہگج ویہ دض ےل رک یھٹیب یھت ہک  ب کت ایح اک اکنح راحین ےس ںیہن وہ اجات وہ یسک 

 ےنپ آپ وک وھچےن کت ںیہن دے یگڈارٹک وک ا

ڈارٹک ےن وبجمر وہ رک اہک ہک ارگ زمدی ان یک احتل ڑگبی وت ان یک اجن اچبان یھب لکشم وہ اتکس ےہ ان یک اجن وک 

 رکس ںیم ہن ڈاںیل اور ان یک وہ وخاشہ وپری رکدںی

❤ 

 احتل ںیم آپ وک اشدی یک ڑپی دخا ےک ےئل  امام ایک وہایگ ےہ آپ وک آپ یک وھچیٹ امام یک احتل دیھکی ےہ ایسی

 ےہ

 وہاجےئ یگ اشدی ںیم وکیئ ااکنر وت ںیہن رک راہ نکیل احالت دںیھکی

   ارگ اہیں وھچیٹ اماموک اہلل  ہن رکے ھچک وہ اجےئ وت

وہ اس دح کت ڈرپنشی ںیم ےہ ہک وہ ۔۔۔۔۔اس ےس آےگ راحین ےس ھچک یھب ہن وبال ایگ اھت اتشب اور دور  رہ 

 ھت اھبنےن یک وکشش رک رےہ ےھترطح ےس اک اس
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راحین ےنھجمس یک وکشش رکو اس یک یہی دض ےہ ہک وہ بت یہ العج رکواےئ ،ء  ب اہمترا اکنح ایحےس وہ 

 اجےئ اگ

 د ھک رک وہ اینپ دض وھچڑ دے یگ ریمی ابت وک ےنھجمس یک وکشش 

 

حفظ
م

ایح اس یک اےتویت یٹیب ےہ اٹیب اےس رپوکسن اور 

 ای وت وہ اخومش وہ ایگ رھپ وھتڑی دری ےک دعب اتشب وک ومولی اک ااظتنم رکےن ےک ےئل وبالرکو زہمئ ےن اےس اھجمس

❤ 

ںیہن ڑبی امام زیلپ ےنھجمس یک وکشش رکںی ںیم ہی اشدی ںیہن رکان اچیتہ آپ امام یک احتل وت دںیھکی امام کیھٹ وہ 

 یک وکشش رکںی ہی اشدی ایھب نکمم اجےئ ںیم و ہہ رکیت وہں ںیم اشدی رک ولں یگ زیلپ ریمی ابت وک ےنھجمس

 ںیہن ےہ وہ زہمئ ےک اسےنم اہھت ابدنےھ اںیہن اھجمسےن یک وکشش رک ریہ یھت

دوھکی ایح اور ریمی اجن ںیم اجیتن وہں اکی رطف اہمتری اجن ےس زعزی دوتس اس داین ںیم ںیہن ریہ دورسی 

 وہ ایک مترطف اہمتری امں نکیل اینپ امں وک  اس احتل ںیم د ھک  یتک 

دوھکی مہ یھب وبجمر ںیہ ںیم یھب اس ڈنکنشی ںیم ںیہمت  یھب اشدی ےک ےیل وفرس ںیہن رکیت نکیل وثہیب یک احتل 

 دوھکی

وہ دض اگل ےک یھٹیب ےہ ہک  ب کت اکنح ںیہن وہ اجات وہ یسک ڈارٹک وک اےنپ رمکے ںیم یھب ںیہن آےن دے یگ 

 ےہ اور اکی رطف مت وہ دوھکی اینپ امں یک احتل اور  وھجم ارگ مہ اکی وت ںیم ےن راحین وک اینت لکشم ےس انمای
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ےن اس یک دض  وپری ہن یک وت اہلل ہن رکے ہک ھچک ئاا وہ اجےئ امام ےن اھجمسےت وہےئ اہک وت ایح ےب سب وہ رک آ وس 

 اہبےن یگل

❤ 

 

 اکنح ےک اکروایئ لمکم وہیئ ۔ایح اکی ابر رھپ ےس ھٹیب رک وھپٹ وھپٹ رک روےن یگل

 اس یک امں رپوکسن یھت۔ ڈارٹک ےن ان اک العج رشوع رک دای اھت

  ب ہک اکنح ےس ےلہپ اور اکنح ےک دعب راحین ےن آھکن ااھٹ رک یھب اس یک رطف ںیہن داھکی اھت

 اشدی اس ےک اپس اب رفنت ےک العوہ اور ھچک یھب ہن اھت

ل اجیت ےہ راحین یک تبحم یھب رفنت ںیم دبل تبحم یھب ینتک ےب درد زیچ ےہ دح ےس ڑبھ اجںیئ وت رفنت ںیم دب

 یکچ یھت ایح یک اکی یطلغ یک وہج ےس

 اسل اک رہتش وتڑ رک یسک ےک اسھت این رہتش انبےن اجریہ یھت 19ایک رک دای اھت اس ےن 

 ہی اجےن ریغب ےک اس ںیم ر ےت ےس ےنتک ر ےت کوٹ  اجںیئ ےگ

وہ رک یھب اس ےس ہنم ریھپ اکچ اھت اےس اانپ انم دے رک یھب اس ےس راحین اک دل اک رہتش کوٹ اکچ اھت وہ اس اک وشرہ 

 ااہظر رفنت رک اکچ اھت
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 وہ اےس ہکلم انبان اچاتہ اھت آےنپ دل یک نکیل ایح ےن وخد یہ اانپ اقمم رگاایل۔

ں ویص ےک ےئل وبےل ےئگ راحین ےک اافلظ اس ےک دل رپ ےگل ےھت نکیل اہیں چن رک ایح ھجمس یکچ یھت ہک اہی

اس ےس ڑبی یطلغ   یسک ےن ںیہن یک اور ایح راحین یک رکش زگار ےھت ہک مہ ےن اےس اونپں یک رظنوں ںیم رگےن 

 ےس اچب ایل اھت

 نکیل رھپ یھب وہ اس یک رظنوں ںیم رگ یکچ یھت

❤ 

ںیہن ول ہی وت ایک ہہک ریہ ےہ ائاش ےھجم نیقی ںیہن آراہ ایک چس ںیم نسحم ےن اشدی رکیل ریمے اکن ھچک طلغ وت 

 رےہ دکنھ اک سب اتلچ وت وہ انچ انچ رک وپرے ےلحم وک یانیت

 نکیل اس یک ابت  مت وہےن ےس ےلہپ یہ آئاش ےن اس اک ہنم ڑکپ رک اےس ہنم دنب رکےن اک ااشرہ ایک

 نکیل دکنھ  ااسی ںیہن اچیتہ یھت وہ وت اینت وخش یھت ہک وکیئ ااہتن ںیہن

تہب زایدہ رپاشین ںیہ اس ابت ےس ایس ےیل زایدہ وخیش انبےن یک رضورت نسحم ےن واہں اشدی رکیل نکیل اامں 

 ںیہن ےہ ائاشی ےن اےس وپری ابت اتبیئ وت دن کت ہنم وسبر رک اینپ وخیش اک الگ وھگٹن یئگ یھت

 ڑ ٹی رکںی ےگ ہی وخیش اہمتری آزادی دیل ش ش ںیم اہک وت ائاش 
ي لي ی
س

لک مہ دوونں راین آیپ ےک رھگ اج رک واہں 

 رکسما دی۔ ےک

 نکیل اینپ امں ابپ یک اخومیش اور ادایس اےس تہب وسحمس وہ ریہ یھت
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❤ 

وہ دوونں رپیپ دے رک سب واےل ا لک وک ہی اتب ےک آج وہ دوونں راہین ےک رھگ اج رےہ ںیہ اںیہن جیھب رک راہین ےک 

 رھگ ےک راےتس یک رطف آیئ یھت

  یھتاہجں اںیہن وکیئ رےشک ای وکیئ یسکیٹ وت لم یہ اجین

اہلل اہلل رکےک آج ان ےک رپیپ  مت وہےئ ےھت اور اےنپ و ہے ےک اطمقب ائاش نسحم ےک اسھت رہتش کوےنٹ یک 

 وخیش ںیم راہین ےک رھگ اجرک دکنھ وک اپریٹ دین یھت

راہین یھب اس ےک ر ےت کوےنٹ یک ابت ےس تہب وخش یھت نکیل وہ اجیتن یھت ہک اس ےک امں ابپ اس وتق ایک 

 وہں ےگوسچ رےہ 

ر  ےلم اقمس ےس یھب ااھچ
نف
 م
ہ

 نکیل وہ رہ امنز ےک دعب داع رکیت یھت ہک اس یک نہب وک وکیئ تہب ااھچ 

ویکہکن نسحم ےسیج ااسنن ےک اسھت رانہ اکی تہب یہ لکشم اکم اھت اور ہی ابت راہین ےس رتہب وکن اجاتن اھت ش  اس یک 

 رتیگنم اج رک اچر اسل ریہ یھت

❤ 

 رھگ ےک ادنر دقم راھک یہ اھت ہک دکنھ اک وفن جب ااھٹایھب ان دوونں ےن 

  ب ہک ہی ربمن اکی یہ ااسنن ےک اپس اھت وت وہ وخب اےھچ ےس اجیتن یھت ہک وفن رپ وکن ےہ

 اور وفن گیب ےس اکنےتل وہےئ آئاش اک اےس یکش رظنوں ےس دانھکی اےس رشدنمہ رک ایگ اھت
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 و  وک ریما یھب السم انہک رشارت ےس  یتہ 
 ح
ج ب

 اےس اہنت وھچڑ رک ادنر اج یکچ یھت

  ب ےک اتشب ےک انم رپ اےس ویکں رشم آیئ یھت وہ وخد یھب ںیہن اجیتن یھت

 االسلم مکیلع یسیک وہ ۔۔

 اہلل اک رکم ےہ ںیم ابلکل کیھٹ اھٹ  وہں آپ یانںیئ ۔

 اب وت ںیم  یھب یھب وفن اہں ںیم ابلکل کیھٹ وہں یان ےہ آج اہمترا آرخی رپیپ اھت رپیپ  مت وہےئگ وت اب ون نشنیٹ

رک اتکس وہں ہن ۔سج دن اس اک الہپ رپیپ اھت اس دن  اس اک وفن آای اھت سج رپ اس ےن  اتشب ےس اہک اھت اس ےک 

رپیپ وہےن واےل ںیہ وفن دنب رک دے یگ ویکہکن ہی اس یک امیم اک آرڈر ےہ ہکبج زبنی ےن اہک اھت رپیپ اےھچ ےس 

 دنب رک دو دےنی ںیہ وت ہی زمیگ وریغہ

اہں نکیل ا ںوں ےن زمیگ اک اہک اھت اور دکنھ ےن وفن یہ دنب رک دای اھت ہی ابت امیم ےن وفن رک ےک اگل ےس اتشب 

 وک اتبیئ یھت

 نکیل ہن اجےن ایک اھت اس یکیک ںیم ہک اس یک وکیئ یھب ابت اتشب وک  یھب ئای  یتگ یہ ںیہن یھت

 ای ہکلب دس ےس دنپرہ دن اس ےک وفن  اک ااظتنر رکات راہاتشب ےن اس ابت اک یھب ابلکل ئاا ںیہن انم

رپ آج آرخی رپیپ ےک دعب وہ اانپ وفن ےل ےک یئگ یھت اتہک اکجل یک ویلیہسں ےک اسھت وصتریںی انبںیئ ۔ویکہکن 

 امہ دعب وہین یھت 3ان رپیپز ےک دعب اب ان یک الماقت 
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وت آج ڑبی لکشم ےس اس ےن ااجزت یل یھت ہک آرخ وےسی وت اکجل ومابلئ ےل ےک اجےن یک ااجزت ںیہن یھت 

 اےس اینپ ویلیہسں وک اانت اگنہم وفن یھب وت داھکان اھت

یج اہں آج رپیپز  مت وہ ےئگ اب آپ وفن رک ےتکس ںیہ دکنھ ےن آہتسہ ےس ش اب دای اےنت دونں ےک دعب وفن 

یک آواز ل ےن ےنتک دن وہ ےکچ ےھت اشدی وہ  رکےن رپ وہ یھب الوعشری وطر رپ اس ےک وفن اک ااظتنر رک ریہ یھت اس

 اےس سم رک ریہ یھت

 اشدی ںیہن انیقی وہ اےس سم رک ریہ یھت۔

 وت ایک ایخل ےہ امام وک وجیھبں اہمترے رھگ اتشب ےن رکسمایت وہیئ آواز ںیم اہک

 اہں جیھب دںی آپ یک امام تہب ایھچ ےہ ےھجم تہب ایھچ  یتگ ںیہ دکنھ نء دلجی ےس ش اب دای

کیھٹ ےہ سب یہی وپےنھچ ےک ےیل وفن ایک اھت ان اشءاہلل ھچک دونں ںیم اہمترے  رھگ رپ الماقت وہیگ اتشب ےن 

 ےتہک وہےئ وفن اکاٹ

  ہکبج اس ےک ابت اک بلطم وہ ھجمس ںیہن اپیئ یھت

❤ 

 وثہیب وک اتپسہل ںیم اکی  ہتف روانک ڑپا ےہ راحین رہ روز اتپسہل اجات

 وثہیب اےس دےتھکی یہ اانپ ہنم ریھپ یتیل وہ اس ےس ابت ںیہن رکیت یھت اور ہن یہ اس یک لکش اجیت وت ایح یھب یھت نکیل

 دانھکی اچیتہ یھت اس یک انرایگض زہمئ یک ھجمس ےس ابرہ یھت
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 وہ رہ نکمم وکشش ےس اےس اھجمس یکچ یھت نکیل ہن اجےن ایک ابت یھت ہک وہ ایح ےس ابت رکےن وک ایتر یہ ہن یھت

ہم یھب تہب رپاشین ٙ  ح وک اکی  ہتف زگر اکچ اھت نکیل راحین ےن اب کت اس ےس ابت ںیہن یک یھت زان ےک اکن

 یھت

وہ یھب اس یک ےب ریخ ونٹ رک ریہ یھت ےلہپ وت وہ رہ وتق یہ اےس وتمہج وہےن یک وکشش رکات رہ وتق اس ےس 

اشین یھت نکیل اب وسےنچ یگل یھت ہک اشدی وہ ابںیت رکےن اتگل نکیل ہن اجےن راحین وک ایک وہا اھت ےلہپ وت وہ تہب رپ

 وثہیب یک تعیبط وک ےل رک رپاشین ےہ

 نکیل ہی وسچ یھب زایدہ دن ہن لچ یکس ویکں ہک وثہیب یک تعیبط اب اکیف رتہب یھت

 آج یہ وہ ول، وثہیب وک واسپ رھگ ےل ےک آےئ ےھت اور راحین ےن اہک ہک وہ لک یہ رکایچ ےک ےئل  لک راہ ےہ

 یک ابت وثہیب وک رپاشین رکیئگ ےک ویہ زہمئ تریان رہ یئگ اہجں اس

 ایھب اس ےک اکنح وک لکشم ےس اکی  ہتف وہا ےہ ریتصخ کت ںیہن وہیئ اور واسپ اجےن یک ابت رک راہ ےہ

زہمئ تہب رپاشین یھت راحین وک اھجمس اھجمس رک کھت یکچ یھت نکیل رہ ابت یک اکی یہ ابت واہں تہب اکم ےہ امام 

دونں ےس اکم اک اصقنن وہ راہ ےہ اب ےھجم واسپ اجان اچےیہ اور ریتصخ وہ اجےئ یگ ہی وکیئ اینت ڑبی ابت ےنتک 

ںیہن ےہ بس ےس امہ زیچ وت اکنح یھت اکنح وہایگ اب ابت  مت رکںی ہی بس ھچک راحین ےن ان یک ابت رپ ااتک رک 

 اہک
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 اکنح وہا ےہ اہمترا اس یک امں وک دوھکی اچیبری رتسب رپ اےسی ےسیک  مت رکوں راحین اہمترا دامغ وت ںیہن رخاب وہایگ

 ڑپی ےہ اور مت وہ ےک اےس اس احل ںیم وھچڑ رک اجان اچےتہ وہ

ںیہمت اچےیہ ہک وثہیب وک کیھٹ رکےن ےک ےئل اس اک ذینہ دابؤ مک رکےن ےک ےئل ھچک رکو اور مت وہ ہک اےسی احالت 

 راحین اس وعرت ےن ںیہمت اےنپ ےنیس ےس اگل رک اپال ےہ اور اس ںیم اےس وھچڑ رک اج رےہ وہ ےسیک ےٹیب وہ مت

لکشم وتق ںیم مت اس رطح ےس اس اک اسھت وھچڑ رک اج رےہ وہ ںیم رہزگ ںیہمت اس رطح اک وکیئ ہلصیف ںیہن 

 رکےن دوں یگ

ی یک  ابت رکیت وہں ےھجم نیقی ےہ ایح وک اہمترے اسھت وخش ابش

 

ب

ن

ص

ن

ج

اتسب وہا  ںیم آج یہ وثہیب ےس ایح ےک ر

دےھکی یگ وت اس یک تعیبط دلجی کیھٹ وہ یگ اور ہی وکیئ اننکمم ابت ںیہن ےہ ویبی ےہ وہ اہمتری اور وےسی یھب مہ 

اکنح ےک وفرا دعب ریتصخ رکےن واےل ےھت وہ وت وثہیب یک تعیبط رخاب وہیئگ سج ںیم ںیمہ ہی بس ھچک اانت 

ج وثہیب ےس ریتصخ یک ابت رکوں یگ زہمئ ےن الٹ ہلصیف رکےت ارفارفتی ںیم رکان ڑپا نکیل اب زمدی ںیہن ںیم آ

 وہےئ اہک

چا ل ریتصخ ےک قح ںیم ںیہن وہں اس ےن اھجمسان اچاہ
فل
 امام ریمی ابت وک ےنھجمس یک وکشش رکںی ںیم 

راحین مت ریمی ابت وک ےنھجمس یک وکشش رکو ش  ںیم ہہک ریہ وہں وہ ابلکل کیھٹ ےہ مت ایھب اہیں روک  اکی دو 

 دن۔ںیم ےلچ اجان اینپ ویبی وک اسھت ےل رک

زہمئ ےن اس یک ابت اکےتٹ وہےئ ابرہ اک راہتس ایل  ب ہک وہ اینپ امں وک ہی ںیہن اتب اتکس اھت ہک اکی ابر دل ےس ارتا 

 یھتوہا صخش  امہرا نم اچاہ یہ ویکں ہن وہ اانپ اقمم  واسپ احلص ںیہن رک اتکس اور ایح اب راحین یک دل ےس ارت یکچ 
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❤ 

 امام دےیھکی ںیم آپ ےک ےئل وسپ انب ےک الیئ وہں اےس یپ ںیل آپ کیھٹ وہ اجںیئ یگ ۔

تبحم ہن یہس نکیل ویص اس اک رتہبنی دوتس اھت سج یک ومت ےس تہب دصہم اگل اھت ہکبج دورسی رطف راحین 

وک اس سیک ےس اکنےنل یک ابوتں ےن یھب اےس تہب رہٹ ایک اھت نکیل اشدی وہ بس ھچک اس وتق رضوری اھت ایح 

 ےک ےیل راحین وک یبلطم وہان ڑپا اھت

 ایح راحین اک وپاٹنئ آف ووی وت ھجمس یکچ یھت نکیل اشدی ایح یک ابت وک  یھب راحین ھجمس ےکس

اہں اشدی راحین ںیہن ھجمس اتکس اھت ہک اس یک دنہل اکنح ےک دن رھگ ےس ویکں اھبیگ ایح اجیتن یھت ہک اس ےن تہب 

  ےہ اور ایسی یطلغ یک وکیئ اعمیف ںیہن وہیتڑبی یطلغ یک

نکیل اس ےن وت اینپ زدنیگ دساھرےن یک اکی وھچیٹ یس وکشش یک یھت نکیل وہ اہکں اجیتن یھت اس وھچیٹ یس 

وکشش ںیم ہن رصف اس اک ٹسیب رفڈنی اس ےس ہشیمہ ےک ےیل ڑھچب اجےئ اگ ہکلب اس یک امں یھب اس ےس روس  

 اجےئ یگ

  ابر اہک ےہ اینپ لکش تم داھکؤ ےھجم یلچ اجؤ اہیں ےسںیم ےن ںیہمت ینتک

 وثہیب ےن ےصغ ےس رہچہ ریھپ ایل

امام زیلپ ےھجم اعمف رک دںی ںیم اجیتن وہں ںیم ےن تہب ڑبی یطلغ یک ےہ آپ وک اس احل کت اچنہپےن وایل ںیم 

 یہ وہں
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 یھت ہک اینپ امں وک ومت ےک ہنم ںیم نکیل زیلپ ےھجم اعمف رکدںی ھجم ےس یطلغ وہیئگ ہی وت رصف ایح یہ اجیتن

د ھک رک وہ سک دح کت ڑتیپ یھت وہ رشدنمیگ یک وکیسن رہگایئ ںیم اج یچنہپ یھت ۔اینپ امں وک رمےت د ھک رک اےس اینپ 

 وخاب ےنپس ادیم ےہ بس ےبومل ےگل

دےتی نکیل اینت ڑبی اہں ہی چس اھت ہک ویص ےک اسھت اشدی ےک دعب اشدی اس ےک امں اور اتیئ ایم اےس اعمف رک 

یطلغ ےک دعب اس یک امں وک ھچک وہ اجات وت ایک وہ اےنپ آپ ےس  یھب رظنںی الماپیت اینپ امں یک ومت اک وسےتچ وہےئ 

 یھب اس ےک روےٹگن ڑھکے وہ اجےت

وثہیب سب رکو یچپ بک ےس اعمیف امگن ریہ ےہ ںیہمت ادنازہ یھب ےہ ایح یک دوتس اس داین ںیم ںیہن ریہ وہ 

  ےس زگر ریہ ےہ اور اورپ ےس اہمتری احتل رپ اب مت اس ےس روس  رک ھٹیب یئگ وہدصےم

ںیم ھجمس  یتک وہں ایح ےن ش  ایک وہ طلغ اھت اےس رھگ ےس ےنلکن ےس ےلہپ مہ بس وک اتب رک اجان اچےیہ اھت نکیل یچب ےہ 

 وثہیب یطلغ وہیئگ مت امں وہ اس رطح ےس ہنم ریھپ ریہ وہاس ےس ۔

ریمی رطف زہمئ ےن ایح ےک اہھت ےس وسپ اک ابل ےتیل وہےئ وثہیب وک اینپ رطف د ےنھک اک اہک اور  ادرھ دوھکی

 اسھت یہ وسپ اک وپسن ڑبےتھ وہےئ اس ےک ہنم یک رطف ےل یئگ

ںیم لک یہ اینپ یٹیب وک رتصخ رکان اچیتہ وہں ۔وثہیب ےن ےسیج یہ وسپ انیپ رشوع ایک اجےئ ا ںوں ےن ابت 

 رشوع یک

 ن یک ابت ےتنس یہ ایح رپاشیین ےس  یھب ئای امام وک   وت  یھب اینپ امں وک د ےنھک یگلہکبج ا
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ںیم زمدی ربص ںیہن رک  یتک اور ہن یہ ریما اٹیب وہ ریتصخ اچاتہ ےہ زہمئ ےن رکسماےت وہےئ اہک وت وثہیب وک وت ےسیج نیقی 

 ہن آای

 ےب اتب وہ اتکس ےہ ۔لک کت وت وہ اس ےس اینپ راحین ےسیک اکی اھبیگ وہیئ یکیک ےس اشدی رکےن ےک ےئل اانت

رفنت اک ااہظر رک راہ اھت ےسیک وہ اس یک ریتصخ ےک ےئل ایتر وہ اتکس ےہ ۔ ان تنگ وساالت ایح ےک ذنہ ںیم وھگم 

 رےہ ےھت

  ب اےس اینپ امں یک یتکہچ وہیئ آواز یانیئ یھت

 ےہ ایک اس  ےن وخد آپ ےس اہک وثہیب وک وت ےسیج نیقی ہن ایک ایپ راحین اشدی ےک ےیل امن ایگ وہ ایح  ےس اشدی اچاتہ

 آای  ب ہک اینپ امں ےک رہچے یک وخیش د ھک رک ایح اخومش وہیئگ

 اور ںیہن وت ایک اس یک ااجزت ےک ریغب وت ںیہن اہمتری یٹیب یک ریتصخ  امےنگن آ یئگ

 اھبیھب ںیم آپ اک ہی ااسحن زدنیگ ابر ۔۔۔۔

وہ مت وثہیب ایح وت ریمی یہ یٹیب ےہ ہشیمہ ےس اےس وت ریمے اپس یہ آان اھت وثہیب ان ےک  سک ااسحن یک ابت رک ریہ

 اسےنم اہھت ابدنےنھ یگل وت زہمئ ےن وفراً اس ےک اہھت اھتم ےئل

اب دلجی ےس اینپ تعیبط کیھٹ رکو آرخ ںیم ےن اینپ وہب اک ش ڑا الےن یھب وت اجان ےہ ۔زہمئ ےن رکسماےت وہےئ 

  اگلای اس اک ادنازہ ابلکل کیھٹ اھت اس اک ذینہ دابؤ اشدی ایح یک اشدی ےک ےیل یہ اھتوثہیب وک ےلگ

 اور ایح یک اشدی اک ول رک اس ےک رہچے رپ ش  روقن آیئ یھت اےس د ھک رک زہمئ ادنر کت رپوکسن وہ یکچ یھت
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 نکیل ویہ وکسن ایح ےک رہچے رپ ںیہک یھب ہن اھت

❤ 

 

س آج لک ائاش ےس اس اک آانم اس

م
ب ل

انم تہب مک یہ وہات اھت وہ زایدہ رت اےنپ رپیپز ںیم زبی ریتہ ۔اور ہی اینپ رپا

 ںیم اسنھپ وہا اھت

 اتشب ےک آےئ دن وکیئ ہن وکیئ گنٹیم ریتہ ےہ سج یک وہج ےس وہ اکیف وبر وہ راہ اھت

اک وسانچ یہ ںیہن  اس اک ارادہ واسپ ڈنلن اجےن اک اھت ۔نکیل ائاش ےک ابرے ںیم وسےتچ وہےئ وہ واسپ اجےن

 اچاتہ اھت

نکیل اب اےس ہتپ الچ اھت ہک اس ےک اباب تہب زایدہ امیبر ںیہ اور وہلٹپس ںیم ںیہ اور اس ےس ےنلم یک دض رک رےہ 

 ںیہ

 وہ ںیہن اجان اچاتہ اھت ہن یہ اس صخش اک اسانم رکان اچاتہ اھت ہن یہ اس یک لکش د ےنھک اک وخاشہ دنم اھت ۔

  اکی بیجع یس ےب ینیچ یھت اس ےن اتشب وک اس ابرے ںیم ھچک یھب ںیہن اتب اپای اھتنکیل رھپ یھب دل ںیم

 حبص ےس گنٹیم ےک دعب وہ وبریہ وہ راہ اھت ایس ےیل اقمس ےک رھگ الچای
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اور دروازہ وھکےتل یہ  ب ائاش وک اےنپ اسےنم ڑھکا داھکی اکی لپ ےک ےیل اینپ ےب وینیچں ںیم وکسن ارتات 

 وسحمس وہا

 اہیں وہ اےس آپ انہک ہن اجےن بک اک وھچڑ اکچ اھتمت 

 یج  آج آرخی رپیپ اھت وت رپیپ ےک دعب اہیں یلچ آیئ اکیف دونں ےس آیپ ےس یھب الماقت ںیہن وہیئ

 اس ےن دروازہ وھکےتل وہےئ رکسما رک ش اب دای

 اور ھجم ےس یھب ںیہن ۔ دور  ےن ےب اسہتخ اہک

ےس اہمتری الماقت ںیہن وہیئ ںیم وت وسچ ںیم ڑپ ایگ اھت ہک اہکں اغبئ ریما بلطم ےہ ھجم ےس یھب تہب دونں 

 وہیئگ وہ مت۔ اےنت دونں دعب ںیہمت د ھک رک وخیش وہیئ دکنھ اھبیھب  یھب آیئ ںیہ

 اس ےن رکسماےت وہےئ اس ےک اسھت یہ دقم ادنر یک رطف ڑباھےئ ارگ اس ےن رکسما رک اہں ںیم رس الہای

 اور ادنر ےلچ یئگ

دور  اک دل اچہ راہ اھت ہک وہ اےس اتبےئ ہک ےلھچپ دنپرہ دونں ےس وہ اےسی ہن د ھک رک انتک ےب نیچ اھت ےلھچپ   ب ہک

 دنپرہ دونں ےس وہ رصف اس ےک ابرے ںیم وسچ راہ اھت رصف اس ےس ےنلم اک وخاشہ دنم اھت

رپ رصف اس ےیل ہک وہ اس یک سب اکی رظن اےس دانھکی اچاتہ اھت ہک ینتک ےب ینیچ وسار یھت اس ےک ذنہ و دل 

 اگنوہں ےک اسےنم ںیہن یھت
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اور آج اےنت دونں ےک دعب اےس اےنپ اسےنم د ھک رک اس اک دل اچاہ ہک وہ اےس اےنپ ےنیس ںیم ںیہک اپھچ ےل اسری 

 داین ےس دور ںیہک دور ےل اجےئ واہں اہجں اس ےک اور ائاش ےک العوہ وکیئ یھب ہن وہ

ینپ تبحم اک ااہظر رکان اچاتہ اھت ۔اب ربسش ےس دور رانہ اس ےک ےیل انانکممت ںیم اب وہ دلج ےس دلج اس ےس ا

ےس اکی اھت اس ےک اباب یھب دور وک تہب زایدہ دنسپ رکےن ےگل ےھت سج یک وہج ےس اےس اکی ادیم یھت اہکب ارگ 

 وہ آئاش اک رہتش ان ےس امےگن وت وہ ااکنر ںیہن رکںی ےگ

❤ 

وھڈنان اچاہ وت وہ اےس روم ںیم الم ابرہامہمن آےئ ںیہ اہمترے اور مت اہیں ادنروہ  دود   ےن آےتیہ اقمس وک ڈ

 ادنر ےھٹیب وہ ریختی وت ےہ

 وہ اس ےک اسھت وصےف رپ ےتھٹیب وہےئ وبال وت اقمس رکسما دای

 ایر یکویکں ںیم ریما ایک اکم ںیم وت سب یہی ابت وسچ رک وخش وہ اجات وہں ہک راہین آج لک تہب وخش ےہ

سج یک وہج ےس اس یک ڈنکنشی یھب تہب ایھچ ےہ چس ںیم ںیم ائاش اک تہب ااسحن دنم وہں اےسی دونں ںیم 

اس ےن ریما تہب اسھت دای ےہ ورہن ہی اجب اور اسھت ںیم راہین اک اس ڈنکنشی ںیم ایخل رانھک ریمے ےئل تہب 

 وکیئ رپاشیین ںیہن یھتلکشم اھت اقمس وخیش ےس اےس اتب  راہ اھت اس ےک رہچے رپ ابلکل یھب 

 ےسیج د ھک رک دور  وک تہب وخیش وہیئ یھت
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اینپ اسری نشنیٹ گالرک اس ےن راہین اک اانت ایخل راھک ںیہمت اتپ ےہ ھچک دن ےلہپ یہ اس یک ینگنم کوٹ یئگ ےہ اجےتن 

ےس اےس ہتپ الچ اھت  وہ اکی یکیک رپ ایک یتتیب ےہ  ب اس اک ےط دشہ رہتش کوٹ اجےئ اقمس وک ھچک دن ےلہپ یہ راہین

 ہک ائاش سک رہتش کوٹ اکچ ےہ ۔

 ہکبج ہی ابت اجےنن ےک دعب دور  اک وت ےسیج رگن یہ اڑایگ

ایک بلطم اس اک رہتش ںیہک ےط اھت ایک وہ یھب اےس دنسپ رکیت یھت مت ےن ہی ابت ےھجم ویکں ںیہن اتبیئ مت اجےتن یھب 

زہ یھب ےہ ںیم اتشب ےک وادلنی وک ےل رک اس ےک وادلنی ںیم اس ےک ابرے ںیم ایک وسچ راہ اھت ںیہمت ادنا

 ےک اپس اج راہ اھت ۔

 ایک ںیہمت ادنازہ یھب ںیہن اقمس آیئ الکئ رہ ؟

  ےس وافق ےہ اور اس بس ےک ابوش د یھب اقمس ےن اےس اس 

ن

ي لي
ی
اےس ہشیمہ ےس یہی اتگل اھت ہک وہ اس یک 

 ےک ر ےت ےک ابرے ںیم ںیہن اتبای

 اھت ہک اس اک رہتش ںیہک ےط ےہ ہکلب ےھجم یھب راہین ےن ھچک دن ےلہپ یہ اتبای ےہ وہ یھب  ب اس اک ایر ےھجم ںیہن اتپ

رہتش کوٹ ایگ اور مت اجےتن وہ اس اک رہتش سک ےک اسھت اھت سج ےک اسھت ےلہپ راہین یک ینگنم وہیئ یھت اس ےک 

  زایدہ ائاش رکیت وہیگاسھت اور نیقی رکو ینتج رفنت راہین اس صخش ےس رکیت ےہ اس ےس ںیہک

 اےس دنسپ رکان وت ائاش ےک ےیل نکمم یہ ںیہن ہکلب وہ وت آج اس ر ےت وک کوےنٹ یک وخیش ںیم اپریٹ رکےن آیئ ےہ
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ابلکل ےب رکف وہ اجؤ ان اشء اہلل اب ائاش  وک مت ےس وکیئ ںیہن نیھچ اتکس مت سب ریمے واال اکم تم رکان ایر اس 

ےہ ریمے رسس یج وک ارگ وہ امن ےئگ ان وت ائاش یھب  امن اجےئ یگ نکیل اکی ابت یک  ےک ابپ وک اتبؤ ریما بلطم

ںیم ںیہمت اگریٹن داتی وہں ائاش  یھب اےنپ وادل ےک الخف ںیہن اجےئ یگ ارگ مت اےس اینپ زدنیگ ںیم اشلم رکان 

 اچےتہ وہ وت ںیہمت بس ےس ےلہپ میظع اصبح وک اس ر ےت ےک ےئل انمان وہاگ

  نیقی ےہ ہک مت ہی رضور رکو ےگ اقمس ےن رکسماےت وہےئ اس اک دنکاھ اپھتپھتای وت وہ یھب رکسما دایاور ےھجم

 ان اشءاہلل ۔

❤ 

آج ائاش ےک وادلنی یک اشدی یک اسرگلہ یھت ایس وخیش ںیم ا ںوں ےن دور  وک یھب اھکان ےچین اھکےن ےک ےئل 

 یہ اہک اھت

 وہ ایگ اھت ہک وہ رہ ابت ںیم ےس اشلم رکےتدور  وت آج لک میظع اصبح وک اانت رایرا 

 ان اک سب اتلچ وت وہ اےس اانپ اٹیب یہ انب ےتیل اور ھچک ااسی یہ دصقم دور  اک یھب اھت

 وہ دور  رپ اانت نیقی رکےن ےگل ےھت ہک وہ اےس اےنپ رھگ اھٹب رک اےنپ اسھت  یھب اچےئ الپےت وت  یھب اھکان الھکےت

دور  تہب اایتحط ےس اکم ےل راہ اھت اس ےن  یھب آئاش اک ذرک یھب ںیہن ایک اھت  نکیل اس بس ےک ابوش د یھب

 ان ےک اسےنم

 اھکان اھکےن ےک دعب ائاش ےن ئانت ےٹیمس وت اباب ےن اےس اچےئ انبےن اک ہہک دای
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ےک قلعتم وےسی ایک رکیت ںیہ آپ یک یٹیب ا لک ےھجم وت تہب زنہ  یتگ ںیہ دور  اےس دےتھکی وہےئ اہک اےنپ و ہہ 

اس ےن آج کت یسک ےک اسےنم راہین ےک رھگ رپ وہےن وایل الماقت  اک ذرک ںیہن ایک اھت ہن یہ  یلہ الماقت اک اور ہن 

 یہ اس ےک دعب وہےن وایل آج کت یک الماقت اک

اٹیب ایھب افی اسی یس ےک رپیپ دے رک افرغ وہیئ ےہ اب رزٹل آےئ اگ وت رھپ آےگ یھب ڑپےھ یگ اباب ےن 

 اےت وہےئ اہک وت ائاش ےنمن آوھکنں ےس ان یک رطف داھکی لک کت وہ اس یک ڑپاھیئ ےک الخف ےھترکسم

ائاش اہمترے  ازگیازم   مت وہےکچ ںیہ اور رپیپ یھب اہمترے تہب اےھچ وہےئ ںیہ مت اجب ےک ےئل رٹایئ ویکں 

 ڑ سنی وہ اجےئ اگ ونرکی اک  ا لک ریمے ایخ
ني ی
ب ک

ل ںیم رہ یکیک وک وکڈیفنٹن وہان ںیہن رکیت ریما بلطم ےہ ہک ا

ں ا لک ریمی رظن ںیم رہ یکیک وک اس اقلب وت وہان اچےیہ ہک لک وک ارگ اس یک زدنیگ ںیم وکیئ 
 
ی

گ

ھي
ب ك

اچےیہ د

 الکشمت آںیئ وت وہ اس اک اسانم رکےن ےک ےیل ایتر رےہ

 ےک رہ ااتر ڑچاھؤ ےک ےئل زدنیگ  تہب لکشم ےہ ا لک بک اہکں ایک وہ اجےئ وکیئ ںیہن اجاتن مہ ےن اینپ زدنیگ

 ایتر رانہ اچےیہ ۔

مت ااسی رکو ریمے یہ آسف ںیم اجب ےک ےیل رٹایئ رکو وےسی یھب اہمترے اکجل ےس تہب اسری یکایکں امہرے 

آسف ںیم اجب رک ریہ ںیہ اتشب ےن اہمترے یہ اکجل ےس تہب اسرے اوٹسڈسٹن وک اجب ےک ےیل ایل ےہ اور 

 اہں وہان اچےیہریمے ایخل ںیم ںیہمت یھب و

ویکں ا لک حیحص ہہک راہ وہں ان ںیم ابت ےسیپ امکےن ہی رضورایت وپری رکےن ےک ےیل ںیہن ہکلب اےنپ ےیل ہشیمہ 

 اثتب دقم رےنہ یک ےہ ۔
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ریمے ایخل ںیم ائاش وک وکشش رکین اچےیہ اکی دقم آےگ یک رطف ااھٹےن یک دور  ےن ابت لمکم رکےت 

 ہکبج وہ یھب اخومیش ےس اںیہن وک د ھک ریہ یھتوہےئ میظع اصبح یک رطف داھکی 

مت کیھٹ ہک رےہ وہ اٹیب ارگ ائاش ونرکی رکان اچیتہ ےہ وت ےھجم وکیئ ارتعاض ںیہن ہکلب ہی وت تہب وخیش یک ابت ےہ 

ہک ریمی یٹیب اکایمیب یک رطف دقم ااھٹ ریہ ےہ میظع اصبح ےن رکسماےت وہےئ اےس ااجزت دی ائاش ےب 

  یگلینیقی ےس د ےنھک

 آج وہ ینتک وخش یھت ہی وہ وخد یھب ںیہن اجیتن یھت نکیل ہی وخیش نسحم یک ینگنم کوےنٹ وایل وخیش ےس یھب ڑبی یھت

 اس ےن رکشزگار اگنوہں ےس دور  یک رطف داھکی ےسیج د ھک رک رکسماای اھت

❤ 

 ڑپ ےئگ وہ ےھجم ےلہپ یہ ہتپ اھت ہک ایک وہ ایگ ےہ ںیہمت ایھب اس اک رزٹل یھب ںیہن آای اور مت وہ ےک ریتصخ ےک ےھچیپ

 یہی بس ھچک رکےن واےل وہ مت ایس ےئل ںیم اکنح ےک ےئل ایتر ںیہن وہ ریہ یھت

ل ںیہن  ب کت وہ ابلکل رسکیلی ںیہن وہ اجےت اور اےنپ آپ 
ب لک
اب اکنح وہ ایگ وت مت اشدی ےک ےھچیپ ڑپ ےئگ وہ 

  ابت ںیہن رکںی ےگںیمہ ریتصخ ےک ےیل وکیئ ااشرہ ںیہن دےتی بت کت مہ

 زرہا ےن ااکنر رکےت وہےئ اہک

ارے امں ہی ایک ابت وہیئ وہ وکن وہےت ںیہ اب ھچک یھب ےنہک واےل وہ ریمی ویبی ےہ ںیم  ب اچےہ اےس 

 اہیں ےل رک اتکس وہں اور بس ےس امہ ابت دکنھ ےن  وخد ھجم ےس اہک ےہ
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 زرہہ وک نیقی ہن آای ایک اہک مت ےن دکنھ ےن وخد مت ےس ریتصخ ےک ےیل اہک ےہ

یج اہں اس ےن وخد ھجم ےس اہک ےہ ںیم ےن اس ےس وپاھچ ایک ںیم آپ وک رھگ ےل رک آ اتکس وہں وت اس ےن اہک 

 ومٹس ومکلی اور ہی یھب اہک ہک آپ تہب وسٹی ںیہ

دی رکان مت چس ہہک رےہ وہ ان اتشب اس ےن وخد مت ےس ریتصخ ےک ےئل اہک ےہ ریما بلطم ےہ وہ وخد یھب دلجی اش

 اچیتہ ےہ زرہا اشیک رظنوں ےس دےتھکی وہےئ وبںیل

 وفن الم رک دوں اس ےس ابت رکںی یگ آپ ان ےک کش رپ اس ےن بیج ےس وخن اکنپ ا اچاہ

 اپلگ وہ ےئگ وہ ایک اب ایک ںیم اس ےس وپےتھچ ایھچ وگلں یگ

 لک یہ اجؤں یگ ان ولوگں ےک رھگ کیھٹ ےہ ارگ وہ ول، اےسی  اچےتہ ںیہ وت ںیمہ یھب دری ںیہن رکین اچےیہ ںیم

 امام ےن رکسما رک اہک اتشب ےن رکسماای

 کنیھت وی وس چم امام اس ےن ان ےک امےھت رپ رایر رکےت وہےئ اہک وت اسرا رکسماںیئ

اہلل ںیہمت اےسی یہ وخش اور آابد رےھک اور م رپ اہمتری یلھچپ زدنیگ اک اسہی یھب ہن رپےن دے ذرہا ےن تبحم ےس 

 اشیپین وچیماس یک 

 آنیم اںیہن اےنپ ےنیس ےس اگلےت وہےئ اتشب ےن رسوگیش  ںیم اہک

❤ 
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 ےجب اک وتق اھت  ب رھگ اک وفن اجب 2رات ےک 

 میظع اصبح اکیف دری ےتچب وہےئ وفن یک رطف وتمہج رےہ اشدی وکیئ وفن ااھٹےل نکیل اشدی ائاش وس یکچ یھت

 وہ اخومیش ےس اس  رک وفن ےک اپس آےئ

 اک وفن وہاتکس ےہ وہ ھجمس ںیہن اپےئ ےھت اس وتق سک

 االسم مکیلع ا ںوں ےن وفن ااھٹےت وہےئ اہک

ومکیلع االسلم ا لک زیلپ دلجی ےس ائاش وک یٹس وہلٹیپس اچنہپںیئ راہین یک تعیبط تہب رخاب وہیکچ ےہ ڈارٹک ےن 

 اہک ےہ ہک یسک ہن یسک اک ادنر  اس ےک اسھت وہان تہب رضوری ےہ

 اس احتل ںیم دانھکی ریمے سب ےس ابرہ ےہ زیلپ ائاش وک دلجی ںیجیھباور راہین وک 

مہ یٹیس وہلٹیپس ںیم ںیہ ۔اقمس ڑہڑبی ںیم وبل راہ اھت اشدی رمد یک آواز ول رک اس ےک ہنم ںیم ش  ھچک آای وہ وبل 

 ایگ ای اشدی وہ اجاتن اھت ہک وفن رپ وکن ےہ

 اخومیش ےس بک ےس اس وفن وک دےھکی اج رےہ ےھتاکی ےب ینیچ یس اچروں رطف ےس ریھگ یکچ یھت وہ 

 رھپ ےسیج وہش یک داین ںیم آےئ اور ائاش ےک رمکے اک دروازہ اٹھکٹھکای

 ائاش اٹیب دروازہ وھکول دو نیت ابر دروازہ اٹھکٹھکےن رپ اس ےن دروازہ وھکال انیقی وہ رہگی دنین ےس اجیگ یھت
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ایک اھت ہہک راہ اھت ہک اتپسہل ںیم اہمتری رضورت ےہ اس اس یک تعیبط تہب رخاب ےہ ۔اس ےک وشرہ ےن وفن 

 یک ویبی وک اب وہ اس ےس رظنںی رچاےت وہےئ وبےل

ایک راین آیپ یک تعیبط رخاب ےہ ےھجم ان ےک اپس اجان وہاگاںیہن ریمی رضورت وہ یگ نکیل ںیم ےسیک اجؤں اینت 

 رات وک ںیم اےلیک ےسیک اج  یتک وہں ان ےک اپس

 احل ںیم وہں یگ ۔ ہن اجےن وہ سک

کل  
 ھ
ب

اور اقمس اھبیئ وت اےنت زمکور دل ےک ںیہ راہین آیپ وک فیلکت ںیم د ھک یہ ںیہن ےتکس   ذرا اس درد اک  یتہ ںیہ  وت وہ 

 اجےت ںیہ

اوب ںیم ےسیک اجؤں ان ےک اپس ای اہلل اجنےن وہ سک احل ںیم وہں یگ ۔اب اس ےن رپاشیین ےس اےنپ امےھت ےپ 

 اہھت ریھپا

 اجؤ ںیم ںیہمت وھچڑ آات وہں وہ اتپسہل اکی رسدیس آواز اس ےک اکونں ںیم ڑپی وہ اںیہن د یتھک رہ یئگآ 

 آپ ریمے اسھت اتپسہل ںیلچ ےگ اس ےن ےب ینیقی ےس وپاھچ اھت

اتپسہل ںیہن رصف اتپسہل کت ولچں اگ ویکہکن ںیم اینپ یٹیب وک آدیھ رات وک اےلیک ںیہن اجےن دے اتکس ۔ںیم 

  لکیئ اٹسرٹ رکات وہں مت اچدر ےل رک ابرہ آ اجؤومرٹ اس

اوب اےس  مک دےتی وہےئ ابرہ اج ےکچ ےھت ۔ہکبج ان یک ابت رپ تریان وہیت ائاش ےن وفرا اچدر یل اور ابرہ یک رطف 

 دوڑ اگلیئ
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❤ 

 اباب اےس اتپسہل وھچڑ رک ابرہ ےس یہ واسپ اج ےکچ ےھت

 ںیہن  یتک یھت  وہ راہین ےس ےنلم ےک ےیل اںیہن وبجمر رک  یتک یھتاےس دھک وت تہب وہا نکیل وہ اچہ رک یھب ھچک 

 ایس ےیل انب ان ےس ھچک گ ے اخومیش ےس ادنر آ یئگ

 اور ھچک یہ دری ںیم راہین ےن اکی تحص دنم اھبول ےس ویکٹ ےس ےچب وک منج دای

  یکآرپنشی رٹیھت ےس ےچب وک ابرہ الےن ےک دعب اقمس ےن اس ےس ےبیب ےنیل یک تہب وکشش

نکیل وہ وت اخہل وہےن اک رفض اس دح کت اھبن ریہ یھت ہک اقمس وک ابپ وہےن اک رفض یھب ںیہن اھبنےن دے ریہ 

 یھت

 اس اک سب اتلچ وت ںیہی ےس ےبیب وک اپھچ رک ںیہک اےنپ اسھت ےل اجیت

 اقمس اس یک ںیتنم رک رک ےک کھت اکچ اھت

 آاجات بت کت وہ اقمس وک ےب یب ےس ںیہن ےنلم دے یگ نکیل اس ےن اصف اہک اھت  ب کت راہین وک وہش ںیہن

 ڑ ٹی رکےت دانھکی اچیتہ یھت
ي لي ی
س

 ویکہکن ان یک الفئ اک ہی وخوصبرت وموٹنم  دوونں وک اکی اسھت 

 ےلہپ اقمس ےن یھب ےبیب الےن یک  تہب دض یک نکیل رھپ اس یک وخاشیہ ل ےن ےک دعب ربص اک دانم اھتم ایل

❤ 
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 !!ویں ااچکن ریتصخ ۔۔۔

ان ےک اہیں آےن یک امیم وک ینتج وخیش وہیئ یھت ان یک ابت ول رک وہ اینت رپاشین وہ یکچ ںیھت وہ ول، اینت 

 دلجی اشدی اک ںیہن وسچ رےہ ےھت

نکیل ہی یھب چس اھت ہک لک رات یہ ایرس ےن اہک اھت ہک ااھچ ےہ ارگ وہ ول، دلجی اشدی ےک ےیل ںیہک ویکہکن ڈارٹک 

  ہن دی یھت اب اشدی یہ وہ  یھب اےنپ ریپوں رپ ڑھکا وہ ےتکس ےھتےن ایرس وک ایھچ ادیم

ان یک رمک یک ڈہی ابلکل ش اب دے یکچ یھت اب دوابرہ ےس اکی انرلم زدنیگ یک رطف آان ےک ےیل تہب لکشم 

اھت اور وہ اچےتہ ےھت ہک ان ےک اپس ینتج یھب عمج وپیچن ومش د ےہ اس ےک اسھت وہ دکنھ یک ںیہن اےھچ ےس 

 دی رکادںیاش

 اور اداھر رقض  وہ وخد یہ دعب ںیم د ھک ںیل ےگ ےلہپ یٹیب اک رفض رسااجنم دے ںیل

 رکےن 

 

ی فٹ

ش

وہ درالص ابت ھچک ویں ےہ ہک اتشب وک ھچک وتق ےئلیک دوابرہ دنلن اجان وہاگ واہں اک اسرا اکم اپناتسن ش

 ےک ےئل اشدی ےک دعب وہ دکنھ وک یھب ویہ اےنپ اسھت ےل اجےئ

  مہ اشدی یک ابت رکےن آےئ ےھت ۔ایس ےیل

اور اہجں کت دکنھ یک ڑپاھیئ اک وسال ےہ وت اس ےک ےئل وت مہ وےسی یھب ایتر ںیہ اشدی ےک دعب انتج اچےہ ڑپھ 

  یتک ےہ
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اس اک رزیٹل آےن ںیم ایھب اکیف وتق ابیق ےہ ااھچ یہ ےہ اس وتق ںیم وہ دوونں اکی دورسے وک اےھچ ےس 

 ھجمس اجںیئ ےگ

 ےھجلس وہےئ ادناز ںیم ابت یک یھت اور ان ےک ابت امومں اور اممین وک یھب ایھچ یگل یھت زرہا ےن

❤ 

ےھجم ںیہک ںیہن اجان آپ ولوگں وک وھچڑ رک ےھجم ںیہن رکین ےہ اشدی عنم رک دںی ںیم ںیہک ںیہن اجؤں یگ امیم ںیم 

  ںیہن ےہ اشدیہشیمہ آپ ولوگں ےک اسھت روہں یگ آپ عنم رکںی اشدی ےک ےیل ےھجم رکین یہ

دکنھ رھگ آیئ وت اےس آےت یہ ہک ابت ہتپ یلچ ہک وہ ول، ریتصخ امگن رےہ ںیہ اور بت ےس ےل رک اب کت 

 دکنھ سب روےی یہ اج ریہ یھت

اکی ہن اکی دن وترہ یٹیب وک اےنپ رھگ اجان یہ ڑپات ےہ اور اب ےھجت یھب اجان وہاگ دکنھ ایک اتگل ےہ ےھجت وخد ےس اگل 

 وخیش وہیگ رک ےک ںیمہ

ہن ریمی اجن وت وت ریمی زدنیگ ےہ ۔ریتے رایر ںیم ںیہک یمک ہن رک دوں اینپ اوالد یک تبحم ںیم ںیہک ریتے 

 اسھت وکیئ زایدیت ہن رک دوں سب یہی وسچ ےھجم دن رات اھکےئ اجیت یھت

 اینپ اھبیجن ںیہن یٹیب انب رک اپ  ب ااّمں یک ابںیت یتنس یھت ہن وت تہب دھک وہات اھت ںیم ہشیمہ ان ےس  یتہ ہک ںیم ےھجت

 ولں یگ اور ںیم ےن اثتب ایک اہں ںیم ریتی امیم ںیہن ریتی امں وہں ۔
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اکی امں اک رفض اھبنےت وہےئ ےھجم ریتی اشدی رکین وہیگ اور اس رطح ےس رو دوھ رک وت ارگ اجےئ یگ وت ےھجم 

 !!وکسن ےسیک آےئ اگ ۔۔۔

 ااھچ ااسنن ےہ وہ ےھجت تہب وخش رےھک اگ ےھجت تہب رایر رکے اگ وت اس رطح ےس تم رو  ریمی اجن اتشب تہب

 اشدی مہ ےس یھب زایدہ

اور دربدار ش  مت ےن اکی یھب اور آ وس اہبای ایھب ش ات ااھٹؤیگن ںیم اینپ آوھکنں ےس آ وس اصف رکےت وہےئ وہ 

 اس ےک آ وس یھب ےنچنہپ یگل

  یگل یھتہکبج امیم ےک روےت وہےئ ڈاےنٹن رپ وہ یھب ےنسنہ

❤ 

ریتصخ یک ایترایں رشوع وہ یکچ یھت اہجں ایرس اور زبنی اینپ یٹیب وک رتصخ رکےن ےک ےئل وخش ےھت وںیہ ان 

یک آںیھکن من ںیھت ۔ اشدی ایٹیبں ایسی یہ وہیت ںیہ ہن ان ےک آےن یک وخیش وکیئ ھجمس اتکس ےہ اور ہن یہ ریتصخ 

  ےک مغ

 

وکیئ وادلنی اےنپ رگج اک ڑکٹا یسک دورسے ےک رھگ ےتجیھب۔ ایرس اور زبنی ےک  ارگ ہی رمس داین ہن وہیت وت اشدی یہ

  ےئل وت وہ ان اک لک اہجن یھت
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ان یک یٹیب اینت دلجی اینت ڑبی وہ اجےئ یگ سک ےن وساچ اھت اس اک ایھب رزٹل یھب ںیہن آای اھت نکیل اتشب دلجی 

  رک اجان اچاتہ اھتدنلن اجےن واال اھت ۔اور وہ دکنھ وک یھب اےنپ اسھت ےل

اس ےیل اشدی یک دلجی اچم راہ اھت اس یک وایسپ دلجی نکمم ںیہن یھت ویکہکن اےس اانپ اسرا زبسن ٹیس رکان اھت اس 

یک ال ین ےس ش ڑی ابیق ویپمکں وک نیقی دالان اھت ہک ہی دقم ان ےک ےیل یھب افدئے دنم اثتب وہ اگ  اانپ اسرا اکروابر 

  وہ اپناتسن ںیم یھب رانہ اچاتہ اھت اپناتسن ٹفش رک ےک اب

ویکں ہک دکنھ ڈیمم اک انہک اھت ہک وہ اانپ کلم وھچڑ رک ںیہک ںیہن اجےئ یگ ارگ وہ دنلن ںیم اجرک رےہ یگ وت اےس 

واہں یک رکٹک میٹ ںیم  اڈنیلگن وک وپسرٹ رکان وہاگ ویکہکن اسیج دسی سیب اور وہ ہشیمہ اشدہ آرفدیی اور ابئا امظع 

  وپسرٹ رکان اچیتہ یھتوک یہ 

ایس ےئل اتشب دلجی اشدی رکان اچاتہ اھت ارگ اتشب ےلہپ اجےئ وت اےس دکنھ ےک ریغب اجان وہاگ اور وہ ںیہن اجاتن اھت 

  ہک اےس واہں انتک وتق ےگل اگ سج یک وہج ےس اس ےن زرہہ ےک اسےنم اس ابرے ںیم ابت یک یھت

یتہ ےہ وہ وھجٹ وبپ ا ںیہن اچاتہ اھت نکیل وہ ےتہک ںیہ ہن ہک تبحم اور اور وھجٹ یھب وبال اھت ہک دکنھ یھب یہی اچ

  گنج ںیم بس اجزئ ےہ اور دکنھ ےک ریغب اب وہ اینپ زدنیگ اک اکی دن یھب ںیہن زگاران اچاتہ اھت

اھت اےس  وہ یکیک اس یک زدنیگ یتنب اج ریہ یھت آرخ ےسیک وہ اس ےس اس دح کت تبحم رکےن اگل وہ وخد یھب ںیہن اجاتن

  وت سب اکی یکیک ایھچ یگل یھت ۔اور اب وہ اس ےک ریغب زدنیگ ےنیج اک وصتر یھب ںیہن رک اتکس اھت
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دن اب دن وہ یکیک اس یک زدنیگ یتنب اج ریہ یھت اس ےک ےئل امہ رتنی وہیت اج ریہ یھت ۔اور اب وہ اکی لپ یھب 

ہک تبحم ےسیک ےتہک ںیہ اس ےن وت سب دکنھ وک داھکی اور  اس ےک ریغب ںیہن رانہ اچاتہ اھت ۔اےس وت ہتپ کت ںیہن اھت

  اچےنہ اگل

نکیل اس رطح ےس وہ اس یک زدنیگ اک بس ےس امہ ہصح اج اجےئ یگ وہ اجاتن کت ںیہن اھت ۔وہ دکنھ ےک اسھت 

 اکی تہب یہ وخوصبرت زدنیگ زگاران اچاتہ اھت سج ںیم اس ےک امیض اک وکیئ ولہپ اشلم ہن وہ ۔

یگ یک اس ایسہ رات وک ہشیمہ ےک ےئل الھب دانی اچاتہ اھت نپچب ےس ش این کت اس ےن زدنیگ یک رہ رات  وہ اینپ زدن

 اس ایسہ رات وک اید ایک اھت سج ںیم اس ےک اہوھتں اچر ول، لتق وہ ےکچ ےھت ۔

 وک ڈوھڈنان وہ اس وعرت ےس ایک اانپ آرخی و ہہ وپرا رکان اچاتہ اھت اس ےئل اس ےن رہ نکمم رطےقی ےس اس یکیک

اچاہ نکیل اشدی اس یکیک اک انلم اس ےک بیصن ںیم اھکل یہ ںیہن اھت ای اشدی اہلل یہ ںیہن اچاتہ اھت ہک وہ یکیک  یھب یھب 

  اےس ےلم

اےس اوسفس اھت ہک وہ اس وعرت ےس ایک ایگ آرخی و ہہ اھبن ںیہن اکس نکیل اس ےن وکشش وت یک یھت رہ نکمم 

  یلم رصف اس یکیک یک وہج ےس وہ ےنتک اسل اےنپ امں ابپ ےس دور راہوکشش نکیل وہ یکیک ںیہن 

اس ےن اس یکیک یک وہج ےس اےنپ امں ابپ کت وکیئ اونگر رک دای اھت ۔ارگ وہ یکیک اس یک زدنیگ ںیم  یھب یھب یلم وت 

  اس ےس اعمیف رضور امےگن اگ نکیل اب اس ےک ےھچیپ اینپ زدنیگ ئاابد ںیہن رکے اگ
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ےک اسھت اکی وخاحشل زدنیگ یک رشواعت رکے اگ ۔سج ںیم وخایشں وہں یگ ۔اچںیتہ وہں یگ  ہکلب دکنھ

 ںیتبحم وہں یگ اس یک دکنھ وہیگ ۔

وہ اےس زدنیگ یک رہ وخیش دے اگ اس یک رہ وخاشہ وک اانپ رفض ھجمس رک وپرا رکے اگ اینپ آےن وایل زدنیگ وک 

  اجاتن اھت ہک اس یک وخیش ینتک دری یک ےہوسچ رک وہ تہب وخش اھت ۔نکیل اشدی وہ ہی ںیہن 

وتق رہھٹات ںیہن  زگر اجات ےہ ااھچ یھب اور رُبا یھب اس وتق وہ اےنپ اےھچ وتق ںیم یج راہ اھت ش  زگر راہ اھت رُبا 

 وتق آان ایھب ابیق اھت ۔

 

••••••• 

 

یک اشدی ہی بس ھچک اانت  اس وتق اتشب اور دور   راحین ےک رھگ ہپ ےھت لک ایح یک ریتصخ یھت ینعی راحین

  ااچکن وہا اھت راحین وک وخد یھب اتپ ہن الچ

وہ وس رک ااھٹ وت ابرہ دور  اور اتشب وک اھٹیب داھکی ان دوونں ےن یہ اس ےس اتبای اھت ہک لک اس یک اشدی وہےن اج 

 ریہ ےہ ۔ورہن وت وہ وخد انوافق اھت
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نکیل اانت دلجی ایھب لک یہ یک وت ابت ےہ  ب وہ راحین وک  اےس ہتپ اھت ہک امامش  یھب رکںی ںیگ دلجی رکںی ںیگ

ریتصخ ےک ےیل انم ریہ ںیھت ریخ آج ںیہن وت لک وت ریتصخ وہین یھت ایس ےیل راحین وک وکیئ ارتعاض ہن اھت اہجں 

 اس یک امں وخش یھت وںیہ اس ےن رس اکھج ایل ۔

 دل ںیم ویہ اقمم واسپ انبان ش  نپچب ےس انبےئ اس ےن ایح ےک ابرے ںیم وسانچ وھچڑ دای اھت ایح ےک ےیل اےنپ

وہےئ اھت اب اننکمم اس اتگل اھت ےتہک ںیہ ںیتبحم  یھب رمیت ںیہن نکیل راحین وک ااسی  ےنگ اگل اھت ےسیج اس یک تبحم 

  ںیہک رم یکچ ےہ

ںیہک  مت وہ اکچ اھت اب  وہ ش  نپچب ےس اےنپ دل ےک اسرے ذجابت دل ںیم اپھچ رک اس اک ااظتنر رک راہ اھت وہ ااظتنر

اس ےک دل ںیم وکیئ ذجابت یہ ہن اھت ایح ےک ےیل ہی اشدی یھب وہ رصف اینپ امں اور وھچیٹ امں یک وخیش ےک ےیل 

  رک راہ اھت ورہن ایح ےک ےیل اب وہ اےنپ دل ںیم وکیئ ذجہب ںیہن راتھک اھت

 ےل ےک ںیئگ اہجں ا ںوں ےن اکی تہب یہ ایحیھب ابلکل اخومش یھت زہمئ اور وثہیب اےس اےنپ اسھت اشک گ رپ

وخوصبرت اگنہل اس ےک ےئل رخدیا ش  ہک وہ لک  ےننہپ وایل یھت اینپ ہگج ایح ےک ذنہ ںیم یھب تہب ےس وسال اس  

 رےہ ےھت

اےس ھجمس ںیہن آ راہ اھت ہک راحین ھچک وبل ویکں ںیہن راہ اس دن اس ےن ےنتک آاسین ےس ہہک دای اھت ہک وہ اس 

ت رکات ےہ اور وہ اانپ اقمم اس یک رظنوں ںیم وھک یکچ ےہ اس یسیج یکیک وتبحمں ےک ںیہن ہکلب رفنوتں ےس رفن

  ےک القئ ےہ وت ےسیک وہ اس ےک ےیل  اشدی یک راضدنمی دے اتکس ےہ آرخ ےسیک وہ ریتصخ ےک ےیل ایتر وہا اھت
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یکیک ےک اسھت اشدی وکن رکات ےہ راحین اس  ًانیقی راحین ےک اسھت زئادیتس یک یئگ یھت ورہن رھگ ےس اھبیگ وہیئ

ےک ےیل ایک وساتچ ےہ ایک ںیہن اےس رفق ںیہن ڑپات اھت اس ےس رفق ڑپات اھت اینپ امں ےس ش  اس یک ریتصخ اک ول رک 

 ےب دح وخش ںیھت

 وخش راحین ےن ریتصخ اک االعن رکےک ےسیج وثہیب وک اکی یئن زدنیگ دی یھت  اور ایس وہج ےس آج لک وثہیب اینت

  ںیھت ہک وہ ایح یک یطلغ وک الھب رک اس یک ریتصخ ےکابرے ںیم رکف دنم ںیھت

 ب ہک وہ اینپ امؤں یک وخویشں ںیم وخش رےنہ یک رھبوپر وکشش رک ریہ یھت نکیل اس اک دل اداس اھت اور اس 

 اک دل اداس ےسیک ہن وہات اس اک ٹسیب رفڈنی اس ےک اسےنم زدنیگ ےس اہھت دوھ اکچ اھت ۔

اس ےن یطلغ یک یھت اےس ہتپ اھت اس یک یطلغ تہب ڑبی ےہ راحین اشدی اےس  یھب یھب اعمف ہن رکے نکیل وہ 

  ویص وک  ولل ںیہن اپ ریہ یھت ارگ وہ ویص ےک اسھت رھگ ےس ںیہن اھبیتگ وت اشدی آج وہ زدنہ وہات

س اک ٹسیب رفڈنی رم اکچ اھت اس ےک دامغ ںیم دن رات سب اکی یہ ابت رگدش رک ریہ یھت ہک اس یک وہج ےس ا

ی  ےن یھب وت یہی اہک اھت ہک اس یک وہج ےس وہ رم ایگ وت ایک وہا اےنپ یہ دوتس یک 
ٰ
م

 

عظ

اس یک ومت یک وہج ایح یھت ہک 

  لتق یھت

ایح وخد یھب اجیتن ںیھت ہک ویص اکی دوتس ےس ڑبھ رک  یھب یھب ںیہن اھت وہ اےس اکی دوتس یک رطح یہ اچیتہ 

ر  اج اجات وت اس ںیم ھچک طلغ ہن اھت نکیل اس ےن طلغ دقم ااھٹای  یھت اور ارگ
نف
 م
ہ

ویہ دوتس اس اک ٹسیب رفڈنی اس اک 

  اھت





       از

 

می ٹ
ل
 اتکب رگنی -------جی اشہ   -وس

Posted On Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 286 

 

۔سج ےک ےئل اب وہ اتھچپ ریہ یھت ویکہکن اس یطلغ  یک وہج ےس وہ ہن رصف اینپ امں یک رظنوں ںیم اگہنگر اج 

  وھک یکچ یھتیکچ یھت ہکلب اےنپ  وشرہ یک رظنوں ںیم یھب زعت اک اقمم 

•••••• 

 اےس ہتپ یھب ہن الچ دن ےسیک زگر ایگ ۔اس امں اےس اےنپ اسھت اگلےئ وھپٹ وھپٹ رک رو ریہ یھت۔

 آج وہ لمکم وطر رپ راحین یک دنہل ےک روپ ںیم یجس وہیئ یھت

 دنہل یک رعتفی رک راہ اھت وہ رتصخ وہ رک ایس رھگ ںیم واسپ آےن وایل یھت نکیل رھپ 

ن

ں

 ن
حی

یھب آ وس رہ وک اس 

 روےنک اک انم ںیہن ےل رےہ ےھت۔

اںیہن اس رطح ےس روےت د ھک رک دکنھ وک یھب اینپ ریتصخ اک وسچ وسچ رک روان آ راہ اھت  ب ہک اتشب اےس روات 

د ھک رک رپاشین وہ اکچ اھت ۔نکیل زرہہ مگیب ےن تہب تبحم ےس اےس اےنپ اسھت اگلےت وہےئ اھجمسای ہک رہ یکیک یک 

 دن رضور آات ےہ ۔ زدنیگ ںیم ہی

ریتصخ ےک دعب اتشب ول، زایدہ  دری ںیہن رےک ےھت ویکں ہک دکنھ وک دلجی رھگ اچنہپان اھت ۔ اور اباب یک تعیبط 

یھب کیھٹ ںیہن یھت وہ وت سب اس اک دل رےنھک ےک ےیل اس ےک دوتس یک اشدی ںیم آ ےکچ ےھت ایس ےیلریتصخ 

  ےکچ ےھتےک وفرا دعب یہ وہ ول، اےنپ رھگ ےک ےئل  لک

°°°° 



       از

 

می ٹ
ل
 اتکب رگنی -------جی اشہ   -وس

Posted On Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 287 

 

 ایح یجس ونسری دنہل ینب اس ےک رمکے ںیم یھٹیب ریغ ارادی وطر رپ اس اک ااظتنر رک ریہ یھت

آج اس یک زدنیگ یک یئن رشواعت وہےن وایل یھت راحین اس ےس تہب انراض اھت اشدی  یھب اس یک لکش یھب 

  ںیہن دانھکی اچاتہ اھت نکیل وہ اس اک وشرہ اھت

ایئ وہیئ یھت ہی وسچ وسچ رک اکلہن وہےئ اج ریہ یھت ہک وہ اس صخش ےک اسھت ےسیک زگارا لک کت ایح تہب ربھگ

 رکے یگ وہ ےسیک رےہ یگ اےسی ااسنن ےک اسھت ش  اےس آزادی ںیہن ہکلب الغیم یک زدنیگ دے راہ وہ

یھت اس یک نکیل اس ےک وتق اس ےک ذنہ ںیم ایسی وکیئ وسچ ںیہن یھت وہ دنہل ینب ےب انپہ نیسح گل ریہ 

 تہب اسری ایلیہسں آیئ یھت نکیل یمظع  ںی ںیہک ںیہن یھت

اس ےک اکنح ےک دو نیت دن ےک دعب اےس اس اک وفن آای اھت سج ےن اےس وفن رپ تہب اسری ابںیت یانےت وہےئ 

   وہاہک اھت ہک ںیہمت رشم ںیہن آیت  اہمتری وہج ےس ویص رم ایگ اور مت یسک اور ےک اسھت اشدی رک ےک ھٹیب یئگ

وہ ںیہمت اکی وخاحشل آاسن زدنیگ دےنی یک وکشش رک راہ اھت ٰیمظع یک ابوتں ےن اےس تہب دربلداہتش ایک اھت 

  نکیل اس وتق وہ ٰیمظع یک اسری ابںیت اےنپ ذنہ ےس رفامشئ ےیک راحین اک ااظتنر رک ریہ یھت

  رکے اگ نکیل آج  ب وہ وہ لک کت تہب ڈری وہیئ یھت ہی وسچ رک ہک ہن اجےن اس ےک اسھت ایک ولس

رتصخ وہ رک اس ےکرمکے ںیم آیئ یھت  وت اےنپ ذنہ ےس رہ یفنم وسچ وک الٹھج یکچ یھت  وہ وکیئ ریغ ںیہن ہکلب 
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اس ےک نپچب اک دوتس ےہ وہ اس تقیقح ےس وافق وہ یکچ یھت ہک اس اک ااھچ ئاا راحین ےس رتہب وکیئ ںیہن 

  ھجمس اتکس

یھت ویص وک الھبان آاسن ںیہن اھت نکیل اسری زدنیگ اےس اید رکےت وہےئ اینپ زدنیگ  حبص کت وت وہ تہب ربھگا ریہ

 رخاب رکدانی اہکں اک ااصنف اھت ۔

ویص ہشیمہ اس یک ایدوں ںیم رےہ اگ اکی ایھچ اید اج رک نکیل ویص ےک ےیل وہ اےنپ راحین ےک اسھت ھچک یھب 

راحین یک وہ اسری ابںیت اس یک زعت اچبےن ےک ےئل  ئاا رکےن ےک ابرے ںیم ںیہن وسچ  یتک یھت اس دن یھب

  یھت اےس  لیج ےس اچبےن ےک ےئل یھت

ورہن راحین  یسک ےس رفنت وت ںیہن رکات اھت ویص اکی ااھچ ااسنن اھت اک رتہبنی دوتس اشدی اس یک زدنیگ اس ےک 

   ریتہاسھت ایھچ زگریت نکیل اس ےک دعب وہ اینپ امں ےس  یھب رظنںی المےن ےک اقلب ںیہن

نکیل آج تہب وخش یھت ویکہکن اس ےن اینپ امں یک ابت اک امن رےتھک وہےئ ہن رصف راحین ےس اشدی یک یھت 

  ہکلب اےس وطبر وشرہ لوبل ایک اھت ۔اجنےن دجسوں ںیم ینتک ابر ابر رو رو ےک دخا ےس اعمیف امگن یکچ یھت

 یھت راحین اس ےس انراص ےہ نکیل دل اک ئاا ںیہن اور اب راحین ےس اعمیف امےنگن اک ارادہ ریتھک یھت وہ اجیتن

  ےہ ۔وہ اس ےس ابلکل یھب رہٹ ںیہن رکے اگ لک اشم یک الفٹی ےس وہ دوونں االسم آابد اجےن واےل ےھت

نکیل وہ اب ڈےلی وہ یکچ یھت ویکہکن راحین ےک تہب یہ رقیبی دوتس اتشب یک اشدی یھت اب وہ ہعمج ےک دعب 

  ال اھتںیہ اہیں ےس اجےن وا
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اور ایح ےن  ہلصیف رک ایل اھت اہیں ےس اجےن ےک دعب یھب وہ راحین ےک اسھت اکی تہب ایھچ زدنیگ یک رشواعت 

  رکے یگ سج ںیم ویص اک انم و اشنن یھب ںیہن وہاگ

اینپ آےن وایل زدنیگ ےک ابرے ںیم وسےتچ وہےئ ےلھچپ دو ےٹنھگ ےس راحین ےک  ااظتنر ںیم یھٹیب یھت نکیل ہن 

  ےن وہ اہکں اھت ش  ایھب کت ںیہن آایاج

°°°°°°°° 

 

دو دن ےک دعب اس یک ریتصخ یھت اس یک زدنیگ دبےنل وایل یھت اس اک رھگ دبےنل واال اھت وہ ہشیمہ ےک ےئل اتشب یک 

  وہےن اج ریہ یھت ہن اجےن اس اک لک اسیک وہاگ ےئن ول، این رھگ اس یک وت اسری زدنیگ دبےنل وایل یھت

ےک دل و دامغ رپ اتشب وسار اھت اور اےس وسار رکےن واےل اور وکیئ ںیہن ہکلب ائاش یھت ش  رہ  اس وتق اس

  وھتڑی دری ںیم اس ےس آرک  یتہ ہک اہمترا مہ رفس ےہ اےگ وہ ویفرچ ںیم اہمترا بس ھچک وہاگ

 اےس اھجمسےن یک اور ائاش ےک یہ رکین یھت ہک وہ اکیف دح کت اتشب ےک ےئل وخد وک ایتر رک یکچ یھت ائاش ےن

وکشش یک یھت ہک اب وہ وکیئ وھچیٹ یس یچب ںیہن ہکلب اکی اشدی دشہ یکیک وہیگ سج رپ تہب اسری ذدہمارایں 

  وہں یگ
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اےس وپرا اکی رھگ اھبنسال وہ اگ سج ںیم رصف اس اک وشرہ یہ ںیہن ہکلب اسس اور رسس یھب ںیہ ںیہنج اےنپ امں 

  ابپ یک رطح دانھکی اس اک رفض ےہ

اس ےک امں ابپ اھبیئ اکی صخش یک یطلغ یک وہج ےس امرے ےئگ نکیل اتشب ےن اےس ہن رصف امں ابپ واسپ 

 ور  ےسیج دو اھبیئ یھب دےی ےھت ۔ےیک ےھت ہکلب راحین اور د

ش  اس یک اشدی ںیم ےگس اھبویئں ےک رفاضئ رسااجنم دے رےہ ےھت ۔رھپ راحین یک اینپ اشدی یھب آج یہ 

 یھت راحین یک اشدی  اڈنیٹ رکےک ۔وھتڑی دری ےلہپ وت وہ رھگ واسپ آیئ وہیئ یھت ایھب 

اور اےنپ اسھت ائاش وک یھب ےل رک یئگ یھت راحین اور ایح دوونں یہ اس ےس اس اشدی ےس وخش ںیہن ےگل ےھت 

  نکیل ائاش ےن ہہک دای  اشدی وہ ول، زایدہ ارپسکیسی ںیہن ںیہ وہ اینپ ڈلیفگن اپھچ رک رےتھک ںیہ

ویکں ہک رپوسں رات وفن رپ اتشب ےن اےس اتبای اھت ہک راحین نپچب ےس ایح ےس تہب تبحم رکات ےہ وہ نپچب ےس 

اس یک رتیگنم ےہ اور اب اس یک ویبی  ےنن وایل ےہ نکیل ھچک دن ےلہپ  ب راحین اک اکنح اھت ایح رھگ ےس اھب، یئگ 

  ش  رصف ان یک طلغ یمہف یھت

اکی احدہث ںیم اینپ اجن ےس اہھت دوھ یھٹیب یھت سج یک وہج ےس ایح ایس دن اینپ اس دن ایح یک وکیئ دوتس 

  اشدی وھچڑ ےک اتپسہل یلچ یئگ یھت اور ولوگں ےن ہی ابںیت انب یل ہک وہ اھب، یئگ ےہ

ہن اجےن اس دن یہ اس ہپ ایک زگری وہ یگ ۔سج ےن اینپ اینت زعزی دوتس وک ہشیمہ ےک ےئل وھک دای ۔ ب ےس 

  یک دوتس اک ہتپ الچ اھت وہ ائاش ےک اور یھب تہب رقبی وہیت اج ریہ یھت ۔اےس ایح
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  اےنپ وادلنی اور اھبویئں ےک دعب اب وہ یسک وک  یھب یھب وھکان ںیہن اچیتہ یھت۔

نکیل آلکج ائاش ےک اسھت اےس تہب مک وتق لم راہ اھت یھت اکیل یک وت ایٹھچں یھت نکیل ائاش ونرکی رک ریہ یھت 

 اتشب ےک آسف ںیم اتشب  ےن اےس رفڈیم دی یھت ہک وہ  ب اچےہ ائاش ےس ابت رک  یتک ےہ اس ےک وہ یھب

  ےئل وکیئ رو  کو  ںیہن

اشدی وہ یھب اجاتن اھت ہک ان دوونں یک دویتس سک دح کت ےہ اب وت ارثک  ب اتشب اک وفن آات اھت وہ رہ ابت ںیم یہی 

 ی یلیہس ھجم ےس دور وہ یئگ ےہ ۔ یتہ ہک آپ ےک آسف اور اجب یک وہج ےس ریم

سج رپ اتشب رکسما داتی ویکہکن وہ ےنھجمس اگل اھت ہک ائاش یک ونرکی یک وہج اس اک اانپ دوتس ےہ ہک ہی دور  ائاش 

 دی ےک ےیل رہتش ےنجیھب واال ےہ ۔ںیم  دیپسچل راتھک ےہ ۔وہ اےس دنسپ رکات ےہ اور دلج یہ اش

 تہب زایدہ رخاب یھت وہ اےس دنلن گالرےہ ےھت نکیل وہ  ںیہن اجان اچاتہ اھت نکیل آج لک دور  ےک اباب یک تعیبط

وہ اس صخش ےس وکیئ قلعت ںیہن رانھک اچاتہ اھت راحین اور اتشب رہنکمم رطےقی ےس اھجمس ےکچ ےھتہک ےسیج یھب 

  ںیہ ش  یھب ںیہ وہ اہمترے اباب ںیہ

ض ےہ ےلھچپ اکی ےتفہ ےس لسلسم اےس اھجمسےت وہےئ آرخ اب اور ان اک ایخل رانھک ان ےس ےنلم اجان اہمترا رف

ںیہک اج رکوہ ان یک ابت ےک ےئل رایض وہا اھت ہک وہ اےنپ ابپ ےس ےنلم ےک ےیل دنلن اجےئ اگ اور اس ےک دعب 

  واسپ آرک ائاش اک رہتش اماگن اھت
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 نکیل ںیہن رک اپای رپ اب اس ےن ہلصیف وہ ائاش ےس اینپ تبحم اک ااہظر ہن اجےن ینتک ابر رکےن یک وکشش رک اکچ اھت

ایک اھت اچےہ ش  یھب وہ اجےئ وہ اےس اینپ تبحم اک ااہظر رضور رکے اگ اور اےس گ ے اگ ہک وہ اس اک ااظتنر رکے وہ 

  ۔یہ واسپ آےئ اگ رصف اس ےک ےئل دلج

 یک زدنیگ ںیم تہب اسری اور اس ےن اینپ تبحم اک ااہظر رکےن ےک ےیل رپوسں اک دن انچ اھت  ب اس ےک اھبیئ

وخایشں آےن وایل یھت ایس دن وہ یھب اینپ تبحم اک ااہظر ائاش ےس رکےک اےس اینپ زدنیگ ںیم اشلم رکےن اج راہ 

  اھت اےس نیقی اھت اب ااکنر ںیہن رکے یگ

ہ اجاتن اھت وہ نکیل ںیہک ہن ںیہک دل ںیم وھتڑا ڈر یھب اھت ںیہک وہ اس یک تبحم وک لوبل رکےن ےس عنم ہن رکدے و

  اےنپ اباب ےس ےب ااہتن تبحم رکیت ےہ رہ یٹیب اےنپ ابپ وک اچیتہ ےہ اور  یھب ان اک دل ںیہن داھکان اچےیہ یگ

یہی وہج یھت ہک وہ میظع اصبح ےک تہب رقبی وہات اج راہ اھت میظع اصبح یھب اب اےس اےنپ ےٹیب یک رطح 

اسھت ھٹیب رک اچےئ اتیپ اھت میظع اصبح وت ہن اجےن اےس وکن وکن زعزی اجےن ےگل ےھت اب وہ ارثک اشم وک ان ےک 

  یس ابںیت رکےت ےھت

اکی دن وت نسحم ےک ابرے ںیم ابت رکےن ےگل ہک سک رطح ےس اس ےن ان اک دل داھکای ۔وہ انتک اابتعر رکےت 

ےس رقتابی رتسہ اسل ئاا اھت ےھت اس رپ اور اس ےن دیئب ںیم اجرک یسک اور یکیک ےس اشدی رکیل  وہ ان یک یٹیب یک رمع

   نکیل اس ابت وک رظن ادناز رکےت وہےئ ا ںوں ےن اینپ یٹیب اک رہتش اس ےک اسھت ایک

 



       از

 

می ٹ
ل
 اتکب رگنی -------جی اشہ   -وس

Posted On Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 293 

اس اور وہ اس ےک اہھت ںیم اوگنیھٹ انہپ رک دیئب اجرک  یسک اور یکیک ےس اشدی رکیل اس ےن رصف ان وک ہکلب اےنپ 

 ےک وادلنی وک یھب دوھہک دای ۔

 ابوتں ےک ش اب ںیم ایک ہہک اتکس اھت سب اانت یہ اہک ہک رضور ائاش یک زدنیگ ںیم نسحم ےس نکیل دور  ان بس

ر  اھکل وہاگ اور اشدی اہلل ےن ائاش یک زدنیگ آاسن رکےن ےک ےئل یہ نسحم اور اس ےک راےتس اگل رک 
نف
 م
ہ

رتہب 

 ےھت ۔

گ

 دی 

یک زدنیگ ںیم وکیئ تہب ااھچ صخش اھکل وہاگ ایس ےئل اور وخد میظع اصبح اک یھب یہی انہک اھت ہک رضوری ان یک یٹیب 

 تہب زایدہ دایھن دےنی ےگل ےھت ۔ نسحم اس یک زدنیگ ےس دور الچ ایگ آج لک وت وہ ائاش رپ یھب

ابت ابت رپ ہصغ رکان اےس ڈاےتٹن ںیہن یھت ایم رپ ہصغ رکان اب تہب مک وہ اکچ اھت ۔اب وت وہ زایدہ وتق رھگ رپ یہ 

اور ان یک دبیتل رونیٹ یک وہج ےس ایم اور ائاش تہب وخش یھت اور ائاش وک اتگل اھت ہک اس ےک اباب زگارےت ےھت ۔

 ںیم ہی اس دبتیلی یک وہج ںیہک ہن ںیہک دور  ےہ سج یک وہ تہب رکش زگار یھت

 

•••••• 

 اتکس اھت اور ہن یہ ایسی ایک رک ریہ یھت ہشیمہ یک رطح آج یھب الہپ وسال یہی اھت ہن وت وہ اس ےس اےنپ دل یک ابت ہہک

 رکٹی وہ

 

  ویسی وکیئ یھب ابت رک اتکس اھت سج یک وہج ےس اس ےک ذنہ رپ اس ئاا ام
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ابلکل کیھٹ وہں آپ ےسیک ںیہ وےسی ےھجم آپ ےس ھچک ابںیت رکین یھت آج ائاش ہہک ریہ یھت ہک ش  دنگے 

ےت ںیہ اور رمےت یھب ںیہ اور ہہک ریہ یھت ہک ڈنبسہ وہےت ںیہ وہ اینپ وافئ وک ابت ابت ےپ ڈاےتٹن ںیہ ہصغ رک

  اہمتری رحںیتک وت وےسی یھب امر اھکےن وایل ںیہ ایس ےلسلس ںیم ےھجم یھب آپ ےس وپانھچ اھت

ایک آپ ھجم ےس دنگے ڈنبسہ  یک رطح امرو ےگ ای ڈااٹن رکو ےگ ارگ ایسی ابت ےہ وت ایھب ےس اتب دںی ںیم ہی اےنپ 

  ں ےھجم وکیئ ںیہن ڈااتن بس ھجم ےس تہب رایر رکےت ںیہرھگ ںیم تہب وخش وہں اہی

اہں امیم   یھب ہصغ وہ اجںیت ںیہ نکیل اس اک ہی بلطم ںیہن ہک وہ ھجم ےس رایر ںیہن رکںیت زیتزیت وبےنل رپ اےس 

 رطف ااچکن یہ اید آای اھت ہک اس ےک اسےنم یھب امیم دوابرا ےس ہن رصف ڈاٹن اگل یکچ ںیہ ہکلب دو ابر ش ےت یک

  ایس ےیل وسےتچ وہےئ وبےئ وبیلااشرہ رک ےک اس اک ہنم دنب رک ںیکچ ںیہ

اسیل اصہبح وک ابت انبےن ےک ےئل وبال اھت ہی وت اگبر ریہ ںیہ اےس ائاش اید آیئ ھچک دن ےلہپ یہ آسف ںیم اس ےن 

وہ اجےنن یک وکشش ائاش ےس اہک اھت ہک وہ اےس وھتڑی یس لقع دے اور  اس ےک دل ںیم اس ےک ےئل ایک ےہ 

 ریہ یھتوہ امر ٹیپ یک ابںیت رک  رکے اور اہیں وت

مت ابلکل ےب رکف وہ اجؤ ںیہمت اہیں وکیئ ںیہن ڈاےٹن اگ اور ہن یہ وکیئ امرے اگ ںیم وت رہزگ ںیہن ںیم وکیئ دنگہ 

 اسرے ول، ںیہ ڈنبسہ وھتڑی وہں اور رایر یک یھب اہیں وت ںیم وکیئ یمک ںیہن وہیگ ریمے العوہ یھب اور تہب

  نج اک رایر ںیہمت اہیں ےس ےلم اگ
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ي   اھجمسےئ سک رطح ےس وہ اےنپ دل یک 
ي ل
ی
اس یک ابوتں رپ بل دابای رکسماےت وہےئ وبال اھت وہ اےس ےسیک اینپ 

ابںیت اس ےس رکے تبحم ےن اہجں اےس رضورت ےس زایدہ الڈ ال رک دای اھت ویہ دو ابوتں ےک العوہ رسیتی ابت 

  یھب اےس تہب لکشم اھتاھجمسان 

نکیل وہ اےنپ وصعمم دل اک ایک رکات ش  ئای رطح ےس اس رپ ٹیلف وہ اکچ اھت اب وت وہ اکی دن اس ےس ابت ہن 

رکے وت اس یک حبص رونش ںیہن وہیت یھت سب دو دن ےک دعب وہ ہشیمہ ےک ےئل اس یک زدنیگ ںیم اشلم وہےن اج 

  ریہ یھت۔

اور ویبوقویفں وک وسچ وسچ رک اتشب رپاشین یھب اھت وہ ےسیک اھبنسےل اگ اور واہں وت وہ اور اورپ ےس اس اک انپچبےن 

اتشب ےک ر ےت ےک ابرے  اس ےک اسھت ابلکل اہنت وہاگ ۔امام یھب ںیہن وہں یگ ورہن وہ اےس رضور   اس ےک اور

 ںیم اتبیت

راہ اھت اب اس وک ہی بس  اور لکشم  ےنگ اگل ان دوونں ےک ر ےت یک رہگایئ وک اھجمسیت نکیل ےسیج ےسیج وتق رقبی آ 

  اھت

•••••• 

اس ےن رمکے ںیم دقم راھک وت اسےنم اےنپ ڈیب رپ ایح وک  رسد اگنوہں ےس داھکی اس اک دل اکی ابر رھپ ےس رخاب 

  وہےن اگل
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ےہ ہی اسرے ڈراےم رمکے ےس ابرہ ےک ےیل ںیہ مت ےب وضفل ںیم اینپ دنین رخاب رکےن یک رضورت ںیہن 

  اوھٹ اہیں ےس اور اجرک جنیچ رکو ںیہمت اس رطح ےس دنہل ےن دانھکی یک وکیئ وخاشہ ںیہن ےہ ریمے دل ںیم

وہ زایدہ دری وخد رپ رٹنکول ںیہن رک اپای ش  ابت اس ےک دل ںیم یھت وفراً  زابن ہپ ےل آای ایح ےن آج کت اس اک اانت 

  رسد ہجہل وسحمس ںیہن ایک اھت

 یھب یسک اک دل ںیہن داھکات اھت نکیل آج وہ ایح اک ئای رطح ےس داھک راہ اھت ۔ںیہمت یانیئ ںیہن دے  وت ےصغ ںیم یھب

  راہ ںیم ایک ہہک راہ وہں ایئ ڈیس اوھٹ اہیں ےس اور اصف رکو ہی ڈیب وسان ےہ ےھجم

یگ ےب اایتخر یہ ایح وہ ےصغ ےس اےس وھگرےت وہےئ وبال نکیل آواز اینت مک یھت ہک اشدی یہ رمکے ےس ابرہ یئگ وہ

  یک آوھکنں ےس آ وس ےنہب ےگل

اےس ہتپ اھت راحین اس ےس انراض وہ اگ نکیل اےس  یھب ےب زعت ںیہن رکے اگ وہ وت اےنپ دل ےس رہ مسق یک طلغ 

  وسچ اور رپاین ابںیت اکنل رک اس یک جیس اجسےئ یھٹیب یھت

۔ایح وک اینپ یطلغ اک ااسحس اھت ایس ےیل وہ راحین ےک اسھت  نکیل راحین اشدی ایھب کت رپاین ابوتں ےک زرہ ارث اھت

اینپ زدنیگ ںیم آےگ ڑبےنھ ےک ابرے ںیم وسچ ریہ یھت اس ےن ویص وک  یھب دل ےس ںیہن اچاہ اھت وہ رصف 

  اس اک دوتس اھت نکیل اشدی اس ابت وک راحین وک نیقی دالےت ےس وپری زدنیگ زگر اجیت

دال  یتک یھت ہک وہ رصف اکی دوتس ےک اسھت رھگ ےس اھب، یئگ وہ یھب اےنپ اکنح  اہں وہ اےس  یھب نیقی ںیہن

  واےل دن وہ ہن اجےن نک وسوچں ںیم یھت  ب اےس اےنپ ابزوں ںیم راحین یک اایلگنں دیتسھ وہیئ وسحمس وہیئ
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 ںیہن آراہ ںیم ایک ہہک وہ ےصغ اک رھبوپر ااہظر رکےت وہےئ اےس ابزو ےس ڑکپ رک ڈیب ےس ڑھکا رک اکچ اھت ۔ںیہمت ھجمس

  راہ وہں ںیم ےن اہک ہی روم اصف رکو ایھب ےک ایھب اس ڈیب رپ وکیئ زیچ ومش د ںیہن وہین اچےیہ

اور مت اانپ ااظتنم رک ولدو دن کت اہجں وس  یتک وہوس اجؤ ویکں ہک االسم آابد اجےن ےک دعب ںیم اہمترے اگل 

ل ےک ےیل ںیم ااسی وکیئ ااظتنم ںیہن رک اکس وت رتہب ےہ ہک ںیہمت اہجں ہگج رمکے اک ااظتنم رک اکچ وہں ۔نکیل یف ااحل

  لم ریہ ےہ مت واہں اجرک وس اجؤ

مہ اگل رمکے ںیم ویکں رںیہ ےگ اور ںیم وصےف رپ ویکں وسوں ایح اشدی اس یک ابت وک ےھجمس ریغب وبل ریہ یھت  

ابت ےن اس یک روح کت اھگلئ رک  نکیل راحین یک ایلگ ای اشدی راحین اک ہی ئااتؤ لوبل رکان اس ےک ےئل لکشم اھت

 دی

ویکہکن ںیم ںیہن اچاتہ ہک اہمترے رمے وہےئ اعقش یک روح وک فیلکت  ےچنہپ اس یک روح ڑتیتپ رےہ ہک مت اےنپ 

 ے اک اکی ڈیب رئیش رک ریہ وہ ۔وشرہ ےک اسھت اکی رمک

 اچاتہ ۔اور انیقی مت یھب ااسی یہ اچیتہ وہ یگ ایھب اور ںیم یسک رمے وہےئ ااسنن یک روح وک فیلکت ںیہن دانی

اہمترے اعقش وک رمے وہےئ دن یہ ےنتک وہےئ ںیہ اجؤ اجرک وس، انمؤ ۔اجرک اعیقش اھبنؤ راحین  یک ویبی انب 

  اہمترے سب یک ابت ںیہن
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ہک وہ اس ےس دب وہ اےس داکھ دےتی وہےئ وصےف یک رطف دلیکھ رک وخد یہ ڈیب اصف رکےن اگل ۔وہ اجیتن یھت 

امگن ےہ نکیل اس دح کت ہن اجےن ویکں اےس نیقی اھت ہک وہ راحین وک  ب اتبےئ یگ ہک وہ یسک ےس تبحم ںیہن 

  رکیت وت وہ اس اک نیقی رکے اگ

وہ اےس وخد یک رظنوں ںیم روسا ںیہن وہےن دے اگ نکیل راحین ےن وت اس یک روح یھب اھگلئ رک دی اےنپ اافلظ 

  ےس اےنپ ےجہل ےس ۔وہ اخومیش ےس اس یک رحوتکں وک د ھک ریہ یھتےس اےنپ روےی 

اور راحین اےس رظن ادناز یک اےنپ اکم ںیم رصموف اھت ۔اظنرہ وہ ایگ ریما ںیہن اجان اچیتہ مت جنیچ رکےن ےک ےئل وت 

احتل دقرے ںیم الٹئ آف رک راہ وہں ۔حبص اینپ امں وک ڈارٹک ےک اپس ےل ےک اجان ےہ ےھجم ڈارٹک ےن ان یک 

  رتہب اتبیئ ےہ نکیل مت ےن وت ےن ےنیج القئ یھب ںیہن وھچڑا اھت

 و ےن ےس رپزیہ ںیہن رک راہ اھت اشدی کیھٹ رک راہ اھت وہ ایس القئ یھت ۔ ایح آ وس اہبیت اب یھب ایس 
ھی
 
ج

وہ اب یھب رشن 

   ٹی اکچ اھت وک دےھکی اج ریہ یھت  ب ااچکن رمکے یک الٹئ دنب وہ یئگ انیقی وہ وسےن ےک ےئل

وہ پچ اچپ وںیہ وصےف رپ ھٹیب یئگ دل اداس وہ اکچ اھت رہ یکیک یک رطح اس رات اک ااظتنر اےس یھب اھت نکیل اشدی 

  اس رات وک وشرہ یک انپوہں ںیم نیسح انبےن ےک وقحق وھکیکچ یھت

وں ںیم وکیئ اواقت ںیہن راحین ےن اےس ویبی ےک وطر رپ لوبل وت رک ایل اھت نکیل بس ےک اسےنم وہ اس یک رظن

 ریتھک یھت اور وےسی یھب اکی اھبیگ وہیئ یکیک یک ایک اواقت وہیت ےہ ۔
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وہ ش  راحین ےس ادیم اگلےئ یھٹیب یھت بس کوٹ یکچ یھت راحین ےن وخد اشدی ےک ےیلاہں وت یل یھت نکیل وہ 

اےس ہی رہتش اھبنان اھت ویکہکن اس ر ےت ےک  اس یکیک ےک اسھت وکیئ رہتش ںیہن رانھک اچاتہ اھت نکیل رھپیھب وبجمر اھت

  اسھت اور ںیہک  اپزیکہ ر ےت ڑجے  ےھت ںیہنج اھبنان رفض اتھجمس اھت وہ اےنپ ےس ڑجے روتشں ےس تبحم رکات اھت

اور ان روتشں وک فیلکت دانی اس ےک سب ےس ابرہ اھت ۔ہن اجےن ینتک دری وںیہ یھٹیب رویت ریہ ۔اور ویں یہ روےت 

 یک آھکن گل یئگ ۔ روےت اس
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حبص آھکن یلھک وت اذان وہ ریہ یھت نکیل راحین ڈیب رپ ںیہن اھت اشدی امنز ڑپےنھ ایگ وہ وہ وسےتچ وہےئ وخد یھب ووض 

  یک تین ےس ایھٹ ۔امنز ڑپھ رک داع ےک ےیل اہھت ااھٹےئ وت امےنگن ےک ےیل ھچک اھت یہ ںیہن

وں ںیم اانپ ارتحام اس یک رظنوں ںیم وظفلں ںیم ہن ایبن وہےن وایل تبحم بس ھچک وھک یکچ یھت راحین یک رظن

   ۔وہ اخومش تبحم ش  نپچب ےس رہ دن اس ےن یک یھت

اےس ھجمس ںیہن آراہ اھت راحین اور اس اک رہتش ےنتک دونں رپ اقمئ ےہ وہ وت اشدی ہی ڈراہم اسری زدنیگ رکات راتہ 

  اےنپ ےس روتشں ےک ےیل
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ری زدنیگ اس  وھجمےت وک اھبنات اینپ امؤں یک اخرط اور  یھب اسےنم ےس آواز کت ہن ااھٹات ۔اس اشدی راحین اس

ےنرو رو رک اہلل ےس اعمیف امیگن اےنپ قح ںیم رتہبی یک داع یک اہلل ےک وضحر آ وس اہب اہب رکاجامنز  ےس اس  رک ابرہ 

  آیئ

ےنپ رہچے ہپ اچوتہں ےک رگن اجسےن یک وکشش یک وہ رہ اہجں اس یک امںیئ اس اک ااظتنر رک ریہ یھت ۔ اس ےئل ا

  نکمم رطہقی ےس اںیہن نئمطم رک ریہ یھت۔ ہک وہ راحین ےک اسھت تہب وخش ےہ

 ےک روےی ےک ابرے ںیم وہ یطلغ ےس یھب ان دوونں وک ںیہن اتب  یتک یھت ویکہکن یطلغ اس یک اینپ یھت ہی 

ن

ں

ن
 ح
ب

ر

   ریہ یھتایس ےک انگوہں یک زسا یھت ش  آج ےس لم

اس ےن رہ نکمم رطہقی ےس اںیہن نئمطم رک ایل اھت اور اہک اھت ہک ان یک آےن وایل زدنیگ یھب تہب نیسح وہ یگ ۔وہ 

راحین ےک اسھت زدنیگ اک اکی تہب وخوصبرت رفس رشوع رک یکچ ےہ ۔وہ تہب مک وھجٹ وبیتل یھت اور  ب 

  یھب وھجٹ وبیتل یھت اس یک امں اےس ڑکپ یتیل یھت

نکیل آج اس ےن وھجٹ وبےنل ںیم اہمرت ےس اکم ایل اھت ہک اس یک امںیئ یھب وخیش ےس دصےق واری اج ریہ 

  ںیھت۔ وہ ان دوونں ےک اسےنم ہی اثتب رکےن ںیم اکایمب وہ یکچ یھت ہک وہ راحین ےک اسھت تہب وخش ےہ

ٹ رک روےن یگل اور ویکں ہن  رویت نکیل رمکے ںیم آےن ےک دعب ہن اجےن ویکں اےنپ ان وھجکوں رپ وہ وھپٹ وھپ

  آج ش  ش  وھجٹ وبل رک وہ ابرہ ےس ادنر واسپ آیئ یھت ہی بس ھچک چس وہ اتکس اھت ارگ وہ اکی یطلغ ہن رکیت
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راحین ےک اکنح ںیم آےن ےک دعب اےس راحین اور ویص ںیم رفق ھجمس آای اھت ۔وہ ویص وک  یھب ںیہن اچیتہ یھت 

   اک انگہ اگر ھجمس ریہ یھت نکیل آج اےس ویص اینپ وخویشں اک د نم گل راہ اھتلک رات کت  وہ وخد وک اویص

وہ رصف وخد ںیہن رما اھت ہکلب اس یک اسری وخایشں امر ایگ اھت راحین اک اابتعر امر ایگ اھت ۔ایک اسری زدنیگ اینپ امؤں 

   ریھپے رےہ اگوک ہی وھجسٹ اابتعر دالیت رےہ یگ ایک راحین اسری زدنیگ اس ےس ویں یہ ہنم

ںیہن وہ ااسی ںیہن وہےن دے یگ اس ےس یطلغ وہیئ یھت ااجنےن ںیم اشدی ہن انگہ زایدہ رتہب رےہ اگ نکیل رہ یطلغ 

  یک اکی زسا وہیت ےہ اور رہ زسا یک اکی دمت راحین اےس بک کت زسا دے اگ

احلص رکےن ںیم اکایمب بک کت وہ اس ےس ہنم ریھپے رےہ اگ اکی ہن اکی دن وت ایح اس ےس اعمیف 

وہاجےئ یگ اہں ںیم اعمیف اموگنں یگ راحین ےس ںیم اسری زدنیگ ہی زساںیئ ںیہن لیج  یتک ںیم راحین وک انمؤں 

  یگ

ںیم اینپ اشدی دشہ زدنیگ اس رطح ےس ئاابد ںیہن رک یتک اسری زدنیگ اینپ امؤں ےک اسےنم ہی وھجاٹ ڈراہم 

ا یھب قح ےہ ھجم ےس یطلغ وہیئ ےہ نکیل اینپ وخویشں وک ںیم وخد ےس  دور ںیہن رک  یتک ان بس وخویشں رپ ریم

  ںیہن وہےن دوں یگ ںیم راحین ےس اعمیف اموگنں یگ

ینتک ابر اینپ رفنت اک ااہظر رکںی ےگ ھجم ےس ش  ھجم ےس تبحم رکےت ںیہ اکی ہن اکی دن وت کھت اجںیئ ےگ  ںیم 

  اینپ تبحم ےس اںیہن وبجمر رک دوں یگ
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ےنپ یہ وظفلں ےپ وہ وخد وسچ ںیم التبم وہ یکچ یھت ایک وہ راحین ےس تبحم رکیت یھت ۔راحین وت ہشیمہ ےس اس اک ا

زیچ ںیم اس یک پلیہ  ویفرٹ اھت اس اک ٹسیب رفڈنی اس اک اسیھت رہ رپاملب ںیم اس اک اسھت اھبنےن واال اس یک رہ

 رکےن واال ۔

یہ اےس ھجمس ںیہن اپیئ یھت اہں وہ وخد راحین یک تبحم وک ھجمس اپیئ یھت اور ہن یہ وہ وت ہشیمہ ےس یہ ایس اک اھت وہ وخد 

  اےنپ دل ںیم ےپھچ راحین ےک ےئل ذجابت وک

ویکں وہ راحین ےس روس  اجیت یھت ویکں اےس یسک اور ےس ابت ںیہن رکےن دیتی یھت ویکں اس ےس  یتہ یھت ہک 

وہ اس  اگل اھت ینتک یکی یھتس ولیف ےس  الم رک ولیہ اہک اھت وت انتک ئاا وہ رصف  اس یک دوتس ےہ راحین ےن اس یک الک

 ےس ۔

 ب راحین اکی ےتفہ دعب رھگ واسپ ںیہن آات اھت وت انتک ڑگھجا رکیت یھت اور وہ ہشیمہ رس اکھجےئ اس یک رہ ابت وک امن 

  اتیل  یھب ثحب ںیہن رکات اھت

 یھب یسک اور اک وہےن ںیہن دای اہں وہ تبحم یہ یھت ہک اس ےک دل  ویکں اھت ااسی وہ ویکں اس ےس یکیت یھت اےس

  ےک ادنر یپھچ وہیئ یھت ویکں وہ اس تبحم وک ےلہپ ںیہن د ھک اپںیئ ویکہکن راحین یک تبحم وک الغیم اک انم دیتی ریہ

 اامعتسل رک ایگ وہ  اس ےس اشدی ےک دعب ونرکی ںیہن رکواان اچاتہ اھت اور ینتک طلغ رطےقی ےس ویص اس ابت وک

  ۔ویص  ااھچ ااسنن اھت ئاا ںیہن اھت سب اینپ تبحم ںیم وخد رغض وہ ایگ اھت
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نکیل راحین وخد رغض ںیہن اھت ارگ وہ اےس ویص ےک ابرے ںیم اتب دیتی وت ًانیقی وہ ایح یک اخرط اس اک رہتش ویص 

  ےس رکوا داتی اہں وہ ااسی یہ اھت تبحم رکےن واال تبحم دےنی واال

اس وک ھجمس ںیہن اپای ویکں اےس ہشیمہ ھجمس طلغ یتھجمس ریہ اور آج  ب اس یک ھجمس ںیم آای اھت بت تہب دری وہ یکچ 

  یھت

   ۔آج  ب وہ وخد راحین ےس تبحم رکےن یگل یھت وت راحین اس ےس رفنت ۔ ۔

یگ ںیم ان ےس اعمیف  ںیہن راحین ھجم ےس رفنت ںیہن رکےت ںیم اںیہن وخد ےس تبحم رکےن رپ وبجمر رک دوں

اموگنں یگ ںیم ان یک رفنت وک ںیہن ہہس  یتک ای اہلل ےھجم تمہ دے ںیم اےنپ وشرہ ےک دل ںیم دوابرہ وہ اقمم 

احلص رک وکسں ای اہلل ےھجم اعمف رک دے ھجم ےس تہب ڑبا انگہ وہایگ نکیل اس انگہ یک وہج ےس ھجم ےس ریمے 

  راحین وک دور تم ےئجیک اگ

وک انم ولں یگ ھجم ےس ش  ھچک وہ اکس ںیم رکویگن نکیل راحین وک  یھب وخد ےس دور ںیہن اجےن دوں یگ ںیم راحین 

  وخد ےس دہع رکےت  اےنپ آ وس اصف رکےت وخد وک ایتر رکےن یگل آےن واےل وتق ےک ےئل

 تبحم یک آےن واال وتق آاسن ںیہن ہکلب تہب لکشم اھت نکیل اب وہ ایلیک ںیہن یھت اب اس ےک اپس اس یک

 تتق یھت دخا ےس امیگن وہیئ داعؤں اک اہسرا اھت اےس نیقی اھت آج ںیہن وت لک وہ راحین یک دل ںیم اانپ اقمم واسپ 

  احلص رک ےل یگ
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لکشم اھت نکیل اننکمم ںیہن ۔اور ےتہک ںیہ تبحم ےک ےیل یکےن واولں وک زنمل لم یہ اجیت ےہ ںیہ  وہ یھب اینپ 

 ریہ یھت اےس نیقی اھت اس یک زنمل راحین اےس رضور ےلم اگتبحم ےک ےیل یکےن  اج 

 

°°°° 

 

ائاش آسف آےت یہ دیسےھ اتشب ےک رمکے ںیم یئگ یھت اس ےن آج ےس ایٹھچں امیگن یھت ویکہکن آج ےس وہ 

 اینپ یلیہس یک اشدی ںیم تہب زایدہ رصموف وہےن وایل یھت۔

اینپ دروخاتس ریھک یھت ےسج ڑپےتھ وہےئ وہ رمکے ںیم آےت یہ اس ےن بس ےس ےلہپ اتشب ےک لبیٹ رپ 

 رکسماای اھت ۔

وتسم ائاش  آپ یک یلیہس یک اشدی ےہ سج ےک ےیل آپ وک ایٹھچں دراکر ںیہ وہ رکسماےت وہےئ رپولنشیف 

 ادناز ںیم وبال ہکبج اس یک ابت رپ اس یک اینپ یسنہ  لک یئگ

اس ےک ےئل ویٹھچں یک رضورت ےہ ۔اس ےن  یج رس ریمی یلیہس یک اشدی ےہ ریمے ابس ےک اسھت اور ےھجم

 رکسماےت وہےئ اہک

 اور ارگ ںیم آپ وک ایٹھچں ہن دوں وت اتشب یریزی ادناز ںیم وبال ۔۔۔
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وت رس ںیم اینپ یلیہس وک اہیں گال ولں یگ اور ریمے ایخل ںیم اس آسف ںیم آپ ےس زایدہ ریمی یلیہس یک  یتل 

 ےہ ۔

دالےت وہےئ وبیل  ب ااچکن یہ دکنھ اےس ےنیل ےک ےئل اس ےک آسف آ وہ اےس اکی ےتفہ ےلہپ یک ابت اید 

 یچنہپ یھت اور انب اتشب یک ااجزت ےیل وہ اس اک اہھت اھتم رک اےس ےل یئگ ۔

 اس یک ابت رپ وہ لھک رک اسنہ اھت ۔

 یھت ارگ مت اےس گال ول وت وہ اتکس ےہ ںیم ایٹھچں دے دوں اتشب ےن رکسماےت وہےئ اےنپ بلطم یک ابت یک

وسری نکیل اس اک رھگ ےس انلکن دنب وہ ایگ ےہ ااسی نکمم ںیہن اب آپ اےنپ اسرے ارامن اشدی ےک دعب یہ اکنےیل 

 اگ ویکں ہک ںیم اچےہ ھچک یھب رک ولں امیم اےس  یھب یھب ابرہ ےنلکن یک ااجزت ںیہن دںی ںیگ۔ ائاش ےن اتبای

 اچسن ںیہن ںیہ وہ اینپ رکسماٹہ الھبرک یری

 
ن

 سی ادناز ںیم وپےنھچ اگلاکی رپی

رس ھچک دن یک وت ابت ےہ رھپ وہ ہشیمہ ےک ےئل آپ ےک اپس آ اجےئ یگ ۔ویکں ےب اکر ںیم آپ ےھجم امیم ےس 

 ش ےت ڑپواان اچےتہ ںیہ ائاش ےن ہنم انب رک اہک ۔

 یسیک اسیل وہ مت وھتڑی یس دمد ںیہن رک  یتک ریمی ۔۔وہ ادیم رھبی رظنوں ےس دےتھکی وہےئ وبال

 ایھب وت ںیہن رک  یتک نکیل رات دنہمی ںیم ھچک رک  یتک وہں اس ےن اےس وھتڑی یس ادیم اک دای داھکای

 کنیھت وی وس چم ائاش مت داین یک ٹسیب اسیل وہ اانپ بلطم وپرا وہےت یہ وہ وخیش ےس وبال اھت
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وسٹف اس ۔دکنھ اک انم ےتیل اکم ےک اعمےلم ںیم وہ اکیف تخس اھت نکیل دکنھ ےک اعمےلم ںیم ابلکل رنم زماج ۔

 وہےئ ائاش ےن  یھب اس ےک ےجہل ںیم ہصغ وسحمس ںیہن ایک اھت ۔

 یک رطف ااشرہ رکےت وہےئ وبیل سج رپ اس ےن وفرا اسنئ رک دےی ۔

ن

ں

ش

 ن
ي تی
ب ل

 ریمی ایٹھچں رفنکم وہ ا

۔وہ رکسماےت وہےئ اہں اہں مت اجؤ اینپ یلیہس یک اشدی اوجناےئ رکو ۔یسک زیچ یک رضورت وہ وت ںیم احرض وہں 

 اتہک اےس جیب رک واسپ رکیس ےس کیٹ اگل رک ھٹیب رک دکنھ وک وسےنچ اگل

 وہ ارثک دکنھ ےس اینپ تبحم یک ااہتن وک وساتچ وہ وکیئ تہب زایدہ نیسح رتنی یکیک رہزگ ںیہن یھت

 وہ تبحم رک اھٹیب اور ہن یہ رپدے دار ای ہشیمہ چس وبےنل وایل یکیک یھت وہ وت اکی اعم یس یکیک یھت سج ےس

تبحم وخوصبریت اور وخب یرییت یک اتحمج ںیہن وہیت تبحم وت تبحم وہیت ےہ ہی اکی ااسحس ےہ ےسج وسحمس 

رکےت یہ وبحمب اومنل اور اخص   ےنگ اتگل ےہ سج ےک دعب ہن وت وبحمب یک ئاایئ رظن آیت ےہ اور ہن یہ اس ےس 

 یک رکسماٹہ نیھچ اجےئ۔ ھچک ااسی ےنہک اک دل رکات ےہ سج ےس اس ےک وبلں

 اور اتشب اک یھب ھچک ااسی یہ احل اھت وہ رہ نکمم رطےقی ےس اینپ دکنھ ےک رہچے رپ رکسماٹہ الان اچاتہ اھت ۔

ایس زدنیگ یک رہ وخیش دانی اچاتہ اھت ۔رصف اس ےک ےیل وہ اکی رتہبنی ااسنن اننب اچاتہ اھت اتشب ںیہن اچاتہ اھت ہک 

 ےھجمس وہ اچاتہ اھت ہک وہ ہشیمہ اس یک وتبحمں ےک اصحر ںیم رےہدکنھ اےس  یھب یھب طلغ 
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وہ وخد تریان اھت ہک اکی اعم یس یکیک ےس وہ اس دح کت تبحم ےسیک رک اھٹیب ۔ایک تبحم اینت یہ وخوصبرت ےہ ےسج 

یگ وہ اےس اپےن ےک دعب  زدنیگ ںیم اور وکیئ یسک زیچ وک اپےن یک  وخاشہ ہن رےہ ۔اف دکنھ مت ےھجم اپلگ رک دو 

 وسےتچ وہےئ اانپ دل اھتم رک رکسما دای

 

••••••• 

راحین حبص اک ایگ وہا اب کت رھگ واسپ ںیہن آای اھت ۔وثہیب اور زہمئ ےک ابر ابر وپےنھچ رپ آرخ اس ےن وبجمری ںیم 

 اےس اکل یک یھت ۔ےلہپ دو نیت ابر اس ےن وفن ااھٹای یہ ںیہن

وبال اھت ہک ایح ان دوونں ےک اسےنم ڑبی لکشم ےس وخد وک اھبنسل اپیئ یھت  اور رھپ  ب وفن ااھٹای وت اےنت ےصغ ےس

 ۔

وہ ان دوونں رپ اینپ اشدی دشہ زدنیگ وک تہب نیسح اظرہ رک رےہ ےھت اب ارگ وہ اس ےک اسےنم اشدی یک  یلہ 

 کیھٹ ںیہن یھت حبص یہ اس رطح ےس ڈاٹن دای وت وہ ول، رپاشین وہ اجںیت اور وثہیب یک تعیبط ایھب لمکم وطر رپ

ایس ےئل راحین اک ہصغ وہ ئاداتش رکےت وہےئ وہ اےس اتبےن یگل ہک لک ان دوونں اک وہمیل ےہ اور وہ اس رطح 

 یھب ہن یسک وک ھچک اتبںیئ  اہکں اغبئ ےہ ۔

 ایحےن  ڑبی لکشم ےس رکسماےت وہےئ وفن رپ زہمئ ےک اافلظ درہاےئ ےھت
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بئ ںیہ۔ بس رپاشین وہ رےہ ںیہ زیلپ دلجی رھگ آ اجںیئ وہ اےس ہی لک مہ دوونں اک وہمیل اھت اور آج آپ اغ

 اتبےن یک وکشش رک ریہ یھت ہک وہ دوونں اس ےک اسےنم یھٹیب ںیہ ےسج اشدی وہ ھجمس ایگ

ریمے دوتس یک دنہمی ےہ ںیم واہں ہپ زبی وہں آج رات وک ادرھ یہ  روہں اگ اشم وک ںیہمت ےنیل ےک ےئل 

 مت ےھجم ۔راحین ےن آرڈر دای آؤاگن ابلکل ایتر ولم

 نکیل ںیم ےسیک  ایح ےن ھچک انہک اچاہ

ھچک یھب وکباس رکےن یک رضورت ںیہن ےہ اور امام اور وھچیٹ امام ےک اسےنم وت رہزگ یھب ںیہن ش  ہہک راہ وہں وہ رکو  

اشم ھچ ےجب آؤں اگ ےنیل  ںیم ےن اہک  ب ںیم واسپ آؤں وت ایتر ولم ےھجم افوتل اک اٹمئ ابلکل ںیہن وہاگ ریم۔ے اپس

 ےک ےیل اس اک ادناز تخس اھت

 یج ںیم ایتر وہ اجؤں یگ وہ لھبنس رک وبےتل وہےئ وفن رھک یکچ یھت

ا ںوں ےن اہک ےہ ےک وہ اےنپ دوتس یک دنہمی رپ رصموف ںیہ اکم تہب زایدہ ےہ اےسی ابر ابر وفن رکےک 

 ڈرٹسب ہن ایک اجےئ ۔

ھچ ےجب ایتر روہں وہ ےھجم ےنیل آںیئ ےگ ایح ان ےک اپس ےتھٹیب وہےئ رکسما رک  اور ےھجم ہہک رےہ ےھت ہک اشم وک

 وبیل

اہں اہں ویکں ںیہن اٹیب اجؤ اجؤ مت اج رک ایتری رشوع رک دو آج اتشب یک دنہمی ےہ اور لک راحین اک وہمیل دوونں 

 دووتسں یک اشدی اےھٹک آیئ ےہ



       از

 

می ٹ
ل
 اتکب رگنی -------جی اشہ   -وس

Posted On Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 309 

 وثہیب ےن رکسماےت وہےئ اہک ہکبج زہمئ ایسی وہگجں رپ اجان دنسپ ارگ ریمی تعیبط کیھٹ وہیت وت ںیم یھب اسھت  یتل

 ںیہن رکںیت ںیھت ۔

 ایح ان دوونں وک ابوتں ںیم رصموف د ھک رک رمکے ںیم آ رک اشم ےک ےیل ڈرسی ٹکیلس رکےن یگل

یتہ یھت اانپ آج اس ےن اےنپ آپ وک راحین یک دنسپ ےس اجسان اھت وہ یسک یھب رطح اس ےک دل ںیم اینپ ہگج انبان اچ

وہ اقمم واسپ اپان اچیتہ یھت ےسیج وہ وھک یکچ ےہ ۔اےس نیقی اھت آج ںیہن وت لک راحین اےس اعمف رکدے اگ نکیل 

 اےس تمہ ےس اکم  انی وہاگ ارگ وہ اس ےک اسےنم تمہ اہر یئگ وت اےس  یھب ںیہن  احلص اپےئ یگ ۔

ےس یتلم ےہ ارگ تبحم ںیم یھب اان وک اتیمہ دی اجےئ ۔وت وہ  تبحم رس ااھٹ رک رغور داھک رک ںیہن رس اکھج رک اعزجی

 تبحم ںیہن ۔تبحم ےک ےیل رس اکھجان ڑپات ےہ تسکش اھکین ڑپیت ےہ ۔

تبحم ےک آےگ وت ڑبے ڑبے اشنہشہ اور ابداشہ رس اکھج ےئگ وت وہ ایک زیچ یھت  ۔ ایحےن اکی تہب یہ وخوصبرت ےلین 

رت وہےن ےک اسھت اسھت ےب دح  یتمی یھت اور بس ےس اخص ابت رگن یک اسڑی ٹکیلس یک یھت ۔ش  وخوصب

 راحین یک دنسپ یھت ۔آج اشم یک لفحم ںیم اس ےن ایس وک زبی نت رکےن اک ارادہ ایک اھت ۔

 راحین وک اانپ انبےن اک نشم آج ےس رشوع وہ اکچ اھت سج ےک ےیل وہ رہ دح اپر رکےن وک ایتر یھت

•••••• 

 ابت رک راہ اھت ش   ےلی ش ڑے ںیم وہ ااہتنیئ وخوصبرت گل ریہ یھت آج کت اس ےن اتشب وڈیوی اکل رپ اس ےس

 یھب اےس اس رطح ےس ایتر وہےئ ںیہن داھکی اھت ۔آج وپری رطح ےس رصف اس ےک ےئل ایتر یھت۔ اےس اس 
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 وہ  اخومیش ےس ےک انم رپ اجسای اجان ےہ ۔اتشب اس اک نسح داتھکی اس یک وصعمتیم ںیم ںیہک وھک اس ایگ اھت  ہکبج

اےس د یتھک رظن اکھجےئ یھٹیب یھت ہن اجےن ویکں آج اس ےس رشم آ ریہ یھت ۔ہکبج اتشب وت آج اس ےک رہچے 

 ےس رظن کت ںیہن اٹہ اپ راہ اھت

اکنح واےل دن اےس تہب اسدیگ ےس ایتر ایک ایگ اھت نکیل آج  ےلی رگن ےک ش ڑے ںیم وھپولں اک زویر ےنہپ وہ 

 ی وہیئ وحرگل ریہ یھت ۔اےس آامسن ےس ارت

تہب وخوصبرت گل ریہ وہ ابلکل ریمے دل یک زہشادی یک یسیج۔آج ااسی رکان مت امیم ےس اینپ رظنارتوا  انی ںیم 

 ںیہن اچاتہ ہک ںیہمت یسک یک یھب رظن ہن ےگل ۔ اتشب ےن رکسماےت وہےئ اہک ۔

ے اس یک ابںیت اور اس یک رظنںی دکنھ وک رنوس رک ریہ یھت ۔ات
ک
 
ي
 

ج

شب بک ےس وبےل اج راہ اھت اور دکنھ ںیم 

اکی ظفل وبےنل یک یھب تمہ دیپا ہن وہیئ وہ اکیف دری اس یک رطف ےس یسک ابت اک ااظتنر رکات راہ ہک اشدی وہ ھچک 

وبےل اےس ھچک گ ے اینپ ڈلیفگن رئیش رکے نکیل وہ سب رظن اکھجےئ ےھٹیب ریہ اور رھپ اتشب ےن اس یک تیفیک 

 وفن دنب رکےن  یک ااجزت دے دی ۔ ےتھجمس وہےئ اےس

سج ےک دعب دکنھ اےلگ یہ ےحمل ہن رصف وفن دنب رک یکچ یھت  ب ہک رہگی اسسن یتیل اےنپ آپ وک آےنیئ ںیم 

 د ےنھک یگل ۔

ایک وہ چس ںیم زہشادویں یسیج ےہ اس ےن رہ رطف ےس اےنپ آپ وک داھکی اھت اتشب ےن اس یک ینتک رعتفی یک 

 وک وسےتچ وہےئ وہ اےنپ آپ وک تہب وخوصبرت وصتر رکےن یگل یھت ۔اشدی داین یک بس یھت ۔اور اس یک رعتفی
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ےس وخوصبرت یکیک اتشب یک رظنوں ںیم اتشب یک ابوتں وک وسےتچ وہےئ اس ےن اانپ رہچہ اےنپ اہوھتں ںیم اپھچ 

 ایل ۔

 وھکیت یسک ےن دروازہ اجبای ۔اس ےس ےلہپ ہک وہ اس یک ابوتں وک زمدی اید رکےت وہےئ اس یک تبحم ےک اہجن ںیم 

ائاش بک ےس ابرہ ااظتنر رک ریہ یھت ہک بک اس یک اکل  مت وہ اور بک وہ ادنر آےئ وہ ابرہ رہپےرپ یھٹیب یھت 

ہک یسک وک اتپ ہن ےلچ ہک وہ اتشب ےس ابت رک ریہ ےہ ویکہکن امویں یک رمس ےک دعب ےس ان دوونں اک آانم اسانم اور 

ل دنب رک
ب لک
  دی یئگ یھت اےسی ںیم ائاش یہ اتشب یک دمد رک ریہ یھتوفن رپ ابت 

ہکبج دکنھ ےن وت اکی ایھچ اور رفامربندار یٹیب یک رطح اہک اھت ہک ہی بس ھچک طلغ ےہ ںیمہ رمس ےک الخف ںیہن 

اجان اچےیہ نکیل ائاش ےن اس یک لقع رپ اممت رکےت وہےئ اےس اھجمسای ہک ہی وگڈلن ریپڈی  ےہ اےس سم ںیہن 

 اچےیہ یہی وت ومعق ےہ ھچک رعےص دعب وت مت اتھچپؤ یگ ہک مت ےن ہی اٹمئ اوجناےئ ویکں ںیہن ایک اور ایس یک ابوتں رکان

 اک ارث اھت ہک وہ پھچ رک اتشب ےس ابت رک ریہ یھت

•••••••• 

یھت۔ںیم یھب  دکنھ یک یچب اانت وتق اگل دای ایسی یھب وکن یس ابںیت رک رےہ ےھت مت دوونں ش   مت یہ ںیہن وہ ریہ

 وت ونسں اینت یبمل ابںیت وکن یس یھت  وہ رشاریت ادناز ںیم آھکن دابیت اےس رشامےن رپ وبجمر رک یئگ ۔

وہ رعتفی رک رےہ ےھت ریمی ہک ںیم تہب زایدہ رایری گل ریہ وہں۔ اس ےن رکسماےت وہےئ اتشب ےک اافلظ 

 درہاےئ ۔اسھت ںیم وخوصبرت ےس اکسمن یھب اس ےک وبلں رپ یھت
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تہب اسری ابںیت اس ےن اینپ ٹسیب رفڈنی ےس یھب رئیش ںیہن یک یھت ۔ویکہکن اتشب ےن اہک اھت ہک وہ دوونں ایک 

ابت رکےت ںیہ ہی ںیہمت یسک وک ںیہن اتبان ہی ڈنبسہ وافئ اک رکیسٹ ےہ اور ایھب اینت ویبوقف وت وہ یھب ںیہن یھت 

 ھجمس  یتک یھت ۔اب وہ اینت وھچیٹ یچب یھب ںیہن یھت انتج اےس انبای ہک وہ ہی بس ھچک یسک وک اتبیت ۔ہی ابںیت وت وہ یھب

 اج راہ اھت ۔

امیم روز اشم وک دو ےس نیت ےٹنھگ اھٹبرکاےس الکس دیتی ۔ہک ایک رکان ےہ ایک ںیہن رکان ۔وکن یس ابت اچر ولوگں ےک 

یھت وہ وکیئ اندان ہن ھجمس وت رہزگ  اسےنم رکین ےہ اور وکیسن دنب رمکے ںیم ۔وہ ان بس ابوتں اک بلطم ھجمس  یتک

ںیہن یھت ۔نکیل رھپ یھب وہ ان یک رپاشیین یتھجمس یھت وہ اجیتن یھت سج رطح ےس الڈ رایر ےس ان ولوگں ےن اےس 

اپال ےہ وہ اےس اکی اچب یہ وصتر رکےت ںیہ ۔نکیل اب وہ ڑبی وہ یکچ یھت بس ھچک ےنھجمس یگل یھت اہں ہی اگل ابت 

یھت ہک بس اس ےس اےسی یہ رایر رکے سج رطح ےس نپچب ےس رکےت آےئ ںیہ ۔اہں وہ  یھت ہک وہ اچیتہ

اےنپ امومں اور امیم ےک ےیل  یھب یھب ڑبی ںیہن وہان اچیتہ یھت ہشیمہ ان یک  یھن یس ڑگای اج رک رانہ اچیتہ 

  ےس رئیش تم رکویھت۔امیم  وت اےس ابت ابت رپ اھجمسیت ریتہ ہک اب مت ذہم دار اج اجؤ ۔اتشب یک ابںیت یسک

 اور اب وت اتشب ےن اےس اگل ےس یھب ہہک دای اھت ۔

 ااھچ رصف رعتفی یہ رک رےہ ےھت وکیئ آیئ ول وی وریغہ ۔۔۔۔۔۔ائاش رشارت ےس اےس ڑیھچےت وہےئ وبیل

ہ قہ اگل رک یسنہ۔
 مت ےس بلطم ۔۔۔وہ اےس وھگرےت وہےئ وبیل سج رپ ائاش ق

گنل اب وت مت رصف ایمں یک یہ وہ رک رہ یئگ وہ ےھجم ایک اتبؤ یگ ائاش بلطم اب مہ ےس یہ رکسزٹ یہس ےہ ڈار

 ےن رشارت ےس ےتہک وہےئ اس ےک ابل ونسارے  اور اس اک دواٹپ کیھٹ رکےن یگل
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ایھچ گل ریہ وہں اتشب اتب ےکچ ںیہ ۔ہی بس ھچک رکےن یک رضورت ںیہن ےہ وہ اےس اےنپ دوےٹپ ےک اسھت 

 اےنھجل د ھک رک وہ وبیل

 ایر دوہٹپ وت کیھٹ رکےن دو اس یک ابت رپ ائاش ےن اہکنکیل 

ااھچ کیھٹ ےہ اباب رکو وہ اانپ ڈوہٹپ اس ےک وحاےل رکےت وہےئ وبیل اور اس ےک اسےنم ھٹیب یئگ ایھب ڈوہٹپ ٹیس 

 وہا یہ اھت ہک ابرہ ےس آواز آےن یگل

 اچکن ابرہ اجےن یک ڑپ یئگ یھتایر ولچ ان ابرہ دوھکی ان ڈوھیکل جب ریہ ےہ انتک زما آےئ اگ دکنھ وک ا

اہں وت مت وکن اس واہں ھٹیب ےک ڈوھیکل اجبو یگ مت وھٹیب یگ مہ بس ڈوھیکل  اجبےئ اگےن ےگ ویکہکن مت دنہل وہ ائاش 

ےن  اتبان رضوری اھجمس اب ہی ہن وہ ہک واہں اج ےک وہ ڑگنھبا ڈاپ ا رشوع رک دے ویکہکن اس ےس وت ادیم یہ ھچک ایسی 

 یھت ۔

 اتپ ےہ ےھجم اینت یھب ےب ووقف ںیہن وہں ںیم مت آج ریمی اشدی ےک زمے ول دلج یہ ںیم اہمتری اشدی اہں وت

 ےک زمے ولں یگ وہ ہنم انبےت ابرہ یک رطف اجےن یگل  ب ائاش ےن آےگ ڑبھ رک اس اک اہھت اھتم ایل

 ائاش ےن اکی اور رول۔اتبای ۔ دنہل اےسی یہ ہنم ااھٹ رک ابرہ ںیہن اجیت اس یک ویلیہسں اےس ڑکپ رک الیت ںیہ

ایر ہی دنہل انب وت داین اک بس ےس لکشم اکم ےہ  دکنھ اس اک اہھت اھتم یتیل وہیئ وبیل سج رپ ائاش رکسما رک اےس 

 اھتم رک ابرہ ےل آیئ

••••••• 
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ے دوتس راحین ےن اکم ےس رفی رک ایح ےس اہک اھت ایتر وہ اجؤ ںیم ھچک دری ںیم ںیہمت ےنیل ےک ےئل آؤں اگ ریم

یک دنہمی یک رمس ادا وہین ےہ ںیم  ب واسپ آؤں وت ےھجم اکی دم ایتر ولم وکیئ اہبہن ئاداتش ںیہن رکوں اگ ںیم 

 اس اک ہجہل  اب یھب اانت رسد اھت ہک ایح وک اینپ تمہ کویتٹ وہیئ وسحمس وہیئ

ڑھکا اگڑی اک اہرن اجب راہ اھت ۔۔۔ اس ےن اکی ےٹنھگ اک وتق دای اور اب وپرے اکی ےٹنھگ ےک دعب وہ رھگ ےک ابرہ 

 لسلسم ےتجب اہرن اک بلطم اھت ہک وہ ابرہ اس اک ااظتنر رک راہ ےہ ۔انیقی وہ اکیف ےصغ ںیم یھب اھت ۔

ایح ےن اسڑیھ اک ااختنب ایک اھت اور راحین وک ہی اسڑیھ دح ےس زایدہ دنسپ یھت ھچک دن ےلہپ وہ ہی اسڑیھ اینپ 

 نکیل اس دن ان وت وہ اس یک تبحم وک وسحمس رک  یتک یھت اور ہن یہ اس اسڑیھ یک رمیض ےس اس ےک ےئل الای اھت

 اتیمہ وک وسحمس رک  یتک یھت ۔

 نکیل آج ااسی ںیہن اھت آج ہی اسڑیھ یھب اس ےک ےیل تہب  یتمی یھت ہی راحین یک تبحم یھب

 راحین وںیہ ےس یہ ایتر وہےن واال اھت

 ڑپکے ےنہپ ےھت ان ےک اسرے ڑپکے اتشب ےن وخد ایتر رکواےئ ےھتان بس دووتسں ےن ابلکل اکی ےسیج 

  ش  ہک ویہ اتشب ےک رھگ رپ رےھک ےئگ ےھت اب وہ اتشب ےک رھگ ےس یہ ایتر وہرک دیساھ آای اھت

ایح ابرہ آیئ وت وہ اگڑی ےک اسھت ڑھکا اھت امام اور ڑبی امام ےن اس یک تہب رعتفی یک یھت راحین ےک اسھت  یلہ ابر 

 اجےت وہےئ وہ وایعق یہ آامسن ےس ارتی وکیئ وحر یہ گل ریہ یھت نکیل ابرہ آےت یہ اس ےن ونٹ ایک ہک ابرہ
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راحین اس ےس زایدہ رایرا گل راہ ےہ  ایح ےناکی رظن اےس داھکی وہ ہشیمہ ےس بس یک وتہج اینپ رطف رموکز 

 ںیم ڈاال دوہٹپ اےس زمدی اجذب اور رکےن واولں ںیم ےس اھت زبس رگن ےک رُکےت ےک اسھت دیفس اجپہم اور ےلگ

 رپششک انب راہ اھت

 اب ایک وںیہ مج یئگ وہ وہ ےصغ ےس دروازے رپ ڑھکے د ھک رک وبال۔

 ایحوفراًاینپ رظنوں اک زاوہی دبےتل وہےئ اگڑی یک دورسی رطف آیئ

ااٹسرٹ رک دی ےسیج  ہن وت ےن اس یک رطف داھکی اور ہن یہ یسک مسق اک وکیئ ری انشکی دای سب اخومیش ےس اگڑی

 اس اک دنسپدیہ ابلس ےننہپ ںیم راحین وک وکیئ رفق یہ ہن ڑپا وہ  ای اشدی اےس وکیئ رفق ںیہن ڑپات اھت ۔

راحین ہک رہچے یک یتخس ایح وک تمہ وھچڑےن رپ وبجمر رک ریہ یھت نکیل وہ اس رطح ےس تمہ ںیہن اہر یتک یھت 

 آاسن وہات وت اس رطح ےس اعپ ںں رپ قشع یک دااتسن  ںیہن یھکل یئگ اس ےن اینپ تبحم وک انتیج اھت ارگ تبحم انتیج

وہیت  تبحم یسک دور ںیم یھب آاسن ںیہن ریہ ےہ ہی ای وت اعقش وک اجن دےنی رپ وبجمر رک دیتی ےہ ای اجن ےس زعزی 

 تبحم ےک اسےنم زیچوں یک رقابین امگن یتیل ےہ ایح ےک ےیل اس یک زعت سفن  اینپ اجن ےس زایدہ زعزی یھت نکیل

زعت سفن یک دواہایئں دانی تبحم یک وت نی یھت ۔اور وہ اینپ تبحم یک وت نی ںیہن رک  یتک یھت ےب کش اس ےک ےیل 

 اےس اینپ اان وک یہ ویکں ہن انلچک ڑپے ۔

 وکشش وہ ینتک دری  یھب اینپ وچڑایں انھکنھکیت وت  یھب اپلئ یک انھچنھچٹہ ےس راحین وک اینپ رطف وتمہج رکےن یک

 رک ریہ یھت ۔
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نکیل اہیں رپ وت ےسیج رہبہ انب اگڑی الچ راہ اھت ااسی گل راہ اھت ےسیج راحین ابلکل اہنت ےہ اس ےک وہےن ای ہن وہےن ےس 

اےس وکیئ رفق یہ ںیہن ڑپات نکیل ایحوک رفق ڑپات اھت یہی رفق وہ راحین رپ اظرہ رکان اچیتہ یھت وہ اےس اینپ رطف 

یھت وہ اچیتہ یھت ہک وہ اس یک رعتفی رکے اس یک وخوصبریت یک اس ےک ابلس یک وہ اتبےئ ہک وتمہج رکان اچیتہ 

 اس یک دنسپ ںیم ڈلھ رک وہ اےس یسیک گل ریہ ےہ ۔

تہب وکشش ےک ابوش د یھب وہ ان وک اینپ رطف وتمہج رکےن ںیم اکایمب ہن وہیکس رفس اخومیش ےس زگر اکچ اھت 

یہ اےس اخمک بط ایک نکیل اب اس ےک رھگ ےتچنہپ یہ وہ اس اک اہھت اےنپ اہھت ںیم راحین ےن اس ےس ابت یک اور ہن 

 اھتم اکچ اھت ۔

 اور اس ےک ااسی رکےن ےس ایح وک وخش ویمہفں ےن آریھگا ۔

ی وینیل وڈیگن لپک ںیہ۔ امہرےچیب ںیم ش    
ہ ی ب

ادنر ریمے دوتس ںیہ بس وک یہی انگل اچےیہ ہک مہ اکی تہب یہ 

 رپ اظرہ رکےن یک رضورت ںیہن ےہ ںیم ںیہن اچاتہ ہک امہری یسک مسق یک اناچیق  اہیں رپ یسک یھب لچ راہ ےہ یسک

ےس رپ یھب اظرہ  وہ اجاتن وہں اہمترے ےیل تہب لکشم وہاگ ۔نکیل اب  ب ہک مت ریمی ویبی وہ وت ںیہمت اہیں 

 زسم راحین اج رک یہ انلچ وہاگ ۔

ےس زایدہ ہی اسرا ڈراہم رک ےک ےھجم فیلکت وہیگ وہ  اس اک اہھت اےنپ  ًانیقی ہی اکیف لکشم ےہ نکیل نیقی رکو مت

 دورسے اہھت ںیم اھتےم وہےئ اس یک رمک رپ اانپ دورسا اہھت رھک اکچ اھت ۔

 ب ہک ایح وت اس یک ابوتں رپ یہ اکٹ یئگ یھت اےس اعتمرف رکواےت وہےئ اےس اینپ ویبی ےک وطر رپ بس ےس 

وہیت یھت وہ اس ےک ےئل فیلکت اک ابثع اج یکچ یھت وہ اس یک تبحم ںیہن ہکلب اکی  المےت وہےئ راحین وک فیلکت
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وبجمری یھت اکی  وھجمہت اھت ےسج وہ اونپں ےک ےئل اھبن راہ اھت ۔ اس ےن ےب اایتخر اانپاہھت رےتھک وہےئ اےنپ آےن 

 واےل آ وس وک رواک اھت ۔

وہ راحین ےک ےئل فیلکت اک ابثع یھت اس راحین ےک ےئل ش   اس اک وش د ےسیج یسک رھتپ یک ان ںیم دےن اگل اھت

اس یک آوھکنں ںیم آ وس آےن ےس ےلہپ اس یک وخاشہ وپری رک داتی اھت وہ راحین ش  اس ےک ےٹھپ وہےئ ش ےت 

وہ کت ابرہ ہن ےنکنیھپ داتی اھت وہ راحین ش  اس ےک ابولں یک وپین وک آج یھب اینپ ااملرویں ںیم اھبنسل راتھک اھت ۔

راحین اس ےئل اینپ تبحم اک ااہظر ںیہن رکات اھت ۔ ںیہک اس ااہظر ےس اس یک ایح ےک ےھنن ےس ذنہ رپ ئاا ارث ہن 

ڑپے وہ  اےس ااسنن ےک ےیل فیلکت اک ابثع اج یکچ یھت ۔اہں وہ اس ےس زیبار وہ اکچ اھت اےس رفنت رکےن اگل 

رکات رےہ اگ اس اک دل ڈوےن اگل بس ےس رکسما رکسما رک  اھت وہ رفنت ےک اقلب یھت وت ایک وہ ہشیمہ اس ےس رفنت

 ابت رکےن یک وکشش ےک ابوش د یھب وہ اےنپ ادنر یک فیلکت وک اپھچ ںیہن اپ ریہ یھت ۔

 ب ہک راحین رہ وھتڑی دری ںیم اےس تخس رظنوں ےس وھگرات ۔ہک ںیم ےن ایک اھجمسای اھت اہیں آےن ےس ےلہپ 

اکم ےہ ادنر ےس کوےٹ وہےن ےک ابوش د ابرہ ےس رکسما رک اینپ وھکیلھک وخیش اک  نکیل اس داین ںیم بس ےس لکشم

 ااہظر رکان ےہ اور ایح یھب اس وتق ادنر ےس کوٹ  ریہ یھت
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رمس  مت وہ یکچ یھت امہمن ول، رقتابی اج ےکچ ےھت اےس رمکے ںیم آ رک اھٹبای ایگ وہ یھب ایلیک یھٹیب آےنیئ ںیم د ھک 

 ب اےس اےنپ ےھچیپ  ےس وسحمس وہا ہک رمکے ںیم وکیئ اور ومش د ےہ اس ےن ٹلپ رک داھکی وت وہ ریہ یھت 

 دروازے وک ال  رک راہ اھت

اہےئ اہلل آپ اہیں ایک رک رےہ ںیہ وہ وخیش ےس یتکہچ وہیئ اس ےک اپس آیئ یھت آج حبص ےس یہ وہ اس یک اینت 

 رعتفی رک اکچ اھت ہک وہ اےس ےل رک تہب وخش یھت

 اینپ دنہل وک د ےنھک آای وہں وڈیوی ہپ وہ زمہ اہکں ش  الویئ د ےنھک ںیم ےہ

 ایھب ابرہ آپ ےھجم الویئ د ھک وت رےہ ےھت وہ ابرہ اس یک رظنوں یک وچری ڑکپ ےتیل وہےئ وبیل وت اتشب رکسما دای

داھکی ایر اےنت رقبی  اےنت اسرے ولوگں ںیم اہمترا کیھٹ ےس ددیار ںیہن رک اکس۔اور وےسی یھب کیھٹ ےس ںیہن

 ےس د ےنھک اک وت اانپ یہ زما ےہ وہ اس یک رمک ںیم اہھت ڈااتل ےہ اےس اینپ ابلکل رقبی چنیھک اکچ اھت

 آپ ہی بس ایک رک رےہ ںیہ اس یک اس رحتک رپ وہ وبالھک رک وبیل

ل رقبی ےس د ھک راہ وہں وہ اینپ دو اویلگنں یک وپروں ےس ایکس وھتڑی
ب لک
وک ڑکپرک اورپ رکےت وہےئ  اینپ ویبی وک 

 وبال

 آپ وک اہیں ںیہن آان اچےیہ اھت وہ ااسی انہک ںیہن اچیتہ یھت نکیل اےس اےنپ اےنت رقبی د ھک رک وبےنل یگل

 ویکں ںیہن آان اچےیہ اھت ہک ےھجم ریمی ویبی وک دانھکی االؤ ںیہن ےہ ۔اس ےک رشامےن رپ رکسماےت وہےئ وبال
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اس یک اویلگنں یک رگتف وبضمط وہےت د ھک رک وہ رپاشیین ےس وبیل ویھٹمں ںیم ہنیسپ وکیئ آاجےئ اگ اینپ رمک رپ 

 آےن اگل اھت وہ  یلہ ابر اس ےک اےنت رقبی آای اھت ااسی ںیہن اھت ہک اس ےس ےلہپ وہ اہنتیئ ںیم ںیہن ےلم ےھت ۔

ں ںیہن رک اپ راہ اھت وہ وخد لک وت وہ ہشیمہ ےک ےئل اس ےک وہےن وایل یھت اےسی ںیم اتشب اےنپ آپ رپرٹنکول ویک

یھب ںیہن اجاتن اھت اےس ہتپ اھت ہک اےس اہیں اس وتق ںیہن وہان اچےیہ نکیل اس ےک ابوش د یھب وہ ائاش یک ینتک 

 ںیتنم رک ےک وہ اہیں آای اھت ۔

 ل وھک اھٹیب ۔دل دامغ وپری رطح اس ےک نسح ںیم اٹپل وہا اھت آج وہ اینت رایری گل ریہ یھت ہک اتشب وخد رپ رٹنکو

اور ائاش یک ںیتنم رک ےک اہیں رپ آایگ اس وتق بس ول، آہتسہ آہتسہ اج رےہ ےھت اور رھگ ےک اسرے ارفاد 

ان ولوگں وک اولداع ہہک رےہ ےھتاب وہ بس اس ےک رمس ےک ےیل اجےن واےل ےھت  بس ےس پھچ رک اس اک 

 اہیں آان یسک یک رظنوں ںیم ںیہن آای اھت ۔

ہ ھجمس اتکس اھت ۔وہ یسک ےک آاجےن ےک وخف ےس ںیہن ہکلب اس ےک زمدی رقبی آےن ےس وخزفدہ ہکبج اس اک ڈر و

 یھت اور وہ  یھب وت ےسیج آج رہ دویار رگاےن ےک ومڈ ںیم اھت ۔

 اس ےک ایتھٹ یتکھج ںیکلپ رلزےت وہٹن اےس وپری رطح ےس اھگلئ رکےن ںیم امہ رکدار ادا رک رےہ ےھت

ں رپ اکھجدکنھ اک وت ےسیج اسسن یہ ر  ایگ  ۔نکیل دلجی یہ اتشب ےناس یک لکشم وہ ےب سب وہ رک اس ےک وبل

 آاسن رک اکچ اھت
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مت حیحص ہہک ریہ وہ مت ےھجم واہعق یہ اہیں ںیہن آان اچےیہ اھت دوھکی ان اب ریما واسپ اجےن اک ابلکل دل ںیہن رک راہ 

 ۔نکیل وبجمری ےہ اجان ڑپے اگ

ر ہی اکی رات ریمے ےئل ایقتم ےس ڑبھ رک ےہ وہ رکسماےت وہےئ اانپ احل ںیم ںیہمت تہب سم رکوں اگ ای

 دل اس ےک اسےنم ایبن رکات اس اک اماھت وچم رک ابرہ اجےن اگل ۔

ہن اجےن ائاش ینتک یہ دری ےس ابرہ ڑھکی اس اک ااظتنر رک ریہ یھت  وےسی اس ےن وت ایھچ اسیل  ےنن ےک اسرے 

   اشدی  یھب یسک یک  ںیہن یک وہیگ  یھت ینتج وہ ان دوونں یک رک ریہ یھتراکیرڈ وتڑ دےی ےھت اینت  دمد یسک

••••••• 

رمس  مت رہ یکچ یھت اب وہ اےنپ رھگ یک رطف جنیچ رکےن اج ریہ یھت آج رات دکنھ ےک رھگ یہ روےنک وایل یھت   

اہک اھت  ایھب دکنھ ےک رمکے ےس یلکن وہیئ یھت  ب دور  ےن اےس اورپ تھچ یک رطف آےن ےک ےئل

دور  اےس ویکں گال راہ اھت اےس ھچک ھجمس ںیہن آریہ یھت نکیل دور  ےک ےیل اس ےک دل ںیم دیپا وہےئ 

ذجابت وک ےل رک وہ آج لک تہب زایدہ رپاشین رےنہ یگل یھت ھچک وت اھت ش  وہ دور  وک ےل رک وسحمس رکےن یگل 

 یھت

رطح ےس ابت رکات اھت ایس ےئل وہ اےس ااھچ اتگل اھت ای وکیئ  اشدی وہ اس ےک اباب اور اس یک امں ےک اسھت اینت ایھچ

 اور وہج یھت نکیل دل ںیم اس ےک ےیل ھچک تہب اخص وہات اج راہ اھت ۔

 ےسج وہ وکیئ انم ںیہن دانی اچیتہ یھت ۔
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 گل راہ وہ  یھب اےنپ اباب اک نیقی ںیہن وتڑ  یتک یھت ۔دور  ےک ااشرہ رکےن رپ وہ تھچ رپ وت آیئگ نکیل بیجع یھب

 اھت اس رطح اہنتیئ ںیم یسک ریغ ےس انلم ۔

اےس نیقی اھت دور  ںیم وکیئ ئای اعدت ںیہن ےہ ارگ اس ںیم ھچک ئاا وہات وت وہ ایک اس رطح وفحمظ اس ےک 

اسھت اتپسہل اجیت ایراہین ےک رھگ ےس ایلیک واسپ آیت اےس دور  ںیم  یھب وکیئ ئاایئ رظن ںیہن آیئ یھت اشدی یہی 

 یھت ہک وہ اس وتق اےلیک تھچ رپ اس ےس ےنلم یھب یلچ یئگوہج 

•••••• 

رمس رکےن ےک دعب وہ بس ول، اتشب ےک رھگ ےپ اج رےہ ےھت رقتابی وپرا ہلحم یہ اشلم اھت بس ول، دکنھ وک 

وسےتچ وہےئ داعںیئ دے رےہ ےھت ش  اینت ڑبی وحیلی ںیم اس یک اشدی وہ ریہ یھت اہکں اکی وھچےٹ ےس یلگ 

 ںیم رےنہ وایل یکیک یک اشدی اےنت ڑبے رھگ ںیمےلحم 

میظع اصبح ےن دوونں  وک داعںیئ دےتی وہےئ  ائاش ےک ےیل یھب ےچس دل ےس داع یک یھت میظع اصبح یک 

تعیبط رخاب وہےن ےک ابوش د یھب وہ ایرس اصبح ےک تہب ارصار  رکےن رپ ان ےک اسھت وت آ ےئگ ےھت نکیل وہ 

وہےئ ےھت ۔ان یک تعیبط رخاب وہ ریہ یھت ۔اور رس یھب وھگم راہ اھت وہ اپین ےنیپ یک تین اس وتق ابلکل اہنت ےھٹیب 

 ےس ایھب اےھٹ یہ ےھت ہک اک رس وھگم اور ریپ یکڑھکا  ےئگ ۔

 ارگ اپس ڑھکا ونش ان یہس وتق رپ ہن اھتاتم وت ًانیقی وہ رگ اجےت ۔

 ای ۔آپ کیھٹ وت ںیہ ا لک اقمس ےن اہسرا دےتی وہےئ رکیس رپ اھٹب
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اٹیب ریمی تعیبط تہب رخاب گل ریہ ےہ رس یھب رکچا راہ ےہ ںیم ذرا اپین ےنیپ اج راہ اھت ا ںوں ےن اپین یک رطف 

 ااشرہ ایک وت اقمس وفراً ان ےک ےئل اپین ےل ےک آای ۔

 ا لک آپ سک ےک اسھت یہ اتبںیئ ےھجم آپ یک تعیبط تہب زایدہ رخاب گل ریہ ےہ اقمس ےن رپاشیین ےس اہک

اہں اٹیب ےھجم یھب ااسی یہ گل راہ ےہ ںیم ایرس اک دوتس وہں ایس ےک ےلحم ےس آای وہں ریمے ایخل ںیم ےھجم واسپ 

 ےلچ اجان اچےیہ ۔

نکیل ا لک آپ اس احتل ںیم اےلیک ےسیک اجںیئ ےگ آںیئ ںیم آپ وک ڈراپ رک داتی وہں ہکلب ےلہپ ںیم ای رس ا لک 

 ریغب یہ اور ایرس اصبح ےک اپس ایگ اور ان یک احتل اتبےت وہےئ ےلہپ اںیہن وک اتب ےک آات وہں وہ ان یک ابت ینس

 ےبرکف ایک اور رھپ اںیہن رھگ وھچڑےن ےک ےئل آای

میظع اصبح وک ہی ونش ان ااھچ وت تہب گل راہ اھت ش  انب یسک بلطم ےک ان یک دمد رک راہ اھت ۔نکیل اینپ وہج 

 ںیہن گل راہ اھت ےساےس فیلکت دےتی وہےئ اںیہن ااھچ یھب

 ہن رصف رھگ وھچڑا ہکلب ان یک یک وافئ ےس ےتلم وہےئ ایخل رےنھک اک 

گ

نکیل اقمس ان وک انب ھچک وبےنل اک ومعق دی 

 یھب اہک ۔

 ب ایرس اصبح ےن زئادیتس اےس اچےئ رپ رو  ایل ۔اچےئ یک رضورت وہ وخد یھب وسحمس رک راہ اھت ۔وہ ن فل 

 رہزگ ںیہن اھت ۔ایس ےیل وفراً اہں رک دی رےنھک اور ےنیل واولں ںیم ےس

 اٹیب آپ ےک رھگ ںیم وکن وکن ےہ ۔۔۔ ہمجن مگیب ےن رکسماےت وہےئ وپاھچ
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یج ریمے رھگ ںیم ریمے اکی تہب یہ رایری یس ویبی ےہ اور رصف دنچ دن اک اکی اٹیب ےہ ۔اقمس ےن 

 رکسماےت وہےئ اتبای

 رس اصبح ےن وخش دیل ےس اہکاماشءاہلل اہلل زدنیگ دے تہب تہب ابمر  وہ ۔ای

 کنیھت وی وس چم ۔۔آنیم ۔اقمس اچےئ  مت رکےت وہےئ ااھٹ ۔

 اٹیب یسک دن آان اینپ ویبی اور ےچب وک ےل رک ںیمہ تہب وخیش وہیگ ہمجن مگیب ےن اہک

 وہ ۔اور یج رضور ۔ان اشاہلل یسک دن آںیئ ےگ یف ااحلل وت ےھجم واسپ اتشب ےک اپس اجان وہاگ ےھجم ڈوھڈن راہ وہاگ

آپ وک ںیہن ہتپ ہک ارگ ںیم اےس رظن ںیہن آای وت ےھجم دعب ںیم ینتک اگایلں یانےئ اگ ۔وہ رکسماےت وہےئ اولداع 

 ہہک رک واہں ےس الکن

اماشءاہلل تہب رایرا ہچب اھت ۔اب دںیھکی ہن انب یسک بلطم ےک اس ںیم آپ یک دمد یک وکن رکات ےہ ااسیہمجن اقمس 

 وبیل ۔ یک رعتفی رکےت وہےئ

 سج رپ ایرس اصبح ےن یھب اہں ںیم رس الہای

•••••••• 

ائاش ےن دڑھےتک  دل ےک اسھت تھچ رپ دقم راھک اہجں وہ ےب ینیچ ےس اس اک ااظتنر رک راہ اھت اےس دےتھکی یہ 

 رکسما رک اس ےک اپس آ ایگ ۔ےلہپ اکیف دری رصف داتھکی راہ۔۔۔
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ائاش نکیل چس وہکں وت ےلہپ اینت تمہ یہ ںیہن رکاپای اور رھپ اس بس ںیم تہب دونں ےس مت ےس ھچک انہک اچاتہ اھت 

ےک ےئل ںیم ےن اکی دن رقمر ایک آرخ  یھب ہن  یھب وت اےنپ دل یک ابت اہمترے اسےنم وھکینل یہ یھت وہ 

 رکسماےت وہےئ اےس د ھک رک وبال ہکبج ائاش اس اک دبال وہا ادناز اور ہجہل د ھک رک رپاشین وہ یکچ یھت

را زایدہ وتق ںیہن ولں اگ سب اانت انہک اچاتہ وہں ائاش ریمے تہب اسرے ار زرز رےہ ںیہ رہ رطح اک اہمت

ی ٹ  راہےہ نکیل  ب ےس مت ریمی زدنیگ ںیم آیئ وہبس ھچک دبل ایگ ےہ وپرا بک وپرا دور  اخن 

ش

س

ن

ی

ش

 س
ب لی

ر

 دبل ایگ ےہ ۔وہ رکسماای

نکیل یہی چس ےہ ائاش ںیم  یھب یھب اکی ااھچ ااسنن ںیہن راہ ںیم اجاتن وہں ںیہمت تہب بیجع وسحمس وہ راہ وہاگ 

نکیل اہیں اپناتسن آرک ںیم  ب ےس مت ےس الم وہں ےھجم اتگل ےہ ریمی اسری زدنیگ دبل یئگ ےہ ںیم  ب یھب 

ھچک رحام رکےن اج راہوہات وہں ای یسک رحام زیچ وک وھچےن ےک ابرے ںیم وساتچ وہں وت مت یسک رف ےت یک رطح 

 ے ایخولں ںیم آرک ےھجم اس رحام اکم ےس رو  یتیل وہریم

ںیم ہی  ںیہن ہہک راہ ہک مت ےس ےنلم ےک دعب ںیم اکی تہب کین ااسنن اج اکچ وہں ااسی ںیہن ےہ ںیم واسی یہ وہں۔ 

پ ا اکی انگہ اگر داین اور آرخت ںیم ےس داین وک وھچےن واال نکیل ںیم دبپ ا اچاتہ وہں ائاش نیقی رکو ںیم تہب دب

اچاتہ وہں ںیم اینپ رپاین زدنیگ اینپ رپاین رونیٹ وھچڑ رک اکی یئن زدنیگ ںیم دقم رانھک اچاتہ وہں اور ںیم اچاتہ 

 وہں ہک مت ریمے اس دقم ںیم ریمے اسھت روہ ۔

ر  اج رک ریمی زدنیگ ںیم اشلم وہ اجؤ نیقی رکو ائاش آج 
نف
 م
ہ

ںیم اچاتہ وہں ہک ریمے اس رفس ںیم مت  ریمی 

  د ھک رک ریمے دامغ ںیم  یھب وکیئ طلغ ابت ںیہن اکی یھب وکیئ طلغ وسچ ںیہن آیئکت ںیہمت
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ںیہمت دےتھکی یہ ںیم ےن مت ےس اشدی اک ارادہ ایک اھت ںیم اجاتن وہں ںیم اکی ااھچ ااسنن رہ زگ ںیہن وہں مت اشدی 

ي ک ااسنن وک ےننچ ےک اب
ی
رے ںیم وساچیھب ںیہن وہ اگ اکی اےھچ ااسنن ےک وخاب د یتھک وہیگ اےنپ ےئل وت 

 ۔نکیل اب ںیم اہمترے ےئل وخد وک دبےنل یک وکشش رکوں اگ ںیم آج رات ڈنیکا اج راہ وہں ۔

ریمی وایسپ رقتًابی دو وتفہں ےک دعب وہیگ ائاش ںیم اچاتہ وہں ہک  ب کت ںیم واسپ اھت بت کت مت ےھجم ریمی 

 تبحم اک ش اب تبحم ےس دو ۔

ئادیتس ںیہن رک راہسب ھچک ادیم ےل ےک اجان اچاتہ وہں ایک مت ریمی تبحم وک لوبل رکےک ےھجم ںیم مت رپ وکیئ زور ز

 اکی یئن زدنیگ دانی اچوہیگ وہ اےنپ اہھت ںیم ڑکپی اوگنیھٹ اس ےک اسےنم رکات زنیم رپ ھٹیب ایگ

واال الہپ ااسنن اھت وہ اےس ااکنر ائاش وک ھچک ھجمس ںیہن آراہ اھت وہ اہں رکے ای ان وہ صخش اس یک داین ںیم دکتس دےنی 

 !رکےک اس اک دل ںیہن وتڑ  یتک یھت نکیل اس ےک اوب ۔۔۔

 نکیل اےس نیقی اھتوہ اس ےک اوب وک انم ےل اگ ۔۔

وہ دور  ےس تہب رایر رکےت ںیہ ہی یھب وت وہ اتکس ےہ ہک اوب ےن اس ےک ےئل دور  وک یہ وساچ وہ ۔اس  اک اپٹس 

 ائاش  وک وکیئ رفق ںیہن ڑپات اھت وہ احل ںیم ےنیج وایل یکیک یھتایک اھت ایک ںیہن اس ےس 

دور  زنیم رپ ےھٹیب اس ےک رہچے ےک اترثات دےتھکی اےکس ادنر اک احل اجےنن یک وکشش رک راہ اھت نکیل اناکم راہ  

 دیاس اک ویفنکز  رہچہ د ھک رک دور  ےن وخد یہ اس اک اہھت اھتم رک اینپ اوگنیھٹ اس ایلگن ںیم انہپ
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ںیم دو وتفہں ےک دعب اتشب اور اس ےک وادلنی وک اہمترے ر ےت ےک ےئل الؤں اگ ویکہکن ریمے وادلنی اینپ 

اینپ زدنیگ ںیم تہب رصموف ںیہ ریمے امں ابپ یک الطق ےک دعب اگل اگل اشدی رکےکچ ںیہ ان ولوگں یک 

چا ل یسک وک ھچک یھب اتبےن زدنیگ ںیم ریمی وکیئ ہگج ںیہن ےہ اور ہن یہ ریمی زدنیگ ںیم ان ولوگ
فل
ں یک مت ایتر رانہ 

 یک رضورت ںیہن ےہ ںیم وخد بس ھچک کیھٹ رک دوں اگ

نکیل  ب ںیم آوں مت ےھجم ریمے اسھت ڑھکی ولم ۔وہ تبحم ےس اس ےک اہھت رپ وبہس داتی آہتسہ ےس رظنم ےس 

 ےن اوگنیھٹ ےل رک ااھچ ایک اھت ۔ ٹہ ایگ ائاش ینتک دری ایلیک تھچ ہپ ڑھکی اانپ اہھت د یتھک ریہ ۔ایک اس

تہب اسرے وسال اس ےک ذنہ ںیم ےھت نکیل اوگنیھٹ وک دےتھکی یہ رشیلیم یس رکسماٹہ اس ےک وبلں ہپ آیئ 

 سب اب زمدی ھچک ںیہن وسانچ اچیتہ یھت ۔

••••••••• 

 

آ راہ ہک ا ںوں ےن  ایک ا ںوں ےن ںیہمت اوگنیھٹ انہپیئ۔۔۔۔۔! ایک مت چس ہہک ریہ وہ ۔۔۔۔!ےھجم نیقی ںیہن

ںیہمت اشدی ےئلیک رپوپز ایک دکنھ یک وخیش یک وکیئ ااہتن یہ ہن یھت اس ےک اہوھتں ںیم اوگنیھٹ د ھک اےس ھچک ھجمس 

 یہ ںیہن آ راہ اھت ہک وہ سک رطح ےس اینپ وخیش اک ااہظر رکے

 ارگ دنہل ہن ینب  وہیت وت ًانیقی ڑگنھبا ڈاپ ا رشوع رک یکچ وہیت ۔

 یھب نیقی ںیہن آراہ اھت ایک ںیم یسک ےک ےئل اینت امہ وہ  یتک وہں  ۔ائاش وخد ےب ینیقی یک تیفیک ںیم یھتےھجم وخد 
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 نکیل ا ںوں ےن ےھجم آیئ ول وی ںیہن وبال ۔ااچکن ائاش وک اید آای

انہپیئ ےہ ایھب آیئ ول وی وبےنل یک اجنگشئ ریتہ ےہ ایک۔۔۔۔۔! وہ مت ےس رایر رکےت ںیہ ایس ےیل ںیہمت اوگنیھٹ 

 ۔دکنھ ےن وفراً اس یک ابت یک یفن یک وت وہ رھپ رکسما یئ

وہ ہہک رےہ ںیہ ہک دنپرہ دن ےک دعب  ب وہ واسپ آںیئ ےگ بت اتشب رس اور ان یک یلمیف وک الںیئ ےگ ر ےت ےک 

 ےیل وہ اینپ یلمیف رپ اابتعر ںیہن رکےت ۔ائاش ےن اےس اتبای

دلنی یک الطق وہیکچ ےہ وہ دوونں اےنپ اےنپ الفئ ںیم رصموف ںیہ ایس اہں اتشب ےن ےھجم اتبای اھت ان ےک وا

ےئل اب اھبیئ وک یھب اینپ الفئ ںیم رصموف وہ اجان اچےیہ وہ یھب اہمترے اسھت دکنھ ےن وخیش ےس ےتہک 

ایل  وہےئ اس ےلگ ںیم ابزو ڈاال ائاش  سب رکسماےئ اج ریہ یھت ہی اجےن ریغب ےک آےن وایل زدنیگ اس ےک ےئل ایک

 لیھک لیھک ریہ ےہ

••••••• 

 

وپری لفحم ںیم ہن وت اس ےن ایح ےک رہچے یک رطف داھکی اھت اور ہن یہ اس ےک اپس آایاور ہن یہ اس ےس الم اھت 

 اہیں کت ہک رمس کت دوونں ےن اسھت ںیہن یک یھت

 ےک اسھت وھچڑ دای وہ وت اتشب ےک اسھت یہ اھت راحین ےن اےس اینت اتیمہ یہ ںیہن دی یھت سب اےس زرھہ مگیب

 آیٹن زرھا ےن اس اک تہب اسھت دای رہ ہگج اس ےک اسھت اسھت رںیہ بس وک اس ےس تہب اےھچ ےس ولماای
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  ب ہک ایح اک اسرا دایھن راحین اھت ش  اس یک رطف د ھک ںیہن راہ اھت  یھب وہ اس یک وتہج یک رمزک وہا رکیت یھت

اہیں ےہ  اج ان ےک اپس زرہہ مگیب وک اکم ںیم رصموف د ھک رک راحین اھبیھب بک ےس ایلیک ڑھکی ںیہ اور وت 

 اتشب ےنراحین ےس اہک

ایر ےھجم تہب اکم ےہ وضفل ںیم ایلیک ڑھکی ےہ مک ول، ںیہ ایک اہیں۔۔۔ یسک ےک اپس یھب اج  یتک ےہ راحین 

 رصموف ادناز ںیم وبال  ب ہک اتشب وک اس یک ہی ابت ایھچ ںیہن یگل یھت

اجیتن وت ًانیقی یسک ےس ابت رک ریہ وہیت ۔۔ مت یھب ےب ووقف وہ ایسی رحںیتک رک رےہ وہ ہی اسرے وہ اہیں یسک وک 

اکم وہےت رںیہ ےگ مت اجؤ اھبیب ےک اپس اںیہن ولوگں ےس ولماؤ اںیہن رفنکلبیٹ لیف  رکواؤ دوھکی وت یہس اچیبری 

 ینتک رپاشین ںیہ اتشب ےن رقتابی اےس زئادیتس ایح ےک اپس اجیھب

ایک رطہقی ایح اہیں اےلیک ڑھکی ایک رک ریہ وہ ہی اےنت ول، ںیہ ےھجم اینپ رطف وتمہج رکےن یک اجبےئ یسک ےس  ہی

 ابت یھب رک ےن یک وکشش رک یتک وہ وہ آوھکنں ںیم ہصغ ےیل نکیل رہچے رپ رکسماٹہ اجس رک وبال اھت

 راحین ںیم اہیں یسک وک اجیتن یہ ںیہن وہ میب ے یسب ےس وبیل

 اس ےک ےجہل  یک رپواہ ےیک ریغب وہ اس اک اہھت اھتم رک ھچک وعروتں ںیم ےل ایگہکبج  

ش  بس یہ رقتابی ےلہپ ےس راحین وک اجیتن یھت اور  ب راحین ےن اہک ہک ایح اس یک ویبی ےہ بس یہ  رکسما رک ہن 

 رصف د ےنھک یگل ہکلب آےگ ےھچیپ یک ابںیت رکےن ںیگل
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 ہپ ڑھکے وہ اجےن ےس وکیئ مت ےس آرک ہی ںیہن وپےھچ اگ ہک مت وکن وہ اور اعترف رکان ڑپات ےہ زسم اکی اسڈیئ

 اس ےک اکن ںیم اتہک وہں واہں ےس الچ ایگ اور وعروتں ےک اسھت وہ وایعق رصموف وہ یکچ یھت ۔

•••••••• 

 وہمیل حبص ےک حبص اےتھٹ یہ وےمیل یک رقتبی رشوع وہیئگ راحین اور ایح  وک آج رات یہ اہیں ےس انلکن اھت ایس ےیل

 وتق راھک ایگ اھت

لک رات راحین  الشیپس ایرس اور زبنی اک اےنپ وےمیل یک دوعت دے رک آای اھت اور اس ےک ارصار رکےن رپ وہ 

 ول، آ یھب ےئگ ےھت

ہکبج اتشب یک رظن وت دکنھ ےس ٹہ یہ ںیہن ریہ یھت ش  کیلب رلک یک اسڑیھ ںیم اینت نیسح گل ریہ یھت اےس 

ںیہن اھت ہک وہ اسڑیھ اسیج ابلس اھبنسل اپےئ یگ نکیل وہ اس وک اےنت وخوصبریت ےس ریکی رک ریہ یھت  یھب نیقی 

ہک اتشب اک دایھن رہ رطف ےس ٹہ رک اس یک رطف اجراہ اھت نکیل زبنی وںیہ یھت سج یک وہج ےس وہ اس ےک 

 ابلکل رقبی ںیہن اج راہ اھت ۔

التش رکےن یک وکشش یک  ب اتشب ےن اس ےک اکن ںیم ےکلہ  دور  اج اکچ اھت ائاش یک رظنوں ےن اےس تہب

ےس آ رک اہک ہک وہ اج اکچ ےہ دو ےتفہ ےک دعب مہ بس اہمترے رھگ آںیئ ےگ وہ رشاریت ادناز ںیم وبال  ب ہک اس 

 ےک اس رطح ےس ےنہک رپ ائاش رظنںی اکھج یئگ
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اکی رظن اسےنم کیلب اسڑیھ ںیم دکنھ اینپ یلیہس وک انہک ہک تہب رایری گل ریہ ےہ اس ےن رکسماےت وہےئ 

 وک داھکی

لک آ ریہ ےہ ہشیمہ ےک ےیل آپ ےک اپس وخد یہ ہہک دےئجی اگ ائاش رکسماےت وہےئ اےس وھچڑ رک دکنھ ےک 

 اپس آیئ

ی

ہ س

 ایک ہہک رےہ ےھتانجب دکنھ ےن اس ےک اکن ںیم وپاھچ وت وہ یھب لھک رک 

 ٹہ روےتک وہےئ اہکہہک رےہ ےھت ابلکل ڑچلی گل ریہ وہ ائاش رکسما

اہں وت وخد وت ےسیج تہب ڈنیہمس گل رےہ ںیہ ایھب آیت وہں ںیم وہ ےصغ ےس  یتہ اس ےک اپس اج یچنہپ اس ابر ہن وت 

 اس ےن امیم یک رپواہ ہن یک

ںیم ڑچلی گل ریہ وہں وت آپ نج گل رےہ ںیہ وہ یھب زوکاٹ نج وہ ےصغ ےس ےتہک وہ ریپ یتخٹپ واسپ اینپ ہگج آ یئگ 

 ہک اتشب وک وت ھجمس یہ ںیہن آای اھت ہک وہ اےس نج ویکں ہہک ریہ ےہ اور وخد وک ڑچلی ویکں ہہک ریہ ےہ ب 

ہکبج یہی اکرانہم  ب اس ےن ائاش وک اتبای اس یک یسنہ اس اک وفارہ وھپےتٹ یہ اتشب ھجمس ایگ ہک ہی اس یک اسیل اک 

    وک یھب ہصغ دال ریہ ےہیہ وکیئ اکرانہم ےہ سج رپ وہ وخد یھب سنہ ریہ ےہ اور دکنھ

 

••••••• 
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 بس ول، تہب ئای رطح ےس کھت ےکچ ےھت اکی اسھت دو اشدایں ڈنیہل رکان یھب آاسن اکم ںیہن ۔

 نکیل اتشب اور راحین ےن بس ھچک تہب اےھچ ےس اھبنسال اھت اور اقمس ےن یھب اس اک وخب اسھت اھبنای اھت ۔

ومں ےس ےنلم آای اھت اس ےک اطمقب ایرس امومں دکنھ ےک زیہج یک وھتڑی دری دووتسں ےک اپس ھٹیب رک اتشب ام

  اسری زیچںی رٹ  ںیم ڈال رےہ ےھت

 امومں ایک آپ ےھجم اانپ اٹیب ںیہن ےتھجمس اور ارگ ےتھجمس ںیہ وت ہی بس ھچک ایک ےہ ۔

دے ش  امہرے روسل  ںیم ہی بس ھچک ےل رک ںیہن اجان اچاتہ ارگ آپ اینپ دکنھ وک ھچک دانی یہ اچےتہ ںیہ وت وہ

 اہلل ےن اینپ یٹیب وک دے رک رتصخ ایک اھت ہی بس ھچک ےھجم ںیہن اچےیہ

 وخیش وت ےھجم بت وہ یگ  ب ریمی ویبی اےنپ رھگ ںیم اکی اجےئ امنز حیبست اور اےنپ نسح االخق اکونر الےئ

بس زیچوں یک وکیئ اتشب ےن اںیہن روےنک یک تہب وکشش یک نکیل امومں ںیہن رےک اتشب ےک رھگ ںیم ان 

اتیمہ ںیہن یھت ویکہکن وہ اانت اگنہم اور سیفن رفرچین رےتھک ےھت ہک سج ےک اسےنم ان بس یک وکیئ اواقت یہ ںیہن 

 اتپ یھت امومں وت سب اےنپ دل یک وخااشہت وک وپرا رک رےہ ےھت

ا ےن اگل ہکبج 

 

ھي
 
ن ب

وہ وھتڑی دری ےلہپ یہ ڑبی آںیئ ےھجم آپ ےس ھچک تہب رضوری ابت رکین ےہ وہ اںیہن زئادیتس 

 لکشم ےس اس  رک اکیٹس ےک اہسرے دکنھ اک اسامن ولڈ رکوا رےہ ےھت

 اب اس ےن اکی افلئ ان یک رطف ڑباھںیئ وت وہ ویفنکز ےس د ےنھک ےگل اٹیب
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 ہی ایک ےہ ا ںوں ےن وپاھچ

ایتر رکوایئ ےہ  آپ ےک ےٹیب یک رطف ےس آپ ےک ےئل وھچاٹ اس ٹفگ ےہ امومں آپ یک داکن ںیم ےن دوابرہ

اور رقض داروں وک ان یک اسری رمق ادا رک اکچ وہں اور ںیم ےن وکیئ آپ رپ ااسحن ںیہن ایک ہی ریما رفض ےہ ںیم 

آپ اک اٹیب وہں ایس ےیل وکیئ یھب ایسی ابت رک ےک ریما دل تم داھکےیئ اگ وہ  ھچک ےنہک ےس ےلہپ یہ وبل ڑپ اامومں 

 ےئگےک اپس ےہ ےسیج اافلظ یک  مت وہ

ہکبج دروازے ےک رقبی ڑھکی اینپ آوھکنں ےس یمن اصف رکیت وںیہ ےس ٹلپ یئگ اس ےک امومں ےن اس ےک 

ےئل ابلکل حیحص ااسنن اک ااختنب ایک اھت وہ چس ںیم زہشادہ اھت ش  اینپ زہشادی اور اس ےک اونپں یک رہ تبیصم وک وخد 

 رپےل رک لح رکات اھت۔

 یک نکیل اےس دور دور کت وہ ںیہک رظن ںیہن آیئ ہک اس اویچن آواز ںیم اتشب ےن ادنر اھجےنکن یک تہب وکشش

وباللک ابرات ےل ےک آؤں اگ ۔نکیل وہ اس ےک ابت اک ارث یتیل وہیئ اجن وبھج رک ادنر پھچ ےک یھٹیب یھت ایس 

  ےئل ےتسنہ وہےئ اس ےک اجےن اک ااظتنر رکےن یگل

•••••••• 

  اموحل اس اک ت رظت اھت وہ بس ھچک اونگر رک ایگ اہیں کت ہک اےنپ ڈیب رپ راحین ےن رمکے ںیم دقم راھک وت وخاانب

 ےھٹیب وش د یک وخوصبریت کت اور اےنپ ڑپکے ےل رک دیساھ واش روم ںیم دنب وہ ایگ



       از

 

می ٹ
ل
 اتکب رگنی -------جی اشہ   -وس

Posted On Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 333 

واسپ رمکے ںیم آای وتاےس ڈیب ےک اجبےئ وصےف رپ ےھٹیب داھکی  وہ رمکے یک الٹئ آف رکات وخد یھب ڈیب رپ  ٹی 

اےنپ العوہ وکیئ ںیہن  وہ نکیل وھتڑی دری ےک دعب اےس ےنکسس یک آواذ یانیئ یھت یسک ےن اس اک دل یھٹم  ایگ ےسیج

 ںیم اجیھب نکیل وہ ااھٹ  ںیہن اےسی یہ ڑپا راہ

نکیل بک کت اےسی روےت داتھکی بک کت اس ےک آ وس ئاداتش رکاتاس ےن اس  رک الٹئ ان یک اور اس ےک 

 اپس زنیم رپ آ اھٹیب ۔

ےک دقم اینپ رطف ڑبےتھ د ھک رک اکی لپ ےک ےیل ایح رظن ااھٹ رک اس یک رطف داھکی اس یک آوھکنں ںیم  اس

 ادیم یھت

۔زیلپ روان دنب رکو ایح۔ریمے اسےنم ان بس ڈراومں اک وکیئ بلطم ںیہن ےہ تقیقح ہی ےہ ہک مت اس یکےک 

رے اونپں ےک ےیل ایک ےہ  یھب ںیم ھجمس ےس تبحم رکیت وہ ہی اشدی رصف اکی  وھجمات ےہ ایح۔ش  مہ ےن امہ

اتکس وہں اہمتری فیلکت اجاتن وہں ہی بس ھچک اہمترے ےئل آاسن ںیہن ےہ   ہی درد ہی فیلکت بس ھچک ایس ےک 

 انم یک وہیگ ۔

ویکہکن ںیم اجاتن وہں تبحم فیلکت دیتی ےہ درد دیتی ےہ  ںیم ےن یھب ہی وتق زگارا ےہ ہی فیلکت ہہس اکچ وہں ہی 

ت ۔۔۔ںیم ھجمس اتکس وہں ہک ےسیج اسری زدنیگ اچوہ وہ  ب آپ ےس دور وہاجےئ بت فیلکت وہیت ےہ ںیم احمل

 اہمتری فیلکت ھجمس اتکس وہں

نکیل زیلپ دخا ےک ےئل ےھجم زمدی اس درد ںیم التبم ہن رکو ےھجم ابر ابر ہی ابت تم اید دالو ہک سج یکیک وک ںیم ےن 

 ڈیب رپ ریمی دنہل اج ےک ریمے یہ رمکے ںیم یسک اور ےک ےئل رو ریہ ےہ دویایگن یک دح کت اچاہ وہ ریمے
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دخا ےک ےئل سب رک دو اور انتک کت درد دانی اچیتہ وہ۔ںیہن ئاداتش رک اپ راہ ںیم ایح ںیہمت یسک اور ےک ےئل ڑتےتپ 

رے اسےنم ںیم د ھک رک ڑتپ راہ وہں لپ لپ اینپ تبحم وک رمےت د ھک رکڑتپ راہ وہں ںیم اہھت ش ڑات وہں اہمت

 ےن وبجمری ںیم ر ےت وک ش ڑا ےہ

ریمی وبجمری اک افدئہ تم ااھٹؤ اب یھب وتق ےہ زیلپ امام اور ڑبی امام وک عنم رک دو ریمے اسھت ےنلچ ےس اتب دو ےہ 

ہک مت ریمے اسھت آ ںیہن  یتک اکی دوھکی ریمی رطف ایک مت ھجم ںیم وکیئ اہرا وہا صخش رظن ںیہن آات ںیم ےسیک 

 وہسں اگ ہک رہ وتق یسک اور ےک ےئل روات

وہ تریایگن ےس اس اک رہچہ د ھک ریہ یھت اس یک رظن ںیم اس ےک آ وس اس یک فیلکت بس ویص ےک ےیل اھت ہن ہک 

راحین ےک ےیل وہ اےس ےسیک اتبیت ہی بس ھچک راحین ےک ےئل ےہ وہ  اےس اےنپ آ وس اصف رکےت وہےئ د ھک 

 ےیل وکیئ اافلظ اس ےک اپس ومش د ںیہن ےھت ۔ ریہ یھت ۔نکیل ھچک ےنہک ےک

وہ ول، آج رات یہ ےنلکن واےل ےھت نکیل وثہیب ےن رات اک رفس رکےن ےس عنم رک دای وہ ول، حبص اجےن واےل 

ےھت نکیل راحین اےس اےنپ اسھت ںیہن ےل ےک اجان اچاتہ اھت اےس نیقی اھت وثہیب اورزہمئ اےس اس ےک اسھت جیھب 

 رک یہ دم ںیل ںیگ

°°°°°°°° 

ابرات آ یکچ یھت اتشب ےک دےی وسیپں ےس ا ںوں ےن دکنھ یک اشدی اک اھکان اور اےنپ ھچک ول، دووتسں وک 

 رقض ادا رک دای اھت ۔اور اشدی ےک دعب وہ داکن وک یھب دوابرہ وھکےنل اک ارادہ رےتھک ےھت
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 وہ رصف انم اک ںیہن ہکلب چس ںیم ان اک اٹیب اثتب وہا اھت ۔

رس وک رگےت وہےئ اھتم ایل اھت ۔ان یک رمک یک ڈہی اب اشدی  یھب یھب کیھٹ ہن وہیت نکیل اتشب ان ےک اس ےن ای

 ےئل یسک وبضمط اہسرے ےس مک ہن اھت

 دکنھ یک ریتصخ رکےت وہےئ اہجں وہ تہب وخش ےھت وںیہ ان یک آںیھکن رپ من ںیھت ۔

اکی زیچ یھت ےسج وہ رصف اس ےک ےیل انب رک  ا ںوں ےن دکنھ وک تہب ومعمیل زیہج دای اھت ۔اور ان بس ںیم

 الےئ ےھت

دےیھکی زاین اھبیئ آپ یھب آپ یک یٹیب آج رتصخ وہےن اج ریہ ےہ اےس اےنپ ےنیس ےس اگلےئ ا ںوں ےن وہ 

 ہفحت اس ےک وحاےل ایک ۔

 ہی اکی تہب یہ وخوصبرت وصتری یھت ۔ےسج د ھک رک دکنھ اس یک آوھکنں ےس آ وس زمدی ےنہب ےگل ۔

 وحہلص دےنی ےک ےئل اتشب ذرا اس آےگ وہا اھت  ب اس ےن وہ وصتری اتشب ےک اسےنم یک ۔نکیل اس وصتری اےس

 وک دےتھکی یہ ےسیج آامسن اس ےک رس رپ آ ایگ اھت

وہ ریخایگن ےس بس ھچک د ھک راہ اھت ۔اےس ھچک ھجمس ںیہن آراہ اھت سب اس اموحل ںیم اےس نٹھگ یس وہےن یگل اےس 

 اس اک اسسن دنب وہےن اگل ےہ اتگل اھت ےسیج

••••••• 
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ریتصخ وہ یکچ ںیھت دکنھ ہشیمہ ہشیمہ ےک ےئل اتشب ےک رھگ آ یکچ یھت وہ اگڑی ںیم یھب ابلکل اخومش اھت  ب 

ہک دکنھ وصتری اےنپ ےنیس ےس اگلےئ لسلسم رویت ریہ اس ںیم اینت تمہ یھب ںیہن ریہ یھت ہک دکنھ وک اےنپ 

ا اتکس وہ سب اخومش رظنوں ےس اےس داتھکی راہ اب کت نیقی ںیہن آراہ اھت ہک اس اک ےنیس ےس اگل رک اخومش رکو

 امیض اکی ابر رھپ ےس اس ےک اسےنم آ ڑھکا وہا ےہ وہ یھب اس یک تبحم ےک روپ ںیم

 ریتصخ ےک دعب وہ دکنھ وک رھگ وت ےل آای نکیل وخد ہن اجےن اہکں اغبئ وہاکچ اھت رومسں رپ رںیمس ادا وہ ریہ یھت

نکیل اب کت اس اک وکیئ اات ہتپ ہن اھتآرخ ہی یکاک ایگ وت ایگ اہکں روضان اور زرہا ےک وبلں رپ سب اکی یہ وسال اھت 

 وہ اانت ریغ ذہم دار وت  یھب یھب ںیہن اھت ہی ًانیقی اےس وکیئ تہب رضوری اکم آایگ وہاگ ورہن ااسی  یھب ںیہن رکات

 اس اک ااظتنر رکیت ریہ روضان اور زرہہ وت ابر ابر اس ےس ذعمرت دکنھ ےن اسری رمس اےلیک ادا یک اور لسلسم

رک رےہ ےھت اور ابر ابر اتشب اک وفن الم رک اس ےس ابت رکےن یک وکشش رک رےہ ےھت نکیل ان اک وفن یھب دنب اھت 

 وہ اخومیش ےس ںیہک الچ ایگ اھت اہک وکیئ ںیہن اجاتن اھت اور روضان اور زارا وک یھب ادنزا ہن اھت

وہ وت وخد یھب ںیہن اجاتن اھت ہک وہ اہکں آ ایگ ےہ اس ےک اسھت آرخ وہ ایگ اھت انتک وخش اھت وہ اشدی ےس اور ااچکن 

اس اکامیض اس ےک اسےنم آایگ ۔اس یک دکنھ اس ےس رفنت رکیت یھت ےب احتہش رفنت وہ اس ےک امں ابپ 

 اھت دکنھ اس ےس رفنت رکیت یھت ہک ابت وسچ اک اقلت اھت وہ اقلت اھت ۔اس ےن دکنھ ےک وادلنی وک لتق ایک

 وسچ رک اس ےک رس ںیم درد وہےن اگل اھت

سج یکیک وک وہ دویاونں یک رطح اچےنہ اگل اھت وہ ایس یک رفنت اک اکشر وہ اکچ اھتارگ اس وک ہتپ لچ ایگ وت وہ ےھجم وھچڑ 

 ںیہن ےہ آج ںیہن وت لک ےس ہتپ لچ اجےئ اگ رک یلچ اجےئ یگ ںیہن ںیم اےس  یھب ہتپ ںیہن ےلچ وت اک نکیل چس اتپھچ
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۔اہں نکیل بت کت ںیم دکنھ وک اےنپ رقبی رک ولں اگ ہک وہ ھجم ےس رفنت ںیہن رک اپےئ یگ اہں وہ ھجم ےس 

 رفنت ںیہن رکے یگ وہ ھجم ےس تبحم رکیت ےہ ںیم اس ےس اھجمسؤں اگ ہک ریمی وکیئ یطلغ ںیہن یھت

 اکرہ چس ریمے رایر ےک اسےنم وھچاٹ ڑپ اجےئ اگ وہ رصف ےھجم وسےچ یگ رصف ےھجم ںیم اےس اانت رایر دواگن یک داین

اچےہ یگ ںیم بس ھچک کیھٹ رک دوں اگ ںیم بس ھچک کیھٹ رک اتکس وہں دکنھ ریمی ےہ ںیم اےس وخد ےس دور 

اھت ہک اینپ  ںیہن اجےن دوں اگ ۔وہ اسری رات وخف ےس گنج یکات راہ ۔اس وتق انتک ےب نیچ اھت ہک دل رک راہ

 اجن دے دے اور اےس دکنھ یک رفنت ئاداتش ہن رکین ڑپے

نکیل ںیہن وہ ااسی ںیہن رک اتکس اھت اےس دکنھ وک اچسیئ اتبین یھت اہں اس ےن وسچ ایل اھت ہک وہ وخد اس وک بس ھچک 

اجےن اک  اتبےئ اگ نکیل ایھب ںیہن بت  ب وہ رہ رطح ےس اےس لوبل رک یکچ وہیگ  ب دکنھ ےک اپس ےس دور

 وکیئ راہتس ںیہن ےچب اگ

 اہں اس ےناس وعرت ےس و ہہ ایک اھت ہک ںیم آپ یک یٹیب اک ایخل روھکں اگ اےس  یھب اہنت ںیہن وھچڑوں اگ

آیٹن ںیم اانپ و ہہ اھبن ؤں اگ ںیم آپ یک یٹیب اک تہب ایخل روھکں اگ ےھجم ایک اتپ اھت ہک ےسج ںیم رہ ہگج ڈوھڈن راہاھت وہ 

یہ رھگ رپ ےلم یگ ۔ریمی ویبی ےک روپ ںیم آیٹن ںیم اانپ و ہہ اھبن ؤں اگ آپ یک یٹیب اک اانت ایخل ےھجم ریمے 

روھکں اگ انتج آپ ےن  یھب وساچ یھب ںیہن وہاگ و ہہ رکات وہں آپ ےس وہ آامسن رپ داتھکی ںیہک اگمگجےت اتسروں 

 ےس اخمک بط اھت
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ن رکےت رےہ اس رطح ےس وکیئ اینپ دنہل وک وھچڑ رک اجات ےہ اہکں ےھت مت اتشب اسری رات مہ ںیہمت وف

ں اہمونں ےک اسےنم 
 
ی ہ 
 م
ہ

اسری رات وہ اہمترے روم ںیم یھٹیب اہمترا ااظتنر رکیت ریہ اور ینتک رشدنمیگ وہیئ 

 ےھجم نیقی ںیہن آراہ ایک اس وہج ےس اشدی یک اچمریھک یھت مت ےن مت ااسی ےسیک رک ےتکس وہ اتشب ۔روضان  اصبح

 ےن ےصغ ےس وپاھچ آج تہب اسولں ےک دعب اںیہن اس رپ ہصغ آای اھت

اباب وہ درالص ریما اکی دوتس تہب ڑبی رپاملب ںیم اھت اور ارگ اس ےلئسم ںیم اس یک دمد ںیہن رکات وت اشدی دوتس 

وہ طلغ ےہ  الہکےن ےک اقلب ںیہن راتہ امی وسری ھجم ےس یطلغ وہیئگ ںیم ھجمس اتکس وہں ںیم ےنش  یھب ایک ےہ

ایھب دکنھ ےک اپس اجرک وسری وبل دوں اگ اشدی وہ ھجم ےس تہب انراض وہ یئگ ۔روضان اصبح ےس اہبہن 

 رکےت وہےئ اےنپ رمکے یک اجبن آای اھت

و م  نسح ےئل رہگی دنین وس ریہ یھت ۔اس یک وصعمتیم اتشب وک اینپ رطف 
صع
م

اہجں وہ اس ےک ڈیب رپ اانپ وہرشاب

م ااھٹات اس ےک اپس آای ۔ہی اس یک زہشادی یھت سج ےس وہ ہن اجےن ےنتک اسولں ےس ڈوھڈن چنیھک ریہ یھت وہ دق

 راہ اھت ۔

وسری ریمی اجن نکیل آج ش  یطلغ یک ےہ وہ آدنئہ  یھب ںیہن رکوں اگ ںیم اہمترا اانت ایخل روھکں اگ انتج وکیئ 

  واش روم ںیم دنب وہ ایگ ۔یھب ںیہن گل اتکس  آیئ رپوسم وی  اس ےک امےھت ہپ بل راتھک اس  رک

واسپ آای وت وہ ڈیب رپ یھٹیب رویھٹ رویھٹ یس اینپ آںیھکن لسم ریہ یھت ۔اتشب رکسماےت وہےئ اس ےک اپس آای 

 اس ےس ےلہپ ہک وہ اس  رک ابرہ یلچ اجیت اتشب ےن اس اک اہھت اھتم رک اےس اےنپ ےنیس ےس اگل ایل
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 ےلئسمںیم اھت ارگ اس اک  ہلئس لح ںیہن رکات وت اچبرے وک تہب ئاا اتگل ایر تہب ڑبی رپاملب ںیم سنھپ ایگ اھت دوتس

۔مت وت ریمی یہ وہ اب اسری زدنیگ ریمے اپس یہ روہیگ ۔مت وت ریمی رپوملب ھجمس  یتک وہان ۔نکیل ارگ ںیہمت 

 ںیہن اتگل ہک ےھجم اس یک دمد رکین اچےئہ یھت وت آیئ امی ریلی وسری

تس یک دمد رک ےک تہب ااھچ ایکوہ اس ےک اکونں کت اجےت اہوھتں وک اھتم رک وبیل ںیہن اتشب آپ ےن اےنپ دو

 سج رپ اتشب ےن رکسماےت وہےئ اےس اےنپ ےنیس ےس اگلای

ےھجم اتپ اھت مت ریمی رپاملب وک رضور  وھجم یگ نکیل اب ریمی دورسی رپوملب وک  وھجم ۔وہ روامین ادناز ںیم اتہک اس 

 دکنھ ےن اےس داکھ امر ےک وخد ےس دور ایک ےک رہچے رپ ےنکھج اگل  ب

ےلہپ ہنم داھکیئ دںی ریمی وہ اہھت الیھپ اس ےک اسےنم اس ےس اانپ قح امگن ریہ یھت ۔ ب اتشب ےن رکسماےت 

وہےئ اسڈیئ لبیٹ ےس اکی رسخ ڈیب اکنیل سج ںیم ومش د دو  یتمی اور سیفن نگنک  د ھک رک دکنھ ےک وبلں رپ 

 رکسماٹہ لیھپ یکچ یھت

ہ ےبینیقی ےس د یتھک وپےنھچ یگل ۔
ّ
 ہی ریمے ےئل ےہ ۔۔۔۔!و

ںیہن ہی ںیم ےنچنہپ واال وہں رشارت ےس ےتہک اتشب ےن  دکنھ  اک اہھت اھتےتم وہےئ اس ےک اہھت ںیم نگنک 

 انہپےئ ۔
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اب ااجزت ےہ وہ اس یک وھٹڑی وک اورپ رکےت وہےئ اس ےک وبلں وک دےتھکی وہےئ وبال ۔ہکبج دکنھ ےن 

اےت وہےئ اینپ آںیھکن دنب رک ںیل اس یک راضدنمی رپ وہ اس ےک رہچے رپ اکھج یہ اھت ہک ابرہ ےس یسک ےن رکسم

 دروازہ اجبای

دکنھ یب یب اتشب اصبح  آپ اک ان ےت رپ ااظتنر ایک اجراہ ےہ ابرہ امام اور امیم یج آیئ وہیئ ںیہ ۔اور ہہک رہء ںیہ ہک 

اس اک ومڈ اگبڑ رک واسپ اج یکچ یھت ۔ ب ہک المزہم یک آواز رپ ارلٹ وہیت وفرا ابرہ آاجںیئ ۔المزہم رکےت وہےئ 

 دکنھ وفرا واش روم یک رطف ڑباھ دی یھت ۔

°°°°°°°°°° 

 

راحین ےن تہب وکشش یک ہک مہ اس ےک اسھت ہن آےئ نکیل رھپ یھب زہمئ اور وثہیب ےن اےس اس ےک اسھت چیب 

 ہن وبال ۔ہکبج ایح وھتڑی دری ںیم اس ےس ھچک ہن ھچک وپےنھچ یک وکشش رک یہ دم ایل اھت ۔الفٹئ ںیم یھب وہ اکی ظفل

 رک ریہ یھت وہ اےس لمکم وطر رپ رظن ادناز رکات اےنپ رہچے رپ روامل رھک رک وسےن اک ڈراہم رکےن اگل

ےئل رویت  نکیل ایح ےن یھب وسچ ایل اھت ہک اس ابت وت وہ ا ےس انم رک یہ دم ےل یگ وہ اےس اتبےئ یگ ہک وہ اس ےک

 ےہ اس ےک آ وس اس یک تبحم رہ زیچ رپ رصف اور رصف اس اک قح ےہ
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اس ےن ایطلغں یک یھت اشدی تہب زایدہ نکیل اب وہ اینپ ویطلغں اک ازاہل رکان اچیتہ یھت اورراحین ےک اسھت اکی 

ور اےس نیقی اھت یئن زدنیگ یک رشواعت رکان اچیتہ یھت سج ںیم رصف وہ اور راحین یسک رسیتے یک ہگج ہن ےچب ا

 ہک تہب دلج ااسی وہاگ وہ  اس وک دوابرہ اینپ رطف وتمہج رکےن ںیم اکایمب وہاجےئ یگ

راحین اےس رھگ وھچڑ رک ہن اجےن اہکں اغبئ وہ اکچ اھت ہکبج ایح ےن ہن رصف اےنپ رھگ وک اکمچ راہ اھت ہکلب اس یک دنسپ 

 یھب ایتر ایک اھت ۔ےک اطمقب ڑپکے نہپ رک اس ےک ےیلاس یک دنسپ اک اھکان 

رات ےک اسےئ رہگے وہےن ےگل وت اےس وخف آےن اگل ہن اجےن وہ اہکں رہ ایگ اھت اور وہ اس رھگ ںیم  ایلیک یھت 

آس اپس اور ٹیلف وتےھت نکیل رصف یکوکں ےک آرخی ڈلبگن ںیم اکی یلمیف ریتہ یھت ۔نکیل اب وہ اےنپ ڈر 

 ن وک وت وےسی یھب وضفل ںیم یسک ےک ےلگ ڑپان رہزگ دنسپ ںیہن اھتیک وہج ےس واہں وت ںیہن اج  یتک یھت اور  راحی

راحین آپ اہکں رہ ےئگ ےھت دلجی ےس یھب واسپ آےئ ےھجم تہب ڈر گل راہ ےہ وسےتچ وہےئ لسلسم ادرھ ےس 

 ادرھ لہٹ ریہ یھت  ب اےس یٹنھگ یک آواز یانیئ دی

تہب ڈر گل راہ اھت زیلپ آپ دلجی آای رکںی ورہن ریما اہیں دخا اک الھک الھک رکش ےہ اہکاپ آ ےئگ راحین ےھجم اےلیک 

 رانہ لکشم وہ اجےئ اگ وہ زیتی ےس  یتہ یھت اس ےک ےنیس رپ اانپ رس رےھک وہےئ اس ےک رگد ابزو الیھپ یئگ

  ب راحین ےن اےلگ یہ ےحمل اےس وخد ےس دور ایک
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وہ ہی بس ھچک رصف اور رصف امں اور ریمے اسےنم ہی ڈراےم رکےن یک رضورت ںیہن ےہ ایح اینپ دح ںیم ر

وھچیٹ امں ےک اسےنم ۔اہیں آزاد وہ اچےہ وہ یسک ےک ےیل آ وس اہبؤ ای اس ےک اسھت زگارے وہےئ احملت ںیم 

 .یتیج روہ ےھجم وکیئ رفق ںیہن ڑپاتوہ ےصغ ےس اتہک ادنر اج اکچ اھت ہکبج ایح یک آوھکنں ںیم یمن ےنلیھپ یگل

اصف رکےت اس ےک ےھچیپ آیئ یھت سج رپ وہ زمدی ئا  ااھٹ ںیم ےن ںیہمت عنم ایک ایح اینپ آوھکنں ےس آ وس 

 ےہ ایح ریمے ےھچیپ آان دنب رکو اہمترا رمکہ ںیہمت داھک اکچ وہں اجؤ وس اجؤ واہں اس ابر وہ زمدی ےصغ ےس وبال اھت

ں ےک اسھت آواز ںیم یھب من راحین اھکان وت اھک ںیل آپ ےک ےئل ںیم ےن یھب حبص ےس ھچک ںیہن اھکای ایح یک آوھکن

 یھت ےسج راحین اونگر رک ایگ

وت ںیم ےن اہک اھت حبص ےس  ولیک یھٹیب روہ اجؤ اجرک اھکان اھکؤ اور وس اجؤ آج ےک دعب ریما ااظتنر رکےن یک رضورت 

 ںیہن ےہ ںیم اھکان ابرہ ےس اھک ےک آات وہں اور وںیہ ےس اھکؤں اگ

 وہ ےتہک وہےئ ےس ابرہ اجےن اک ا

ن

ں

حق
 
ب

اشرہ رکےن اگل ایح ےسیج وبت ینب اےس د ھک ریہ یھت اےس وںیہ ڑھکا د ھک رک ر

وک زمدی ہصغ ےن اگل  ب اےلگ یہ ےحمل راحین ےن اس اک اہھت اھتام اور رقتابی ےتٹسھگ وہےئ اےس اےنپ اسھت 

 دورسے رمکے ںیم ےل آای

ھا رے ہی ڈراےم ھجم رپ ںیہن

م

 

ب

ںیلچ ےگ اہیں وھٹیب اسرا دن اس رھگ ںیم روہ  ںیم ںیہمت ےلہپ یہ اتب اکچ وہں ہک 

اور سب اےس اید رکو نکیل ھجم ےس یسک یھب مسق اک قلعت رےنھک یک یطلغ تم رکان  لک حبص ایتر رانہ ویوینریٹس ںیم 

 اہمترا اڈینشیم رکواان ےہ  ۔
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 نکیل راحین اگل رمکے ںیم ۔۔۔۔۔۔۔

 

 ںیہن ےہ ںیہمت اےنپ رمکے ںیم ہگج ویکں دوں ہی اہں اگل رمکے ںیم ارگ ریمی زدنیگ ںیم یہ اہمتری ہگج

اسرے ڈراےم رصف اور رصف امں اور وھچیٹ امں ےک اسےنم اس ےس زایدہ ھجم ےس اور وکیئ ادیم تم رانھک وہ 

 اتہک وہا اےنپ رمکے ںیم الچ ایگ  ب ہک وھتڑی دری ےک دعب وہ اانپ ہصغ دروازے رپ اکناتل رمکے ںیم دنب وہایگ

رےنک اک انم ںیہن ےل رےہ ےھت نکیل اکی ےئن دن ےک اسھت وہ ان ےک دولں ںیم اینپ ہگج انبان اچیتہ ایح ےک آ وس 

 یھت

 

°°°°°° 

وےمیل یک رمس ادا وہ ریہ یھت وہ اکسیئ ولب ےگنہل ںیم وخوصبریت یک دحوں وک وھچ ریہ یھت ہکبج اس ےک اسھت یہ رھتی 

وکیئ ان یک رعتفی رک راہ اھت ۔ول، وت اںیہن اچدن وسرج یک  سیپ وسٹ ںیم اھٹیب اتشب یھب اینپ اثمل آپ اھت رہ

 ش ڑی ہہک رےہ ےھت ۔

زرھہ ےس ےنلم وایل رہ وعرت سب یہی ہہک ریہ یھت ہک اچدن یس وہب الیئ وہ سج رپ رکسماےت وہےئ اہں ںیم رس الہیت 

 واعق امیہن یک وہب اچدن ےس مک ہن یھت ۔
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ائاش ےک اکم وت اہیں رپ اےسی رشوع وہےئ ےھت ہک  مت وہےن اک انم  ائاش اور اباب یھب وےمیل رپ آےئ وہےئ ےھت

ںیہن ےل رےہ ےھت اباب اےنپ دووتسں ےک اسھت رصموف ےھت  ب اںیہن ھچک افےلص رپ وخد رپ وکیئ رظنںی وسحمس 

 وہیئ

 اھت  ب ا ںوں ےن ڑم رک داھکی وت آوھکنں ںیم ااچکن یہ ہصغ رھب آای نکیل اس ےس زایدہ ہصغ وت اںیہن اتب آای

 ااچکن اقمس اس ےک اپس آ رک راک

ایک وہا راہین مت اس رطح ےس رو ویکں ریہ وہ اےس ئای رطح ےس روےت ےھت رک اقمس رپاشین اس اس ےس وپےنھچ 

 اگل ہکبج اس یک رظنوں ےک اعتبق ںیم دےتھکی وہےئ میظع اصبح وک د ھک رک وہ یھب رپاشین وہ ایگ اھت

 ےس رظن ریھپےت وہےئ زیتی ےس واہں ےس  لک ےئگ ہکبج راہین اقمس ےک  ب اےلگ یہ ےحمل میظع اصبح ےصغ

 ےنیس ےس یگل ئای رطح ےس روےن یگل

اقمس ھچک ااسی وہ اجےئ ہک اباب ےھجم اعمف رکدے ھچک ااسی وہ اجےئ ہک بس ھچک کیھٹ وہ اجےئ ںیم ایک رکوں  ںیم 

  رک ائا ش وفراً راہین ےک اپس آیئ یھتسک رطح ےس ان ےس اعمیف اموگنں اےس روےت اور اباب وک اجےت د ھک

اہلل رپ نیقی رںیھک آیپ ان اشءاہلل بس ھچک کیھٹ وہ اجےئ اگ وہ اےس اےنپ ےلگ ےس اگلےت وحہلص دےنی یگل  ب 

 ہک راہین ئای رطح ےس رو ریہ یھت
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 ایک رکوں ےک اباب ھچک کیھٹ ںیہن وہاگ بس ھچک رخاب وہایگ اباب ےھجم  یھب اعمف ںیہن رکںی ےگ ںیم ایک رکوں ااسی

ےھجم اعمف رک دںی وہ وھپٹ وھپٹ رک روےت وہےئ اس ےک ےنیس ےس آ یگل اس ےک یسک یھب وسال اک ش اب 

 ائاش ےک اپس ںیہن اھت

°°°°°°°°°° 

راحین وت ںیہن اھت نکیل وثہیب وھتڑی دری ےک ےئل وےمیل رپ آیئ یھت راحین ےک زبسن یک وہج ےس اےس رہ احل ںیم 

 اھت ۔اس ےک ےئل وہ اتشب ےس ےلہپ یہ ذعمرت رک اکچ اھت اور اب وت وکیئ ارتعاض ہن اھت ۔ لک واسپ اجان

وہمیل یک رمس  مت وہیئ ۔وت دکنھ وک الرک اس ےک رمکے ںیم اھٹبای ایگ  ب ہک امہمونں وک رتصخ رکےک اتشب 

 ےب ینیچ ےس رمکے ںیم آای اھت نکیل ڈیب رپ اس یک دنہل ںیہن یھت وہ رپاشین وہا

  اہکں وہ مت وہ اےس وپرے رمکے ںیم التش رکےن اگل نکیل ہن اجےن وہ اہکں یھت  ب ہک اس ےک اس دکنھ

رطح ےس ےب ینیچ رپ اےنپ آپ وک ڈوھڈنےت وہےئ اےس رپدے ےک ےھچیپ ےس الھکلھکٹہ یک آواز یانیئ دی ۔وہ 

 رکسماای

  ب اےلگ یہ ےحمل اتشب ےن اس اک اہھت اھتم رک اےس اینپ رطف چنیھک ایل

وت ھجم ےس ےنپھچ یک وکشش یک اج ریہ یھت اہں نکیل ہی وت ںیہمت اتپ یہ وہاگ ہک آج ںیہمت وخد ےس ےنپھچ ںیہن دوں اگ 

 وہ رکسماےت وہےئ زہ  ینعم ادناز ںیم اتہک اس ےک وخوصبرت رساےپ رپ اکی رظن ڈااتل اےس اےنپ ےنیس ںیم جیھب ایگ

 یھتہکبج وہ اس ےک ےنیس ےس یگل آںیھکن ومدن یکچ 
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دنکھ ںیم وکشش رکوں اگ ہک ںیہمت  یھب وکیئ فیلکت ہن دوں ہشیمہ وخش روھکں ںیم داین رھب یک وخایشں 

 اہمترے دقومں ںیم ال رک رھک دوں اگ  وہ اےس اےنپ ےنیس ےس اگلںیئ اےنپ دل اک احل اتب راہ اھت

 اور دکنھ اس ےک دل یک دڑھںینک یتنس وپری رطح ےس اس ےک اصحر ںیم دیق وہیئگ

رات آہتسہ آہتسہ زگر ریہ یھت اور دکنھ زگرےت رہ ےحمل ےک اسھت اتشب ےک رقبی آیت یلچ یئگ اےنت رقبی 

 ہک اب وایسپ اک وکیئ یھب راہتس ہن اھت

•••••••• 

اباب یک ےلچ اجےن یک وہج ےس وہ ایرس اور زبنی ےک اسھت رھگ واسپ آیئ وت ایم  اینپ اچدر ڈوھڈنیت ےب ینیچ ےسوفن 

 رک ریہ یھت

 ایک وہا ایم آپ اینت رپاشین ویکں ںیہ ائاش ےن ان ےس وپاھچ

ائاش دلجی ولچ اہمترے اتای وک اہرٹ اکٹی وہا ےہ وہ اتپسہل ںیم ںیہ اہمترے ااب واہں چن ےکچ ںیہ اشدی انچب 

ے نکمم ںیہن ایم ےن ےتہک وہےئ دلجی ےس اینپ اچدریل ا ب ےک آئاش یھب وفراً ہنم اہھت دوھیت  اسدہ ےس ڑپک

 نہپ ےک آیئ اور وفراً ان ےک اسھت اتپسہل ےک ےئل یلکن

اہلل ہن رکے ےک اتای اوب ھچک وہاجےئ ان ےک ےئل وت ویہ ان اک بس ےس ڑبا اہسرا ںیہ وہ ول، ےسیک یھب ویکں ہن وہ 

 نکیل اوب ان ےس تہب تبحم رکےت ےھت

•••••••• 
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یہ اس ےک رمکے یک رطف اج راہ اھت اس ےن حبص ےس  راحین اےنپ پیل اٹپ رپ اکم رک راہ اھت  ب ہک دایھن ابر ابر

ھچک ںیہن اھکای اھت اس ےک ااظتنر ںیم یھٹیب یھت وامہےس  ولاھک وت ںیہن وھچڑ اتکس اھت وہ انتک یہ ااکنر ویکں ہن رکے 

 نکیل تبحم اس رطح ےس ںیہن رمیت

 ں ومش د یھت وہ ےب اسہتخ رکسماای ۔وہ اس  رک نچک ںیم آای اہجں اھکان ایتر اھت راحین یک دنسپ یک رہ زیچ اہی

نکیل رھپ ویص اک ایخل آےت یہ اس ےک بل چنھب ےس ےئگ اس ےن حبص ےس ھچک ںیہن اھکای اھت وت وت  ولکن وخد یھب 

 وسحمس وہ ریہ یھت اس ےن  اھکان رگم ایک اور ابرہ لبیٹ رپ اگل رک ےک رمکے ںیم آای

وس ریہ یھت رہچے رپ آوھکنں ےک ےھٹیم ےھٹیم شقن ےھت اےس وخد  وہ زنیم رپ یھٹیب ڈیب ےک اسھت کیٹ اگلےئ اشدی

رپ اوسفس وہا وہ اس یکیک وک ےسیک فیلکت دے اتکس ےہ سج ےس وہ وخد ےب انپہ تبحم رکات ےہ نکیل وہ ایک رکات ےہ 

 ھچک یھب رکےلاس یک یطلغ وک الھب رک آےگ ڑبانھ اس ےک ےیل اانت آاسن ںیہن اھت

ےنپ اخدنان کت یک رپوا ہن یک اس یک تبحم وت ولچ دعب ںیم آےت ےہ اےس اینپ امں کت اس یکےک ےک ےیل اس ےن ا

یک رپوا ہن یھت ہی ابت وسےتچ وہےئ اےس زمدیآےن اتگل نکیل اس یک احتل د ھک رک دل ےب نیچ وہ اجات اھت وہ اےس 

اےس ااسحس دالان اچاتہ اھت اس رطح ےس اعمف ںیہن رک اتکس اھت اس ےن یطلغ یک یھت سج یک زسا اےس ینلم یھت وہ 

  ہک اس ےن ش  ایک ےہ وہ طلغ ےہ

  ںیم اھکان اھک راہ وہں ابرہ آاجؤ وہ رسد رہمی ےس اس اک دنکاھ الہ رک ابرہ الچ ایگ  ب ہک ااچکن دنین ےس اےنھٹ 

گ
 

ایح اٹ

 یک وہج ےس ےلہپ وت اےس ھچک ھجمس یہ ںیہن آای نکیل رھپ ٹیپ ےک وچوہں ےن دوایئ دی
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 اھب، رک ابرہ آیئ یھت اہجں راحین لبیٹ رپ ھٹیب رک اانپ اھکان رشوع رک اکچ اھتوہ وفراً 

 ہی وت اھکان اھک ےک آےئ ےھت ایخل ےن وخد ےس اہک ۔

نکیل رھپ یھب ہن ھچک وبےل اہھت ہنم دوھ رک ھٹیب رک اھکان اھکےن ےگل ۔اسرا اھکان راحین یک دنسپ اک اھت نکیل راحین ےن 

ہن وبال اےس رعتفی ںیہن تبحم اچےیہ یھت رصف راحین یک تبحم اور اےس ہتپ اھت تہب رعتفی اک اکی ظفل یھب 

دلج وہ اس یک تبحم اکی ابر رھپ ےس اس ےک ےصح ںیم آ اجےئ یگ اس اک انبای وہا اھکان اھک رک ایح وک اس ےن  ادیم یہ وت 

 دی یھت
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ےئ ےھت ہی درب وت دو دن ےلہپ یہ اس کت چن یکچ یھت ہک نسحم اینپ وہ دوونں اتپسہل ےچنہپ وت اباب اور نسحم ابرہ ےھٹیب وہ

دیئب وایل ویبی وک الطق دے رک اپناتسن واسپ آ اکچ ےہ نکیل  ب اباب ےن اس ابت وک وکیئ اتیمہ ہن دی وت وہ ویکں 

 دیتی۔

 وہ یھب اباب ےک رقبی اج رک ھٹیب یئگ ش  تہب رپاشین رظن آ رےہ ےھت

 اوبکیھٹ وہاجںیئ ےگ وہ اںیہن وحہلص دیتی وہیئ وبیل وت اباب ےن اس ےک اہھت رپ اانپ اہھت رھک رک اوب رکف ہن رکںی اتای

 ان اشء اہلل اہک

وھتڑی دری ےک دعب ڈارٹک ےن ان یک احتل اکیف زایدہ رکلکیٹ اتبیئ نکیل ان یک اجن رطخے ےس ابرہ یھت ا ںوں 

  ان اک دل تہب ئای رطح ےس داھکای اھت ۔ےن بس ےس ےلہپ میظع وک یہ گالای اشدی ان ےک ےٹیب ےن
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 اھبیئ اصبح آپ کیھٹ وت ںیہ وہ ان ےک ےب اجن ےس اہھت وک اھتےتم وہےئ وبںیل

ںیم ئای رطح ےس کوٹ اکچ وہں میظع ےنیج یک وخاشہ  مت وہ یکچ ےہ اکی وخاشہ یھت اہمتری یٹیب وک اےنپ رھگ یک 

اھکےن ےک اقلب ںیہن وھچڑا ۔اشدی ایس اک ااجنم ےہ ش  اس رطح دنہل انبؤ ں رھپ  ریمے ےٹیب ےن ےھجم ںیہک ہنم د

 ےس اانپ رھگ ئاابد رک آای ےہ

ہی نیت امہ ریمے ےٹیب ےن تہب لکشم ےس زگارا میظع اس یکیک ےن ےس ںیہک اک ہن وھچڑا اپچن اپچن دن ریمے ےٹیب 

ری یٹیب ےک اسھت زایدیت رکےن ےن اھکےن اک اکی وناہل کت ہن اھکایاس یک احتل اک وسچ رک ڑتپ ااتھٹ وہں  اہمت

یک زسا یلم ےہ اےس نکیل اب اور ںیہن میظع ےھجم ںیہن اتپ ریمی زدنیگ ےک ےنتک دن ابیق ںیہ نکیل ریمے رمےن 

 ےس ےلہپ ریمی آرخی وخاشہ وپری رک دو ریمے اھبیئ وہ اےنپ اہھت ابدنےتھ وہےئ وبےل ّّّ

اہھت ش ڑات وہں ںیم اجاتن وہں ش  ھچک وہا ےہ تہب طلغ وہا  ےھجم ائاش ر ےت دو ریمے اھبیئ ںیم اہمترے اسےنم

ےہ نکیل ےھجم اینپ یٹیب اک رہتش دے دو ںیم اہمترا ہی ااسحن زدنیگ رھب ںیہن  ولولں اگ اتای اوب ےن روےت وہےئ ان 

 ےک دوونں اہھت اھت ںیم  ب ہک اوب ےک اپس وکیئ ش اب ہن اھت

°°°°°°°°°°°° 

اھت آج رات یک الفٹئ ےس وہ ول، ڈنلن اج رےہ ےھت  حبص اےتھٹ یہ بس ےس ےلہپ رھگ آ  وہ دکنھ وک ےل رک رھگ آای

رک ائاش وک ہی ابت اتبان اچیتہ یھت ۔اےنپ رھگ آےن ےس ےلہپ یھب وہ ائاش ےک رھگ یہ یئگ یھت واہں اج ےک اس ےک 

 اتای یک تعیبط ےک ابرے ںیم ہتپ الچ وت اتشب وک یھب تہب اوسفس وہا ۔
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دری ان ےک رھگ ےنھٹیب ےک دعب وہ امومں اور امیم ےک اپس آےئگ ےھت رقتًابی آج اشم کت وہ ول، ویہ اور وھتڑی 

 رےہ اور رھپ اشم یک الفٹئ ےس ڈنلن رواہن وہےن واےل ےھت اب وہ نیت ےنیہم کت وںیہ رےنہ واےل ےھت ۔

 اھت ہک وہ روز ان دو ولوگں یک اتشب رہ رطح ےس اس اک ایخل رھک راہ اھت اور اس ےن امومں امیم ےس و ہہ یھب ایک

 دکنھ ےس ابت رکواےئ اگ ۔

نکیل اکی ابت یھت اانت وہ ریتصخ رپ ںیہن رویئ یھت ینتج ہک آج اشدی اس ابر اس ےس ہتپ اھت ہک وایعق ان ولوگں 

 ےس تہب دور اج ریہ ےہ

•••••••• 

ںیہن رک رےہ ےھت نکیل ان یک رپاشیین ان  اباب تہب زایدہ رپاشین ےھت ہن اجےن ایک ابت یھت ش  وہ یسک ےس یھب رئیش

ےک رہچے ےس اصف کلھج ریہ یھت ائاش ان وک ےل رک تہب رپاشین یھت راہین تہب زایدہ امیبر یھت اباب اک اس 

 رطح ےس رظنںی ریھپ  انی اس ےک دل وک ےب نیچ رک ایگ اھت

  تہب زایدہ رپاشین یھت حبص اس آرخ بک کت وہ اس یطلغ یک زسا اےس دےتی رےہ ےگ ائاش راہین یک وہج ےس یھب

 ےن  ب اقمس وفن ایک اھت اس ےن یہی اتبای ہک وہ اسری رات رویت ریہ ےہ

اس ےس یطلغ وہیئ یھت وہ اینپ یطلغ امیتن یھت اور اس یطلغ یک اعمیف اچیتہ یھت نکیل اباب اانپ دل ویکں رنم ںیہن رک 

ےن  طلغ ایک اھت وت نسحم وکن اس ااھچ ااسنن اھت ےسج وہ وھچڑ رک  رےہ ےھت وتق زگر اکچ اھت تہب ھچک دبل اکچ اھت ارگ اس

 یئگ یھت
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اس ےن رمکے ںیم دقم راھک وت اباب اخومیش ےس ڈیبرپ ےٹیل وہےئ ےھت وہ ان ےک رقبی آ رک ان یک دواایئں 

 اکنےنل یگل

  دےتی وہےئ وہ ےب یسب ےس وب

ن
ن

 

یل وت اباب اخومش اوب ایک آپ راہین  آیپ بس وک اعمف ںیہن رکےتکس ان ڈیمی

 رظنوں ےس اےس دےتھکی رےہ

 رھپ وبےل وتائاش یک وتیسیج داین لہ رک رہ یئگ

مت نسحم ےس اشدی رک  یتک وہ ۔۔۔! ائاش  اہمترے اتای یک آرخی وخاشہ ےہ اہمترا ہی اکی ہلصیف اںیہن زدنیگ 

طلغ ایک نکیل اسری زدنیگ اکی دے اتکس ےہ ۔نسحم دبل اکچ ےہ اےس اینپ یطلغ اک ااسحس ےہ اس ےن ش  یھب ایک 

ااسنن وک اکی یطلغ یک زسا وت ںیہن دی اج یتک ہن ارگ مت نسحم ےس اشدی رکےن ےک ےئل ایتر وہ اجؤ وت ںیم راہین وک 

 اعمف رکےن ےک ےئل ایتر وہں

اباب ےن اس ےک اسےنم رشط رےتھک وہےئ ابت  مت رک دی اب اس ےک اپس وکیئ ش اب ںیہن اھت وہ ینتک یہ دری 

اےس دےتھکی رےہ ائاش وک  یھب دود  اک ایخل آات وت  یھب راہین اک نکیل وہ اینپ نہب ےک ےیل ھچک یھب رکےن وک ایتر 

 یھت نکیل اینپ تبحم وک وھچڑ دانی ایک وہ دور  ےس تبحم رکیت یھت ۔

اکی ابر اس اک  دور  رہ احلظ ےس نسحم ےس رتہب اھت نکیل اس یک نہب ش  دن رات اےنپ ابپ ےک ےیل ڑتیتپ یھت ہک

 ابپ اےس اعمف رکدے اور اےس اےنپ ےنیس ےس اگل ےل ایک وہ اینپ نہب ےک ےئل اانت ںیہن رک یتک یھت
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ےھجم وظنمر ےہ ںیم نسحم ےس اشدی رکےن ےک ےئل ایتر وہں نکیل آپ وک راہین آیپ وک واسپ الان وہ اگ ائاش اینپ 

اےس اےنپ ےنیس ےس اگل ایل آرخ وہ ان یک یٹیب یھت ان اک  آوھکنں ےس آ وس اصف رکےت وہےئ وبیل اباب ےن وخیش ےس

 اہکےسیک اٹل  یتک یھت

°°°°°°°°°°°° 

اےس اگل اھت دکنھ  وک ڈر ےگل اگ الفٹئ ںیم ےتھٹیب وہےئ نکیل وہ وت اےسی زمے ںیم یھت ےسیج ہی اہجز اس اک اانپ رھگ وہ 

 وخش وہ راہ اھت ہک وہ اس ےک ےنیس ںیم ہنم اپھچےئ اتشب وک وت تہب اوسفس وہا  ۔ اتشب ےب اچرہ وت ہی وسچ وسچ ےک

 یگ ڈر رک اس ےک اسھت یکپچ رےہ یگ اور اہکں وہ زمے ےس ابرہ د یتھک آامسن ےس ابںیت رک ریہ یھت

 وھتڑا اس وت ڈر اجؤ ایر یچس ںیہمت سک ےک ےنیس ےس اگلےن اک دل رک راہ ےہ وہ رشارت ےس وگای وہا

 راہ اور آپ وک ریہو  ےنن یک ابلکل رضورت ںیہن ےہ دکنھ ےن ےتسنہ وہےئ اہکہکبج یج ںیہن ےھجم ابلکل ڈر ںیہن گل

 اتشب اس ےک ادناز رپ  رکسما دای اھت

°°°°°°°°°°°° 

 

دن زیتی ےس زگر رےہ ےھت ایحوک اہیں اکی  ہتف زگر اکچ اھت اور راحین اک ہجہل اب یھب واسی یہ اھت اس اک ویوینریٹس 

  وہ اےس وخد ویوینریٹس وھچڑات اھت اور وایسپ رپ یھب ےنیل ےک ےیل آاتںیم اڈینشیم رکواےن ےک دعب
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ایح اک ڑپاھیئ ےس دل ااتک اکچ اھت نکیل ہی راحین ےک ابر ابر ےنہک رپ ویوینریٹس ںیم اڈینشیم  انی ڑپا وےسی یھب واہں رہ رک 

ہ اس یک دنسپ اک اھکان انبیت اس اک رھگ ایک رکیت ریہ وہ راحین وت اےس ہنم ںیہن اگلات اھت نکیل اس ےک ابوش د یھب و

 اھبنسیتل اس اک ایخل ریتھک

راحین ےک زہار ابر عنم رکےن ےک ابوش د یھب ایح ابز ںیہن آیئ یھت اب وت سج دن راحین  ٹی آات وہ وفن رک ےک 

ہ ااسی اس یک اکشتی دیسیھ زہمئ وثہیب ےس اگلیت یھت سج ےک دعب ڈاٹن اھکےت وہےئ و ہہ رکات ےہ ہک وہ آدنئ

 رہزگ ںیہن رکے اگ

وہ ایح وک ہی بس ھچک رکےن ےس عنم رکات اھت نکیل وہ اس یک وکیئ ابت ںیہن امیتن یھت وہ اےس اانت گنت رکےن یگل یھت 

انتج ےلہپ ایک رکیت یھت ۔وہ دوابرہ ویہ ایح اج یئگ یھت ش  راحین وک دنسپ یھت ۔ش  رصف راحین یک یھت۔ اس ےک 

رحوتکں ےس  یھب  یھب راحین اس یک رطف وتمہج وہات نکیل وہ ویص وک اید رکےک اکی ابر رپاین ابںیت اور رپاین 

رھپ ےساےنپ وخل ںیم دنب وہ اجات نکیل ایح وک ادیم یھت ہک دلج یہ وہ اس یک زدنیگ ںیم رھپ ےس اس یک تبحم اج 

 اجےئ یگ

°°°°°°°°°°°° 

 ےھت راہین یک وخیش یک وکیئ ااہتن ہن یھت نکیل  ب اےس ہی اتب ہعمج وک ائاش اک اکنح اھت اباب وخد راہین وک رک ےل رک آےئ

الچہک ائاش  ےن اس بس ےک ےیل اینت ڑبی تمیق اکچیئ ےہ وت تہب ئاا اگل اس ےن یہی اہک اھت ہک وہ ہی بس ھچک 

ےس دور  وک اتب دے یگ اور وہ رہتش ےل ےک آ اجےئ اگ اور اوب ےک ےیل نسحم ےس زایدہ زعزیدور  ےہ اباب وک ا

 اکی ابر   اینپ دنسپ اتبین اچےیہ نکیل ائاش اس ےن عنم رکدای
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اس ےن اہک ش  ھچک وہ راہ ےہ وہےن دو اس ےن ہی بس ھچک تمسق اک ہلصیف ھجمس رک لوبل رک ایل ےہ اشدی وہ اس ےک 

 بیصن ںیم اھت یہ ںیہن

دکنھ وک ہتپ یلچ وت وہ تہب دیھک وہ نسحم ےس اشدی ےک ےئل ایتر وہ یکچ یھت ہعمج وک اس اک اکنح اھت  ب ہی ابت 

 وہیئگ وہ ہی وسچ ریہ یھت ہک تہب دلج وہ دوکع اک رہتش ےل رک اجےئ یگ اور اہیں ایک وہ ایگ

ائاش ےن اتشب اور دکنھ دوونں وک دور  وک ہی ابت اتبےن ےس عنم رک دای اھت اور اقمس وک یھب وہ  ںیہن اچیتہ یھت 

ش میظع اج رک اجےئ اشدی اس ےک بیصن ںیم ائاش نسحم اننب یہ اھکل ہک وہ دور  ےک اسےنم اب  یھب یھب ائا

 اھت

نسحم وک لوبل رکان اس ےک سب ےس ابرہ ہن اھت نکیل رکان اھت وہ رات وک اےنپ رمکے ںیم آرک ئای رطح رویئ ایھب وت 

 بیصن ںیم تبحم اک ااسحس یھت اس ےک دل ںیم ہگج کت ہن انب اپای اھت ہک ہی ااسحس یہ نھچ ایگ  اکش اس ےک

دور  وہات ۔راہین وک اس بس ںیم اینپ یطلغ گل ریہ یھت ارگ وہ ائاش ےک اسےنم اس رطح ےس ںیہن رویت وت 

اشدی ہی بس ھچک ںیہن وہات اشدی وہ نسحم ےس اشدی رکےن ےک ےیل  یھب ایتر ںیہن وہیت نکیل اب تہب دری وہ یکچ 

 یھت

°°°°°°°°°°° 

 اس اک اکنح اھت سج ےک ےیل وہ لمکم ایتر یھت اس ےن وسچ ایل اھت وہ یسک ےس بس ھچک لمکم وہاکچ اھت دو دن ےک دعب

وکیئ ہوکہ ںیہن رکے یگ یسک ےس وکیئ اکشتی ںیہن رکے یگ سب اخومیش ےس نسحم ےک اسھت اس ان 

اچےہر ےت ںیم دنبھ اجںیئ یگ ۔اہں وہ ااسی یہ رکے یگ ۔ویکہکن اےس وکیئ قح ںیہن اھت اب آواز ااھٹےن اک اس 
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ےن اےنپ ابپ ےک اسےنم رشط ریھک یھت اور اس ےک ابپ ےن اس یک رشط امن یل یھت وت سب اب اانپ و ہہ وپرا 

 رکےن یک ابری یھت ۔

ائاش ےن اےنپ آپ وک رہ رطح ےس ایتر رک ایل اھت نکیل  ب ااچکن یہ دروازہ وھکال اور  دور  وک اےنپ اسےنم 

 س وہیئ ۔ڑھکے داھکی وت اےس اینپ تمہ کویتٹ وہیئ وسحم

 وہ اےس اکشیتی رظنوں ےس د ھک راہ اھت  ب ہک ائاش رظنںی اکھجےئ واسپ اےنپ رمکے ںیم دنب وہ یئگ ۔

اس ےک اپس ہن وت ھچک ےنہک وک اھت اور ہن یہ ھچک ل ےن وک وہ رمکے ںیم آ رک وھپٹ وھپٹ رک روےن یگل اس ےن دخا 

 رتصخ وہ اجےئ دور  رھپ  یھب اس یک زدنیگ ےس رصف اکی داع امیگن یھت ہک وہ اخومیش ےس نسحم ےک اسھت

 ںیم دوابرہ ہن آےئ نکیل اس یک ہی داع یھب لوبل ہن وہیئ ۔

وہ اخومیش ےس اےنپ رمکے ںیم آایگ اہیں کت ہک میظع اصبح اور ہمجن مگیب ےس یھب ہن الم ۔ان ولوگں وک اشدی اتپ 

ہک وہ اےس اتب ےکس ہک وہ اس ےس و ہہ رک یکچ یھت وہ یھب ںیہن اھت ہک وہ واسپ آ اکچ ےہ ۔وہ رصف اس ےئل آای اھت ات

اےس  اس رطح ےس ںیہن وھچڑ  یتک وہ اجاتن اھت وہ رضور وبجمر وہ یگ ورہن تبحم ںیم ےب وافیئ اجن وبھج رک وتوکیئ 

 ںیہن رکات ۔

 وک اس ےن وساچ اھت ہک وہ آج یھب میظع اصبح ےس اس ابرے ںیم ابت رکے اگ وہ اس رطح ےس اینپ  یلہ تبحم

 وھکےئ اگ ںیہن ۔
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ائاش اس یک  یلہ تبحم یھت ےسج وہ ےب احتاش اچاتہ اھت وہ اےس  یھب وخد ےس دور ںیہن اجےن دے اتکس اھت اس ےن 

وسچ ایل اھت ہک وہ میظع اصبح ےس اس ابرے ںیم ابت رضور رکے اگ وہ اس وک یسک وبجمری  ےک انم ںیہن وہےن 

 یم روتشں ےک ےیل ائاش یک رقابین دےنی دے اگ ۔دے اگ اور ہن یہ اےسی رصف اور رصف ان

ایھب وہ یہی بس ھچک وسچ راہ اھت  ب ااچکن اس ےک رمکے اک دروازہ الھک رسخ آںیھکن ےب روقن رہچہ وہ اےس 

 د ھک رک یہ ادنازہ اگل اکچ اھت ہک وہ وبجمری یک سک دح کت چن یکچ ےہ ۔

افصیئ ںیہن دوںیم بس ھچک اجن اکچ وہں مت رکف تم رکو ائاش ںیہمت ھچک یھب ےنہک یک رضورت ںیہن ےہ وکیئ 

ںیم آج یہ ا لک ےس اس ابرے ںیم ابت رکوں اگ ںیہمت رپاشین وہےن یک رضورت ںیہن ےہ ںیم وہں ان ںیم 

 بس ھچک کیھٹ رک دوں اگ وہ اےس وحہلص دےتی وہےئ وبال  ب ائاش  اےلگ یہ ےحمل اس یک ابت اکٹ یکچ یھت

ےگ آپ ریمے اباب ےس آپ وک ریمے اباب ےس وکیئ یھب ابت رکےن یک ابلکل یھب وکیئ  سک ابرے ںیم ابت رکںی

 رضورت ںیہن ےہ ںیم ےن وخد اس ر ےت ےک ےیل احیم رھبی ےہ اور ںیم اس ر ےت ےک ےیل ایتر وہں

 ایتر وہ آپ وک ایک اگل آپ اسیج آوارہ ااسنن ھجم ےس اینپ تبحم اک وھجاٹ داھکوا رکے اگ اور ںیم وفرا اشدی ےک ےئل

اجؤں یگ ںیہن رٹسم دور  ںیم آپ ےس اشدی ےک ےیل ایتر ںیہن وہں آپ ےس وت وس انگ رتہب نسحم ےہ ش  مک 

  ازمک آپ یک رطح وتق زگاری ےک اکم ںیہن رکات

آپ ےن ابلکل کیھٹ اہک اھت ںیم ےن اےنپ ےئل  یھب یھب آپ ےسیج ااسنن وک ںیہن وساچ اھت ریمی  یلہ وچزہشیمہ ےس 

 اھت اور ںیم اس اشدی ےک ےیل اےنپ دل و اجن ےس ایتر وہںنسحم 
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اور دخارا زیلپ ریمے رھگ ںیم یسک ےس یھب ریما انم اےنپ انم ےک اسھت ش ڑ رکےکےھجم دب انم رکےن یک وکشش 

  تم ےئجیک اگ

ںیم اس اشدی ےس تہب وخش وہں اور آپ ےک اسےنم اہھت ش ڑیت وہں ہک ےلچ اجںیئ اہیں ےس ںیم ںیہن  

 آپ ےسیج صخش ےس اشدی دخا ےک ےئل ید  دںی ےھجم وہ اےنپ دوونں اہھت اس ےک اسےنم ابدنیھ ااہتنیئ رک یتک

ےصغ ےس سج رطح ےس آیئ یھت ایس رطح ےس واسپ یلچ یئگ  ب ہک دور  ےک اپس ےسیج بس اافلظ یک  مت 

یک اج ریہ وہ یگ نکیل ااسی وت ھچک وہےئگ ےھت وہ ایک وسچ ےک آای اھت ہک  ہک ائاش وبجمر وہیگ اس ےک اسھت زئادیتس 

 ںیہن اھت اشدی وہ اینپ رمیض ےس اس صخش ےس اشدی رکےن اج ریہ یھت

وت رھپ وہ اہیں ویکں آای اھت سک ےک ےیل اھب، اھب، رک اہیں اچنہپ اھت اس ےک ابپ ےن اس ےس اےنپ روےیئ یک  

س یک تبحم لم یکچ یھت نکیل اہیں آ رک اےس آج اعمیف امیگن یھت نکیل اےس یسک ےس وکیئ ہلگ ںیہن اھت ویکہکن اےس ا

 ہتپ الچ ہک اےس وت ھچک یھب ںیہن الم اھت ہکلب وہ وت اہیں بس ھچک وھکےن آای اھت۔

 

اس اک دل اچاہ ہک وہ وھپٹ وھپٹ رک رو دے ۔اور وہ راک یھب ںیہن اس اک دل درد ےس ٹھپ راہ اھت ۔ اس ےن آج 

 وہ اےس اس رطح ےس وھچڑ ایگ وہ وت ائاش ےک اسھت اینپ آےن وایل زدنیگ کت یسک رپ اابتعر ںیہن ایک اورسج رپ ایک

 ےک وخاب اجس راہ اھت نکیل اہیں وت وہ وھچڑ رک یلچ یئگ وہ یھب ہشیمہ ےک ےیل ۔اشدی وہ اس ےک اقلب یہ ںیہن ےہ ۔



       از

 

می ٹ
ل
 اتکب رگنی -------جی اشہ   -وس

Posted On Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 358 

 اس ےن سج ےس وہ وت یسک یک تبحم ےک یہ اقلب ںیہن ےہ ایس ےئل وت اس ےک امں ابپ یھب اےس وھچڑ رک ےلچ ےئگ

تبحم یک وہ اس ےس دور الچ ایگ اور آج ائاش یھب یلچ یئگ نکیل ائاش اک مغ بس ےس ڑبھ رک اھت اشدی تبحم یہ رہ مغ 

  رپ احوی ےہ اس یک آوھکنں ےس ےب آواز آ وس رگےت ےلچ ےئگ ںیہنج روےنک یک یطلغ اس ےن ںیہن یک یھت
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 رطح اس اک ااظتنر رک ریہ یھت ےسج د ھک رک وہ اکی ابر رھپ ےس الچ ااھٹ ںیم اس ےن رھگ ںیم دقم راھک وت ایح ہشیمہ یک

ینتک ابر اہک ےہ ریمے اسےنم ڈراےم تم ایک رکو ےھجم وکیئ رفق ںیہن ڑپات ان بس زیچوں ےس ںیم گنت آایگ 

 ویکں رکیت وہں اہمترے ان روز روز ےک ڈراومں ےس ںیم ےن اہک ہن ےھجم وکیئ رفق ںیہن ڑپات ان بس ےس وت رھپ

  وہ

دوھکی ایح ںیم ںیہمت آرخی ابر ہہک راہ وہں ہک ہی بس ھچک رکان دنب رکو ںیم اور مت اکی انرلم الفئ ںیہن زگار ےتکس 

ہن وت ریمے دل ںیم اہمترے ےیل ےلہپ یسیج تبحم ےہ اور ہن یہ مت ھجم ےس تبحم رکیت وہ وخد رپ ربج تم رکو سک 

ش  اچیتہ وہں ویہ وت ےہ یسیج زدنیگ ںیہمت اچےیہ یھت ویسی زدنیگ ںیم ںیہمت زیچ یک یمک ےہ ںیھمت اہیں رپ مت 

  دے راہ وہں

ایح ںیم اجاتن وہں ہی رہتش اکی وبجمری ےہ نکیل اس اک ہی رہزگ بلطم ںیہن ےہ ہک ںیم اس ر ےت ےس ای  مت ےس 

  وکیئ ادیم اگلےئ وہےئ وہں دنب رکو
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دنیگ وےسی زگارو ےسیج مت ہشیمہ ےس یہ زگاران اچیتہ یھت ںیہمت ہی بس ھچک رکےن یک رضورت ںیہن ےہ اینپ ز 

ریمے آےگ ےھچیپ وھگےم یک رضورت ںیہن ےہ ۔وہ ہن اجےن اےس ایک اھجمسان اچاتہ اھت نکیل انتج زیت اس اک ہجہل اھت 

  اب اانت یہ رنم وہ اکچ اھت

 اشدی اےس اےنپ ےجہل اک ااسحس وہایگ اھت

 

 یتہ وہ راحین اےس اخومش د ھک رک وہ اکیف دری ےک دعب وبیل ۔ںیم رصف آپ اک ایخل رانھک اچ

ویکں ایح مت ریما ایخل ویکں رانھک اچیتہ وہ مت اہیں آرام ےس روہں یسیج زدنیگ زگاران اچیتہ وہ وےسی زگارو ںیم 

ے امں اور مت رپ یسک مسق یک وکیئ زور زئادیتس ںیہن رکوں اگ  یھب یھب ںیہن ریمے ےئل اانت یہ اکیف ےہ ہک مت ریم

وھچیٹ امں ےک ےئل اس ر ےت وک اھبن ریہ وہ نکیل ںیہمت ہی بس ھچک رکےن یک رضورت ںیہن ےہ ایح ۔مت ےن انتج 

 ایک ےہ اانت یہ اکیف ےہ ۔

زیلپ رسکیلی وہ اجؤ ںیہمت ہی بس ھچک رکےن یک رضورت ںیہن ےہ ںیم اھکان ابرہ ےس اھک رک آای وہں وہ اےس انتج 

د ےس دور رکات ےہ وہ اانت یہ اس ےک رقبی آیت اس یک ڈاٹن اک اس ےک ےصغ اک ایح رپ وکیئ ارث زایدہ ڈااٹن اےس وخ

ںیہن وہ راہ اھت ۔وہ اےس رنیم ےس اھجمسےت وہےئ اےنپ رمکے ںیم دنب وہاکچ اھت ۔نکیل اس یک رنیم ےس اھجمسےن اک 

 دہ ریتھک یھت۔ایح رپ ااٹل یہ ارث وہا اھت ویکں ہک اب وہ اےس زمدی گنت رکےن اک ارا
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اشدی یک ایترایں وہ یکچ یھت رقتابی بس ھچک وہ اکچ اھت  ب ااچکن نسحم یک نہب اور اس یک امں ان ےک رھگ آےئگ 

۔اباب وت اںیہن دےتھکی یہ وخش وہےئگ ےھت اور ایح ش  اےنپ اکنح ڈرسی د ےنھک ابرہ آیئ یھت اخومیش ےس اس  رک ان 

 ےس ےنلم یگل ۔

اکی رظن راہین یک رطف داھکی اور رھپ وخش دیل ےس اس ےس ےتلم وہےئ آرام ےس ھٹیب یئگ  ب ہک نسحم اتیئ  ےن 

یک نہب ےن وت اےس ےلگ یھب ہن اگلای اھت ۔سج اک اس وک یھب رفق ںیہن ڑپات اھت ایم ےک ااشرے رپ ائاش نچک ںیم ان 

 ر اج یکچ یھت۔ولوگں ےک ےئل اچےئ انبےن ےلچ یئگ وت راہین یھب اس ےک اسھت یہ ادن

ارے اھبیئ اچیچ اجن اکنح اک ش ڑا وت تہب ااھچ ےہ نکیل زیہج ںیم ایک دںی ےگ نسحم یک نہب ش  اینت اسری زیچںی 

 د ھک رک تریان یھت اینپ زابن رپ رٹنکول ہن رکےت وہےئ وبیل ۔اس رپ میظع اور ہمجن دوونں اںیہن د ےنھک ےگل ۔

 وں یک ابوتں ںیم تم وبال رکو اتیئ ایم اےس ڈاےتٹن وہےئ وبیل ۔اٹیب تم رکو ںیہمت ینتک ابر اہک ےہ ڑب

ارے ںیہن ںیہن اھبیھب یچب وک ڈاٹن ویکں رےہ ںیہ زیہج مہ رضور دںی ےگ اب یٹیب ایس رطح ےس وھتڑی ہن 

 اہبیئ اجیت ےہ میظع اصبح ےن رنیم ےس ش اب دای ۔

 

 دوابرہ اینپ زابن رپ رٹنکول ہن رک یکس ۔بلطم ےک آپ ہی اکمن ایھب نسحم ےک انم رکےن وک ایتر ےہ وہ 
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نکیل اس ابر اس یک ابت رپ میظع اصبح رکسما یھب ہن ےکس نسحم ےک اینت ویطلغں ےک ابوش د یھب وہ ول، اےنپ 

اطمےبل ےس ہن ےٹہ ےھت ۔ائاش ےک اچےئ الےن رپ بس اس یک رطف وتمہج وہےئگ  ب ہک میظع اصبح 

  رپاشین وہ ےکچ ےھت

°°°°°°°°° 

 

اک رہ  ہحم اتشب ےک اسھت یسک وخاب یک رطح زگر راہ اھت وہ اےس وپرا کلم امگ راہ اھت  ب ہک وہ یھب اس ےک دکنھ 

 اسھت اسھت اہجں وہ اےس ےل رک اجات وخیش وخیش اجیت ۔اور وہ وت اس یک وخیش ےک ےیل ھچک یھب رکےن وک ایتر اھت ۔

تق اےس امگےن ںیم زگار داتی دکنھ  انتج وہ ےکس اس اک وہ رقتابی اکی ےس دو ےٹنھگ یہ آسف اجات اھت ابیق اسرا و

 ایخل ریتھک یھت اور امیم یک اسری وتحیصنں رپ لمع رکیت یھت۔

 دو دن ےک دعب روضان اصبح یھب اہیں آےن واےل ےھت۔

  ب ہک دکنھ  ہی وسچ رک رپاشین وہ ریہ یھت داین اک وکیئ صخش اس ےس اینت تبحم ےسیک رک اتکس ےہ وہ چس ںیم اینت

 وتبحمں ےک اقلب ےہ ۔

اتشب یک تگنس ںیم وہ اےنپ آپ وک یسک زہشادی یک رطح وصتر رک ریہ یھت وہ ش  یھب وخاشہ رکیت وہ وفرا وپری وہ 

 اجیت ۔سب اس اک زہشادہ اھت ش  اس یک رہ وخاشہ وپری رکان اانپ رفض اتھجمس اھت ۔
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ےک اب وہ اس صخش وک اکی  ہحم یھب وخد  اس وتق دکنھ ےک ذنہ ںیم رہ ایھچ ئای وسچ یھت وساےئ  دجایئ

  ےس دور رکےن وک ایتر ںیہن یھت وہ رہ زیچ یک رقابین دے  یتک یھت نکیل اتشب یک ںیہن
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آج راحین یٹھچ وہےن یک وہج ےس رھگ رپ یہ اھت اور حبص ےس یہ وہ ایح د ھک راہ اھت ش   یھب اس رطف  یھب اس رطف 

وک ایح ےن تہب وخوصبریت ےس اھبنسل ایل اھت اےس اید یھب ںیہن اھت ہک اس ےس ےلہپ اس اج ریہ یھت وھچےٹ ےس رھگ 

رھگ ںیم ایک ایک اھت اور ایک ایک ںیہن نکیل اب رہ زیچ ےقیلس ےس اور وتق رپ اےس لم ریہ یھت اںیہن اہیں رےتہ وہےئ 

  ڈڑیھ ہنیہم زگر اکچ اھت

 یہ دبل دای اھت ۔ یھب وہ ویویٹب اک اکی لنیچ د ھک ریہ وہیت وت اور اس ڈڑیھ ےنیہم ںیم ایح ےنوت ےسیج رھگ اک ہشقن

 یھب وکیئ دورسا ش  رھگ اھبنسےنل اور ونسارےن ںیم اس یک ےب انپہ دمد رک راہ اھت ایح ںیم اس دبتیلی وک د ھک رک  ادنر 

  یہ ادنر وہ تہب وخش اھت

 ابت رکات ےہ  سب اکی یہ وسچ اس رپ احوی نکیل ںیہک ںیہن ویس ان دوونں ےک جیھب آ اجات  ب یھب وہ اس ےس

  وہ اجیت ہک اس ویس ےک ےیل وہ اینپ امں وک وھچڑےن وک ایتر یھت وت راحین ایک زیچ اھت

 یک رطف آای اھت 

ن

ں
 
ح
گ

وہ ان یہ بس وسوچں ںیم ڈواب وہا اھت  ب اےس ااچکن ایح یک خیچ یانیئ دی وہ اھب، رک ےک 

 اس اک اپوں ئای رطح ےس ڑم اکچ اھت وہ وفرا اس ےک اپس آای اور اےس ااھٹ اہجں وہ زنیم رپ یھٹیب روےئ اجریہ یھت

  رک ڈیب روم یک رطف ےل اجےن اگل
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ح ي ا ہن ےہ ںیہمت واہں اورپ ڑچےنھ یک رضورت ایک یھت ےھجم یھب وت گال  یتک یھت اس رطح وخد ویکں رشوع 
 
ب

ایح ہی ایک 

 رکاتکس اھت مت ےن ااسی ویکں ایک ایح اےنپ ریپ یک احتل دوھکی وت ےھجم وہ یگ ںیم رھگ رپ ومش د ںیہن اھت ش  اہمتری دمد ںیہن

 ڈارٹک وک گالان اچےیہ راحین ےن ہی ےتہک وہےئ اانپ وفن اکنال ۔

ںیہن رضورت ںیہن ےہ ںیم کیھٹ وہں آپ زیلپ ریمے اپس رںیہ ایح ےن اس اک ایھت ڑکپےت  وہےئ اس ےک 

 رہ ابت گال رک   یھب اس اک رس  اتاات وت  یھب اس ےک اپؤں وک داتھکی وہ یسک ےنیس ےس گل یکچ یھت ہکبج راحین ایلگ یلھچپ

 یھن یچب یک رطح اےس رٹٹی رکےت وہےئ اےس اےنپ ےنیس ےس اگلےئ اس اک ایخل رھک راہ اھت ہکبج ایح روان دوھان گال 

 رک سب اس اک رہچہ دےھکی اج ریہ یھت  ب راحین ےن اس ےک رہچے یک رطف داھکی ۔

بک ےس ادیم رھبی رظنوں ےس اس یک رطف د ھک ریہ یھت وہ اس اک ایخل رھک راہ اھت اس ےک اپس اھت اس اک ش  

رپاان راحین اج اکچ اھت ش  اےس دانھکی اچاتہ اھت وہ ہن اجےن ینتک دری اکی دورسے اک رہچہ دےتھکی رےہ اور  رھپ ےبسب 

 الچ ایگ ۔دور آامسن رپ اچدن یھب ان ےک نیسح نل وہرک اس ےک امےھت رپاہھت رےتھک وہےئ اےس اےنپ رقبی رکات

  رپ رشام رک ںیہک ابدولں ںیم اپھچ اھت
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 ارگآپ ںیم ےنھکلیک الصتیح ےہ اور آپ آانپاھکل وہا داین کت اچنہپان اچےتہ ںیہ ۔وت
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 آپ امہرے سیف کب جیپ اور ای  لیم ےک ذرےعی راہطب رک ےتکس ںیہ۔

Fb/Page/Social Media Digest 

Fb/Pg/Kitab Nagri 

samiyach02@gmail.com 
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 اجے۔
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وہ  ۓمیظع اصبح وک اےنپ  رمکے ںیم دےتھکی وہےئ  اےس وخوگشار تریت وہیئ یھت آج  یلہ ابر وہ اہیں اورپ آ

ان ےس لم رک واسپ اےنپ رمکے یک رطف اج اکچ اھت اب وہ  مک یہ ان ےس ےنلم ان  یھب یھب اورپ ںیہن آےت ےھت وہ 

 ےک وپرنش یک رطف اجات اھت ہشیمہ اےنپ یہ اکم ںیم رصموف راتہ ۔
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اہں اٹیب ےھجم آان ڑپا مت  ب ےس آےئ وہ اےنپ رمکے ںیم یہ دنب وہ ںیہمت آےئ وہےئ اانت وتق وہ اکچ ےہ نکیل 

   ںیہن آےئ وت ںیم آ ایگایھب کت اےنپ  ا لک ےس ےنلم

ں اتپ ےہ رھگ ںیم اشدی وہ ریہ ےہ اور مت ریمے ےٹیب وہےن ےک انےط ریمے اسھت یھب ںیہن  وہ ہوکہ  
 
 ہ
مب

 

ب

 رکےن واےل ادناز ںیم وبےل وت دور  رکب ےس رکسما دای ۔

 اےنپ رقبی اھٹب رک ںیم آپ ےک اسھت وہں ا لک  مک ےیجیک آپ ش  ںیہک ےگ وہ وہاگ وہ  ان ےک ابزو اھتےتم وہےئ

وبال وت کیھٹ ےہ ریما اکی اکم رکو امہرے رھگ ےک اکذغات انب دو اس رھگ وک ںیم نسحم ےک انم رک راہ وہں وسچ وسچ 

ےک رپاشین وہ راہ اھت ہک اس وک دجیہ ںیم ایک دوں اگ اانت ڑبا رھگ ےہ ریمے سک اکم اک وہ اےنپ رھگ واسپ اجںیئ ےگ وت 

وں اگ وہ رکسماےت وہےئ وبےل سج رپ دور  اہں ںیم رس الہ ایگ اس اک اعمہلم ںیہن اھت نکیل ںیم اس اکمن اک ایک رک

  اس رھگ وک یسک ےک انم رکےن یک ایک رضورت ےہ ان یک دوونں ایٹیبں  ب اچےہ اس رھگ ںیم آ رک رہ  یتک یھت

انم رک دںی اتہک ان یک یٹیب یک یھب وکیئ اور ارگ وہ انم رکان یہ اچےتہ ےھت وت نسحم ےس رتہب اھت ہک وہ اینپ ویٹیبں ےک 

رپارپیٹ وہیت نکیل اشدی اپناتسن ےک رواج ھچک اور ےھت دور  وک ان زیچوں یک ھجمس ںیہن یھت ایس ےیل وہ ان ےس 

و ہہ رک اکچ اھت ہک وہ اب اشدی ںیم یھب ان اک رھبوپر اسھت دے اگ اور اکمن ےک اکذغات نسحم ےک انم رپ ونبا 

 اےس اےنپ اسھت یہ زئادیتس ےچین ےل رک آےئ ےھت ۔ دے اگ ۔ہکبج وہ
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دکنھ یک آھکن یلھک وت وہ وپری رطح ےس اتشب یک ابوہں ںیم دیق یھت۔ زگای رات یک اس یک ےب ابیک  وک وسےتچ 

  وہےئ وہ رشام رک اس ےک ےنیس ںیم ہنم اپھچ یئگ

  ب ہک وہ اےس زمدی وخد ںیم اپھچ ایگ اھت ۔

سا رکدور آپ اج، رےہ ںیہ
م
کس

 ےھجم اگل آپ وس رےہ ںیہ وھچڑںی ےھجم ویکں پچ ےھت  وہ اس یک ابوہں ںیم 

وہےن یگل  وہ زمدی اےس اےنپ رقبی رکےت وہےئ اس یک راہ رفار دنب رک راہ اھت وچڑںی ےھجم رفشی وہان ےہ اس ےن 

 اور ہن یہ اب ۔ زماتمح رکان اچیہ نکیل اتشب ےک ابوہں ںیم اس یک وکیئ زماتمح ہن ےلہپ یلچ یھت

اور وھچڑںی ےھجم اتشب آج اباب اہیں آےن واےل ںیہ  ولںیل تم وہ اےس اید رکواےت وہےئ وبیل  اتشب رکسماای 

اس یک رہ ابت   وک اید ریتھک یھت اچےہ اس یک وہ ای اس ےس ڑجے روتشں یک اس ےن دکنھ ےک امےھت رپ تبحم 

یک ااجزت دے دی سج رپ وہ رکسماےت وہےئ وفرا واش روم  رھبا سمل وھچڑا اور اےس ہن اچےتہ وہےئ یھب اجےن

  ںیم اج دنب وہیئ یھت
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اہمتری زابن رپ رٹنکول ںیہن وہات  ےب ووقف یکیک اکی ابر اشدی وہاجےئ ںیم بس ھچک یہ انم رکوا دوں اگ ہی 

اسری دوتل اےنپ انم رکوا  اکمن ایک زیچ ےہ ارگ ںیم واہں وعسدی رعب یک یکیک وک ےب ووقف انب رک اس یک اینت
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اتکس وہں وت ہی اکمن ریمے ےئل ایک ےہ اچاچ وک ویبوقف انبان وکیئ ڑبی ابت ںیہن اور اہجں کت ائاش اک وسال ےہ وت 

  اےس وت ںیم اےنپ ریپ یک ش یت انب رک روھکں اگ نسحم ےن اینپ نہب وک اھجمسےت وہےئ اہک

ں یہ ابوتں ںیم اید دالدای ہک آپ وک دجھ ںیم اکمن دانی اچےیہ  اور وہ بس ھچک کیھٹ ےہ نکیل ںیم ےن رھپ یھب ابوت 

وےسی یھب مہ ہپ اشدی اس اکمن ےک ےئل یہ رک رےہ ںیہ ایس ےئل اچوچ وک ہی ابت اید دالان تہب رضوری اھت وہ نسحم 

ہ قہ اگلےت وہےئ اےنپ امں ابپ وک د ےنھک اگل یسیج
 رپورش یھت  ویسی وک اھجمسےن واےل ادناز ںیم وبیل  سج رپ نسحم ق

یہ ابںیت یھت ۔اںیہن وکیئ رفق ںیہن ڑپات اھت ہک وکیئ وادلنی اینپ یٹیب یک اشدی ینتک ولکشمں  رکےت ںیہ اںیہن رفق 

ڑپات اھت وت سب اس ابت ےس ہک اوکن وہ اکمن اچےیہ اھت وہ ئاوسں ےس اس اکمن ےک ےھچیپ ڑپے ےھت اور آج اےس 

وہ وعسدی رعب ںیم اکی یکیک وک  ۓاچےہ اےنپ ےٹیب اک اامعتسل رکےت وہاحلص رکےن ںیم اکایمب وہےئ ےھت 

یھب دوھاک دے رک آای اھت سج ےس اس ےن اشدی یک یھت اس ےس اشدی یک وہج یھب رصف اور رصف ہسیپ اھت 

 نکیل نسحم وک اگل ہک واہں سنھپ اتکس ےہ ایس ےیل بس ھچک وھچڑ اھچڑ رک واسپ اپناتسن آ ایگ ۔

 ر ائاش یھت۔اور اب اس اک اکش
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اس یک آھکن یلھک وت وہ لمکم وطر رپ راحین ےک ابزو ںیم  یھت اےس نیقی ںیہن آراہ اھت ہک وہ اینت آاسین ےس اےس 

احلص رک یکچ ےہ وہ اینت آاسین ےس اےس اپ یکچ ےہ بس ھچک الھب  اکچ ےہ اس اک راحین رصف اور رصف اس اک وہ 

سا یئ یھت  ب راحین یک آھکن لھک یئگ وہ اجنےن ینتک دری اکچ ےہ ھچک رشامےت وہےئ ذرا اس 
م
کس

اس یک ابوہں ںیم 
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اےس داتھکی راہ  ب ہک ایح رشم ےک امرے اینپ آںیھکن کت ںیہن ااھٹ اپریہ یھت نکیل ہن اجےن راحین وک اےلگ یہ 

 ایح ےب ینیچ اےس لپ ایک وہا ہک وہ رتسب وک اکی رطف اتکنیھپ اس ےک رقبی ےس اےتھٹ وہےئ رمکے ےس  لک اکچ اھت

 اجات وہا د یتھک ریہ ہن اجےن ےس ااچکن ایک وہا اھت رات ںیم وک بس ھچک ابلکل کیھٹ اھت ۔

ہ وہ آسف اجےن 

ن

 ي
وہ انتج دلجی وہ ےکس رفشی وہ رک اس اک انہتش انبےن یگل ویکہکن اس ےک رمکے اک دروازہ دنب اھت ن قی

نپ اےس زمدی رپاشین رک راہ  اھت وہ اےس اس رطح ےس دور اجات ےک ےئل ایتری رک راہ اھت رگم  اس ےک اسھت ایبنج 

ںیہن د ھک  یتک یھت ان ےت ےک دوران یھب اس یک وسںیچ ابر ابر راحین یک رطف اج ریہ یھت ہک رات وک وت اس اک 

  اھت نکیل ااچکن ےس ایک وہا اھت ۔

 

 روہی ھت

لپ اھت  ب ںیم کہب ایگ رگم اس  اک بلطم ہی ںیہن ےہ دوھکی ایح دنب رکو ہی بس ھچک ڈراہم رات وک ہن اجےن وکن اس 

ي ا  ےتکس ںیہ آیئ امی وسری ےھجم ااسی ںیہن رکان اچےیہ اھت نکیل وہیگ ھجم ےس یطلغ اشدی ریمی یطلغ 
ھ

ن

ب

ہک مہ ہی رہتش 

   اس رطح ںیہن آان اچےیہ اھت۔ ںیم اجاتن وہں مت سب ویص ےس تبحم رکیت وہ 
 
ےہ امی وسری ےھجم اہمترے رقن

 ر سب اس اک ااظتنر رک ریہ وہں ہن اجےن ےسیک ۔۔۔۔۔۔او

 سب راحین سب۔۔

ویص ویص ویص اس ےک العوہ ھچک ںیہن امہری زدنیگ ںیم  ب یھب ںیم وکیئ ابت رکےن یک وکشش رکیت وہں 

 ب یھب آپ ےک اپس آےن یک وکشش رکیت وہں آپ اک ایخل رےنھک یک وکشش رکیت وہں وت آپ وک ویص اید 

پ وک  ااسی گل راہ ےہ ہک ںیم ویص ےس تبحم رکیت وہں ںیم آپ وک ےلہپ یھب اتبےن یک وکشش رک آاجات ےہ ہک آ
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 رہ 

گ

یکچ وہں ہک ےھجم ویص ےس تبحم ںیہن یھت اس ےن ےھجم اکی آزاد زدنیگ ےک وخاب داھکےئ سج رپ  کہب گ

  ااسنن ےس یطلغ وہ اجیت ےہ ھجم ےس یھب وہ یئگ اعمیف امگن یکچ وہں

 دںی ےئگ اب سب رک دںی اعمف رک دںی وہ روےت وہےئ  اس ےک تہب رقبی آیکچ یھتاور ینتک زسا 

دری ےس یہ یہس نکیل ےھجم ااسحس وہایگ ےہ ہک ںیم ےن رصف آپ ےس تبحم یک ےہ  زیلپ ےھجم ویں ہن رکٹاےئ 

کی ںیم آپ ےس تہب تبحم رکیت وہں وہ اس یک آوھکنں ںیم آںیھکن ڈاےل وبل ریہ یھت ایکس ابںیت ول رک ا

لپ ےک ےئل راحین ےب سب وہا رگم وہ اےلگ یہ ےحمل اس ےس دور رکات وہں واہں ےس اتلکن الچ ایگ ہکبج ایح ےب ینیقی 

 ےس اےس اجات وہا د ھک ریہ یھت۔

°°°°°°°° 

راوضان اصبح ان ےک اپس آ ےکچ ےھت دکنھ ان اک تہب ایخل رھک ریہ یھت  ب ہک چیب ںیم اس یک اینپ 

وکشش روضان اصبح ہن اچےتہ وہےئ یھب رکسما دےتی اس وصعمم یس یکیک ےن ان یک ویطلغں وک اپھچےن یک 

ےٹیب یک زدنیگ ونسار دی یھت وہ انتک وخش اھت اس ابت اک وہ ادنازہ اگل ےتکس ےھت نکیل ںیہک ہن ںیہک اس ےک رہچے یک 

 اجےنن رپ وبجمر وہےئگےب ینیچ روضان اصبح وک رپاشین رک ریہ یھت یہی وہج یھت ہک آج وہ اس ےس اس یک وہج 

  

وہ اشدی ےک دورسے یہ دن  اتب اکچ اھت ہک دکنھ ویہ یکیک ےہ سج ےک امں ابپ اس ےک اہھت یطلغ ےس امرے 

  ےئگ۔ وہ اس ےک امیض یک اکی تقیقح ےہ ش  اس ےک اسےنم آ یکچ ےہ
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ےہ انجب آج مت اےنت رپاشین رپ وہ اجےتن ےھت ہک اتشب یک رپاشیین یک وہج ںیہک ہن ںیہک دل اک اعمہلم ےہ ایک ابت 

ویکں وہ داین ےک اسےنم وت بس ھچک کیھٹ ےہ نکیل اہنتیئ ںیم اہمترے رہچے یک ہی ےب ینیچ د ھک رک ںیم رپاشین 

نچک ںیم اچےئ انب ریہ  ۓوہ اجات وہں ےھجم اتبؤ ۔روضان اصبح ےن اس ےس وپاھچ  ب ہک دکنھ ان ےک ل

  یھت۔

ہک ایھب کت دکنھ امیض ےک ابرے ںیم ھچک ںیہن اجیتن اور ںیم تہب وکشش ھچک ںیہن اباب آپ وت اجےتن یہ ںیہ 

ےک ابوش د یھب اےس ھچک ںیہن اتب اپ راہ ںیم اےس ہی ںیہن اتب اپ راہ ہک ںیم اس ےک امں ابپ اک اقلت وہں سج ےس وہ 

 وہں ںیم ےب ااہتن رفنت رکیت ےہ رہ زگرےت ےحمل اسیکھت اس ےک ےیل اس یک رفنت ڑبیتھ اج ریہ ےہ وہ ںیم

 اس یک رفنت وک ئاداتش ںیہن رک وکسں اگ ۔

 ےھجم ھجمس ںیہن آات ہک ںیم اےس  ہی بس ھچک ےسیک اتبؤں  ۔۔۔

سب رکو مت رھپ ہی اسری ابںیت  تم رکو ش  امیض ںیم زگر اکچ ےہ اےس زگر اجےن دو گال دو وکیئ رضورت ںیہن ےہ 

  یک دکنھ اہمترے اسھت تہب وخش ےہ ۔ان بس ابوتں وک اید رک ےک اینپ زدنیگ وک ئاابد رکےن

چا ل رپاشین وہےن یک رضورت ےہ  ب وتق آےئ اگ مہ بس 
فل
اےس ھچک یھب اتبےن یک رضورت ںیہن اور ہن یہ 

 وک اھبنسل ںیل ےگ ۔

یف ااحلل اینپ ایلگ زدنیگ ےک ابرے ںیم وسوچ ان بس ابوتں ںیم ڑپےن یک رضورت یہ ںیہن ےہ ںیم بس ھچک 

  ان اصبح ےن اےس اھجمسےت وہےئ اہکاھبنسل ولں اگ روض
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ایک اھبنسل ںیل ےگ آپ اباب اور بک کت اھبنسںیل ےگ آپ وہ ہن اجےن بک ےس ان ےک ےھچیپ ڑھکی ان یک ابںیت 

ول ریہ یھت ان یک اس ابت رپ  وبیل اتشب ےن ےب اسہتخ ےھچیپ ڑم رک داھکی اہجں وہ آ وس ےس رھبا رہچہ ےیل ےب 

  ریہ یھت۔ینیقی ےس اس یک رطف د ھک 

اانت ڑبا دوھاک اتشب اانت اانت بس ھچک اپھچای ےہ آپ ےن ھجم ےس آپ ںیہ ریمے انگہ اگر ھجم ےس ریمے اونپں وک 

ےنیھچواےل ۔ایک اگل اھت آپ وک ہک ےھجم  یھب ہتپ ںیہن ےلچ اگ آپ ےھجم ہشیمہ ویں یہ دوھہک دےتی رںیہ ےگ ااسی ںیہن 

  وہاگ

   ایلآپ وہ صخش ںیہ سج ےس ںیم رفنت رکیت یھتآپ ےن ھجم ےس ریمے اونپں وک نیھچ 

  اور آپ یہ ریمی زدنیگ ںیم آ ےئگ

ہی بس ھچک دوھاک ےہ ہن ہی اشدی ہی تبحم  بس ھچک دوھاک ےہ ہی بس ھچک وت اشدی آپ اانپ انگہ اپھچےن ےک ےئل رک  

  رےہ ےھت اور ںیم اپلگ اس بس وک آپ یک تبحم ھجمس ریہ یھت

آپ ےک اسھت اکی اور  ہحم ںیہن رہ  یتک ںیم ہی رھگ وھچڑ رک اج ریہ وہں ایھب اور ایس  نکیل اب اور ںیہن ںیم

وتق ےھجم اپناتسن اجان ےہ ںیم اےنپ وادلنی ےک اقلت ےک اسھت اکی تھچ ےک ےچین ںیہن رہ ےتکس اتشب ےن اس 

رکےت وہےئ واہں ےس  ےک رقبی آےن یک وکشش یک وت وہ دو دقم ےھچیپ ےتٹہ وہےئ وبیل ۔اور وہ اینپ ابت لمکم

 اھبیتگ وہیئ اےنپ رمکے ںیم دنب وہیگ
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اتشب اکی رظن روضان اصبح یک رطف داتھکی اس ےک رمکے اک دروازہ اٹھکٹھکےن اگل ہن اجےن ینتک دری وہ دروازہ 

اٹھکٹھک راہ نکیل اس ےن دروازہ ںیہن وھکال ادنر ےس اس ےک روےن یک ویکسسں یک آوازںی آیت ریہ نکیل وہ ےبسب 

   یھب ہن رک اکس وہ اس یک لکش کت ںیہن دانھکی اچیتہ یھت۔ھچک

°°°°°° 
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 االسم 

۔وت کت اچنہپان اچےتہ ںیہ ےہ اور آپ آانپاھکل وہا داین الصتیح ےنھکلیک ارگآپ ںیم  

ےہ۔     افرم رفامہ رک ریہ اسٹئ آپ وک  ٹیلپ بیالنئ و آن www.kitabnagri.com 

وت وپٹس رکوااناچےتہ ںیہ یاشرع ای رپاانپانول،انوٹل،ااسفہن،اکمل،ارلکیٹ بیو یامہر ارگآپ  

۔ںیرک لیم یا ایھب  

samiyach02@gmail.com 

۔راہطب رک ےتکس ںیہ ےعیےک ذر لیم  یاور ا کب جیپ امہرے سیف آپ  

Fb/Page/Social Media Writers .Official 
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samiyach02@gmail.com 
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 ایک زیرکےن ےس رگ رطح اکیپ یھب یسک ےک اپس وفحمظ ںیہ بیو  ی: اس انول ےک امتم ہلمج وقحق اتکب رگن اابتنہ

 اجے۔

ایک راحین یک رظنوں ںیم اینت ےب ومل وہں  ہی اواقت ےہ اس یک رظنوں ںیم ریمی یسک ابت اک ش اب دےی انب 

ل ےھجم وھچڑ رک الچ ایگ انب ھچک گ ے انب ریمی ابت ںینس ہی تبحم رکات اھت وہ ھجم ےس ںیم ےن اانپ بس
ح ل

 ھچک دبل دای 

ںیم ےن اےنپ آپ وک دبل دای اور اس ےن ایک ایک ویں ےھجم اہنت وھچڑ رک الچ ایگ وت ایک ریمی تبحم یک وکیئ دقر ںیہن ےہ 

اس یک رظنوں ںیم ںیم اپولگں یک رطح دن رات اس ےک ےھچیپ ہی وسچ رک رھپ ریہ وہں ہک آج ںیہن وت لک اےس 

 ! وھچڑ رک الچ ایگ ایک ہی اواقت ےہ اس یک رظنوں ںیم ریمی ۔۔۔۔۔۔۔ھجم رپ نیقی آ اجےئ اگ اور وہ ویں اہنت

اانت بس ھچک وہاجےن ےک دعب یھب ایک راحین وک ریمی تبحم رپ نیقی ںیہن آای ایک اب کت وہ ویص وک اےنپ دل و دامغ 

ل ںیم اینپ ہگج رپ احوی ےیک وہےئ ےہ اس اک وت بلطم یہی وہا ہک اچےہ ھچک یھب وہ اجےئ ںیم  یھب یھب ان ےک د

ںیہن انب اپؤں یگ ۔ یھب یھب اےس اینپ تبحم اک نیقی ںیہن دالی اپؤں یگ ۔لک رات یھب رصف اور رصف اےنپ ےب 

اقوب وہےت ذجابت وک اقوب ہن رک اپےن یک وہج ےس وہ ریمے زندکی آای ہن ہک ریمی تبحم ریمی وتہج ا ںوں ےن 

 ریمی رطف چنیھک الیئ ۔

انتک ےب ومل رکو یگ وہ صخش  یھب اہمتری تبحم رپ نیقی ںیہن رک اتکس اس یک رظنوں ںیم سب رکو ایح وخد وک اور 

اہمتری وکیئ اواقت ںیہن ےہ سب رکو ایح وخد وک ویں ئاابد تم رکو ۔اس ےک ادنر ےس آواز آیئ نکیل دل خیچ خیچ 

 ۔وہ مت ےس تبحم رکات ےہ رک ہہک راہ اھت ںیہن ایح وہ آج ںیہن وت لک اس ےس تبحم رکے اگ۔اےس طلغ تم  وھجم
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نکیل یک یسیک تبحم یھت ش  رات ےک ادنریھے ںیم وت ومش د یھت نکیل حبص یک روینش ںیم ںیہک وھک یئگ حبص وہےت یہ 

وہ اےس وخد ےس دور کنیھپ اکچ اھت ۔اےس وخد ےس اگل رک اکچ اھت اےس اس یک اواقت اتب اکچ اھت اتب اکچ اھت ہک وہ ایک ےہ 

 ن یھب ویکں ہن دے نکیل ویص انم اک اکاٹن ہشیمہ ان ولوگں ےک درایمن ومش د رےہ اگ ۔اس ےک ےیل اینپ اج

ںیہن راحین اب اور ںیہن ںیم وخد وک اس رطح ےس آپ ےک دقومں ںیم ںیہن رگوں یگ ۔ںیم آپ ےک اسھت 

انبےن  ںیہن رہ  یتک آج ریمی تمہ اور تبحم دوونں ش اب دے یکچ ںیہ ۔اشدی ںیم آپ ےک دل ںیم اینپ ہگج

ںیم اناکم  ریہ ۔وہ وھپٹ وھپٹ رک رو دی ۔ایح راحین یک وصتری وک د ھک ریہ یھت ۔ش  آج حبص اس ےس دور ںیہن 

 ہکلب تہب دور اج اکچ اھت اشدی ایح آج  اس یک زدنیگ ںیم اینپ اتیمہ ھجمس یکچ یھت
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  یھب رمکے اک دروازہ اٹھکٹھکات وت  یھب دکنھ ےن رات ےس دروازہ ںیہن وھکال اھت وہ لسلسم اےس ابرہ گال راہ اھت

آوازںی داتی ارگ رمکے ےک ادنر ڑکی ہن یگل وہیت وت وہ وھکل رک ادنر الچ اجات ۔وہ لک رات ےس  ولیک یھت ۔لک 

ےس اس یک اکی یہ دض یھب ہک اپناتسن واسپ اجان ےہ وہ اےنپ امں ابپ اور اھبویئں ےک اقلت ےک اسھت اکی 

  یتک ۔ تھچ ےک ےچین ںیہن رہ

روضان اصبح اس ےک رمکے ںیم اک دروازہ اٹھکٹھک رک اھجمسےن یک وکشش رک ےکچ ےھت اور ان ےک ےنہک رپ اس 

 ےن اکی ابر دروازہ وھکل یھب دای نکیل اس یک احتل د ھک رک وہ رپاشین وہ ےئگ ۔
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س وتق ھچک یھب ل ےن وک ایتر ںیہن اںیہن ھچک ھجمس ںیہن آراہ اھت وہ اس وصعمم یچب اک اسھت دںی ای اےنپ ےٹیب اک دکنھ ا

 یھت ۔

راوضن اصبح ےن وبجمر وہ رک اتشب ےس اس ابرے ںیم ابت یک ہک وہ  اےس اپناتسن اجےن دے  وہ وخد اپناتسن 

ےک اسھت اجںیئ ےگ اور اےس اھجمسںیئ ےگ بس ھچک کیھٹ وہ اجےئ اگ وہ یسک رپ رھبواس رکات ای ہن رکات اےس اےنپ 

نکیل وہ دکنھ وک وخد ےس دور ےسیک اجےن دے اتکس اھت ۔وہ اس یک تبحم یھت وہ وخد اس ےک  ابپ رپ وپرا نیقی اھت

 ریغب ےسیک راتہ ۔

نکیل روضان اصبح ےک ابر ابر اھجمسےن رپ وہ  ےسیج وبجمر وہ رک رہ ایگ دکنھ اینپ دض رپ اقمئ یھت ہن ھچک اھک ریہ 

ن ےنجیھب اک ہلصیف ایک ش  اکیف دح کت ان ےک ےیل درتس اھت یھت ہن ھچک وبل ریہ یھت اےسی ںیم اتشب ےن ان وک اپناتس

 ۔  اس وتق اےس وسےنچ ےک ےئل وتق اچےئہ اھت اس ر ےت وک اس رطح ےس چیب ںیم وھچڑان وکیئ آاسن ابت ںیہن

 کیھٹ ےہ اس ےس یطلغ وہیئ یھت اور وہ اینپ اس یطلغ رپ آج یھب اتھچپ راہ اھت ۔

انی ہک ہشیمہ ےک ےئل اےس وھچڑ رک ےلچ اجان وت  ومت ےس یھب ڑبھ رک اھت وہ یکیک نکیل اس یطلغ یک اینت ڑبی زسا د

اس یک اس وسں ںیم یتسب یھت اس یک ےنیج یک وہج یھت ہک وہ ےسیک اےس وخد ےس دور اجےن داتی اس وک اینپ زدنیگ ںیم 

 آج اس ےس دور وہ ریہ الےن ےک دعب یہ وت وہ انیج اھکیس اھت اینپ زدنیگ اینپ دکنھ ےک اسھت ۔اور ویہ دکنھ

 یھت وہ ےسیک وخد ےس دور رک داتی ےہ ےسیک اےس دور اجےن داتی ۔

اس ےن  ب ہی اسری ابںیت امومں اور اممین وک اتبیئ وت وہ یھب رپاشین وہ ےکچ ےھت اشدی ےک دورسے یہ دن وہ 

دی یھت ےسج اجن رک وہ تہب ان دوونں  وک اکر ںیم رھگ وھچڑےن آای وت ہی اسری ابںیت اس ےن ان دوونں وک اتب 
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رپاشین وہ ےکچ ےھت اور ا ںوں ےن یہی ہلصیف ایک اھت ہک ہی ابںیت دکنھ وک  یھب یھب اتپ ںیہن انلچ اچےیہ ویکہکن وہ 

 اس صخش ےس رفنت رکیت ےہ سج ےن اس ےک امں ابپ وک امرا ےہ

اقلت اھت اےنپ امں ابپ ےک  ےنہک وک وہ سب اکی احدہث اھت نکیل دکنھ یک رظنوں ںیم وہ اس ےک اخدنان اک

اقولتں وک  یھب یھب اینت آاسین ےس اعمف ںیہن رکے یگ۔ ایس ےیل رتہب ےہ ہک ہی اسری ابںیت  یھب یھب دکنھ 

وک ہتپ ہن ےلچ نکیل اس وتق  ب اتشب ےن ہی بس ھچک اںیہن اتبای وت وہ ھجمس ںیہن اپ رےہ ےھت ہک ایک رکںی سب اانت 

ٹئ ےس دکنھ واسپ اپناتسن آ ریہ ےہ اب آےگ ان دوونں ےن یہ بس ھچک ہتپ لچ اکچ اھت ہک لک یک الف

 اھبنسپ ا اھت
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 ےئگ ںیہ بلطم اصف اھت ےسیج یہ نسحم اک 

گ

نسحم وک ایھب ایھب ہتپ الچ اھت ہک رھگ ےک اکذغات اس ےک انم رپ رکدی 

ی وہ اجےئ یگ ۔ایس دصقم ےک ےئل وت وہ اکنح ائاش ےس وہا اھت وہ اکمن اس اک وہ اجےئ اگ اور اس یک وخاشہ وپر

راہین ےس اشدی رکان اچاتہ اھت نکیل راہین اشدی ےک دن یہ رھگ ےس اھب، یئگ ۔اےس نیقی اھت ائاش ااسی اکم  یھب 

ںیہن رکے یگ اور اس ےک اچچ اک وہ اکمن ہشیمہ ہشیمہ ےک ےئل رصف اس ےک انم وہ اجےئ اگ وہ وت تہب وخش اھت  اھت 

 تموتم ےک ےئل اور ےسیج یہ وہ اکمن اس ےس ےلم اگ وہ اےنپ اچچ اور اچیچ وک اس اکمن ےس اکنل اس اکمن رپ اینپ

 رک یسک رکاےئ ےک اکمن ںیم ڈال دے اگ ویکہکن وہ اکمن سج ہگج رپ انب اھت اس ہگج یک تہب تمیق یھت۔
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  اھت وہ اس ےن چیب ڈاال اھت بس وہ دلج یہ اس اکمن وک چیب رک دوتل دنم وہان اچاتہ اھت ویکہکن اس ےک اپس انتج یھب

رخچ وہ اکچ اھت اس ےک دعب اس ےک رخےچ  یھب امں یک یٹیمک اور نہب یک وت وشک گ یک  مت ںیہن وہیت یھت ۔رگم ش  

 یھب اھت اب وہ تہب وخش اھت ویکہکن اب وہ اس اکمن ےس اےنپ ےنپس وپرے رکےن واال اھت

یکیک ےن اےس آرک اتبای وت وہ وفرا یہ ابرہ آایگ بس ول، ایتر ےھٹیب ےھت ںیلچ ابرات اک وتق وہ ایگ ےہ  ابرہ ےس اکی 

ابرات ےنلچ وایل یھت ہک ااچکن اکی وپسیل یک ونی ان ےک رھگ ےک ابرہ آ رک رویک یک اس ےن رپاشیین ےس ابرہ یک 

 رطف داھکی اھت ۔

یکیک ےس اکنح رک ےک اےس مہ آپ ےک ےٹیبنسحم وک رگاتفر رک ےل آےئ ںیہ ۔آپ ےک ےٹیب ےن دیئب ںیم اکی 

دوھاک دای ےہ اور اس ےک اپس ینتج یھب دوتل یھت بس ھچک اہیں ےل آای ےہ ےسیپ ےک ےئل اس اک ہن رصف 

 اامعتسل ایک ےہ ۔ہکلب امر ٹیپ یھب یک ےہ اور اس یکیک ےن ان رپ سیک ایک ےہ اہیں اپناتسن آرک

التش ںیم اپناتسن کت آیئ ےہ ۔اس یکیک ےن آپ رپ ںیمہ اںیہن رگاتفر رکان وہاگ ویکں ہک وہ یکیک ااصنف یک 

سیک ایک ےہ ہک آپ ےن اس ےک زویرات اور ےسیپ وچری رکےن ےک دعب اس وک امرٹیپ رک الطق دی اور وخد ایلگ 

الفٹئ ےس اپناتسن آےئگ آپ وک ایک اتگل اھت نسحم اصبح ارگ دورسے کلم ںیم اج رک اس رطح یک ایطلغں رکںی 

ےگ اعمف ےیجیک اگ ہی وہ اپناتسن ںیہن ےہ اہجں یک ویبی امر ٹیپ ےس اخومش وہ رک ھٹیب اجیت ےگ وت آپ چب اجںیئ 

 ےہ ۔

آپ ےن طلغ ہگج اگنپ ایل ےہ ہی یکیک آپ وک کیھٹ ےس آپ یک اواقت اید رکاےئ یگ ارٹکپسن دواہل ےن نسحم وک ےٹسھگ 

ےنپ ےٹیب وک اچبےن یک وکشش رک ریہ یھت اور وہےئ ونی ںیم اھٹب اکچ اھت اس یک امں ونی یک ےھچیپ دوڑیت وہیئ ا
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امہمونں ںیم ابںیت یتلیھپ اج ریہ یھت اور چیب ںیم ےس ںیہک ولوگں ےن  وت میظع اصبح وک وفن رک ےک اہیں یک 

 اسری اکرروایئ ےک ابرے ںیم یھب اتب دای اھت ۔

 

°°°°°°°° 

وہ ایح ےئلیک الای اھت اوگنیھٹ وک وہ اینپ بیج ںیم  راحین رھگ واسپ آای وت اس ےک اہھت ںیم تہب وخوصبرت ےکب  اھت ۔ش 

رسرپازئ ےک وطر رپ رےھک وہےئ اھت ۔ملف یک دو ٹکٹ اس ےک اہھت ںیم یھت ۔آج رات روامکٹن نیس داھکےن ےک 

 ےئل وہ اےس اےھچ ےس رٹیھت ںیم ےل ےک اجےن واال اھت

ب دے ایح اس یک تبحم ںیم ہی بس ھچک رک ریہ یھت اور حبص  اےس ھجمس یہ ںیہن آ راہ اھت ہک وت ایح یک ابوتں اک ایک ش ا

 راحین وک ہی گل راہ اھت ہک وہ اینپ امں وک داھکےن ےک ےئل اس ےک اسھت زئادیتس یک زدنیگ زگار ریہ ےہ ۔

اےس گل راہ اھت ہک ایح اس ےک اسھت وخش ںیہن ےہ وہ ایح وک ینتک ابر اتب اکچ اھت ہک اےس ہی بس ھچک رکےن یک 

 نکیل وہ اجاتن یہ ںیہن اھت ہک وہ ہی بس ھچک اس یک تبحم ےک ےئل رک ریہ ےہ نکیل آج حبص ایح ےک رضورت ںیہن

ہنم ےس اےنپ ےئل وہ وخوصبرت اافلظ ول رک وہ  اکی لپ ےک ےئلتریان اور رپاشین وہ ایگ ایح یک ابںیت اس اک ااہظر 

 تبحم تریان یہ وت رک ایگاھت اےس ۔
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 آ ایگ اھت اتہک ایح ےک اسھت اکی روامکٹن ڈرن رکےن ےک دعب وہ اےس اےنپ اسھت وہ اشم وہےن ےس ےلہپ رھگ واسپ

الگن ڈراویئ رپ ےل ےک اجےئ اگ اہجں وہ اکی روامکٹن ملف دںیھکی ےگ اور واسپ آرک وہ اےس اینپ تبحم یک  یلہ 

 اشنین دے اگ ہی وخوصبرت اوگنیھٹ ش  اشدی نیت اسل ےلہپ ایح ےک ےیل ونبایئ یھت ۔

ےنت وتق ےک دعب وہ اےس ہی اوگنیھٹ ےفحت ںیم دےنی اج راہ اھت حبص وہ دلجی ںیم رھگ ےس  لک آای ویکہکن وہ ایح اور ا

ےس اینپ تبحم اک ااہظر اےس ںیہن رکان اچاتہ اھت وہ اےس الشیپس  وسحمس رکواان اچاتہ اھت وہ اےس اتبان اچاتہ اھت ہک ایح اس 

ےیل حبص دلجی واہں ےس  لک آای اور اشدی ایح اس ابت رپ اس ےس انراض وہ یک زدنیگ ںیم ایک اتیمہ ریتھک ےہ ایس 

اشدی ایس ےیل وہ دروازہ ںیہن وھکل ریہ یھت رامحن ےن ڈٹیکیلپ یک ےس دروازہ وھکال اور ادنر دالخ وہا رھگ ںیم 

 ادنریھا الیھپ وہا اھت ۔

یئ رھگ وک رونش رکےت وہےئ وہ اےنپ رمکے یک اس ےن دو نیت ابر ایح وک آواز دی نکیل یسک یک یھب وکیئ آواز ہن آ

رطف آای اسرے دروازے دنب ےھت ایح اس ےس انراض ںیھت وہ ھجمس اتکس اھت  اس ےن اس ےک اسھت ھچک زایدہ یہ 

 روڈ وہیب رک دای اھت اب وہ اس ےس اعمیف یھب امانگن اچاتہ اھت اےس نیقی اھت ہک ایح اےس اعمف رک دے یگ۔

ے یگ  ب وہ اےس ےلم یگ ہن اجےن وہ اہکں یھت وہ  وپرے رھگ ںیم اےس التش رک اکچ اھت وہ اےس اعمف وت بت  رک

نکیل ایح اک ںیہک وکیئ اات اتپ ںیہن اھت اس ےن وپرے رھگ ںیم داھکی اور رھپ ٹیلف ےک ابرہ آرک رہ رطف ایح وک التش 

 اتن اھت وت ًانیقی وہ یسک ےک رھگ ںیہن یئگ وہ یگ ۔رکےن اگل ایح ہن اہیں یسک  وک اجیتن یھت اور ہن یہ اہیں وکیئ ایح وک اج



       از

 

می ٹ
ل
 اتکب رگنی -------جی اشہ   -وس

Posted On Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 380 

اس ےن ابر ابر ایح وک وفن ایک نکیل دورسی رطف ےس یسک ےن یھب وفن ںیہن ااھٹای وہ رپاشیین ےس اینپ اگڑی ںیم 

وفن ھٹیب رک ایح وک التش رکےن اگل ایھب اےس رھگ ےس ےلکن رقتابی دنپرہ ٹنم یہ وہےئ ےھت ہک اس اک وفن اجب وثہیب اک 

 آےت د ھک رک وہ رپاشین وہ ایگ ۔نکیل ان  وک وہ رظن ادناز ںیہن رک اتکس اھت اس ےن وفن ااھٹای

ں واہں تہب رضوری اکم اھت وت 
 
 ہ
مب

 

ب

راحین مت ےنتک ریغزدمار وہ اٹیب مت ےن ایح وک اس رطح ےس اےلیک جیھب دای ۔ارگ 

یہ اہک اھت ہک مت ولوگں یک اید آریہ ےہ اس اک بلطم وھتڑا اس ربص رک ےتیل اینت دلجی ایک یھت۔ںیم ےن وت سب اےسی 

ہی وھتڑی ےہ ہک مت ایح وک  اےلیک جیھب دو اہجں وہ وثہیب ےس ابت رکےت وہےئ رپاشین اھت ویہ وثہیب یک ابںیت ول رک وہ 

 وت اتب رک اجیت ادنر کت رپوکسن وہ ایگ ینعی ہک ایح ابلکل یہس رھگ چن یکچ یھت نکیل وہ ایلیک ویکں یئگ یھت اجان یہ اھت

 واہں ںیہک وہ اس ےس انراض وہرک وت ںیہن یئگ ۔

ہ ہی ویبوقف یکیک ھجم ےس انراض وہ رک یئگ ےہ راحین ےن اگڑی اکی رطف اگلےت وہےئ اےنپ رس وک اھتام ش  ایح 

ن

 ي
ن قی

 یک رپاشیین ںیم ئای رطح ےس دےنھک اگل اھت ۔

رکسماےت وہےئ وساچ اور ایلگ الفٹئ ےس وہ اےنپ  بلطم اےس انمےن ےک ےئل اگل تنحم رکین ڑپے یگ اس ےن

 رھگ اجےن اک ارادہ رک اکچ اھت ۔
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ےھجم ھچک ھجمس ںیہن آراہ ہی بس ھچک ایک وہ راہ ےہ نسحم وک وپسیل ڑکپ رک ےل یئگ ےہ واہں اس یک ویبی ےن اس رپ 

یٹیب یک زدنیگ ئاابد وہ اجےئ یگ سیک رک دای ےہ سج یک وہج ےس وہ تہب رپاشین ےھت ۔اس رطح ےس وت ان یک 

ابرات یسک یھب وہج ےس ہن آیئ وہ دبانیم وت ایکن یٹیب یک وہیگ اکی یٹیب رھگ ےس اھب، رک ان یک زعت دو وکڑی رک یکچ 

یھت ہکبج دورسی یٹیب یک زدنیگ انب یسک یطلغ ےک ئاابد وہ ریہ یھت نکیل وہ ااسی ںیہن وہےن دے ےتکس ےھت اس وتق 

رپ یگل یھت اور اینپ زعت اچبےن ےک ےیل ان ےک اپس دور  ےک العوہ اور وکیئ راہتس ںیہن اھت  ان یک زعت داؤ

 ا ںوں ےن وبجمر وہ رک دور  ےک اسےنم اہھت ش ڑ دےی ۔

آپ یسیک ابںیت رک رےہ ںیہ آپ ےک ےیل ریمی اجن یھب احرض ےہ نکیل ائاش ےس وپھچ وت ںیل وہ ھجم ےسیج 

ر یھب ںیہن رک یتک ھجم ںیم تہب اسری ئااایئں ںیہ ا لک ںیم سک سک ئاایئ اک ااسنن ےک اسھت اینپ زدنیگ وصت

ذرک رکوں اس اکنح ےس وت آپ یک یٹیب یک زدنیگ ئاابد وہ اجےئ یگ اس ےن ائاش  ےک یہ اافلظ ان ےک اسےنم 

 درہاےئ ےھت نکیل ان ےک ابدنےھ اہوھتں اک ایک رکات ۔

اگ ارگ اےس نسحم ےس اشدی رپ وکیئ ارتعاض ںیہن وہ اتکس وت مت ےس ائاش وک اس اکنح ےس وکیئ ارتعاض ںیہن وہ

 یھب ںیہن وہاگ  وہ ریمے ےیل نسحم ےس اشدی رک ریہ یھت وت مت ےس یھب رک ےل یگ اٹیب نکیل مت ااکنر تم رکو

 دور  ریمی ڑگپی اچب ول اٹیب ریمی زعت اچب ول ںیم اہمترے آےگ اہھت ش ڑات وہں اہمترے ریپ ڑکپات وہں میظع

 اصبح ےن اس ےک ریپوں وک اہھت اگلان اچاہ نکیل وہ اانت مک رظف وت رہزگ ںیہن اھت

 کیھٹ ےہ ا لک ےھجم آپ اک رہ  مک  لوبل ےہ آپ ےن ےھجم اانپ اٹیب اہک ےہ وت ںیم اٹیب اج رک داھکؤں اگ ۔
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وخیش یک وکیئ ااہتن ہن یھت دور  ےن اںیہن اےنپ ےنیس ےس اگلےت وہےئ اہک وت وہ ےسیج اکی ابر رھپ یج اےھٹ ان یک 

اس وتق دور  وک ان یک زعت ےس زایدہ اور ھچک زعزی ہن اھت وھتڑی یہ دری ںیم ان دوونں اک اکنح وہ اکچ اھت اور 

 اس یک  یلہ اور آرخی وخاشہ وپری وہ یکچ یھت اس یک ائاش اس یک زدنیگ ںیم اشلم وہ یکچ یھت

ےک آرخی وتق کت داعںیئ رکیت ریہ ہک یسک رطح ےس نسحم  دخا اےسی یھب داعںیئ لوبل رکات ےہ ائاش اشدی

ےک اسھت اس اک رہتش  مت وہ اجےئ یسک رطح ےس ہی اکنح ہن وہ اور اس یک داع لوبل وہیئگ ہن رصف نسحم ےس اس 

 یک اجن وھچٹ یئگ ہکلب دخا ےن اس ےک بیصن ںیم اس یک  یلہ تبحم ھکل دی۔

ال اس ےک دل ںیم ےھت نج اک ش اب اب ریتصخ ےک دعب یہ انلم ایک دور  یھب ایس یک رطح وخش وہاگ ںیہک وس

 اھت اور وھتڑی یہ دری ںیم ایس ےچین ےس اورپ واےل رمکے ںیم رتصخ رک دای اجےئ اگ
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 ارگآپ ںیم ےنھکلیک الصتیح ےہ اور آپ آانپاھکل وہا داین کت اچنہپان اچےتہ ںیہ ۔وت

 www.kitabnagri.com      ٹیلپ افرم رفامہ رک ریہ ےہ۔آن النئ وبی اسٹئ آپ وک

 ارگآپ امہری وبی رپاانپانول،انوٹل،ااسفہن،اکمل،ارلکیٹ ای اشرعی وپٹس رکوااناچےتہ ںیہ وت



       از

 

می ٹ
ل
 اتکب رگنی -------جی اشہ   -وس

Posted On Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 383 

 ایھب ای لیم رکںی۔

samiyach02@gmail.com 

 آپ امہرے سیف کب جیپ اور ای  لیم ےک ذرےعی راہطب رک ےتکس ںیہ۔

Fb/Page/Social Media Digest 

Fb/Pg/Kitab Nagri 

samiyach02@gmail.com 

اابتنہ : اس انول ےک امتم ہلمج وقحق اتکب رگنی  وبی ےک اپس وفحمظ ںیہ یسک یھب رطح اکیپ رکےن ےس رگزی ایک 

 اجے۔

whatsapp _ 0335 7500595 

ےک وپٹس رکےن بس وبی،گال،،ویویٹب لنیچ اور اپی واولں وک ہیبنت یک اجیت ےہہک اس انول وک وچری رک 

 ےس ابز رںیہ ورہن ادارہ اتکب رگنی اور رارٹیئز ان ےک الخف رہ رطح یک اقونین اکروایئ رکےن ےک اجمز وہےگن۔

 

اتشب یک اکی ںیہن یلچ ہن یتخس ہن رنیم اس ےن رہ نکمم رطےقی ےس دکنھ وک روےنک یک وکشش یک نکیل رےنک وک 

ایلگ الفٹئ ےس اپناتسن آ یکچ یھت  ب یک اتشب اےنپ زبسن وک  ایتر یہ ںیہن یھت اور وہ روضان اصبح  ےک اسھت
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داؤ رپ اگل رک اہیں ںیہن آ اتکس اھت ےب کش اس رطف اس یک زدنیگ داؤ رپ یگل یھت وہ دو دن ےک دعب اپناتسن آےن 

 واال اھت اشدی بت کت ہی  ہلئس وھتڑا اس لح وہاجےئ  امومں اور امیم اےس اھجمس یھب ںیل ےگ ۔

ن  چن یکچ یھت ہی درب اتشب وک گل یکچ یھت نکیل روضان اصبح  ےک اسھت رھگ اجےن یک اجبےئ وہ اےنپ وہ اپناتس

رھگ اج یکچ یھت ڈرویئار اےس واہں وھچڑ رک آای اھت  روضان اصبح اکیف دری کت اےس اھجمسےت رےہ نکیل وہ یسک یک 

رےہ ےھت ہک رپاین ابںیت  ولل رک وہ اینپ یئن زدنیگ  یھب ل ےن وک ایتر ںیہن یھت اس وتق یھب امام اور امیم اےس اھجمس

یک رطف دایھن دے نکیل دکنھ یک سب اکی یہ ابت یھت ہک وہ اےنپ امں ابپ ےک اقلت ےک اسھت ںیہن رہ 

  یتک ۔

امام اور امیم یھب اےس اھجمسےن یک رہ نکمم وکشش رک رےہ ےھت نکیل رہ ابت یک اکی یہ ابت دکنھ اب  کت اینپ 

  وہیئ یھت ۔ابت رپ یھٹیب

سب رکںی آپ ول، ارگ آپ ولوگں وک ےھجم اہیں ںیہن دانھکی وت اصف اتب دںی ںیم اہیں ےس یھب یلچ اجؤیگن امیم 

 ےک ابر ابر ےنہک رپ وہ ےصغ ےس وبیل وت امومں اےس د ھک رک رہ ےئگ ۔

ریہ یھت ایرس اصبح ےن وہ وت اس یک وخیش ںیم وخش ےھت اور وہ اینپ وخویشں یک د نم ینب ان یہ ےک الخف وہ 

زتنی ےس سب یہی اہک ہک یف ااحلل اےس ایس ےک احل رپ وھچڑ دو اےس ھچک وتق دو ایلیک رےہ یگ وت ھچک دح کت 

 لھبنس اجےئ یگ ۔
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امیم ایک رکیت وہ اینپ یچب وک اس احتل ںیم ںیہن د ھک  یتک یھت ابر ابر وبجمر وہ رک اس ےک رمکے ںیم اےس اھجمسےن 

رطف اتشب ےک ابر ابر وفن آ رےہ ےھت ۔اور وہ سب یہی ہہک راہ اھت ہک اس ےس ںیہک ہک رصف  آیت ہکبج دورسی

 اکی ابر ھجم ےس ابت رک ےل ںیم اےس اھجمس دوں اگ بس ھچک کیھٹ وہ اجےئ اگ ۔

 

 نکیل اس وتق وہ اےنپ آپ یک یھب ل ےن وک ایتر ہن یھت وت یسک اور یک ایک یتنس

°°°°°°°° 

یکچ یھت ہک وہ اانپ رھگ وھچڑ رک اےنپ یہ رھگ ںیم واسپ آ یئگ دور  ےک رمکے وک تہب  ریتصخ یک رمس ادا وہ

وخوصبریت ےس اجسای ایگ اھت اےس درب لم یکچ یھت ہک دکنھ  اپناتسن واسپ آ یکچ ےہ نکیل وہ اس ےس ےنلم ویکں 

نکیل اشدی یک امہگ یمہگ ںیم ںیہن آیئ اور اس یک ااچکن واسپ آےن یک ایک وہج ےہ وہ اس ےس ےنلم اجان اچیتہ یھت 

ںیہن اج یکس۔۔۔ اور اس وتق اےس اینت یہ زایدہ ےب ینیچ وہ ریہ یھت یک سک رطح ےس وہ دکنھ ےک اپس 

اجےئ اور اےس بس ھچک اتبےئ ہک اس یک زدنیگ ںیم سک رطح ےس زجماء  وہا ےہ ش  اےس اچےیہ اھت وہ اےس لم اکچ 

 ےہ ۔

ادہ ریتھک یھت اتہک اےس بس ھچک اتبےیئ ہک اس یک زدنیگ ںیم ایک وہا ےہ وہ وت  وہ حبص حبص دکنھ ےک رھگ اجےن اک ار

 نیقی ںیہن رک اپ ریہ یھت ہتپ ںیہن دور  اہکں رہ ایگ اھت
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وہ ےب ینیچ ےس دور  اک ااظتنر رک ریہ یھت  وہ اجنےن اہکں اغبئ وہ ایگ اھت رہ زگرےت ےحمل ےک اسھت اس اک ااظتنر 

 اس اک ہی ااظتنر  ااظتنر یہ راہ وہ اسری رات اس ےک ڈیب رپ یھٹیب ےب ینیچ ےس اس اک ااظتنر ڑباتھ الچ اج راہ اھت نکیل

 رکیت ریہ نکیل ہن اجےن وہ اہکں الچ ایگ اھت ۔

ہن اجےن بک اس یک آھکن گل یئگ حبص  ٹھک ٹھپ یک آواز ےس اس یک آھکن یلھک وت اس ےن دور  وک ااملری ںیم 

 رسدےی داھکی ۔

 آپ ںیم اسری رات آپ اک ااظتنر رکیت ریہ وہ ڈیب ےس اس  رک اس ےک اپس آیئ یھت ۔وہ اس دور  اہکں ےھت

 ےک دنکےھ رپ اہھت رےھک انب انراض وہےئ وبیل یھت ےک احالت ےس وہ یھب وافق یھت

 ویکں ااظتنر رکیت ریہ مت ریما وہ اس اک اہھت اےنپ دنکےھ ےس اٹہ رک وبال ۔

ااسنن اھت سج ےک اسھت زدنیگ زگارےت وہےئ یھب ںیہمت رشم آےئ یگ وہ اس  ااظتنر رک ریہ یھت اکی  رشایب

 ےک اسےنم ڑھکا آوھکنں ںیم آںیھکن ڈال رک وبال ہجہل ااہتنیئ افس  اھت ۔

ہی آپ ایک ہہک رےہ ںیہ دور  آپ اجےتن ںیہ وہ اسری ابںیت ںیم ےن ویکں یہک یھت اس اک ہجہل اےس یھب رپاشین 

 اس ےک ادناز رپ رکسماای ۔ رک ایگ اھت  ب ہک دور 

مت ےن وہ اسری ابںیت ویکں یہک یھت ںیم ںیہن اجاتن نکیل اس دن مت ےن ریما دل داھکای اھت نکیل مت ےن ےھجم ہی اتبای 

 اھت ہک اہمتری رظنوں ںیم ریمی ایک اواقت ےہ ۔
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ور ہن یہ اہمتری لکش دانھکی اچاتہ وہں اور رتہب وہاگ ارگ مت ریمے ہنم ہن یہ وگل ان وت ںیم  مت ےس ابت رکان اچاتہ وہں ا

 وہ ااملری ےس اےنپ ڑپکے اکنےتل وہےئ واش روم ںیم دنب وہ ایگ ائاش رپاشین یس اےس اجات د ھک ریہ یھت

 

°°°°°°°° 

دکنھ اٹیب اانپ دل ڑبا رک ول اعمف رکدو اےس وہ تہب رشدنمہ ےہ اور وہ یطلغ وت اس ےن بت یک یھت  ب اےس حیحص 

ن کت ںیہن یھت ایس یطلغ وکیئ اجن وبھج رک وت ںیہن رکات ۔اس ےس یطلغ وہیئگ اکی ابر  اےس اور طلغ یک اچہپ

 اعمف رک وت دوھکی

 زبنی ےن اکی اور وکشش یک یھت

اعمف رکدو ےسیک اعمف رکدوں اےس ش  ریمے وادلنی اک اقلت ےہ ریمے وصعمم اھبویئں اک اقلت ےہ ںیم 

ر ابر ریمے اسےنم ہی ابںیت ہن رکے ےھجم دھک وہات ےہ ہی وسچ وسچ ےک ہک اےس اعمف ںیہن رک  یتک امیم زیلپ اب

 ںیم اےنپ یہ وادلنی ےک اقلت ےک اسھت اانت وتق زگار ےک آیئ وہں۔ وہ روےت وہےئ وبیل ۔

دکنھ ابر ابر اےس اقلت ےنہک ےس وہ اقلت ںیہن وہ اجےئ اگ وہ ہچب اھت اندان اھت اور ےنپچب ںیم اس ےس وہ یطلغ 

۔نکیل اس یطلغ یک زسا وہ اجنےن ےنتک اسولں کت تکھب راہ ےہ ابرہ اسل کت اس ےن اےنپ ابپ کت ےس  وہیئگ

ابت ںیہن یک وہ بس ےس افخ وہ ایگ اھت وخد ےس یھب ۔دکنھ اٹیب ےنھجمس   یک وکشش رکو سب اکی ابر اس ےس ابت 

 ریتہرکول ۔زبنی ےن تنم رکےت وہےئ اہک آرخ بک کت اس وک ڑتےتپ وہےئ د یتھک 
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سب رکدںی امیم ھجم ےس ںیہن ئاداتش وہات ہی بس ھچک ان یک ابوتں ےس گنت آ رک وہ اس  رک اےنپ رمکے ںیم 

اجےن یگل  ب ااچکن رسوھگ ےنم یک وہج ےس رگےن یہ وایل یھت ہک امیم ےن اےس اھتم ایل ۔نکیل وہ وہش و وحاس 

ی ےس ایرس وک وفن رکےن یگل ش  اینپ یئن داکن وک آج ےس اگیبہن وہ یکچ یھت امیم ےک اہھت ریپ وھپل ےئگ اور وہ دلج

 لک رھبوپر وتق دے رےہ ےھت

°°°°°°°° 

راحین ایلگ الفٹئ ےس چن اکچ اھت اہجں زہمئ اور وثہیب اےس د ھک رک ےب دح وخش یھت وںیہ تہب انراض یھب یھت 

ایلگ الفٹئ ےس وخد آےن واال اھت ایس ےیل ایح  ہک وہ ایح وت ےل رک اانت الرپوا ےسیک وہ اتکس ےہ نکیل اس ےن ہی اہک ہک وہ

 وک اےلیک جیھب دای ۔

اس ےن اکیف دح کت ان دوونں وک نئمطم رک ایل اھت ہکبج دایھن ابر ابر اس یک رطف اج راہ اھت ش  ادرھ ےس اُدرھ 

 وھگیتم لسلسم اےس رظن ادناز رک ریہ یھت ۔

  اب وت اےس انمےن ںیم یھب زما آےئ اگاس یک انرایگض وک وت وہ رھگ ےس یہ ھجمس اکچ اھت نکیل

وہ رمکے ںیم آرام رکےن ےک ےئل آای وت ابر ابر ایح وک آواز داتی راہ نکیل ایح یھب المزہم وک جیھب دیتی وت  یھب زہمئ وک 

وخد اکی ابر یھب ںیہن آیئ اور یہی ہلسلس رات کت اجری راہ وہ رات یھب ںیہن آیئ وثہیب ےن  ب اہک ہک اٹیب اےنپ 

ے ںیم اج رک وس اجو راحین ااظتنر رک راہ وہ اگ وت اس اک ش اب اھت۔وہ روز ان ےک اسھت یہ وہیت ےہ آج وت وہ اینپ رمک

 امں ےک اسھت وسےئ یگ اور اس یک تبحم رھبے ادناز رپ وہ رکسما دی۔
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 اور  راحین اک ااظتنر ااظتنر یہ راہ
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دورسے وک ابمرابکد دے رےہ ےھت اور زرہا یک وخیش یک وکیئ ااہتن یہ ان وک اتپسہل الای ایگ وت یھبس وخیش ےس اکی 

 ہن یھت اتشب ایلگ یک الفٹئ ےس اہیں آ راہ اھت ۔

زرہا  ب رمکے ںیم اےس ابمرابکد دےنی آیئ وت اب یھب وہ انراض یہ یھت اےنپ ےچب یک درب وک ےل رک اس ےک 

  اھکےئ اج راہ اھت۔رہچے رپ ونر اھت ویہ ادنر یہ ادنر اتشب اک دھک یھب اےس

دکنھ اٹیب ہی مت دوونں یک وخیش ےہ مت اس ےس اینت ڑبی وخیش نیھچ ںیہن  یتک اتشب اس اک یھب اس رپ وپرا قح 

 ےہ ۔

 زرہا اےس اھجمسےت وہےئ وبیل نکیل اشدی  اینت ڑبی وخیش ےک دعب  یھب وہ ےنھجمس وک ایتر ںیہن یھت۔

  ںیہن رکوں یگ سب اانت وہکں یگ ہک مت ش  رک ریہ وہ کیھٹ ںیہن ےہکیھٹ ےہ اٹیب ںیم اہمترے اسھت وکیئ زئادیتس

اہمترے آےن ےک دعب وت اس ےن انیج رشوع ایک اھت اجیتن وہں ابرہ اسل کت وت اس ےن مہ ےس ابت یہ ںیہن یک 

 ۔دن رات سب یہی وساتچ راتہ ہک اےس ینتک ڑبی یطلغ وہ یئگ ےہ اس ےن انتک ڑبا انگہ رک دای ےہ ۔

اباب ےن زدنیگ ںیم آےگ ڑباھےن ےک ےئل اس ےک وھجٹ وبال ہک وہ رہ ہگج ںیہمت ڈوھڈن ےکچ ںیہ نکیل اس ےک 

اہمتری التش ںیم اکایمب ںیہن وہےئ اور  ب اےس اس ابت یک اچسیئ اک ہتپ الچ اس ےن اےنپ ابپ ےس ابت رکان 



       از

 

می ٹ
ل
 اتکب رگنی -------جی اشہ   -وس

Posted On Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 390 

 وھک یکچ یھت ہک مت اس یک زدنیگ ںیم آیئ اور وھچڑ دای ےھجم وت رکسما رک داتھکی کت ںیہن اھت ۔ںیم وت اےنپ ےٹیب وک لمکم

ں وسچ رک ےنیج اگل ۔
 
 می
ہ

 

ب

 بس ھچک دبل ایگ اتشب دبل ایگ وہ وخش رےنہ اگل 

 ابرہ اسل ےس وت وہ اکی ےب روقن زدنیگ زگار راہ اھت ۔اس ںیم ہن وکیئ ادیم یھت ہن وکیئ رگن اھت

رک یئگ یھت ۔ ںیم چس ہہک ریہ وہں ا ںوں ےن ومت اخالہکن  اہمتری امں ااقتنل ےس ےلہپ اےس اینپ ومت اعمف 

ےس ےلہپ اتشب ےس ہی و ہہ اماگن اھت ہک اہمترا ایخل رےھک اگ ہی چس ےہ مت اچےیہ نیقی رکو ای ہن رکو وہ ںیہمت ےب احتہش 

 اچاتہ ےہ وہ آج یہ اپناتسن واسپ آےن واال ےہ ۔

ری زدنیگ اےس ایس انگہ یک زسا دیتی روہ ش  یطلغ ای وت اےس اعمف رک ےک اینپ زدنیگ ںیم آےگ ڑبھ اجؤ ورہن اس

 ےس وہا اھت ںیم ھچک ںیہن وہکں یگ ہی اہمترا ہلصیف ےہ ےھجم وکیئ قح ںیہن ھچک یھب ےنہک اک ۔

 اہمتری زدنیگ اہمترا ہلصیف وہ اخومیش ےس اس ےک رقبی ےس اس  رک ابرہ اجےن یگل  ب ان اک وفن اجب

اتشب اسیک ےہ اس ےس زایدہ وچٹ وت ںیہن آیئ زرہہ رپاشیین ےس وبیل  ب ہک وہ ایک ابت رک ریہ وہ اہکں بک ےسیک 

 یھب ان یک رطف وتمہج وہ یکچ یھت ۔

 ایک وہا ےہ یمم بس ھچک کیھٹ وت ےہ وہ ان یک رطف دےتھکی وہےئ وبیل ۔

ںیم ایھب اج ریہ کیھٹ ںیہن ےہ اٹیب اتشب اک اڈیسکیٹن وہایگ ےہ اےس یٹس وہلٹیپس ےل رک ےئگ ںیہ اہلل رمح رکے 

 وہں مت اانپ ایخل رانھک ۔

 وہ اس ےک رس رپ اہھت ریھپےت وہےئ ابرہ اجےن یگل  ب اےلگ یہ ےحمل وہ ان اک اہھت اھتم یکچ یھت
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یمم زیلپ ےھجم یھب اےنپ اسھت ےل رک ںیلچ ارگ اںیہن ھچک وہایگ وت ریمے اپس ان ےک العوہ اور وکیئ ںیہن ےہ وہ 

 رو دی ۔ےتہک وہےئ وھپٹ وھپٹ رک 

زرہا اےس اےنپ ےنیس ےس اگلےئ اخومش رکواےت وہےئ اےس  اےنپ اسھت ےل اجےن ےک ےیل ڈراویئروک وفن 

 رکےن ںیگل۔

 اشدی ان یک ابوتں اک اس رپ اکیف ارث وہا اھت ۔

°°°°°°°° 

وہ دور  اک تہب ایخل رےنھک یک وکشش رک ریہ یھت رہ وتق اس ےک آس اپس وھگیتم ریتہ وہ نیت دن ےس 

 اس ےس اعمیف امگن ریہ یھت ہک اےس وہ ابںیت ںیہن رکین اچےیہ یھت نکیل وہ وبجمر یھت وہ دور  وک اس  لسلسم

ادیم ںیہن وھچڑ  یتک یھت وہ  یھب یھب اس یک وہ  یتک ےہ ۔وہ اجیتن یھت ہک ارگ وہ ہی بس ھچک ںیہن  یتہ وت اشدی  یھب 

ف دور  اس ےس انراض وہ رک اینپ زدنیگ وک تہب یھب اینپ زدنیگ ںیم آےگ ںیہن رھب اپات ہکبج دورسی رط

اوجناےئ رک راہ اھت وہ  یھب اس ےک ےئل اکی زمدیار ڈش انبیت وت  یھب دورسی زمے دار ڈش انبیت راحین اک آڈیئای 

 اکیف زایدہ اکم رک راہ اھت ۔

ے یگ سج رپ اب وہ اےس راحین ےن اس ےس اہک اھت ہک ارگ مت اینت آاسین ےس امن ےئگ وت وہ ہشیمہ اےسی یہ گنت رک

لسلسم گنت رک راہ اھت ہن وت اےس دیسےھ ہنم ابت رک راہ اھت اور ہن یہ اےس گنت رکےن اک وکیئ اہبہن اہھت ےس اجےن 

دے راہ اھت رمکے ےک ابرہ وہ اکی تہب یہ زمدیار زدنیگ زگار راہ اھت سج ںیم وہ ابرہ ےس تہب تبحم ےس شیپ 

 ومڈ آف رک ےک اھٹیب راتہ ۔آات ہکبج رمکے ےک ادنر وےسی یہ 
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 ھاہ ےئ اےس ےسک انمےئ وہ وت امےنن وک ایتر یہ ںیہن اھت  ب ہک وہ وت 
چ
م
ش

ائاش وک وت ھجمس ںیہن آ راہ اھت ہک وہ ےسیک اےس 

 ےلھچپ نیت دن ےس ائاش یک تبحم د ھک رک ادنر یہ ادنر وخش وہےئ اج راہ اھت ۔

ھچک ڈراہم ےہ وت وہ اےس تہب ئای رطح ےس انراض وہ یئگ ہی ابت اگل یھت ہک ارگ اےس ہتپ لچ ایگ ہک ہی بس 

نکیل دور  وک ہتپ اھت وہ اےس انم ےل اگ اس یک تبحم ںیم اینت  تتق وت یھت یہ ہک وہ اینپ رویھٹ وہیئ ویبی وک انمان 

 ےکس

°°°°°°°° 

 

ا وپھچ  راہ اھت ہکبج ایح ایح ںیم اسری رات رمکے ںیم اہمترا ااظتنر رکات راہ مت ویکں ںیہن آیئ وہ اس ےک اسےنم ڑھک

ش اب دےنی یک اجبےئ آےگ اجےن یہ وایل یھت  ب اس ےن اس اک اہھت اھتم رک  اینپ رطف اچنیھک اور اس یک رمک 

 ںیم اہھت ڈال ےک اےس ابلکل اےنپ رقبی رک اکچ اھت

امہرا ااہظراک وموٹنم اہمتری انرایگض اہمترے رخنے بس رس آوھکنں رپ نکیل ریما ااظتنر وت رک یتیل اپلگ ںیم وت 

 لشیپس انبان اچاتہ اھت سب ایس ےئل  اس دن حبص حبص الچ ایگ ۔

ںیم اجاتن وہں ریما ادناز تہب رخاب اھت ںیم ےن اہمترے اسھت تہب طلغ ایک نکیل ایح ےھجم اتگل اھت ہک ہی بس ھچک مت 

وہں ںیم چس ںیم ںیہن اجاتن اھت ہک مت ھجم وبجمری ںیم رک ریہ وہ مت اس ر ےت وک  وھجمےت اک انم دے رک اھبنان اچیتہ 

ےس تبحم رکیت وہ اس دن ش  مت ےن ایک اس ےک دعب ےھجم یہی اگل ہک مت اس صخش ےس تبحم رکیت وہ اہں نکیل دامغ 



       از

 

می ٹ
ل
 اتکب رگنی -------جی اشہ   -وس

Posted On Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 393 

ںیم اکی وسال اھت ہک ریمی اینت تبحم اانت رایر اہکں رہ ایگ ےنتک اسولں اک ریما رایر ںیہمت رظن ںیہن آای اور اکی ریغ 

 اسھت یلچ یئگ ۔ےک 

ںیم اجاتن وہں ںیم ےن اہمترے اسھت تہب ئاا ولس  ایک ےہ  نکیل اس وتق یھب انرایگض اور ہصغ اھت زیلپ ےھجم 

اعمف رکدو نیقی رکو ںیم مت ےس انراض وہ رک ںیہن ایگ اھت ۔ےھجم اعمف رک دو ایح ےھجم ںیہن اتپ اھت ہک ںیہمت ریما اس 

ےھجم وھچڑ رک اہیں یلچ آیئ ۔کیھٹ ےہ ںیم مت ےس انراض اھت وہ اہمتری یطلغ رپ مت رطح اجان اانت ئاا ےگل اگ ےک مت 

ےس انراض اھت وت مت اکی ابر ھجم ےس وپیتھچ وت یہس ۔ںیہمت اتگل ےہ ہک ںیم ںیہمت اس ےیل ونرکی ںیہن رکےن دانی 

  روہ وت ااسی ںیہن ےہ 

 

 

 

 
ایح ۔ںیم ںیہمت اس ےیل ونرکی ںیہن اچاتہ اھتویکبہکن ںیم اچاتہ وہں ہک مت ھجم رپ ہشیمہ ڈپ

 رکےن دانی اچاتہ اھت ویکہکن ںیم اہمترا رہ وخاب رہ آرزو اےنپ وسیپں ےس وپری رکان اچاتہ وہں

اہمتری رہ وخاشہ وک اہمترے وبلں ےس ادا وہےن ےس ےلہپ ںیہمت دانی اچاتہ اھت ۔ےھجم ںیہن اتپ اس صخش ےن ےھجم 

۔ںیم مت ےس سب اانت یہ وہکں اگ ایح ںیم ےن آج ےس ںیہن ہکلب نپچب  سک رطح ےس اہمترے اسےنم شیپ ایک ےہ

ےس آج کت مت ےس تبحم یک ےہ ںیم مت ےس ینتک تبحم رکات وہں ہی ںیم وخد یھب ںیہن اجاتن سب ریمی رہ اسسن 

 ںیم رصف اور رصف اہمترا انم ےہ ۔

ں ےس وھچات ابرہ اجےن اگل۔ اور رھپ وہ آہتسہ ےس اس ےک اہھت ںیم اوگنیھٹ انہپ رک اس ےک اہھت وک اےنپ وبل

 دروازے ےک اپس اج رک ڑما۔

ونس ںیم آج رات رمکے ںیم ااظتنر رکوں اگ ارگ آج ںیہن آیئ وت لک حبص وہےت یہ ںیم اہیں ےس الچ اجؤں اگ وہ  

 انرایگض ےس اتہک اجےن اگل وت ایح ےن اکپرا  ۔
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رکسماےت وہےئ وبیل وت راحین وںیہ ےس ےھچیپ ٹلپ رک اےلگ ںینس رٹسم رلٹہ ایھب آوں ای رات وک رشاریت ادناز ںیم 

 یہ ےحمل اےس اےنپ رقبی رکےت وہےئ ےنیس ںیم جنیھب اکچ اھت ۔

آیئ ول وی وس چم ۔۔۔ وہ اےس اےنپ ےنیس ےس اگلےیئ دشت ےس وبال وت ایح رکسماےت وہےئ وخد وک اس یک ابوہں ںیم 

 دیق وفحمظ وسحمس رک ریہ یھت

°°°°°°°° 

شب کیھٹ وت ںیہ ان اںیہن وچٹ وت ںیہن آیئ ۔وہ رقتابی اھبےتگ وہےئ آیئ یھت رنس ےس اتشب ےک رمکے اک ڈارٹک ات

 وپےتھچ وہےئ وہ ول، اتشب ےک رمکے ےک ابرہ ڑھکے ےھت  ب دکنھ ےن اکی ڈارٹک ےس وپاھچ

 اےنپ اسےنم ڑھکی  اس یکیک وک روےت د ھک رک ڈارٹک یھب رپاشین وہ اکچ اھت

 ول رک اتشب وفرا یہ رمکے ےس  لک آای اھت ۔  ب  اس یک آواز

دکنھ اس یک اکپر رپ دکنھ ےن دروازے یک اجبن داھکی اور اےلگ یہ ےحمل وہ اس ےک ےنیس ےس یگل وھپٹ وھپٹ 

 رک روےن یگل ۔

 دکنھ ریمی اجن ںیم ابلکل کیھٹ وہں زیلپ روان دنب رکو ادرھ دوھکی ےھجم وکیئ وچٹ ںیہن یگل ےھجم سب ذرا رس ہپ یگل

ےہ وھچاٹ اس اڈیسکیٹن اھت اگڑی ڑم یئگ یھت اور ںیم ےن رٹنکول وھک دای اور اگڑی درتخ ےک اسھت یگل سب یہی 

 وھجٹ یگل ےہ اےس اانپ اماھت وھچےت د ھک رک اتشب ےن رکسما رک اہک ۔
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یش ےس رکسماےت اےس ایھب یھب روات د ھک رک اتشب ےن اکی ابر رھپ ےس اےس اےنپ ےلگ ےس اگل ایل ۔ہکبج ڈارٹک احوم

وہےئ واہں ےس  لک اکچ اھت زرہا وک یھب اانپ آپ واہں وھتڑا سم ٹف اگل ایس ےئل وہ یھب اخومیش ےس واہں ےس  لک 

یئگ ان ےک ےیل وت اس ےس ڑبی اور وکیئ وخیش ںیہن یھت ہک ان یک وہب ان ےک ےٹیب ےک اپس واسپ آیئگ ےہ اچےہ 

  تبحم  یھب مک ںیہن وہ  یتکوہ اےس ےصغ اک ااہظر رکے اس ےس دور رںیہ نکیل

دکنھ ےھجم  یھب وھچڑ رک تم اجان ںیم مت ےس تہب رایر رکات وہں اہمترے ریغب رانہ ریمے ےیل اب نکمم ںیہن 

ےہ ںیم اجاتن وہں ریمے تہب ڑبی یطلغ یک ےہ اشدی  یھب وخد وک اس یطلغ ےک ےیل اعمف یھب ںیہن رک وکسں اگ 

 ۔

م

ي ك
عل

 !االسم 

یک الصتیح ےہ اور آپ آانپاھکل وہا داین کت اچنہپان اچےتہ ںیہ ۔وتارگآپ ںیم ےنھکل  

 www.kitabnagri.com    آن النئ وبی اسٹئ آپ وک  ٹیلپ افرم رفامہ رک ریہ ےہ۔

 ارگآپ امہری وبی رپاانپانول،انوٹل،ااسفہن،اکمل،ارلکیٹ ای اشرعی وپٹس رکوااناچےتہ ںیہ وت

 ایھب ای لیم رکںی۔

samiyach02@gmail.com 

 آپ امہرے سیف کب جیپ اور ای  لیم ےک ذرےعی راہطب رک ےتکس ںیہ۔
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اابتنہ : اس انول ےک امتم ہلمج وقحق اتکب رگنی  وبی ےک اپس وفحمظ ںیہ یسک یھب رطح اکیپ رکےن ےس رگزی ایک 

 اجے۔

whatsapp _ 0335 7500595 

نکیل مت ےھجم اعمف رک دو سب اکی ابر یہ یہس ںیم ںیہمت  یھب اکشتی اک ومعق ںیہن دوں اگ نکیل اہمترے ریغب 

ںیہن رہ وکسں اگ ںیم رم اجؤں اگ اتشب ےن اہک وت دکنھ ےن ڑتپ رک اس ےک وبلں رپ اانپ اہھت رھک دای زیلپ ایسی 

 ۔ابت ہن رکںی اتشب اشدی ںیم یہ آپ وک ھجمس ںیہن اپیئ

اپاپ اور یمم ےن ےھجم بس ھچک اتب دای ےہ ریمی وہج ےس آپ اینپ زدنیگ اےھچ ےس ںیہن زگار اپےئ اشدی ںیم  اےنپ 

نپچب ںیم ہی اسری زیچںی ھجمس یہ ںیہن یکس ںیم وت ہشیمہ اس صخش ےس رفنت رکیت یھت سج ریمے امں ابپ اک 

 اڈیسکیٹن ایک

اہلل ےک اہھت ںیم ےہ اشدی ان ولوگں یک ومت اےسی یہ یھکل یھت اور نکیل ہی ںیہن ھجمس اپںیئ ہک زدنیگ اور ومت 

ںیم آپ وک طلغ ےتھجمس ریہ نکیل   امومں ےتہک ںیہ یک ومت ےک اعمےلم ںیم  یھب یسک ےس انراض ںیہن وہان اچےیہ ہک 

 ہی اہلل ےک اعمےلم ںیہ اہلل ےک ےلصیف ںیہ نج رپ امہرا وکیئ زور ںیہن اتلچ  ۔
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رک دںی اب ںیم  یھب یھب انراض ںیہن وہں یگ اور وےسی یھب اب وت امہرا ےبیب یھب آےن واال زیلپ ےھجم اعمف 

ےہ۔دکنھ رظن اکھج رک ےتہک وہےئ اکی ابر رھپ ےس اس ےک ےنیس ےس گل یکچ یھت ہکبج اس یک یکلہ یکلہ 

 رسوگایشں اب یھب اجری یھت

 ۔ اب وت مہ  یھب یھب اگل ںیہن وہں ےگ ہشیمہ اکی اسھت رںیہ ےگ

 اتشب اےس اےنپ ےنیس ےس اگلےئ رکسما رک اس یک ابںیت ول رک رہ ابت ےک دعب آنیم اور ان اشء اہلل ہہک راہ اھت

وےسی ریمی اجن  ںیم ںیہمت اکی ابت اتب دوں اشدی مت  ولل ریہ وہ مہ اس وتق وہلٹیپس ںیم ںیہ اور اکیف 

ا  وت ان اک اتنب ےہ

ن

ني
ہ 
ویکہکن مہ اس رطح ےس ےلھک اعم روامسن رکںی ےگ  اسرے ول، ںیمہ د ھک رک سنہ رےہ ںیہ 

وت ول، اتپ ںیہن ایک ںیھجمس ےگ اتشب ےن رکسماےت وہےئ اس ےک اکن ںیم اہک وت اےلگ یہ ےحمل دکنھ اس ےس 

 اگل وہےت وہےئ وپرے اتپسہل وک د ےنھک یگل سج اریای ںیم ہی ول، ومش د ےھت وہ رقتابی اخیل  اھت

رپ وہ ہہقہق اگل رک اسنہ اور اکی ابر رھپ ےس اس اک ابزو چنیھک رک اےنپ رقبی رک ایل  ب  ہکبج اس ےک ااچکن اگل وہےن

 ہک وہ یھب رکسماےت وہےئ اس ےک ےنیس رپ رس رھک یکچ یھت

°°°°°°°°°° 

اس ےن رمکے ںیم بک دقم راھک وت ائاش  ئای رطح ےس رو ریہ یھت وہ ربھگا رک اس ےک اپس آای اھت ایک وہا ےہ 

 ریہ وہ ریمی اجن یسک ےن مت ےس ھچک اہک ےہ ایک  مت ویکں رو ریہ وہ ادرھ دوھکی  ریمی رطف یسک ےن ائاش ایک رک
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ھچک اہک ےہ ےھجم اتبؤ مت اہمتری اتیئ ایم آیئ وہیئ یھت ہن ےچین ھجمس ایگ ا ںوں ےن یہ ھچک اہک وہاگ ان یک وت وہ ائاش 

 م ایل ۔ےک رقبی ےس اےتھٹ وہےئ وبال وت ائاش ےن اس اک اہھت اھت

ےھجم یسک ےن ھچک ںیہن اہک اور ےھجم ھچک ںیہن وہا ےہ ۔اتای اوب اور اتیئ ایم رصف نسحم ےک ےیل اعمیف امےنگن آےئ 

ےھت۔ نسحم وک نیت اسل یک زسا وہیئ ےہ وہ لیج ںیم یہ رےہ اگ  ۔سب ریمی تمسق رخاب ےہ اس ےئل رو ریہ وہ 

ےن یک وکشش رک ریہ وہں ریمی یطلغ اینت یھب ڑبی ںیہن ںیم ےلھچپ اکی ےتفہ ےس لسلسم دن رات آپ وک انم

یھت سج یک ےھجم اینت ڑبی زسا ےلم سب ےھجم اتبںیئ ہک ریمی ہی زسا بک  مت وہ یئگ ابرہ بس ےک اسےنم آپ 

ریمے اسھت اینت تبحم ےس شیپ آےت ںیہ اور رمکے ےک ادنر یسک ااجنن یک رطح رےتہ ںیہ ااسی ویکں ےہ 

 اگ ہی بس ھچکدور  اور بک کت ےلچ 

ںیم کھت یکچ وہں دور  آپ وسچ یھب ںیہن ےتکس ںیہ اشدی اک وہ  ہتف ںیم ےن ینتک لکشم ےس زگارا ےہ رہ 

وتق اےنپ آپ وک اکی ایسی صخش اک وہےت وہےئ وسحمس رکان سج ےس ںیم ااہتنیئ رفنت رکیت وہں ریمے ےیل 

 انتک اذتی ان  اھت آپ  یھب وسچ یھب ںیہن ےتکس

ےن یطلغ یک ےہ ںیم ےن آپ ےک اسھت ئاا ئااتؤایک ےہ نکیل ےلھچپ اکی ےتفہ ےس آپ ریمے کیھٹ ےہ ںیم 

 اسھت ایک رک رےہ ںیہ ۔

ابت ابت رپ ےنعط ابت ابت رپ انرایگض ےھجم اتبںیئ ںیم ےسیک آپ ےس اعمیف اموگنں ےسیک بس ھچک کیھٹ رکوں ںیم 

ر ئاداتش ںیہن وہراہ دور  تہب وخش یھت آپ ےک اسےنم اہھت ش ڑیت وہں دنب رکے ہی بس ھچک ھجم ےس او
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ںیم سج دن ریمی اشدی آپ ےک اسھت وہیئ  ریمی وخیش یک وکیئ ااہتن یہ ںیہن یھت نکیل ایس حبص آپ ےن ھجم 

 ےس ریمی رہ وخیش اینت ےب دردی ےس نیھچ یل

  ںیہن وہں ۔ایک وصقر ےہ ریما دور  سک ابت یک زسا دے رےہ ںیہ آپ ےھجم ایک اب ںیم آیکپ تبحم  ےک اقلب

ارگ اےنپ امں ابپ یک زعت یک افحتظ رکان آپ یک رظنوں ںیم انگہ ےہ وت کیھٹ ےہ ںیم اگہنگر یہ یہس وھچڑ دانی 

 ےھجم نکیل ہی ااجنن اج رک ےھجم اذتی دانی دنب رکںی وہ ےسیج اہر رک وبیل

ڑ دوں اس یکیک وک وھچڑ دوں دامغ رخاب وہ ایگ ےہ اہمترا ۔ایک اس ےئل اشدی یک یھت ہک ںیم ںیہمت اےسی یہ وھچ

 سج ےس تبحم رکات وہں ںیم

سج وک د ھک رک تبحم اک بلطم اھجمس ےہ اس یکیک وک وھچڑ دوں ںیم ش   یلہ ابر ےھجم ابیق یکویکں ےس اگل یگل اس 

ات یکیک وک وھچڑ دوں ےسج دےتھکی یہ  ںیم ےن اینپ زدنیگ ںیم اشلم رکےن اک ہلصیف رک ایل سج ےس ےب انپہ تبحم رک

 وہں سج ےک ریغب یج ںیہن اتکس ںیہن وھچڑ اتکس ںیم ںیہمت

تہب اچاتہ وہں ںیہمت سب ںیہمت گنت رک راہ اھت اےنت وتق ےس اور آج ںیہمت بس ھچک اتبےن واال اھت نکیل مت ےن 

 ےلہپ یہ روان دوھان ڈال ےک اسرا رسرپازئ رخاب رکدای ۔

 ںیہمت  یھب یھب وسحمس ںیہن وہا ہک ںیم ںیہمت انتک اچاتہ ریمے ادناز ےس  یھب یھب اگل ہک ںیم یریسی وہں ایک

وہں ےلھچپ اکی ےتفہ ےس گنت رک راہ اھت نکیل ایک ریمی یسک ابت ےس مت رہٹ وہیئ وہ ںیہمت گنت رکان ریما قح اتنب 
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مت ےس  ےہ ۔اور تہب اسرے وقحق ںیہ ش  ںیم ادا رکےن واال وہں ہی روان دوھان دنب رکو اجؤ ہنم دوھ ہک آؤ ۔ڈڈی

 ابت رکان اچےتہ ںیہ آج وہ وہلٹیپس ےس رھگ اج ےکچ ںیہ اب ان یک تعیبط یھب اکیف کیھٹ ےہ۔

اںیہن اینپ وہب ےس انلم ےہ اور ےھجم ریمی ویبی ےس دور   اس یک رمک ںیم اہھت ڈال رک  اےس اےنپ رقبی رکےت 

 وہےئ اس یک رصایح دار رگدن رپ اکھج اھت

ہ قہ   ائاش اس ےک ےب اب  ادناز رپ 
اانپ آپ ڑھچوا رک واش روم ںیم دنب وہیئ یھت  اس ےک اس رطح اھبےنگ رپ وہ ق

 اگل رک اسنہ۔
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 اسل دعب۔۔ 4

 

ریبعہ اٹیب اےسی تم اھبوگ ریمی اجن رگ اجو یگ اتشب اینپ وصعمم نیت اسہل یٹیب ےک ےھچیپ ےھچیپ اھبےتگ وہےئ اےس 

ےتگ وہےئ اہجں الھک ریہ یھت ویہ اس یک وگد ںیم آ رک زمدی اس ےک ڑکپ رک ااھٹ اکچ اھت  ب ہک وہ اس ےس دور اھب

 اسھت  ےنلیھک ںیم رصموف وہ یکچ یھت۔

 ب ہک ویہ ھچک افےلص رپ یھٹیب دکنھ ہنم انبےت اس  رک ادنر یلچ ںیئگ آج ےڈنے  اھت  اتشب ےن اےس امومں ےک 

رطح اس ےک اہھت ںیہن آریہ یھت اس وتق یھب وہ رھگ ےل اجےن اک و ہہ ایک اھت نکیل ہی اس یک یٹیب ش  یسک یھب 

 اےنپ ابپ وک اےنپ اسھت لیھک ںیم اگلےئ اےس ہتپ ںیہن وکن ےس منج ےک ااقتنم ےل ریہ یھت ۔
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اتشب د ھک رےہ ںیہ ان آپ ہی رسیتی ڈرسی دنگی یک ےہ اس ےن اس ےن اچٹیلک اھکیت ریبعہ  رطف د ھک رک اہک 

 اھت اتشب رکسماای ۔

مت ڑپکے ےل  رک آو ںیم ایھب اینپ اجون ےک ڑپکے جنیچ رک دوں اگ اتشب ےن رکسماےت وہےئ  وکیئ ابت ںیہن

  ہلئس یہ  مت رک دای

بک کت آپ اس ےک ڈرسی جنیچ رکےت رںیہ ےگ اور ارگ اسرا دن ڑپکے یہ جنیچ رکواےت رںیہ ےگ وت مہ اجںیئ 

 ےگ بک  ۔

ںیئ ںیم ڑپکے ےل ےک آیت وہں ۔ہن وت اس یک اس  ہلئس اک سب اکی یہ لح ےہ آپ اےس اگڑی ںیم ےل رک اج

لیھک وکد  مت وہیگ اور ہن یہ مہ  یھب امومں ےک اہں اج اپںیئ ےگ وےسی یھب ایگرہ جب رےہ ںیہ۔دکنھ ےن اس یک 

ایتسمں دےتھکی وہےئ لح اکنال سج رپ اتشب ےن رکسما رک رس وک اہں ںیم مخ دای اور اینپ  یھن یس اجن وک ااھٹ رک اگڑی 

  آای  ۔ںیم ےل

 ش  ہک وخد وک اگڑی ںیم دیق د ھک رک ہنم وسبر یکچ یھت ۔

وسری ریمی اجن انراض وہ ریہ ےہ آج آپ وک انون ےک رھگ انلچ یہ وہاگ ۔اس ےن اگڑی یک ڑھکیک وھکےتل وہےئ 

ل دنسپ ںیہن یھت اچےہ وہ دنب رمکہ وہ ای دنب اگڑی اےس ہن اگڑی اک رفس دنسپ اھت
ب لک
 اور ہن یہ رمکے اہک ویکہکن ریبعہ وک 

ںیم رانہ ۔اس ابت اک ادنازہ ان دوونں ےن بت اگلای  ب دنب رمکے ںیم وہ ئای رطح ےس روےن  یتگ اور اگڑی 

ےک رفس ںیم وت وہ اسرا راہتس یہ روےت وہےئ اکیتٹ نکیل دعب ںیم  ب اتشب ےن  ہشیش وھکپ ا رشوع ایک وت اےس 

 ادنازہ وہ ایگ ہک اےس دنب ہگج ںیہن دنسپ ۔



       از

 

می ٹ
ل
 اتکب رگنی -------جی اشہ   -وس

Posted On Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 402 

 وہج یھت ہک ہن وت وہ دنب رمکے ںیم اجان دنسپ رکیت یھت اور ہن یہ اگڑی ںیم انھٹیب اشدی اےس آج حبص ےس یہ ادنازہ یہی

 وہایگ اھت ہک وہ انون ےک رھگ اجےن واےل ںیہ ایس ےئل حبص ےس یہ اس یک یتسم  مت ںیہن وہ ریہ یھت ۔

اک اجان یھب رضوری ےہ ایس ےیل روان دوھان دنب رکےت  وھتڑی دری ہنم انبےن ےک دعب اشدی وہ ھجمس یکچ یھت ہک ان

 وہےئ اب اس یک وگد ںیم ھٹیب رکابرہ اک اظنرہ رکےن یگل
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ایح دخا ےک ےئل اایتحط رکو اٹیب اسوتاں ہنیہم لچ راہ ےہ اس رطح ےس اہمترا الرپوایہ اہمترے ےئل اصقنن دہ 

 اجےن ےس عنم رک ریہ یھت  ب ہک راحین اس ےک دقم وہ یتک ےہ وہ دوونں اس ےک داںیئ ابںیئ  یتل نچک ںیم

 ےک اسھت دقم المات ےھچیپ آ راہ اھت ۔

ارے ںیم اایتحط رک ریہ وہں آپ رکف ہن رکںی ابلکل کیھٹ وہں ںیم  اور ٰیمظع ےن ےھجم اہک ےہ ہک ںیم وا  

 اور وثہیب رپاشیین ےس اس رکیت روہں یگ وت  ےبیب کیھٹ رےہ اگ وہ آےگ آےگ  یتل وہیئ وبل ریہ یھت نکیل زہمئ

 ےک داںیئ ابںیئ لچ ریہ یھت اہں نکیل  راحین تہب وخش اھت ۔

ویکہکن اس اک ہچب تہب تحص دنم اھت ۔وثہیب اور زہمئ اےس رصف اور رصف دیسی وخرا  دے رںیہ ںیھت اس یک 

 کیلب گنلیم ابلکل یھب یسک ےک اسےنم ںیہن لچ ریہ یھت سج یک وہج ےس ز

ن ش

ایدہ رت اس اک ومڈ دض اور اومیش

 آف یہ راتہ اھت ۔
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اہں نکیل اےنپ وہےن واےل ےب یب وک وسچ رک وہ یھب تہب وخش یھت ۔راحین ےن وت ںیہک ابر اےس اےلیک اےنپ ےب 

 یب ےس ابت رکےت وہےئ یان اھت ۔اور اس یک ان رحوتکں رپ وہ تہب وخش وہات اھت

ںیھت نکیل آہتسہ آہتسہ وہ یھب ھجمس یئگ ہک ایح  یھب یھب  اس یک ٹسیب رفڈنی ٰیمظع ویتق وطر رپ اس ےس تہب انراض

ویص ےس تبحم ںیہن رکیت یھت اور ویص یک ومت اےسی یہ یھکل یھت ۔اور اب وت وہ ڈارٹک اج رک دلج یہ ایح یک 

 ڈویلیری   رکےن وایل یھب ۔ایح وت وےسی یھب ڑپاھیئ ےس اجن ڑھچا ریہ یھت اےنس دلج یہ ویوینریٹس ےس اجن ڑھچا رک

رصف اور رصف  راحین رپ دایھن دانی رشوع رک دای اور اب ان ےک رھگ ںیم تہب دلج وخربخشی یھب آےن وایل 

 یھت ۔

اہلل ےن ان دوونں ےک بیصن اکی اسھت ش ڑے ےھت ۔ایحھجمس یکچ یھت ۔ہک راحین ےس زایدہ اس ےس وکیئ 

وک د ھک رک اےنپ رب اک انتج رکشہی ادا رکیت مک  تبحم ںیہن رک اتکس اور  راحین یک اینپ ےیل دن دبن ڑبیتھ وہیئ تبحم

 اھت

°°°°°°°° 

ڈڈیی یج  آپ ےک ےٹیب ےن ےھجم گنت رک راھک ےہ اجمل ےہ ش  ریمی وکیئ یھب ابت امےتن وہں  ب یھب ںیم ھچک 

 یتہ وہں آےگ ےس اہبےن رشوع وہ اجےت ںیہ ان ےک ۔ےھجم ںیہن اتپ سب آپ ےھجم واہں گالںیل ای آپ وخد اہیں 

 اجںیئ۔آ 

ےھجم ہن آپ یک تہب اید آیت ےہ ںیم آپ وک تہب زایدہ سم رک ریہ وہں اور اب آپ امیبر ںیہ آپ وک رضورت   

 ےہ واہں ریمی نکیل ہی وت اہیں سکف یہ وہےئگ ںیہ
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 ب ےس دور  ےن المایشیئ ںیم اانپ اکم رشوع ایک اھت بت ےس یہ ائاش ےک اہبےن رشوع وہ ےکچ ےھت ۔ویکہکن رہ 

 امہ ےک دعبوہ اےس المایشیئ ےل ےک اجات اھت نیت اچر

اور دور  اک انہک اھت ہک وہ اس ےک ریغب اکی  ہحم یھب ںیہن رہ اتکس  ب ےک ائاش یک اےنپ ڈڈیی یج ےس تہب دویتس 

وہ یکچ یھت اور وہ اانپ اسرا وتق ان اک ایخل رےتھک وہےئ اںیہن ےک اسھت یہ زگاریت یھت  اس  وت اپناتسن واسپ اجان 

  ایدنلن واسپ اجان اھت ۔اھت

 نکیل دور  اک اکم یہ  مت ںیہن وہ راہ اھت ہک وہ اےس اپناتسن ای دنلن ےل رک اجےئ۔

اٹیب یج آج اےس آےن دو آج ںیم اس ےک اکن اتچنیھک وہں ریمی یٹیب وک اانت گنت رکےک راھک وہا ےہ اس ےن ڈڈیی 

 ےن یھب رکسما رک السم ایک۔ یج ےن ےتسنہ وہےئ اہک  ب دروازے ےس ادنر آےت وہےئ دور 

ومکیلع السم ئا وخردار ویکں امہری وہب وک رپاشین رک راھک ےہ وہ ریمے اپس آان اچیتہ ےہ وت آےن دو اےس اور مت 

ول، وت ےلھچپ نیت ےنیہم ےس وںیہ ےک وہرک رہ ےئگ وہ ۔ےھجم یھب مت دوونں اور نسح یک تہب اید آیت ےہ ۔اباب ےن 

 ہکبج ڈیب رپ رہگی دنین وسات آس  امہ اک نسح چس ںیم ان یک اجن اھت۔ رکسماےت وہےئ اس ےس اہک

 یج ڈڈی دلج وکشش رکوں اگ آےن یک سب وھتڑا اس یہ اکم ابیق رہ ایگ ےہ دور  ےن اںیہن ادیم دولایئ۔

سج رپ ائاش یھب وخش وہ یئگ وھتڑی دری زمدی ان ےس ابت رکےن ےک دعب وہ نسح وک اگج اکچ اھت ۔اسف ےس آےن 

وفرا دعب اےس نسح ےک العوہ یسک یک بلط ںیہن یھت وہ ینتک یہ دری نسح ےک اسھت اتلیھک راتہ  ب ہک ائاش  ےک

 اس دوران اےنپ اسرے اکم  مت رک یتیل یھت۔
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راحین یھب اےنپ زبسن ںیم رصموف وہ اکچ اھت  اتشب یھب تہب زبی رےنہ اگل اھت نکیل ان یک دویتس آج یھب ےلہپ دن 

اقمس ےک اہں یٹیب یک دیپاشئ ےن ان یک یلمیف وک لمکم رک دای اھت ۔وہ بس ول، اینپ اینپ زدنیگ  یک رطح اقمئ یھت

 ںیم اےنپ وسل ٹیم ےک اسھت  رصموف اور وغشمل اہلل  ےک رکش زگار ےھت

°°°°°°°° 

ایس زیچ ےک ااسنن ےسج اچاتہ ےہ اےس احلص رک اتیل ےہ ارگ وہ اےس احلص ںیہن رکاپات وت ہی اہلل یک راض وہیت ےہ ۔

ےھچیپ ڑپے رےنہ ےس اینپ زدنیگ ابتہ رک ےنیل ےس اہلل یھب انراض وہ اجات ےہ ۔ دکنھ ارگ وپری زدنیگ رپاین ابوتں 

 وک اےنپ دل ےس اگلےئ ریتھک وت اشدی  آج اتشب ےک اسھت اکی نیسح زدنیگ ہن زگار ریہ وہیت ریہ وہیت

 ےن ان یک تبحم وک اپزیکہ ر ےت ںیم ابدنھ رک اپ  ایک ۔ائاش اور دور  رپ وت دخا اک اخص رمح و رکم اھت سج 

راہین ےس اکی یطلغ وہیئ اور اس یطلغ یک وہج ےس اےس  یھب وکسن ہن الم نکیل  ب میظع اصبح ےن اانپ دل ڑبا 

 ایک وتراہین اور اقمس یھب اکی رپوکسن زدنیگ زگارےن ےگل ۔

 اینپ زعت و ریغت واسپ ہن الاکس آج یسک یک یھب نیت اسل ےک دعب نسحم لیج ےس وھچٹ رک ابرہ وت آ ایگ نکیل

رظنوں ںیم اس یک وکیئ زعت ںیہن یھت ہکبج اس یک نہب اب کت رھگںیم ونکاری یھٹیب وہیئ یھت اتایدل ےک 

 رمضی اج ےکچ ےھت ہکبج اتیئ رہ وتق رویت اےنپ دڑھکے یانیت ںیھت ۔۔

 وہیت ےہ وہ اکایمب وہ اجےت ںیہ نکیل اہجں الچل رہ ر ےت یک اکی تقیقح وہیت ےہ نج ںیم اخصل نپ اور تبحم

اور داھکوا وہات ےہ وہ ر ےت ان اکایمب وہےت ںیہ ۔ارگ تقیقح یک ابت یک اجےئ وت وہ ر ےت ےچس یہ ںیہن وہےت 
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۔اتای اوب ےن یھب اشدی اےنپ اھبیئ ےک اسھت اکی ااسی یہ داھکوے اک رہتش ش ڑا اھت  روتشں ںیم  اخصل نپ اور تبحم 

 رضوری  ےہ ورہن نج روتشں ںیم تبحم ںیہن وہیت وہ دلجی  مت وہ اجےت ںیہ ان روتشں اک وکیئ وش د یہ وہان

 ںیہن راتہ

وتبحمں اور اخصل نپ ےس ش ڑےن واےل ر ےت  یھب ان اکایمب ںیہن وہےت اہلل مہ بس وک اےسی یہ ر ےت اھبنےن 

 یک وتقیف اطع رفامےئ نج ںیم تبحم وہ ۔

 آنیم
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