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 ھ ہن احل ریقفاں دا 
ُچ
پ 

و 
ُ

 

 ت

 ارجی اشہ

 آرخ وہ ریپس یک رسزنیم رپ دقم رھک یکچ یھت

وکیئ رپاشیین  ڈراھت اور ہن یہ اباب یکاس یک وخیش یک وکیئ ااہتن ہن یھت اہیں آرک وہ آزاد وہ یکچ یھت اہیں ہن اتیئ ایم اک   

وہ لھک رک اسسن ےل ریہ یھت ارئی وپرٹ رپ اےس ےنیل دنسس آیئ یھت ہکبج ملین حبص ےس یہ اس ےک آےن اک ااظتنر رک  

 ریہ یھت

ذعرا اخہل یک سب دو یہ  ایٹیبں ںیھت اور وپرے اخدنان ںیم سب یہی دو ڑلایکں یھت وج اےس دنسپ رکیت یھت اور نج ےک  

یھتاسھت اس یک تہب یتنب   

ورہن اتیئ ایم یک ویٹیبں وک ہن وہ وخد ہنم اگلان دنسپ رکیت یھت اور ہن یہ وہ اس دیسےھ ہنم ابت رکیت ںیھت  اس ےک آےن یک  

 وخیش ںیم رھگ رپ اکیف ااظتنامت یھب رک رےھک ےھت

یک ذہتبی اور  آرخ ان یک زکن یلہپ ابر اہیں آیئ یھت وہ ےنہک وک وت ریپس ےسیج ڑبے کلم ںیم ریتہ ںیھت نکیل ان 

 رتتیب آج یھب اپاتسکن ےک یسک اعم ےس رھگاےن یسیج یھت

۔اور آج یھب ان ےک ےیل ان یک امں یک ابت مکح اک درہج ریتھک یھت وہ دوونں ںینہب اےنپ آپ وک اپھچ رک رےنھک واولں  

 ںیم ےس ںیھت اس العےق ےک تہب مک ولگ اجےتن ےھت ہک اس رھگ ںیم دو ڑلایکں ریتہ ںیہ۔
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مگیب وخد یہ اینپ دواکن اھبنسیتل یھب سج ےس ان ےک  رھگ اک زگارا وہات وہ ںیہن اچیتہ ںیھت ہک ان یک ایچبں  ابرہ یھبک  ذعرا

 اس اموحل ںیم لکن رک اس اموحل وک اانپںیئ ےسج دےتھکی وہےئ یھب وہ رشدنمہ وہ اجںیت ںیھت۔

  دںیتیےس ابرہ یھب ںیہن ےنلکن ارگ ویچبں یک میلعت رضوری ہن وہیت وت اشدی وہ اںیہن یھبک رھگ

ر رک ریہ یھت ۔آج وہ یھب داکن رپ ںیہن یئگ یھت ہکلب رھگ ہپ یہ رہ رک اینپ اھبیجن  اک آےن اک ااظتن  

اکعہشن ڑپاھیئ ےک ےلسلس ںیم اہیں آ ریہ یھت اس اک ارادہ وت دنلن اجےن اک اھت نکیل اےس ااجزت یہ سب اخہل ےک رھگ 

اب اےس اےنت ڑبے کلم ںیم اےلیک اجےن یک ااجزت رہزگ ںیہن دے ےتکس ےھتآےن یک یلم یھت ویکہکن اب  

ہی وت رکش اھت ہک اےس اہیں آےن یک ااجزت لم یئگ ورہن وہ وت اس ےک ےیل یھب ایتر ہن ےھت اور اتیئ  اک سب اتلچ وت اےس ابرہ 

رتصخ رکوا دںیتیکلم رواہن رکےن یک اجبےئ ہشیمہ ےک ےئل یسک ڑگنلے ولےل ےس اکنح ڑپوارک رھگ ےس   

ا دایوجیھبوہ وت رکش اھت ہک اباب وک وھتڑا اس رپ رتس آ ایگ اور اےس اس یک اخہل ےک رھگ ریپس   " 

°°°°°°°°°° 

اپاتسکن ےک ابرے ںیم ایک وپھچ ریہ ںیہ آپ وہ آج یھب واسی یہ ےہ اسیج آپ وھچڑ رک آیئ ںیھت وںیہ واہں ےک رمد اب 

رکےن یک ااجزت ںیہن دےتی ویہ وعروتں یک یسھگ یٹپ وسچ ےک ڑلایکں رصف اشدی یھب ویٹیبں وک ابرہ لکن رک ونرکی 

 !!رکےک ےچب یہ دیپا رک یتکس ںیہ۔۔۔

ہتپ ںیہن اباب ےک دامغ ںیم ہی ابت اہکں ےس آیئگ ہک ںیم آےگ ڑبھ یتکس وہں ھچک نب یتکس وہں۔ورہن اتیئ ایم ہن ریما 

ی ےس اہک ۔رہتش ڈوھڈنےن ںیم گل یئگ ںیھت اکعہشن ےن زیبار  
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اٹیب اہمتری اتیئ اک سب ےلچ وت یسک ےک اسھت یھب ابدنھ دے ںیہمت وہ وت ملین ےن اہک ہک مت ڑپاھیئ ںیم ایھچ وہ اور ںیہمت 

 اہیں آےن اک آڈیئای دای اھبیئ اصبح یھب دو نیت ابر ےنہک رپ امن ےئگ

 "اخہل ےن وخش دیل ےس اتبای۔۔۔۔

وہ اہیں یھبک ںیہن چنہپ اپیت ارگ آج اس یک اخہل ہن وہںیت وت ًانیقی  

اکی اس یک ہی اخہل اور ہی اخہل یک دو ایٹیبں سب یہی اس ےک اےنپ ےھت ابیق بس ےن وت سب اس ےک الخف اس ےک اباب یک 

 "اکن رھبےت ےھت وہ وت رکش ےہ ہک اتیئ ایم یک ابوتں ںیم اباب ںیہن آےئ ورہن اشدی  وہ اہیں ںیہن آ اپیت۔۔۔

اھکان ہشیمہ ےس ۔۔۔۔۔" ٹسیب ذاہقئ زربدتس ےہ وہ اھکےن ےس رھبوپر ااصنف رکےت وہےئ اخال آپ ےک اہھت اک 

ے وہ رکسماےت وہےئ اس یک ٹیلپ ںیم زمدی رسو رکریہ ںیھت۔۔۔۔
ک
 
ب
 

ج

 "اخہل یک رعتفی رکےن یگل 

اھکی اور ایھب وہ ولگ اھکےن رپ یہ رصموف یھت بج وکیئ دالخ وہا اکعہشن ےن رظن ااھٹ رک اسےنم دروازے یک رطف د

رھپ رپاشیین ےس اخہل وک دےنھکی یگل آرخ ہی وکن آ ایگ اھت اس ےک اطمقب وتاخہل ےک رھگ وترصف اخہل اور ان یک دو ایٹیبں یہ 

 "ریتہ یھت ۔۔۔۔

ینہ اٹیب اہمترے ےیل اھکان اگل دوں اس ےک رقبی آےن رپ وہ وپےنھچ ےگل اکعہشن ےن وغر ےس اس صخش وک داھکی ایسہ رہگی 

ٹف ےس اتلکن دق'رسخ و دیفس رتگن رسکیت ووجد وہ ےب  6 ' رغمور انک ' رگسٹی ونیش یک وہج ےس ایسہ بل 'اکیل آںیھکن

 "کش اکی تہب رپشک ونوجان اھت اکعہشن ےناےلگ یہ لپ رظنںی ڑچایل ۔۔۔

 وموجد بج ہک اسےنم ڑھکے ڑلےک ےن ہی کت دےنھکی یک یطلغ ہن یک یھت ہک آج ان ونیتں ےک درایمن وچاھت ووجد یھب

 "ےہ۔۔۔
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 ڑیسایھں ڑچےتھ وہےئ ذرا اس آرخی ڑیسیھ رپ راک

س بج ےھجم رضورت وہیگ ںیم وخد ےل ولں اگ آپ نشنیٹ ہن ںیل وہ سب اانت اتہک اورپ الچ ایگ بج ہک   .

ک

 

ھب

 

پ

ون آیٹن 

 "دقومں یک ڑلرک آٹہ اصف ایبن رک ریہ یھت ہک وہ ےشن ںیم ےہ۔۔۔

ںیم وھچڑ آؤں رھپ ےباچرہ رات وک اپین ےنیل ےک ےیل آےئ اگذعرا مگیب ےن رکف  ملین اجؤ ہی اپین اک گج اس ےک رمکے

دنمی ےس اہک بج ہک وہ وت اینپ اخال یک رکفدنمی وک دھکی رک رپاشین وہ ریہ یھت وہ وت اےسی ری اٹیکی رک ریہ ںیھت ےسیج 

 "اورپ اجےن واال ان اک ااگس اٹیب وہ۔۔۔۔

  ےن ےس ےلہپ یہ گج ڑکپ ایلاخال وہ ےہ وکن اس ےن ملین ےک گج ااھٹ

 " وہےئ اتبای ۔۔۔۔اٹیب وہ امہرا گنیپ ٹسیگ ےہ اہیں رپ رکاےئ رپ راتہ ےہ اخہل ےن اس اک سسجت دور رکےت

بلطم آپ ےک رھگ ںیم اکی رکاےئ دار راتہ ےہ وج اس رطح ےس ےشن ںیم رھگ آات ےہ اور آپ واہں اینپ یٹیب وک جیھب 

وک وہ رپاشیین ےس وبیل ۔ ریہ ںیہ اخہل ایک وہایگ ےہ آپ  

اکعہشن ںیم ان یک ونہبں یسیج وہں یسیک ابںیت رک ریہ وہ مت الو ںیم اپین وھچڑ ےک آیت وہں ملین ےن گج ااھٹےت وہےئ 

 "اہک۔۔۔

اھبویئں اسیج۔۔۔؟ ےھجم وت لکش ےس یہ ڈنغا گل راہ اھت اپ ےن اےس اہیں راھک وہا ویکں ےہ اکی وت آپ نیت وعرںیت 

ریتہ ںیہ دخا اخنہتس وکیئ وچر  وہا وت آپ  ےسیک انب اجےن اچہپےن یسک وک یھب رھک یتیل ںیہ اخہل وہ اخہص رپاشین وہ اہیں ایلیک 

 "یکچ یھت ۔۔۔۔
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۔۔۔مہ نیت وعرںیت اہیں ایلیک ریتہ یھت ایس ےیل آےئ دن ڈنغے یھبک ابرہ ےک اکچن وتڑ اجےت وت یھبک داکن ںیم "

ہتپ الچ ےہ ہک ان ےک رھگ ںیم وکیئ ڑلاک راتہ ےہ وکیئ اس رطف ںیہن آات ںیمہ وت سھگ آےت نکیل بج ےس ان ولوگں وک 

  ینہ ےک روپ ںیم اکی اہسرا لم ایگ ےہ اٹیب سب رصف رات وک یہ اہیں۔  آات ےہ

اسرا دن وہ ایک رکات ےہ اہکں اجات ےہ وکیئ ںیہن اجاتن سب رات وک وپرے دس ےجب اہیں واسپ اج رک دیساھ اےنپ رمکے 

الچ اجات ےہ ارگ رضورت وسحمس وہ وت اھکان اھک اتیل ےہ ورہن رات وک بج وھبک یتگل ےہ وخد یہ اھکان انب یھب اتیل ےہ  ںیم

 "یھبک ےھجم فیلکت ںیہن دی۔۔۔۔

اور رکاہی یھب وتق رپ داتی ےہ وہ ےلھچپ ایگرہ امہ ےس اہیں رہ راہ ےہ ملین اور دنسس دوونں اےس اھبیئ یتہک ںیہ اور وہ یھب 

ینپ نہب اماتن ےہ یھبک اتسنہ وباتل رکسماات ںیہن ےہ نکیل تہب ھچک ےہ وج بس ےس اپھچےئ وہےئ رصف اےنپ ےنیس ںیم داب ا

 رک اھٹیب ےہ ااسی اتگل ےہ ےسیج تہب درد ہہس رک آای وہ۔۔۔

ں ےس ملین اخہل اےس بس ھچک اتبیت اھٹ رک رمکے ںیم یلچ ںیئگ اکعہشن ےن اکی رظن ان ڑیسویھں یک رطف داھکی اہج

 "واسپ آ ریہ یھت دروازہ دنب وہےن یک وہج ےس وہ اےس اپین ہن دے یکس۔۔۔۔

 ایک وہا اس ےن ااشرے ےس ملین ےس وپاھچ

 اشدی وہ آےت یہ وس ےئگ ملین رکسماےت وہےئ ےس اتب رک نچک ںیم یلچ یئگ

ق اڑاےت وہےئ اس ےک ےھچیپ آیئ بج وس ںیہن ایگ وہاگ ےشن ںیم دتھ وہ رک ےب وہش وہایگ وہاگ اورپ اج رک۔ اکعہشن ذما

 "ملین ےن اےس وھگرا ۔۔۔
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ونس ہی رات وک ےچین وت ںیہن آےئ اگ ان ریمے رمکے اک الک وت کیھٹ ےس اتگل ےہ اس ےن ہن اکی ےک دعب اکی ملین ےس 

 وسال وپاھچ سج رپ ملین یک وھگری زمدی ڑبھ یئگ

۔بلطم وہ اس ےک اھبیئ وک اانت ےب اابتعر ھجمس ریہ یھت۔۔ " 

لکش ےس یہ ڈنغا اتگل ےہ ۔ ارے ایر وھگرو وت تم وہ ےشن ںیم ےہ اور ےشن ںیم ااسنن وک وہش ںیہن وہات اور وہ وت  

وہ رپاشیین ےس اھبےتگ وہےئ اس ےک ےھچیپ رمکے ںیم آیئ بج اکی ابر رھپ ےس اکی ریپ ابرہ رےتھک وہےئ ڑیسویھں یک 

ادنریھا اھت ۔رطف اھجکن رک داھکی واہں وکیئ ںیہن اھت رصف   

 

 

وہ اکیف دری دروازہ ےنجب یک آواز اتنس راہ رپ اھٹ رک دروازہ ںیہن وھکال اےس اانپ مسج ےب اجن وسحمس وہ راہ اھت اس وتق وہ "

 یسک اک اسانم ںیہن رکان اچاتہ اھت ۔۔۔

 اس ےن اکی رظن دروازے یک رطف داھکی

وصعمتیم اھچ یئگ یھت ۔اور رھپ اےنپ اسےنم دھکی رک رکسماای رہچے رپ ےحمل ںیم   

آیئ امی وسری ایر یطلغ وہیئگ ںیم انیپ ںیہن اچاتہ اھت نکیل مت وت اجیتن وہ ان سج دن   ہن ویپں اس دن ریما ایک احل وہات ےہ 

اسری رات دنین ںیہن آیت ارے ایر ادرھ دوھکی وت یہس یطلغ وہیئگ وسری وبل وت راہ وہں ۔اب روھٹ رک ھٹیب یئگ ںیہمت اتپ 
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اہمتری انرایگض ریمی اجن ےل یتیل ےہ ۔ااھچ ادرھ دوھکی ریمی رطف اکیھٹ کھٹیب رک راہ وہں ۔وہ ڑلڑھکاےت  ےہ ہن

 وہےئ اےنپ اکن ڑکپے یھبک زنیم رپ ھٹیب راہ اھت وت یھبک اھٹ رک ڑھکا وہ راہ اھت

رت آوھکنں داھکی ۔سج ںیم ایر کھت اکچ وہں اب رکسما دو ۔وہ وتنمں رپ ارت آای نکیل رھپ اسےنم اینپ اجن یک وت وخوصب

 وہ اےنپ ےئل انرایگض وسحمس رک راہ اھت ۔

ااھچ وت اےسی ںیہن امونیگ اہں ۔۔۔۔۔اتگل ےہ انرایگض تہب ڑبھ یئگ ےہ ۔۔۔ دوھکی ںیہمت اتپ ےہ ںیم اینت دری کت ںیہمت 

ے اعمیف امگن وت راہ وہں ۔ںیہن انم اتکس ۔رتہب ےہ اب دلجی ےس مت وخد امن اجؤ ۔ھجم ےس ںیہن ااھٹےئ اجےت اےنت رخن  

 ںیہن امون یگ ہن مت ۔۔۔۔اب وہ ایلگن ااھٹ رک اس یک رطف دھکی رک وپےنھچ اگل ۔۔

 نکیل رھپ دےتھکی یہ دےتھکی اس یک آںیھکن من وہےن یگل

 دور یلچ یئگ امن اجؤ ان زیلپ .  ۔۔دوھکی ںیم ںیہن رہ اتکس اہمترے ریغب ۔.  ویکں ھجم ےس روھٹ یئگ وہ ۔ ۔۔ویکں ھجم ےس اینت

 وہ مت ہک ںیم اچہ رک یھب ںیہمت واسپ ںیہن ال اتکس ۔۔۔

ا اھت اانپ درد ایبن رک راہ اھتویکں ویکں ےھجم وھچڑ رک یلچ یئگ مت اب وہ دویار رپ یگل وصتری رپ تبحم ےس اہھت ریھپ  

 اہجن اھت ۔وجاب اس ےس وہ وصعمم رہچہ  وہ وخوصبرت آںیھکن وہ الگیب بل ۔رسخ و دیفس رہچہ  اس ےک ےئل اس اک لک

 تہب دور اج اکچ اھت

چ  یک رطف دقم ڑباھات وصےف ےک اسھت زنیم رپ ھٹیب ایگ رظنںی اب یھب ایس 

 

وہ اس وصتری وک داتھکی آہتسہ آہتسہ پ

 رہچے اک وطاف رک ریہ یھت
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اگلدےتھکی یہ دےتھکی اس یک آںیھکن دنب وہےن یگل ۔اور وہ دنین یک رہگاویئں ںیم ارتےن   
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انتک بیجع آدیم اھت دیسےھ ہنم ابت کت ںیہن یک اور وت اور ےشن ںیم اھت وہ رشاب اتیپ ےہ ۔اور یھب اتپ ںیہن وکن وکن ےس 

رحام اکم رکات وہاگ ارفغتساہلل اس ےس وت ابت رکان یھب انگہ ےہ ۔۔۔اہلل یج ےھجم اےنپ ظفح و اامن ںیم رانھک ۔اےسی 

 اطیشن ےس وت ولیمں دور رانھک

  رک رانہ ڑپے اگ ۔داین اک بس ےس رحام اکم رکات ےہ اور ہن اجےن ےنتک رحام اکم رکات وہاگ  اس ےس وت چب

چووڈ وت دوھکی اس اک اکی وت اینت تبحم ےس اھکےن اک وپاھچ ایک اھت ارگ اخہل یک ابت امن رک اانت ذلذی اھکان اھک اتیل وت ایک الچ
ی

 

بچٹ

 

یچٹ

اجات  ا

 رٹسم ڑھکوس اک ۔

ت کت ںیہن یک ولیہ اہےئ کت ںیہن ایک داھکی کت ںیہن ریمی رطف ااھچ یہ ےہ رکش ےہ اس ےن ریمے ھجم ےس وت اب

 ابرے ںیم ھچک یھب ںیہن وپاھچ وےسی یھب وپھچ یھب اتیل وت وکن اس وہ اس رھگ اک امکل ےہ اکی امہمن یہ وت ےہ ۔

 ابت رکین اچےیہ ۔ریخ ںیم وکن اس اسری اس رطح اک ااسنن اس رھگںیم ںیہن رانہ اچےیہ ےھجم اخہل ےس اس ابرے ںیم

زدنیگ ےک ےیل اہیں آیئ وہں دو اسل یک ابت ےہ رھپ ںیم اہیں ےس یلچ اجؤں یگ ۔ارگ وکیئ دنبہ اخہل وک کیھٹ اتگل ےہ 

 وت کیھٹ یہ وہاگ ےھجم اس ےک ابرے ںیم زایدہ ںیہن وسانچ اچےیہ ایک ںیم اس ےک ابرے ںیم وسچ ریہ وہں ۔۔۔۔۔۔

ابرے ںیم اانت ویکں وسچ ریہ وہں .اپلگ ںیہک اک لکش ےس یہ ڈنغہ اتگل ےہ ۔ںیم ایک رک ریہ وہں ۔۔۔۔۔ ںیم اس ےک 

اانپ وتق ربابد رک ریہ وہں رصف اس ےک ابرے ںیم وسچ رک اشدی اس ےس ےلہپ اس رطح اک ڈنغا یھبک ںیہن داھکی ایس 

۔ےئل دامغ ےس لکن یہ ںیہن راہ ۔وہ اےسوسےتچ وہےئ رکوٹ دبل یئگ   
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ہن اجےن رات اک وکن اس رہپ اھت بج اےس تخس ایپس یگل اس ےن داںیئ اجبن لبیٹ ہپ اہھت امرا وت واہں اپین وموجد ہن اھت رھپ 

 اےس اید آای ہک وہ اپاتسکن ںیم ںیہن ہکلب ریپس ںیم ےہ ۔

 ایپیس ڑلیک یک وہ ااتکتی ےس رھبوپر ےجہل ںیم ملین ایک اجات اہمترا ایر ارگ اہیں اپین اک اکی الگس یہ رھک دیتی داع یتلم اکی

 یتہک یھت اھٹ رک اپین ےنیپ یک تین ےس ابرہ آیئ

اس وتق اس ےک ذنہ  ںیم "وہ" ابلکل یھب ںیہن اھت وہ رپوکسن یس نچک ںیم آ رک اپین ےنیپ یگل ۔ایھب اس ےن رصف  دو 

ے یہ وھگٹن ےیل ےھت بج اےس ااچکن اےنپ ےھچیپ یسک اک اسہی وسحمس 

 

کلی

 

ن
 

 

چ

 

وہا ہک اس ےن ےسیج یہ ٹلپ رک داھکی اس یک چ

ے رہ یئگ

 

کلی

 

ن
 

 ویکں ہک اس ےک انزک وبلں رپ یسک اک اھبری اہھت آاکچ اھت

الچےن یک یطلغ یطلغ ےس یھب تم رکان ۔۔۔بج ںیہمت اتپ ےہ اس رھگ ںیم اکی ڈنغہ امن صخش راتہ ےہ وج لکش ےس 

ھچک یھب رک اتکس ےہ وت ںیہمت آدیھ رات وک اہیں اس رطح ےس ےب رکفی یھب ڈنغا یہ اتگل ےہ اور رشاب ےک ےشن ںیم 

 ےس انب دوےٹپ ےک وت رہزگ ںیہن وہان اچےیہ

 اس ےک رساےپ رپ رہگی رظن ڈااتل اےس وھگرےت وہےئ وبال ارادہ ًانیقی اےس ڈراےن اک اھت

وہ اکی ظفل یھب ہن وھبل  اکعہشن یک آواز ےسیج قلح ںیم یہ دب رک رہ یئگ اس ےک اہھت ااھٹےن ےک دعب یھب

 اپیئ۔۔۔۔۔۔۔
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 رک بس وک الب یتکس 

 

چ

 

اس وتق اےس اس صخش ےس اانت وخف آ راہ اھت ہک اس یک آواز کت ںیہن لکن ریہ یھت ارگ اچیتہ وت چ

 یھت نکیل وہ ااسی ںیہن رک اپ ریہ یھت ہن اجےناسےنم ڑھکے اس صخش یک آوھکنں ںیم ایک اھت

صخش اےس ایھب زدنہ لکن اجےئ اگ وہ اینت ڈروپک یھبک یھب ںیہن یھت نکیل اس بیجع یس وتشح۔۔۔۔ اےس اگل ہی 

 وتق ڈر ےک امرے اس اک اسرا ووجد اکپن راہ اھت

وہش وہاجیت ارگ وہ اےس دھکی رک یخلت  ےس رکسماات ےھچیپ یک رطف دقم ہن ااھٹات وت ًانیقی وہ ےب  

  آ راہ اھت ہک اس ےک اسھت وہا ایک ےہںیہن ۔ہکبج اکعہشن وک ھجمس یہ وہ اکی رہگی رظن اس رپ ڈااتل ےھچیپ یک رطف اجات الچ ایگ
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اپین اک الگس آداھ یہ رہ ایگ وہ دوڑرکرمکے یک رطف اھبیگ۔ وہ تہب رپاشین وہ یکچ یھت وہ الچ ایگ اھت ای وںیہ اھت  اس ےن 

اس ےن رہگی اسسن یلےنٹلپ یک یطلغ رہزگ ںیہن یک یھت ۔رمکے ںیم آ رک دروازہ دنب رک ےک   

 اس اک دل تہب زور زور ےس دڑھک راہ اھت

از آیئوہ دروازہ دنب رکےک ڈیب یک رطف اج یہ ریہ یھت بج اےس ااچکن ےس اورپ ےس درھم یک آو  

 ایاہلل ںیہک رمرماوت ںیہن ایگ اس ےن دل ہپ اہھت رےتھک وہےئ اہک

 ہکبج ڈیب رپ یٹیل ملین یھب اجگ یکچ یھت ۔

اگ ۔۔۔ وہ ملین ےس آ رک وبیلوہرا گنیپ ٹسھگ رم وت ںیہن ایگ انیقی ےشن ںیم یسک دویار ےس رکٹا ایگ ملین ںیہک اہمت  
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اھبیئ ےن دروازہ ںیہن وھکال اھت ےھجم وت یہی اگل ہک وہ وس ےئگ وہےگن مت رکف تم رکو ان بس زیچوں یک ںیمہ اعدت ےہ 

  وہ رک دوابرہ وسےن یگلاہیں آرک وس اجؤ ملین وج ےلہپ وبالھک رک ایھٹ یھت ۔ےب رکف

بج اس یک نہب وک ہی اس یک رپواہ ںیہن ےہ وت ںیم ویکں رمی اج ریہ وہں وہ وخد ےس ڑبربایت وہیئ آ رک ڈیب یک دورسی 

 رطف ٹیل یئگ ۔

 ایھب اےس ےٹیل وہےئ وھتڑی یہ دری وہیئ یھت ہک اکی ابر رھپ ےس ااسحس اجاگ

 دیساھ ہن وہ ایگ وہ اس ےک اسھت وہ رپاشیین ےس ملین وک دےنھکی یگل وج دوابرہ رہگی ایاہلل ےشن ںیم اھت ںیہک چس ںیم یہ ھچک ااٹل

 دنین ںیم ارت یکچ یھت

ںیم اینت گس دل ںیہن نب یتکس اس یک رطح ےب ریمض وھتڑی وہں ےھجم اےس اج رک دانھکی اچےیہ ۔وہاتکس ےہ تبیصم 

ےس ابرہ یلکنںیم وہ اےس دمد یک رضورت وہ وہ اانپ دل وبضمط رکیت رمکے   

ان اسیکڑیسایھں ڑچےتھ وہےئ یھب اس ےس ڈر گل راہ اھت ۔نکیل ارگ تمہ داھکی یہ یل یھت وت ڈر  

اس ےن ےسیج یہ دروازے رپ اہھت رھک رک دروازہ اٹھکٹھکان اچاہ دروازہ ااچکن الھک اور اےلگ یہ لپ وکیئ اس اک اہھت اھتم رک 

 اےس ادنر یک اجبن چنیھک اکچ اھت

ںیہمت ڈنغے امن ااسنن یک لکش دےنھکی اک بج ںیہمت اتپ ےہ اکی ااسنن ےشن ںیم ےہےشن یک احتل ںیم وہ تہب وشق ےہ 

ھچک یھب رک اتکس ےہ وت اہیں کت آےن اک ایک دصقم اھت ۔وہ رسخ وہل آوھکنں ےس دےتھکی وہےئ ہکلب ےصغ ےس وھگرےت وہےئ 

 وبال

 مت ۔۔وہ ےمہس

  
  

  وہےئ ےجہل ںیم ھچک انہک اچیتہ یھتںیم ۔۔۔۔ںیم دےنھکی آآآ۔ ۔۔آیئ یھت ت



 ھ ہن احل ریقفاں 
ُچ
پ 

و 
ُ

 

دا از ارجی اشہت  

 

www.shaheenebooks.com 

 

آدنئہ ےھجم دےنھکی آےن یک یطلغ رہزگ تم رکان ویکہکن ںیم اہیں رہ روز ےشن ںیم وہات ےہ اور ےشن ںیم ااسنن ےس ھچک 

 یھب وہ اجات ےہ ایس ےئل اس ڈنغے امن لکش واےل ااسنن ےس دور روہ وت رتہب وہاگ

  رک اکچ اھت ۔دنبیک اجبن داکھداتی اس ےک ہنم رپ دروازہ  اےلگ یہ ےحمل اےس وخد ےس دور رکات ےہ ابرہ

بج ہک اکعہشن وک ھجمس ںیہن آ راہ اھت ہک وہ ابںیت اس ےن رصف ملین ےس یہک یھت وہ اےس ےسیک ہتپ یلچ اےس ےسیک ہتپ الچ اھت 

 ہک اس ےن اس ےک ےشن ںیم وہےن اک زماق رکےت وہےئ اس یک لکش وک ڈنغے اسیج اہک ۔

اپس یہ وسےنچ اک وتق ںیہن اھت اس ےس ےلہپ ہک وہ رھپ ےس دروازہ اتلھک وہ اےٹل دقومں واسپ رمکے ںیم نکیل اس ےک 

 ولٹ آیئ۔

ہی آدیم ےئج ای رمے اب اکعہشن رم ےک یھب ڑسایھں ںیہن ڑھچے یگ اس ےن مسق اھکیئ اور وسےن ےک ےئل ٹیل یئگ 

 آج وت دنین اننکمم ھت

 

آین یھت ایک سب واےل وک اتپ اھت ہک ںیم اہیں آ یئگ وہں اکعہشن رپاشیین ےس ادرھ  ہی ایک ابت وہیئ سب آج یہ سب ںیہن

 ےس ادرھ وھگم ریہ یھت

آج اےس ویوینریٹس ںیم اڈینشیم انیل اھت اور اہیں اےس ہتپ الچ اھت ہک ویوینریٹس اک اٹمئ متخ وہےن ںیم رصف دس ٹنم ابیق  

 ںیہ اور سب اک ایھب کت ھچک اات اتپ ںیہن ےہ

   سب اس ےس ےلہپ یھبک ٹیل ںیہن وہیئ یھتہکبج 
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اخال بلطم اپاتسکن ںیم وت اتلچ ےہ ہی بس ھچک نکیل اہیں اینت ڑبی رٹنکی ںیم ےنتک ریغ ذہم دار ولگ ںیہ ہی رفض رکںی 

 آج ارگ وکیئ رپیپ وریغہ وہات وت وکسل ےک ےچب وت لیف یہ وہ اجےت ہن ان وسبں ےک رکچ ںیم بلطم یسک ابت یک دح وہیت

ےہ ںیم وت یتہک وہں وھچڑںی اس سب واےل وک دیپل ےتلچ ںیہ وہ ملین اور دنسس وک دےتھکی وہےئ وبیل وج بک ےس اس یک 

  لسلسم وبیتل زابن وک دھکی ریہ یھت

ایر مت یتکھت ںیہن وہ انتک وبیتل وہں ملین اس یک اینت یبمل رقتری ےک دعب وبیل یھت بج ڑسویھں ےس  یسک ےک ارتےن یک آواز 

  آیئ

اھبیئ امہری سب ںیہن آیئ ایک آپ ںیمہ ویوینریٹس وھچڑ دو ےگ دنسس اس یک رطف دےھکی ریغب ااہتنیئ وصعمم ہنم انب رک ینہ 

  ےس ےنہک یگل

ںیہن ےھجم وھبک یگل ےہ ںیم انہتش رک راہ وہں وہ رظنادناز رکات لبیٹ رپ ھٹیب رک ےنہک اگل ہکبج اس یک اس رحتک رپ اکعہشن 

ررپوت اےسی اھٹیب وہا اھت ےسیج  وک ہصغ آ ایگ چ

ئ

 

اھت ینتک وصعمتیم ےس وہ ہہک ریہ یھت اور ہی آدیم ےسیک رخنے داھک راہ اھت چ

 وک یھب رظن ادناز رکےک اس 

 

سلٹ

 

ن
امکل وہ اہیں اک ہصغ وت اےس اخال رپ آای اھت وج اس ےک ےجہل یک رپواہ ےیک ریغب اینپ یٹیب یک ا

  ےک ےئل لبیٹ رپ انہتش اگلےن یگل

ےس ایس رطح دھکی ریہ یھت ہک ملین اےتھٹ وہےئ دنسس اور اکعہشن وک ااشرہ رکےن یگلا   

  اکعہشن ینہ وک وھگرےت وہےئ ملین ےک ےھچیپ یلچ یئگ
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بیجع آدیم ےہ اےسی اھبیئ وہےن ےس رتہب ےہ اھبیئ یہ ہن وہ وہ اےنپ دل یک ڑھباس اکنےتل وہےئ آےگ ڑبیھ بج ہک 

ریہ یھت بلطم ےک اینت ےبزعیت ےک دعب یھب اےس اس اک اھبیئ تہب ایپرا اھت وج دنسس اےس وھگرےت وہےئ آےگ اج

 اس ےس دیسےھ ہنم ابت یھب ںیہن رکات اھت

ڈری زکن اپاتسکن ںیم ارگ مت یسک ڑسک رپ ڑھکی وہ رک یھب اینت وصعمتیم ےس یسک ایبنج  وک یتہک  وت وہ یھب ںیہمت 

اھت  ۔ویوینریٹس وھچڑآات ہی وت رھپ اہمترا اھبیئ   

یت دنسس  لھک ایھٹایھب وہ ولگ آےگ ڑبھ ریہ یھت بج ااچکن ان ےک اسےنم اکی اگڑی آرک یک سج رپ ہنم انب   

داھکی ریمے اھبیئ اےنت یھب ربے ںیہن ںیہ وہ  کہچ رک وبیل بج ہک وہ آوھکنں رپ الگسس ڑچاےئ رخنے داھکات وہا 

  اگڑی ںیم ادنر ےنھٹیب اک ااشرہ رک راہ اھت

 اور دنسس دوونں ھٹیب یکچ یھت ارگ وہ اپاتسکن ںیم وہیت وت اےلیک یہ یلچ اجیت نکیل اس رغمور صخش ےک اسھت ہکبج ملین

  ےنھٹیب یک یطلغ یھبک ںیہن رکیت نکیل وبجمری یھت ہک اس ویوینریٹس اک راہتس ںیہن آات اھت

°°°°°°°° 

ھا رے اھبیئ ےن ان دوونں وک ایر دنبہ اانت ڑھکوس ےسیک وہ اتکس ےہ بلطم ڑھکوس ولوگں ےک راکیر

م

 

پ

ڈ وتڑےن ںیہ ایک 

دےتھکی وہےئ ریحایگن ےس وپھچ ریہ یھت اگڑی ںیم ینہ ےن زابن کت ہن الہیئ سب ان ولوگں وک ان یک زنمل کت اچنہپات 

  آےگ ڑبھ ایگ

ان دوونں اک وت ہکبج ملین اور دنسس ان بس یک اعدی یھت وہ وت ان بس ابوتں اک وکیئ ارث کت ںیہن ےل ریہ یھت ۔بج ہک 

 انہک اھت ہک وضفل ںیم یہ  ان اک اھبیئ اےس ربا ےنگل اگل ےہ ۔
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یک اکیف رعتفی یک یھت اڈینشیم ےنیل ےک دعب وہ اکیف وخش گل ریہ یھت اس ےک روپرسٹ دھکی رک رچیٹ ےن یھب اس   

اسری زیچںی وت وکیئ یھب وکیسولٹسج ےننب یک وخاشہ ےس اہیں کت ےل آیئ یھت  ولگ ایک رکےت ںیہ ویکں رکےت ںیہ ہی 

دورسا ااسنن ھجمس اتکس اھت نکیل اکی وکیسول ٹسج انب بلطم ےک ااسنن ےک دامغ ےک ادنر ےک ابرے ںیم اجانن اکی تہب 

 ڑبی ابت یھت ۔

 ایک ےہ ڈارٹک اننب العج رکان اکایمیب اپان ہی یھب اس یک رظنوں ںیم ابلکل اعم یس ابت یھت وہ وت اجانن اچیتہ یھت ہک ااسنن وساتچ

  ھچک رکےن ےس ےلہپ ایک وسحمس رکات ےہ وکیسن زیچ اےس ھچک رکےن رپ وبجمر رکیت ےہ

ایئ وہیئ یھت ۔اور ایس وخاشہ ےک اسھت وہ اہیں آیئ یھت اینپ الکس ںیم دقم رےتھک وہےئ وہ اکیف ربھگ  

 اکنل یکچ یھت اس وخوصبرت نکیل ایس الکس ےن اےس زدنیگ یک الص اکایمیب دینی یھت وہ اےنپ ذنہ ےس ینہ وک ابلکل

 وتق ںیم وہ ینہ ےسیج رشایب اشنیئ ڑھکوس ارکو رغمور صخش وک ابلکل اید ںیہن رکان اچیتہ یھت

^°°°°°°°°° 

الکس ںیم اس اک ومکلی تہب اےھچ رطےقی ےس ایک ایگ اسرے یہ اےھچ ےھت سب ارگنزیوں یک اوالد اےس دنسپ ںیہن یھت ایس 

رکےن اک وکیئ ارادہ ںیہن ریتھک یھت اس ےک ابووجد یھب وج وکیئ اس ےس اےھچ ےس ابت رک راہ ےیل وہ یسک ےس یھب دویتس 

  اھت وہ یھب اےس تہب اےھچ ےس وجاب دے ریہ یھت

یلہپ الکس یک رشواعت وہیئ اہیں بس ھچک تہب اگل اھت نکیل اس ےن اکی زیچ تہب دشت ےس ونٹ یک یھت اس اک 

انکیٹولیج اک اامعتسل اپاتسکن یھب ان بس وکلمں ےک اسھت اسھت رکےن یک رھب وپر  کلم یھب یسک کلم ےس ےھچیپ ںیہن ےہ

 وکشش رک راہ ےہ ۔
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اپاتسکن ےس یھب تہب اسرے اوٹسڈسٹن ےھت۔ وجاس ےس اردو ںیم ابت رک رےہ ےھت ۔اہیں ڑلےک ڑلویکں اک اگل 

 اگل انھٹیب افہلص اقمئ رانھک وریغہ اسیج ھچک ںیہن اھت ۔

اھت ہی وکیئ ڑبی ابت ہن یھت اہیں بس ھچک رفی   

وھتڑی یہ دری ںیم رچکیل اٹسرٹ وہ ایگ ےسج وہ تہب وغر ےس نس ریہ یھت ویکہکن الکس رشوع وہےئ رقتًابی ڈڑیھ ہنیہم وہ 

  اکچ اھت اور وہ اب کت ہی بس ھچک سم رک یکچ یھت ایس ےئل اب یطلغ یک وکیئ اجنگشئ ںیہن یھت

ا  اںیہن یسک ٹنشیپ ےک

 

چب
ج لٹ

 

چن ی

ی ںیم راتہ اھت نکیل ابیق ولوگں ےس اکیف  رچیٹ ا

 

ن

ئ

بچٹ
س

ابرے ںیم ھچک اتب ریہ یھت وجاںیہن یک وس

  ڈرفیٹن اھت

آپ ولوگں ےک رھگ ےک آس اپس یھب اےسی یہ ولگ رےتہ وہں ےگ وج آپ وک ابویقں ےس فلتخم  ےتگل وہں ایک آپ ےن 

ایک وہا ےہ ہک وہ ابیق داین ےس ٹک رک اینپ اگل داین  یھبک اجےنن یک وکشش یک ہک وہ فلتخم ویکں ںیہ ان یک زدنیگ ںیم ااسی

 اسبےن ےگل ںیہ ۔

ا  یک ابںیت نس رک ان اجےن ویکں اےس ینہ اک ایخل آای ےسج الٹھج رک وہ 

 

چب
ج لٹ

 

چن ی

ا  ےک رچکیل ںیم دایھن دےنی یگلرچیٹرچیٹ ا

 

چب
ج لٹ

 

چن ی

  ا

 فیلکت وک دور رکےن یک وکشش اےسی ولوگں ےک ابرے ںیم اجےنن یک وکشش رکںی ۔ان ےک دھک یک وہج اجےن ان یک

رکںی ان ےک اپس رےہ اتہک آپ اجن ںیکس ہک وہ اےنت اگل ویکں ےہ ویکں وہ اعم ولوگں یک رطح ےتسنہ وبےتل ںیہن 

 ویکں زایدہ ولوگں ےک چیب ںیم ںیہن رےتہ ریھب اھبڑ دنسپ ںیہن رکےت ۔

زدنیگ ںیم ھچک ااسی وہا ےہ سج یک وہج ےس وہ  آپ ولگ اجےنن یک وکشش رکںی ہک وہ ہشیمہ ےس اےسی یہ ےھت ۔ای ان یک

ا  اشلگن ںیم رچکیل دےتی وہےئ رکسمایت  ان ےک ذنہ ےک ادنر اھجکن ریہ یھت

 

چب
ج لٹ

 

چن ی

  اس رطح ےس وہےئگ ںیہ ۔رچیٹ ا
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  وہ رظنوں ےس دھکی رک اچہپن یتکس یھت ہک وکن ان یک ابت ھجمس راہ ےہ اور وکن ںیہن

 ےئگ ہکبج اکعاشن اک دایھن اب یھب ینہ یک رطف اھت وہ ویکں بس ےس اگل ےہ بس اوٹسڈسٹن آہتسہ آہتسہ اھٹ رک ےلچ

ویکں اتسنہ وباتل ںیہن ۔ایک اس ےک اسھت وکیئ ہلئسم ےہ ایک وہ ہشیمہ ےس ااسی یہ اھت ےنتک یہ وسال اس ےک ذنہ ںیم آےئ 

احوی وہ اکچ اھتایھب اےس ےلم وہےئ اےس دنچ ےٹنھگ یہ وہےئ ےھت نکیل وہ ربی رطح اس ےک دامغ رپ    

ریمے ایخل ںیم آپ یسک اےسی ٹنشیپ وک اجیتن ںیہ وہ اینپ رئیچ رپ یھٹیب رکسماےت وہےئ وبیل بج اکعہشن اک دایھن 

 الکس یک رطف ایگ اہجں اس وتق وکیئ یھب وموجد ںیہن اھت ۔

 

چ ی

ا  ااہتنیئ نیقی ےک اجںیئ اجےن اس ےک ابرے ںیم وہ ویکں بس ےس اگل ےہ ایک وہ ہشیمہ ےس ااسی یہ ےہ رچیٹ ا

 

چب
ج لٹ

 

ن

  اسھت اےس دےتھکی وہےئ اےس ااسک ریہ یھت ہکبج اکعہشن یفن ںیم رس الہےت رکسما رک اھٹ ڑھکی وہیئ

ے وہےئ رچیٹ یک آواز انسیئ دی اس ےن ڑم رک داھکی نکیل وبیل ھچک ںیہن سب 

 

کلی

 

ن
ٹسیب آف کل ۔۔۔اےس رمکے ےس 

  رکسما رک ابرہ لکن یئگ

 ہک وہ ڑھکوس ےک ابرے ںیم اجانن اچوہں یگ اس رلٹہ رغمور ااسنن وک وکیئ فیلکت ںیہن ےہ سب ریما ایک دامغ رخاب ےہ

چووڈ ونگاان ںیہن اچاتہ ےھجم ایک رضورت ڑپی ےہ اس ےک ابرے ںیم اجےنن یک اھبڑ ںیم 
ی

 

بچٹ

 

یچٹ

وہ اینپ اان ےک دارئے ںیم اانپ ا

ا  یک ابت  وک اونگر رکےت وہےئ

 

چب
ج لٹ

 

چن ی

ملین اور دنسس وک ڈوھڈنےن یگل وج ہک اینت ڑبی  اجےئ ریمی رطف ےس ۔رچیٹ ا

 ویوینریٹس ںیم اکی تہب لکشم رمہلح اھت
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وہ رھگ آیئ وت اخہل اکیف زایدہ رپاشین گل ریہ یھت اےس اہیں رےتہ وہےئ اکی ہتفہ زگر اکچ اھت ینہ اک اسانم تہب مک وہات اھت 

بلطم اھت وہ ٹیل آےئ ای دلجی وقبل ا ےکس ۔اےس وت اس  ویکہکن وہ  رات وک ٹیل آات اھت اور وےسی یھب اےس اس ےس ایک

ا  ےک رچکیل ےک دعب وہ ریغ ارادی وطر 

 

چب
ج لٹ

 

چن ی

ےک وہےن ای ہن وہےن ےس یھب وکیئ رفق ںیہن ڑپات اھت اہں نکیل اس دن رچیٹ ا

 رپ اس ےک ابرے ںیم اجانن اچیتہ یھت

 !حبص اھٹ رک ارثک اخہل ےس وپیتھچ ہک وہ آای اھت ای ںیہن ۔۔۔۔

 !بک آای اھت ۔۔۔

 !اج اکچ ےہ ای ایھب رھگ رپ یہ ےہ ۔۔۔۔۔۔

اور اخہل یھب ان ےک وساولں اک رسرسی اس وجاب دے دںیتی۔ ویکہکن ہی ابت وہ یھب اجیتن ںیھت ہک اکعہشن اےس زایدہ 

 دنسپ ںیہن رکیت۔ ہکبج اس یک دوونں ونہبں وک اس یک تہب رپواہ یھت

۔ اےسی ںیم رٹیہ اکی تمعن اھت ۔ر دالخ وہ یئ روز یک ابتبسن آج رسدی زایدہ یھتایھب سب ےس ارت رک دیساھ رھگ ےک ادن  

ایک وہا اخہل آپ رپاشین گل ریہ ںیہ۔۔۔! وہ اکیف دری ےس ان ےک اسےنم یھٹیب اےنپ اہھت ریپ کیس ریہ یھت بج اںیہن 

  ںیم رس الہےن ںیگلرپاشین وسحمس ایک وت وہ وج بک ےساخومش گل ریہ یھت اےس دھکی رک رکسماےت وہےئ یفن

ھچک ںیہن اٹیب مت اتبؤ آج اک دن اسیک زگرا وہ اس اک وسال اونگر رکںیت اےس ابوتں ںیم اگلےن یک وکشش رکےن یگل نکیل 

 اکعہشن یچب وت رہزگ ںیہن یھت

 اخہل اتبںیئ ےھجم ایک وہا ےہ ۔۔۔!آپ اینت رپاشین ویکں ںیہ۔۔۔۔! آپ یک تعیبط وت کیھٹ ےہ ۔۔۔۔!اس ےک ےجہل

 ںیم رکفدنمی یھت ہکبج ملین یھب ان ےک رقبی آ یھٹیب
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 اور اسکلی زربدیتس امہری داکن اننیھچ اچےتہ ںیہ ںیم تہب دونں ےس اںیہن اھجمسےن یک وکشش رک ریہ وہں ۔۔ 

 

ن

یچف

 

سٹ

رحہب  وہ تہب مک تمیق دے رےہ ںیہ اور اینت مک تمیق رپ ںیم اینپ داکن اںیہن ںیہن وچیبں یگ نکیل اب اوہنں ےن دورسا

 آزامای ےہ وہ آےئ دن ےھجم گنت رکےن ےگل ںیہ آج حبص وت داکن اک ہشیش وتڑ دای اخہل ےن رپاشیین ےس اتبای

ے دنسس ےن اہکآپ ےن ہی بس ھچک ینہ اھبیئ وک ویکں ںیہن اتبای۔۔۔۔۔۔! وہ وخد ڈنیہل رک ںیل ےگ رمک

 

کلی

 

ن
ے ےس   

افحتظ رکے اگ وہ اسری زدنیگ وت امہرے اپس ںیہن رےہ اگ ان  ںیم وکیئ ڑلایئ ڑگھجا ںیہن اچیتہ اور ینہ بک کت امہری

ویکں مہ اس ےک ےیل ہگج ہگج داینمشں اپل رےہ ںیہ ںیم ںیہن اچیتہ ہک اہیں ےس اجےن ےک دعب ینہ ےک ےیل وکیئ 

 تبیصم ےنب امہرے ےئل ہن اجےن ےنتک ولوگں ےس ڑلات راتہ ےہ اچبرا ہچب اخہل ےن رپاشیین ےس اہک

 ہی ےہ ہک آپ رپ وکیئ تبیصم آےئ وت آپ ےھجم اتبںیئ ےگ یہ ںیہن رھگ ےک ادنر دالخ وہےت ینہ  ےن وت اس اک بلطم

 ےصغ ےس اہک

 ںیہن اٹیب ریما وہ بلطم رہزگ ںیہن ےہ اخہل رپاشیین ےس وبیل

 رصف آپ اک وج یھب بلطم ےہ آپ رپ وکیئ رپوملب آےئ وت ےھجم اتبان آپ اک رفض اتنب ےہ ےک آپ ےھجم بس ھچک اتبںیئ

اٹیب یتہک ںیہ آپ امیتن ںیہن ارگ امیتن وہیت وت ہی ابت یھبک ھجم ےس ںیہن اپھچںیت۔ ۔۔ وہ ےصغ ےس سج رطح ےس آای اھت 

ایس رطح ےس لکن ایگ ہکبج اخہل رپاشیین ےس اس ےک ےھچیپ یہ رھگ ےس ابرہ یلکن یھت ًانیقی وہ  ان یک دواکن ےک اسھت وایل 

رپ وہ آےت وہےئ نیفیٹس اور اسکلی وک ےھٹیب دھکی اکچ اھت دواکن رپ اجےن واال اھت اہجں  

تہب وشق ےہ ںیہمت ہی داکن  رخدی ےن اک ینتج رمق دواکن ےک امکل  ےن دواکن یک  اگلیئ ےہ ارگ دےنی وک ایتر وہ وت داکن 

ریپ ہنم وتڑےن یک اہمتری ۔۔۔ارگ اینت رمق ںیہن دوےگ اور دواکن رپ یھب ہضبق رکےن یک وکشش رکو ےگ وت اہمترے اہھت 
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ذہم داری ریمی وہ اشلگن ںیم وبےتل وہےئ اس اک رگابین ڑکپ اکچ اھت اس وساسیٹئ ںیم بس ینہ ےس اکن امرےت ےھت 

 ویکہکن وہ بس وک  اےنپ رسکیت ابزو اک زمااکھچ اکچ اھت ۔

ن ان یک ےہ اہمتری ںیہن اور اس اعمےلم ےس دور روہ وت رتہب وہاگ ہی اہمترا ںیہن ریما اور ان رتحمہم اک اعمہلم ےہ داک

دواکن اوہنں ےن دینی ےہ ای ںیہن اس اک ہلصیف اب وہ رکے یگ ںیہمت وکیئ قح ںیہن اتنب اس بس ےک چیب ںیم ڑپےن اک مت 

 ان ےک رکاےئ دار وہ اس رھگ ےک ای دواکن ےک امکل ںیہن اسکلی ےن ربھگاےت وہےئ رگم تمہ داھک رک اہک

رپ ینہ اک ڑپےن واال اکماس اک ہنم دنب رک اکچ اھت  اکعہشن وج ےنتک دن ےس اہیں آ رک وبر وہ ریہ  نکیل اےلگ یہ ےحمل اس ےک ہنم

 اکی رطف وہ رک ڑھکا وہ ایگ اھت ویکہکن ینہ ےس اگنپ ےنیل یک یطلغ وہ 

 

ن

ف

 

چی
سٹ

یھت آج انشکی نیس دھکی رک ھچک وخش وہیئگ 

امر اھکےن ےک دعب اب اہھت ابدنھ رک اعمیف امگن راہ اھتںیہن رکان اچاتہ اھت ہکبج اسکلی اکیف دری اس ےک اہھت ےس   

آج ےک دعب اس العےق ےک آس اپس یھب رظن تم آان ورہن ایھب اہھت ریپ الچےن ےک اقلب وہ ایلگ دہعف اس ےک یھب 

ںیہن روہ ےگ وہ اےس داکھ دےتی وہےئ اس یک بیج ےس ےسیپ اکنےنل اگل اکعہشن وک آج دن ےس اس یک سب یہی رحتک 

یگل یھت  اکی وت ان اک احل اگبڑ دای اور ان یک بیج ںیم وج ےسیپ ےھت وہ یھب اکنل ےئل ربی  

ہی ڑکپںی اور دواکن اک ہشیش وگلاںیئ نج ولوگں ےن وتڑا ےہ رباپیئ یھب ویہ رکںی ےگ اس ےک اافلظ رپ اکعہشن اینپ وسچ 

ےل ںیہ ۔رپ رشدنمہ وہ یگ ویکہکن اےس اگل اھت ہک ینہ ےن وہ ےسیپ اےنپ ےئل اکن  

  ہل ےن انب ھچک ےہک ےسیپ اھتم ےیل اںیہن ہی اوصل ااھچ اگل اھت سج ےن اصقنن ایک ےہ

 

  رباپیئ یھب ویہ رکےخ

وں اک ہلسلس وج متخ وہےن ںیم ںیہن آ راہ اھت کیھٹ ےہ آج اکعہشن یھب 

 

چ
اور اس ےک دعب رشوع وہا ملین اور دنسس یک رعتی

  اھت ہک وہ اس یک اینت اسری رعتںیفی رکیتاس یک نیف وہ یئگ نکیل اس اک بلطم ہی ںیہن
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ھچک دن اور زگر ےئگ ۔ رات وک ڈیب رپ یٹیل وت ااچکن یہ اےس ینہ اک ایخل آای وہ رھگ آای ےہ ای ںیہن ویکہکن اخہل یک تعیبط 

ی ینہ ےک آےن اک 

ھ

 

ی ن

ااظتنر رک ریہ یھت اتہک رخاب وہےن یک وہج ےس وہ اےنپ رمکے ںیم اج رک وس یکچ یھت ہکبج ملین ابرہ 

اےس اھکےن ےک ےئل وپھچ ےکس لک ملین اک تہب رضوری ٹسیٹ اھت ہکبج رات ےک دو جب رےہ ےھت اور ایھب کت ینہ ںیہن 

 آای اھت

ہتخ اس رپ رتس آایگدنسس وت بک  یک وسیکچ یھت وہ اھٹ رک ابرہ آیئ وت ملین ابرہ لہٹ ریہ یھت اےس ےب اس  

اس رلٹہ سلپ ڑھکوس وک اھکان ںیم دے دوں یگ اےنس آرف یکملین ایر وس اجؤ آرام رکو   

ارے ںیہن ایر ںیم وہں ان ںیم وت  اجگ ریہ وہں اور ےھجم دنین یھب ںیہن آیئ مت رکف تم رکو اجؤ آرام ےس اج رک وس اجؤ اور 

یتکس ملین ےن اصف  وےسی یھب ںیہمت وت اہبہن اچےیہ ریمے اھبیئ وک ابںیت انسےن اک ںیم ںیہمت ہی ومعق رہزگ ںیہن دے

 ااکنر ایک

ارے ایر ھچک ںیہن یتہک ںیم اہمترے اھبیئ وک ۔۔۔ ںیم ابت یھب ںیہن رکوں یگ ارگ اہں اہک وت اھکان دے دوں یگ اور ارگ ہن 

اہک وت ںیم واسپ رمکے ںیم آ رک وس اجؤں یگ نکیل سج ٹسیٹ یک مت ےن اینت زایدہ ایتری یک ےہ ںیم ںیہن اچیتہ ہک وہ لک 

ی دنین یک وہج ےس رخاب اجےئ ایس ےیل رتہب وہ اگ ہک رشاتف اک وچال ےتنہپ وہےئ مت ادنر رمکے ںیم یلچ اجؤاہمتر  

  ادنر یلچ یئگیتہکاکعہشن ےن وھتڑا ہصغ اور رشارت داھکےت وہےئ اہک وت ملین رکسماےت وہےئ اےس ڈگانٹئ 

ی دنین وس ریہ یھت ادنر آےن ےس ااکنر رک ریہ اور اینت اپچن ٹنم ےک دعب بج وہ اانپ وفن ےنیل ےک ےئل ادنر آیئ وتملین رہگ

 تخس دنین آریہ یھت اےس رھپ یھب ینہ اک ااظتنر رک ریہ یھت اور ہن اجےن ہی رتحمم اہکں ےہ
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 وہ اانپ وفن ےل رک ابرہ وصےف رپ آ یھٹیب

 ھچک دری ںیم وہ ےشن یک احتل ںیم رھگ ںیم دقم رےتھک وہےئ ادنر دالخ وہا

اس ےک ےشن یک احتل ےس اےس ہشیمہ وخف آات اھت اب وت اس ےک ابرے ںیم اجےنن یگل یھت ہک وہ سک  ہن اجےن ویکں

 تعیبط اک ےہ اخومش تعیبط ڑلاوک زماج رشایب اور ان اجےن ایک ایک ہی بس ھچک اکعہشن ےن وخد ےس یہ ادنازہ اگل ایل اھت

ا  میم یک ابت رپ لمع رکےت

 

چب
ج لٹ

 

پ

  اھجےنکن یک وکشش رکےوہےئ اس یک زدنیگ ںیم اکی دو ابر اس اک دل اچاہ ہک ا

 نکیل رھپ اس ےن ارادہ دبتلی رک ایل

ایاھکان اھکؤ ےگ۔۔۔ اس ےک آےن رپ اس ےن وفرا ےس وپاھچ ۔۔۔سج رپ اس ےن اہں ںیم رس الہ  

 ای ملین اک نکیل اس یک رظنوں ےس وہ اصف ادنازہ اگل یکچ یھت ہک آج اےس دھکی رک اےس ابلکل ااھچ ںیہن اگل اشدی وہ آیٹن

 ااظتنر رک راہ اھت

اس ےن لبیٹ رپ اھکان اگلای وت وہ اخومیش ےس رشاب یک وبلت اسھت رےتھک وہےئ اھکان اھکےن اگل سج یک دبوب ےس اس اک دل 

 رخاب وہےن اگل

راہ  ںیہمت رشم ںیہن آیت اس رھگ ںیم اہمتری نہب اور امں یسیج وعرت ریتہ ےہ اور مت رشاب یپ ےک آےت وہ اس ےس ہن

 ایگ وت ےصغ ںیم ےنہک یگل ہکبج وہ اس یک ابت اک ارث ےیل ریغب اھکان اھک راہ اھت

ںیم ےن بج اہیں رکاےئ رپ رانہ رشوع ایک اھت بت آیٹن وک ےلہپ یہ اتب دای اھت ہک ںیم رشاب اتیپ وہں ان وک وتاس ابت رپ 

  ڑپاتارتعاض ںیہن اھت وت اب یسک ےک یھب ارتعاض رکےن ےس ےھجم وکیئ رفق ںیہن
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نکیل ےھجم رفق ڑپات ےہ ںیہمت رشاب ںیہن ینیپ اچےیہ ہی تحص ےک ےئل ایھچ ںیہن وہیت وہ رشاب یک وبلت وک ااھٹےن 

 یگل وت اےلگ یہ ےحمل وہ اس اک اہھت اھتم اکچ اھت

 ےصغ ےس ریمی امں ںیہن وہ مت ۔۔۔۔۔ریمی تحص ےک ےئل ایک ااھچ ےہ ایک ربا ہی ںیم مت ےس رتہب اتھجمس وہں ااہتنیئ

وبلت ڑیھچےن اگل بج اےلگ یہ ےحمل اکعہشن ےن وبلت زنیم رپ کنیھپ دی سج ےس وہ ںیہک رکٹوں ںیم میسقت وہیئگ 

اکعہشن ےک وبلں رپ اکی رکسماٹہ یھت ہکبج ینہ ےن ہن رصف اےس ےصغ ےس داھکی ہکلب اکی اجدنار ڑپھت اس ےک ہنم رپ 

 دے امرا

اس وہ رک ےھچیپ اٹہنکیل رھپ اینپ ےب اایتخری رپ رشدنمہ   

اکعہشن وک وت اگل ےسیج آامسن اس ےک رس ہپ آایگ وہ وہ آوسن رھبی رظنوں ےس دےنھکی یگل اس ےس ےلہپ ہک وہ اعمیف اماتگن 

 اکعہشن اےس داکھ دےتی وہےئ اےنپ رمکے یک اجبن اھبگ یئگ

••••| 

 

رکسماےت وہےئ اےس داھکی اور اس ےک اسےنم انہتش وہ حبص ےچین آای وت ذعرا مگیب لبیٹ رپ انہتش اگل ریہ ںیھت۔ اوہنں ےن 

رےنھک ںیگل ینہ انب ھچک وبےل ھٹیب رک انہتش رکےن اگل بج ہک رظنںی ابر ابر یسک یک التش رک ریہ یھت ۔نکیل اس یک وچری 

  ملین ےن ڑکپ یل۔

  ایک وہا اھبیئ آپ یسک وک ڈوھڈن رےہ ںیہ ای آپ وک ھچک اچےیہ ملین ےن وپاھچ

ںیہن مت اتبؤ اہمتری ڑپاھیئ یسیک اج ریہ ےہ اس ےن وفرا ابت دبےتل وہےئ وپاھچںیہن ھچک     
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ریمی ڑپاھیئ وت اکی دم رفٹس الکس ملین ےن رکسما رک وجاب دای اہں نکیل ریحان رضور وہیئ یھت ویکہکن آج ےس ےلہپ 

 اس ےن یھبک یھب ہی وسال ںیہن ایک اھت ۔

ن اصف رظن آ راہ اھت ۔رمکے ےس ابرہ یلکن رہچے رپ اویلگنں اک اشن ایھب وہ انہتش رکےن ںیم رصموف اھت ہک وہ  

 ارے اکعہشن اٹیب ہی اہمترے رہچے رپ ایک وہا ےہ ذعرا مگیب رکفدنمی ےس وبںیل

ھچک ںیہن اخہل اجن سب ںیم یسک ےک ذایت اعمالمت ںیم دلخ ادنازی رک ریہ یھت اس ےن ےھجم ریمی اواقت اید دالدی 

زمدی رشدنمہ رک یئگ ۔ وہ التجےت وہےئ اےس  

رات یک رحتک ےک ےئل ںیم رشدنمہ وہں آیئ امی وسری ےباایتخر ھجم ےس وہ رحتک وہیئگ ینہ اھٹ رک اعمیف امےنگن اگل 

 ہکبج اےس واعق یہ بس ےک اسےنم اس ےس اعمیف یک ادیم رہزگ ںیہن یھت ۔

رکین اچےیہ یھت رشاب انیپ ای ہن انیپ آپ اک اسٹ اوےک اس وتق ےھجم یھب آپ ےک ذایت اعمالمت ںیم دلخ ادنازی ںیہن 

ذایت اعمہلم ےہ ریخ امی وسری نکیل اس رطح ےب اایتخر یسک رپ اہھت ںیہن ااھٹان اچےیہ ۔وہ انےتش یک لبیٹ رپ ےتھٹیب وہےئ 

 اتبان ںیہن وھبیل یھت۔

رہ یئگ وہ اےس انہتش رکےت دھکی ادوھرا انہتش وھچڑ رک الچ ایگ اور ذعرا مگیب ارے ارے رکںیت   

°°°°° 

ڑپھت امر رک وسری وبل دای ںیہ ہی ایک ابت وہیئ اینت یہ وضفل وہں ںیم ہک وکیئ یھب آ رک ڑپھت اگل رک وسری وبل دے اور 

وہیئگ وسری حبص ےس ھچک اھکای کت ںیہن اج راہ ھجم ےس اور اصرف ےتہک ںیہ ےب اایتخر یطلغ وہیئگ وسری ۔ولیج وہیئگ 

ور وسری وبل دو وہ اکی ارگنزی ےک اسےنم ڑھکی لسلسم ربڑبا ریہ یھتاعمیف مت یھب ڑپھت امرو ا   
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  وج اےس اپلگ ھجمس یہ ںیہن ہکلب ہہک راہ اھت

ر ںیہ اور بس 

 

ز
چس
کٹ

ا  امہرے آس اپس تہب اسرے لٹنیم 

 

چب
ج لٹ

 

پ

ںیم اپلگ ںیہن وہں اپلگ وہ ےہ کیھٹ یتہک ںیہ سم ا

س ےن ملین اور دنسس وک بج لک رات اک واہعق انسای وت وہ سنہ ےس ڑبا اپلگ ریمے رھگ ںیم راتہ ےہ رکاےئ دار نب رک ۔ا

  سنہ رک ولٹ وپٹ وہ ریہ یھت

  یسیک ںینہب ںیھت اس یک وج اس ےک اسےنم اس اک ذماق اڑا ریہ یھت

ر ےھجم ویکں اس یک رپواہ ےہویلےھجم یہ ایک ڑپی یھت اس اپلگ ےس وبلت ےنیل یئگ اتیپ ےہ وت اتیپ رےہ رگدہ ےٹھپ اپ    

۔۔۔! ےھجم اس یک رپواہ ےہ وہ وخد ےس وسال رکےن یگلایک   

ارے ےھجم اس یک ویکں رپواہ وہےن یگل ریمی رطف ےس اھبڑ ںیم اجےئ کیھٹ ےہ لکش وھتڑی ایھچ ےہ اکیف ڈنیہمس 

 داتھکی ےہ ۔۔

رکےن یگلوخد ےس وسال  ایک۔۔۔۔! وہ ڈنیہمس ےہ ےھجم ایک اتپ ایک ںیم ےن اےنت وغر ےس داھکی وہ اکی ابر رھپ   

ای اہلل ںیم ویکں اےس اےنت وغر ےس دےنھکی یگل وہں ےھجم ایک بلطم ہک وہ ڈنیہمس ےہ ای ںیہن اس یک لکش یسیک یھب وہ ریما 

 ایک انیل دانی ۔ایک ںیم اےس اےنت وغر ےس دےنھکی یگل وہں ہک ےھجم وہ ڈنیہمس اتگل ےہ ےھجم اس یک لکش ایھچ یتگل ےہ

 ۔ 

ر ےس دھکی ایل وہ اگوہں ۔۔۔۔۔! اہں اس ےن ےھجم ڑپھت امرا ےہ ایس ےیل ںیم ےن وغ نکیل ںیم ویکں دھکی ریہ   
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نکیل ےھجم وکیئ رفق ںیہن ڑپات اھبڑ ںیم اجےئ ریمی رطف ےس ںیم اس ےک ابرے ںیم وسچ یہ ویکں ریہ وہں۔  ےھجم 

  اس ےک ابرے ںیم وسانچ یہ ںیہن ےہ وہ وخد ےس ودعہ رکےت وہےئ الکس یک اجبن یلچ یئگ
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ملین اہمتری الکس بک کت متخ وہ یئگ ےھجم دو نیت زیچںی ینیل ںیہ ںیم اشگنپ رکےک واسپ یہ آ اجؤں یگ مت بت کت اینپ 

  الکزس متخ رک انیل

  ےس وپاھچاکعہشن دامغ وت ںیہن رخاب وہایگ اہمترا اس رطح ےسیک اےلیک اجؤ یگ ۔ملین ےن رپاشیین

اب دای ۔اےنپ ریپوں رپ ۔اس ےن رکسما رک وج  

ایر اکی وت رھگ اانت اپس ےہ نکیل مت ولگ رھپ یھب سب ہپ آیت وہ اور اانت ڈریت وہ مت دوونں ۔ ںیم یلچ اجؤں یگ ہی اانت لکشم 

  ںیہن ےہ اور وےسی یھب ںیم ویوینریٹس ےک اپس یہ امرٹیک ںیم اج ریہ وہں

 وہ رکسما رک ےتہک وہےئ ابرہ یک اجبن یلچ یئگ بج ہک رقتابی دنپرہ ٹنم ںیم دوابرہ مت ےس یہی رپ یتلم وہں رپاشین تم وہ

  ملین اےس روک ںیہن اپیئ یھت

  نکیل وفن رک ےک زعرا وک رضور اتب دای

°°°°°° 

ایھب وہ اج یہ ریہ یھت ہک ااچکن راےتس ںیم دو ارگنزی اس ےک اسےنم آ رےک نج یک وکشش اس ےس اس اک گیب اننھچ اھت 

ور کت وکیئ ںیہن اھت اےس ربھگاٹہ وہےن یتگلاس ےن آےگ ےھچیپ داھکی دور د   
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ےک اسےنم اچوق اکنال ۔ اور ربھگا رک اس ےن اھبےنگ یک وکشش یک نکیل اس ےس ےلہپ ہک وہ اھبےتگ ارگنزی ےن اس  

  ارگنزیی ںیم اہک ۔اھبےنگ یک وکشش تم رکان ہی گیب امہرے وحاےل رک دو مہ ںیہمت ھچک ںیہن ںیہک ےگ اس ےن

رضوری ڈاوکسٹنم یھت ۔  ان ےک وحاےل ںیہن رک یتکس یھت ویکہکن اس کیب ںیم اس یک تہب اسرینکیل وہ اانپ گیب  

  ارگ اینپ اجن یک السیتم اچیتہ وہ وت وہ گیب امہرے وحاےل رک دو ارگنزی ےن رھپ ےس اہک

اتفر ںیم اس ےس بج اکعہشن ےن اھبےنگ یک وکشش یک ۔وہ اانپ گیب اپھچےت وہےئ ان ےس دور اھبےنگ یگل ۔ نکیل وہ ر

 زایدہ زیت ےھت اس ےس ےلہپ ہک وہ یلگ ےک ڑکن کت یتچنہپ وہ ولگ اےس دوابرہ  رکپےن ںیم اکایمب وہ ےکچ ےھت ۔

ڈر ےک امرے ااکہشن اک وپرا مسج اکےنپن اگل وہ ہن اچےتہ وہےئ یھب ان ارگنزیوں ےک اسےنم رو دی یھت اب ہن اجےن ہی 

  ولگ اس ےک اسھت ایک رکںی ےگ

مت ےس اہک اھت ہک رصف اانپ گیب دے دو مہ ںیہمت وھچڑ دںی ےگ نکیل ںیہن وہایشری داھکےن یک یطلغ یک ےہ مت  مہ ےن

ےن اب اس یک زسا رضور ےلم یگ وہ اچوق ےس اس ہپ وار رکےت وہےئ وبال نکیل اس ےس ےلہپ ہک اچوق اکعہشن وک اتگل یسک ےن 

  ڑکپ ایل

وسنں اک ااظتنر رک ریہ یھت وخد رپ ہلمح وہےت ہن دھکی رک آںیھکن وھکل رک دےنھکی یگل وہ وج اینپ آںیھکن دنب یک اینپ آرخی اس

  اہجں اس اک احیسم اس ےک اسےنم ڑھکا ارگنزی ےک ابزو رپ زور ڈاےل وہےئ اس ےک اچوق وک زنیم رپ رگا اکچ اھت

دورسے ارگنزی وک امری ۔ اٹگندےتھکی یہ دےتھکی اس ےن اکی اہھت ےس ہکم انب رک ارگنزی ےک ہنم رپ امرا بج ہک    

 اور رھپ ان یک رطف ڑبےتھ وہےئ ان یک درتگ انبےن اگل ۔
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  ھچک یہ دری ںیم وہ اکعہشن اک گیب وںیہ وھچڑ رک واہں ےس اھبگ ےلکن

  ہکبج اکعہشن اےس رکشزگار رظنوں ےس دےتھکی وہےئ رکشہی ادا رکےن یگل

ر یک ذہم داری اہیں یک وپسیل یھب ہی اپاتسکن ںیہن ےہ ڑلیک ہک بج اہمترا دل اچےہ ہنم

 

ز
چس
کٹ

 ااھٹ رک لچ دو یگ اےسی 

ںیہن یتیل وج اہبدر ےہ ڑل اتکس ےہ وہ ےلکن اور وج زمکور ےہ وہ رھگ ہپ یہ رےہ ہی ریپس ےک اوصل ںیہ وہ  اےس وھگرےت 

رکات اھت آج وت ےہ دو نیت ےلمج وہےئ وبال ہکبج اکعہشن وت رپاشین یھت اس ےک اافلظ رپ وہ وت اےنت نگ نگ اک اافلظ اک اامعتسل 

  اس ےک اسےنم وبل ڈاےل

نکیل آج اکعہشن رپ اکی اور راز افش وہا اھت وہ ابت رکےت وہےئ یھب ایپرا اتگل اھت ۔نکیل ےھجم ایک انیل دانی اس ےک ابت 

  رکےن ےک ادناز ےس ای اس ےک ایپرے وہےن ےس اس ےن وفرا اےنپ ایخل وک اکٹھج

وھچڑ دوں اس ےن آرف یک یھتآؤ ںیم ںیہمت رھگ    

ل رک یکچ یھت ۔رھگ ںیہن ںیہ ویین وھچڑ دو ملین ااظتنر رک ریہ وہیگ ۔وہ انب رشامےئ اس یک آرف وبق  
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اس ےن آےت یہ ملین وک اسری ابت اتبیئ ۔ملین وت رکش ادا رک ریہ یھت ہک ینہ واہں چنہپ ایگ ورہن ہن اجےن وہ ولگ اس اک ایک 

ےن راےتس ںیم ااے ذعرا وک ھچک یھب اتبےن ےس عنم ایک اھت اور یہی ابت اس ےن ملین وک یھب اتب دی۔احل رکےت ۔ینہ   

ملین وک یھب اینپ امں وک ھچک یھب اتبان کیھٹ ںیہن اگل اھت اور وےسی یھب اس ےک اھبیئ ےن عنم ایک اھت وت وسال یہ دیپا ںیہن وہات  

 اھت ہک ملین یسک وک ہی ابت اتب دے



 ھ ہن احل ریقفاں 
ُچ
پ 

و 
ُ

 

دا از ارجی اشہت  

 

www.shaheenebooks.com 

 

 ۔ 

گ رھگ واسپ آےئ وت ینہ ںیہن آای اھت بلطم وہ اےس ویین وھچڑ رک ںیہک اغبئ وہ ایگ اھت اس ےن وت اگڑی ںیم یھب اس وہ ول

  ےس وکیئ ابت ںیہن یک یھت

اس اک دل اچاہ ہک وپھچ یہ ےل ایک ابت رکےن یک ٹنمیپ ےتیل وہ ۔۔نکیل رھپ ڈر یھب اھت ہک اہیں ےس اکی اور یہ ہن اگل دے 

ال درد ںیہن ایگ اھت ۔اس ےیل اس ےن یھب اانپ ہنم دنب یہ راھکایھب وت لک وا  

اہں نکیل ذعرا ےن آےت یہ اس یک ایھچ اخیص الکس یل یھت اور اہک اھت ہک آج ےک دعب وہ ایلیک ابرہ ںیہن اجےئ یگ اور آج 

 ہشیمہ آےئ اگ اس ابت یک ےس وت اس ےن وخد یھب وتہب رک یل یھت ہک وہ یھبک ایلیک ابرہ ںیہن اجےئ یگ آج وت ینی آایگ نکیل

وکیئ اگریٹن ںیہن یھت اور ریپس ںیم رےنہ واےل ولگ اینپ افحتظ وخد رکےت ںیہ اس ابت اک ادنازہ اےس اےھچ ےس وہ 

  ایگ اھت
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آج یھب اس ےن رضورت ےس زایدہ یپ یل یھت اس ےن رھگ ںیم دقم راھک وت رات ےک دو جب رےہ ےھت بج اس ےن لبیٹ 

ھا ےن یک آواز رپ وفرا اھٹ یھٹیب یھت رپ رس رےھک

ک

 

ھب
ک

آدےھ دنین ںیم اکعہشن وک داھکی وج دروازہ    

وپےنھچ یگل ۔ ارے آےئگ مت اہمترے ےیل اھکان اگلؤں اس ےن اکی رظن رشاب یک وبلت وک داھکی اور رھپ  

  ںیہن ںیم اھکان اھک رک آای وہں وہ ہہک رک آےگاجےناگل۔

ہ ےصغ ےس وپےنھچ یگلااظتنر رک ریہ وہں اور مت ابرہ ےس اھک ےک آےئ وہ وںیم نیت وٹنھگں ےس اہیں اہمترا    
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۔ںیم ےن وت ںیہن اہک اھت ریما ااظتنر رکےن وک اس ےک ادناز رپ وہ ےھچیپ ڑم رک وبال   

 یگل اہں نکیل ںیم ےن رھپ یھب اہمترا ااظتنر ایک ےہ ںیہمت ریما دل رےنھک ےک ےیل اھکان اچےیہ ہن اجےن ویکں وہ الگ رکےن

 اکی وت اےس اینت زایدہ دنین آریہ یھت رھپ یھب وہ اس اک ااظتنر رکیت ریہ اور اب وہ اھکان اھکےن وک ایتر یہ ںیہن اھت ۔

اہمترے دل ےس ریما وکیئ واہطس ںیہن ےہ یھجمس مت ۔ مت اینپ رمیض ےس اہیں ھٹیب رک ریما ااظتنر رک ریہ یھت اور آدنئہ 

س وہ یگ وت ںیم وخد اھک ولں اگ وہ ااہتنیئ خلت ےجہل ںیم وبال ۔تم رکان ارگ ےھجم رضورت وسحم  

 ہکبج اس ےک اےنت خلت ادناز رپ اکعہشن اخومش وہیئگ ۔

مت تہب بیجع وہں ینہ لک مت ےن اےنپ اہھت ےس ےھجم فیلکت اچنہپیئ آج اےنپ ےجہل ےس اچنہپ رےہ وہ ہن اجےن وہ ویکں 

ز اکعہشن ےک ےئل اناقلب ربداتش ےہاچیتہ یھت ہک اےس ااسحس وہ ہک اس اک ادنا   

اتہک اےنپ رمکے یک اجبن ڑبھ ایگ ۔ ارگ ریما ہجہل ںیہمت فیلکت اچنہپ راہ ےہ وت ھجم ےس ابت تم رکو ۔وہ افسک ادناز ںیم  

 ہکبج ےچین ڑھکی اکعہشن اےس اورپ یک رطف اجےت دھکی رک ہن اجےن ویکں رو ڑپی ۔

 !مت اےسی ویکں وہ ینہ۔ ۔۔

 یک فیلکت ےس وکیئ رفق ںیہن ڑپات ۔ ایک مت ہشیمہ ےس اےسی وہ ایک مت اےسی یہ روہ ےگ نکیل مت اےسی یہ روہ ایک ںیہمت یسک 

 ےگ وت ریما ایک وہاگ وہ واسپ ایس ہگج ھٹیب یئگ اہجں ینہ ےک آےن ےس ےلہپ یھٹیب یھت ۔

ےہ ویکں ںیم اچیتہ وہں ہک وہ ھجم ںیم ویکں اس ےک ابرے ںیم وسچ ریہ وہں ویکں اس اک ادنازہ ےھجم فیلکت اچنہپات 

 ےس ایپر ےس ابت رکے ۔ویکں ںیم اچیتہ وہں ہک وہ ےھجم ایپر رکے ۔
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 !ایک ںیم اس ےس ایپر رکیت وہں ۔۔۔۔

وہ وخد ےس وسال رکےت وہےئ اخیل ڑیسایں دھکی ریہ یھت اس ےک دل یک دڑھنک اےس وجاب دے ریہ یھت ۔نکیل 

دل اچاہ ہک وہ ےب احتاش روےئ اس یک آوھکنں ںیم آوسن آےئ ۔۔۔ اس اک  

  !ایک اےس تبحم وہ یئگ یھت ۔۔۔ 

 !ایک اےس اس صخش ےس تبحم وہیئ یھت ۔۔۔

 !ایک اےس ایس صخش ےس تبحم وہین یھت ۔۔۔۔

  اےنپ دل ہپ اہھت رےتھک وہےئ وہ وھپٹ وھپٹ رک روےن یگل

یسیک رشواعت یھت ۔ہک اس اک وبحمب ںیہ اےس اس ےن انس اھت ہک تبحم ںیم ااسنن روات ےہ ےب احتاش روات ےہ نکیل ہی 

 اینت فیلکت دا ویکں یھت

 

چٹ
 
من

  فیلکت اچنہپ راہ اھت ہی الہپ ااسحس یلہپ 

 !ویکں  اس اک ہجہل اےس فیلکت داتی اھت ۔۔۔۔

 !۔ویکں اس اک اونگر رکان اےس فیلکت داتی اھت ۔۔۔۔۔

 !ویکں وہ اےس فیلکت داتی اھت ۔۔۔

 

 اب اھبنین وت یھت یہ اچےہ احالت وج یھب وہ اچےہ اب ینہ رشایب وہ ای وکیئ اور یھب ھچک ویکں اب تبحم وت وہ رک یھٹیب یھت

  ہن وہ نکیل تبحم رکےن یک یطلغ وت وہ رک یھٹیب یھت
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اور اب اس اک اھچیپ رکان اس ےک اکی اکی ٹنم یک ربخ رانھک وہ اانپ رفض یتھجمس یھت آرخ تبحم ےک اوصل یھب وت اھبنےن 

 ےھت ۔

رپ رظن رےنھک ےک ےئل بس ےس امہ رتنی اکم اھت اس ےک ابرے ںیم اجانن ےہ اس ےن ہلصیف ایک اھت ہک اس ےک ابرے  اس

  ںیم بس ھچک اجےن یگ

 !وہ ایک رکات اھت۔۔۔۔

 !اہکں اجات ےہ۔۔۔۔ 

 !اہکں ےس آات ےہ۔۔۔۔ 

 !دن رھب اہکں راتہ ےہ ۔۔۔۔ 

اسری اافنرنشیم اکنےل یگ ہی وت وہ اجیتن یھت ہک وہ وخد اےس ھچک اکی اکی وسال اک وجاب اےس اچےیہ اھت ینعی اس یک 

 ںیہن اتبےئ اگ ہن یہ اےس ہنم اگلےئ اگنکیل وہ ںیہک ےس یھب ہتپ اگل ےل یئگ ۔

نکیل وہ یھب اکعہشن یھت ںیہک ہن ںیہک ےس وت اس ےن یھب اسری ولعمامت ایھٹک رک یہ ینیل یھت اور بس ےس ےلہپ اس اک 

ور ملین وج اس ےک ابرے ںیم زایدہ ہن یہس نکیل ھچک ہن ھچک وت اجیتن یھت ۔اکشر یھت اخال ا  

°°°°°°°° 
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چس چس اتبو  اکعہشن اہمترے دامغ ںیم ایک لچ راہ ےہ آرخ وہ ایگ ےہ ںیہمت ایک وسچ ریہ وہ اور اس ےک رمکے ںیم ویکں 

غ ںیم ایک لچ راہ ےہ اخہل ےن انجیتچ اجان اچیتہ وہ اور اس ےک ابرے ںیم اےنت وسال ویکں وپھچ ریہ وہ اہمترے دام

  رظنوں ےس دےتھکی وہےئ وپاھچ

اشین رظنوں ےس دےنھکی یگلاخہل ریما ارادہ اےس آپ اک امجیئ راہج انبےن اک ےہ وہ انب رشامےئ وبیل اخہل وت رپ   

ومیش ےس نس ریہ یھت بج  ےک  وہ اکٹھج وت ملین اور دنسس وک یھب تہب زور اک اگل اھت ۔نکیل امں وک وپےتھچ دھکی رک وہ دوونں اخ

 ونن ااٹسپ وبےل اجریہ یھت ۔

 اہمترا دامغ وت ںیہن رخاب وہایگ اخال ےن رپاشیین ےس وپاھچ

وہ ہی وسچ ریہ یھت ہک رضور وہ یسک رشارت وک وسچ رک ینہ ےک ابرے ںیم اجےنن یک وکشش رک ریہ وہ یگ نکیل اہیں وت  

 اس ےن اکی این وشہش وھچڑ دای اھت

اس ںیم دامغ رخاب وہےن وایل وکیسن ابت ےہ ںیم اس ےس تبحم رکیت وہں  دلج ےس دلج اےس اینپ زدنیگ ںیم اخال 

 اشلم رکان اچیتہ وہں اور اس ےک ےیل ےھجم آپ بس یک دمد یک رضورت ےہ

یئ ہلئسم ںیہن وہان وہ وت وےسی یھب مت دوونں اک اھبیئ  اور آپ ےک ےٹیب اسیج ےہ وت ںیم یھب وت آپ یک یٹیب وہں وت آپ وک وک 

  اچےیہ اس ےئل اظمل امسج ےننب یک رہزگ رضورت ںیہن ےہ وہ ان ونیتں وک وارن رکےت وہےئ وبیل

 بج ہک وہ وت اکہ اگب اےس دےھکی اج ریہ یھت

   وفرا اہک اھتوہ یھبک مت ےس اشدی ےکےئل ایتر ںیہن وہں ےگ وہ ںیہمت ابلکل دنسپ ںیہن رکےت ملین ےن 
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ڑپےن یک رضورت ںیہن ےہ دنن وہ دنن نب رک روہ اسس ےننب یک رضورت ںیہن ےہ اس اکم ےک ےیل اخہل ںیہمت چیب ںیم 

ن 

 

ٹ

 

چب
مٹ

ںیہ وت ۔ںیہ ہن ویکں اخال کیھٹ ہہک ریہ وہں ہن ںیم زیلپ ریمی دمد رکںی ےھجم آپ یک دمد یک رضورت ےہ ۔وہ 

 رکےن یگل

وپاھچنکیل ںیمہ رکان ایک وہاگ اکعہشن اخال ےن اہر امےتن وہےئ    

وہ یھب وت یہی اچیتہ یھت ہک ینہ وخش رےہ اس رطح االیک اہنت ہن رےہ اب وہ اتسنہ وباتل ںیہن اھت یسک ےس ابت ںیہن رکات اھت 

 اانپ دھک یسک ےک اسھت رئیش ںیہن رکات اھت

ہک اس یک زدنیگ ںیم نکیل اس یک آوھکنں ںیم انتک درد اھت ہی وت وہ ہشیمہ ےس دیتھکی آںیئ ںیھت وہ ہشیمہ ےس اچیتہ یھت  

 وکیئ ااسی ااسنن آاجےئ وج اےس وخویشں اک بلطم ھجمس آےئ

رکوا یتکس یھت۔  اور اکعہشن یہ وہ ڑلیک یھت وج اےس وخش رھک یتکس یھت اےس زدنیگ یک وخویشں ےس روانش   

انھک ارگ اس ےچب وک دوھکی اکعہشن ہی بس ھچک ارگ مت ینہ ےک اسھت ذماق ای اےس رہٹ رکےن ےک ےئل رک ریہ وہ وت اید ر

 فیلکت وہیئ وت ںیم اسری زدنیگ اعمف ںیہن رکوں یگ

اخہل ےن دیکمھ دےتی وہےئ اہک وت اکعہشن وک ان رپ ایپر آای وج اےنپ اھبیجن اک اسھت دےنی ےک اجبےئ اس ااجنن ڑلےک اک  

 اسھت دے ریہ یھت ۔

ریمے اسھت رےہ اگ یف ااحلل ںیم اس ےک ےئل آپ ولوگں وک ھچک ںیہن رکان اھکان بس ھچک ںیم رکوں یگ آپ ولگ سب 

  اےنپ اہوھتں ےس اھکان انبوں یگ اتہک رات وک آ رک وہ ریمے اہھت ےس اھکان اھکےئ
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ںیم اچیتہ وہں اےس دلج یہ اعدت وہ اجےئ ریمے اہھت اک اھکان اھکےن یک اور زیلپ آپ ےب رکف وہ اجےئ ںیم اےس ابلکل 

رکےن دوں یگ اس ےن اکی آھکن داب رک اخہل ےس اہک رہٹ ںیہن رکوں یگ اور ہن یہ یسک وک   

ہکبج دنسس وت اس ےک رہ دقم رپ اس ےک اسھت اسھت یھت آرخ اس یک وہج ےس اس ےک اھبیئ یک زدنیگ ںیم وکیئ ڑلیک 

 آےن وایل یھت

۔وخش  وہ اتکس ےہ وہ  جنیچ وہ اجےئ بس ےس سنہ لیھک رک ابںیت رکےن ےگل زدنیگ ےک نیسح روگنں وک اجےنن ےگل 

 رےنہ ےگل۔ وہ وت ہشیمہ ےس یہ اےس اانپ اھبیئ امیتن یھت اور وہ اچیتہ یھت

ہک اس اک اھبیئ اس یک رہ وخیش ںیم اس ےک اسھت وہ وت رہ تبیصم ںیم وت اس ےک اسھت ڑھکاوہاتاھت نکیل وہ اےس اینپ  

  وخویشں اک ےصح دار انبان اچیتہ یھت

°°°°°°°° 

یک رطح آج یھب وکیئ ہن وکیئ اس ےک ااظتنر ںیم اھت اور اافتق ےس آج یھب ویہ یھت اےس  رات وک وہ رھگ واسپ آای وت روز

 دھکی رک ہن اجےن ویکں اس اک ومڈ رخاب وہ اجات ۔

وہ ا اس ےس ابلکل ابت ںیہن رکان اچاتہ اھت ایس ےئل لک یھب وھبک وہےن ےک ابووجد وہ انب اھکان اھکےئ اےنپ روم ںیم الچ ایگ 

  اس ےک اسےنم ڑھکی یھتاور اب یھب ویہ

بیجع ڑلیک یھت امہمن یھت وت امہمن نب رک رےہ  رھگ یک امنکل ویکں نب ریہ یھت اےس ہصغ وت تہب آای نکیل آج اےس  

  تہب تخس وھبک یگل یھت

 !وہ اےس دےتھکی یہ  لبیٹ رپ اھکان اگلےن یگل اھکان اھک ےک آےئ وہےئ اھکؤ ےگ ۔۔۔۔۔
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ن مت اہھت ہنم دوھ ارگ اھک ےک یھب آےئ وہ وت یھب

ہ ع

 اھک ول ویکں ہک ںیم ےن وخد اےنپ اہوھتں ےس انبای ےہ ںیم اھکان اگل ریہ 

 رک آو

ل آیت ےہ اور ریما دل رخاب وہ
م
س

ات ےہاوراہں ہی رشاب یک وبلت ادنر رھک آان ےھجم اس ےس ا   

اگل  یکچ یھت وہ اخومیش ےس لبیٹ رپ آ رک ھٹیب ایگ بیجع مکح اھت نکیل ںیمہ انب ھچک ےہک اےنپ رمکے ںیم الچ ایگ واسپ آای وت اھکان 

وہ دوابرہ ےلہپ وایل رحتک ںیہن رکان اچاتہ اھت اےس ڑپھت امر ےک وہ اتھچپ راہ اھت ہن وت وہ اس رپ وکیئ قح راتھک اھت اور ہن یہ اس 

  ےس ابت رکان اچاتہ اھت یہی وہج یھت ہک وہ اینپ اس رحتک وک ےل رک رشدنمہ یھب اھت

رک دھکی ریہ یھت ےس ھٹیب رک اھکان اھکےن اگل بج ہک وہ اسےنم وایل رکیس رپ ھٹیب رک اےس وھگر اخومیش   

  ایک ہلئسم ےہ ںیہمت ھچک اچےیہ ایک وہ رسد آواز ںیم وبال

اہں ےھجم تہب ھچک اچےیہ نکیل مت آرام ےس اھکان اھک ول ںیم وخف انبای ےہ اےنپ ان اہوھتں ےس اس ےن اےنپ اہھت اس ےک 

ےنم ےیک ےسیج وہ وخیش ےس اس ےک اہھت یہ وچم ےل اگاس   

اہمترا تہب رکشہی نکیل آدنئہ اھکان تم انبان مت تہب رخاب اھکان انبیت وہ۔اور ارگ اہمترا اھکان انبان اانت یہ رضوری ےہ وت زیلپ 

  آیٹن ےس ہہک رک ےھجم وفن رک ےک اتب دانی ہک اھکان مت ےن انبای ےہ

اگن وہ یھب التجےت وہےئ ےجہل ںیم وبل رک دوابرہ اھکےن یک رطف وتمہج وہ ایگ اور دو نیت وناےل ںیم ابرہ ےس اھک ےک آؤ

  ےل رک اھٹ رک اےنپ رمکے ںیم الچ ایگ

 اسیج یھب انبیت وہں اھکان وت ںیہمت ااسی یہ ےلم اگ
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 ےک گنس ںیم کنیھپ رک ادنر یلچ اب یھب اور ویفرچ ںیم یہ رتہب ےہ ایس یک اعدت ڈاول وہ ربنت خٹپ رک لبیٹ ےس ااھٹیت نچک 

 یئگ

ہ قہ اگلےئ انب ںیہن رہ یتکس یھت 
 اہجں ملین اس اک رہچہ دھکی رک ق

انسنہ دنب رکو اور اج رک ربنت واش رکو اہمترے اھبیئ اصبح ےن اھکان اھک ایل ےہ وہ ااہتنیئ ےصغ ےس اےنپ ڈیب رپ ےتٹیل وہےئ  

ہ قہ اگلےت ابرہ آ یئگ یھت
  وبیل بج ہک ملین ق

°°°°°°°° 

اب ایک لچ راہ ےہ اہمترے دامغ ںیم اکعہشن مت ایھب کت وسیئ ویکں ںیہن ملین ربونتں واش رک ےک آیئ وت اےس تھچ وک 

  وھگرےت وہےئ داھکی

 ےھجم دانھکی ےہ ہک ینہ اس وتق ایک رک راہ ےہ وہ ریسسی ادناز ںیم وبیل

   اھتبلطم اب مت اجوسیس یھب رکو یگ ملین وک ریحت اک اکٹھج اگل 

ورپیک رطف اج ریہ یھتاایپر ںیم تہب ھچک رکان ڑپات ےہ ریمی اجن مت ںیہن وھجمس یگ وہ اھٹ رک آہتسہ آہتسہ    

اس ےن دروازے ےک الرک ےس وھتڑے ےس رساخ ےس اھجکن رک داھکی پیل اٹپ رپ وکیئ وڈیویز لچ ریہ یھت اےس 

 

 

چ وڈیوی  رپ رصموف ےہ وفراً یہ اھجمس ایگ ہک وہ یسک ےس ابت رکےن ںیم الویئ چ   

ایم اجن ویکں اچیتہ ںیہ آپ ےک ںیم اےنپ کلم واسپ ہن آوں ویکں اچیتہ ںیہ  آپ ےک ںیم اینپ نہب یک اشدی ںیم ہن  

  آوں آج یھب ارگ رممی ےھجم وفن رکےک ںیہن اتبیت وت ےھجم وت اتپ یہ ںیہن اتلچ ہک ریمی نہب یک اشدی ےہ
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ریمی نہب یک اشدی ےہ اور ےھجم یسک ےن اتبای ںیہن۔ ںیم آ راہ وہں اپاتسکن اور اب ںیم اپاتسکن آ راہ وہں سب ابت متخ  

 اچےہ وج یھب وہ اجےئ ںیم ںیہن روکں اگ

تہب ہہس ایل ںیم ےن تہب ربداتش رک ایل ںیم ےن یسک ےس ںیہن ڈرات ںیم اس ےک ےجہل ےس ااگنرے وھپٹ رےہ ےھت   

س رطح ےس ابت رک راہ اھت اس ےک ےجہل ےن

چ 
 م
ہ

وت اکعہشن وک یھب ےنمہس رپ وبجمر رک دای و   

وف وہ یئگبلطم ےک ہی اپاتسکن اج راہ ےہ اکعہشن ےن وخد ےس اہک اور رھپ اس یک ابت ےننس ںیم رصم   

ےنھجمس یک وکشش رکو انحن اہمتری اجن وک رطخہ ےہ ںیم اہمتری اجن رپ وکیئ رکس ںیہن ےل یتکس اور رممی یک آج ںیہن 

  رکین یہ یھت ہن اور اےس وکیئ ارتعاض ںیہن ےہ اہمترے اہیں ہن آےن رپ نکیل ےنھجمس یک وکشش رکوت لک مہ ےن اشدی وت

 اہمتری اجن وک اہیں رطخہ ےہ 

ریمی اجن وک رطخہ ےہ سب ایس ڈر ےس  آپ ولوگں ےن ےھجم زربدیتس اہیں جیھب دای اس ےن ایگرہ ونیہمں ےس وھگٹ  

رکںی ںیم اپاتسکن آان اچاتہ وہں وھگٹ رک یج راہ وہں ایم ےنھجمس یک وکشش   

ںیم اس یک اجن وک رطخہ اھت وہ ڑتپ رک وبل راہ اھت ہکبج اکعہشن وک وت سب اکی یہ ابت ھجمس آریہ یھت ہک اپاتسکن   

 اپاتسکن ںیم ااسی ایک وہا ےہ ہک اس یک اجن وک رطخہ ےہ

ہک ہی اپاتسکن اج رک یہ دم ےل اگ دض اتب ریہ یھتاس یک نہب یک اشدی ےہ وت انیقی ہی اپاتسکن رضور اجےئ اگ اور اس یک    

نکیل ںیم اےس اےلیک ںیہن اجےن دوں یگ ۔۔ںیم اس ےک اسھت اجؤں ۔۔ارگ اس یک اجن وک رطخہ ےہ وت ےھجم اس ےک  

  اسھت اجان یہ وہ اگ
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ںیہن ےنکن دوں یگ ںیم اےس ںیہن وھچڑ یتکس ینہ ںیہن انحن اصبح  مت ریمے وہاور اےنپ ریغب ںیہمت رھگ ےس یھب ابرہ 

  اخال ےک اپاتسکن اجےن دوں یگ

وینر ۔۔۔۔اب مت اہجں یھب اجؤ ےگ سج رگن یھب اجؤ ےگ اکعہشن اہمترے اسھت اسھت آےئ یگ اہمترے رہ دقم ےک 

 اسھت دقم الموک  وہ آہتسہ آہتسہ ڑیسایھں ارتیت وخد ےس ڑبڑبا ریہ یھت

 

امن دیپا رکےت وہےئ دھکی ریہ یھتمت اسامن ویکں کیپ رک ریہ وہ ملین رپاشیین ےس اس   

 ںیم اہیں ےس اج ریہ وہں اس ےن رصموف ادناز ںیم اہک

 نکیل اہکں۔۔۔۔! ملین رپاشین وہیئ 

ارے ایر اےنپ وہےن واےل ےک اسھت اپاتسکن اج ریہ وہں وہ اپاتسکن اجےن واال ےہ اور واہں اےس رطخہ ےہ ایسی  

   ہن ایس ےیل ںیم ےن ہلصیف ایک ےہ ہک ںیم اس ےک اسھت یہ اجؤں یگڈنکنشی ںیم اےس اےلیک وت ںیہن اجےن دے یتکس

اور اس ےک اسھت یہ روہں یگ آرخ ےھجم اس اک اسھت دانی ےہ اس یک افحتظ رکین ےہ اب وہ ریما وہےن واال وشرہ ےہ 

 ںیم اےس اےلیک ںیہن اجےن دے یتکس اب اس یک افحتظ رکان ریما رفض ےہ

  ۔وہےئ اہک ہکبج ملین وک وت اس یک اکی ابت ھجمس ںیہن آریہ یھتاکعہشن اانپ اسامن رکےت  

اکعہشن وضفل وبانل دنب رکو اور ےھجم اتبؤ ہک ہی بس ھچک مت ایک رک ریہ وہ اب وہ ریسسی ادناز ںیم وبیل ویکہکن بک ےس اس 

 یک وضفل وگیئ نس نس رک گنت آ یکچ یھت ۔
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وہ لک اپاتسکن اجےن واال ےہ یسک ےس ابت رک راہ اھت وہ اورپ اور وہ آیٹن وج  ھچک ںیہن رک ریہ ایر اانپ اسامن کیپ رک ریہ وہں

اس ےس ابت رک ریہ ںیھت اشدی اس یک امں ںیہ  وہ ہہک رںیہ ںیھت ہک وہ اس یک اجن وک رطخہ ےہ اور اےس واہں ںیہن آان 

  اچےیہ اور ارگ ااسی ےہ وت ریمے ایخل ںیم ےھجم اس ےک اسھت اجان اچےیہ اھت

 یھب ہن یہس ںیم وپسیل وک اافنرم رک وکسں یگ  ۔اجیتن وہں وہ رمد ےہ اینپ افحتظ وخد رک اتکس ےہ ںیم اس یک اورھچک

افحتظ ںیہن رک یتکس ںیم سب اس ےک اسھت اجان اچیتہ وہں ہک ارگ اس یک اجن وک وکیئ رطخہ وہ ای ااسی ھچک یھب وہ وت ںیم 

  اس یک ھچک دمد رک وکسں

اشدی رکےن ےک ےئل ےھجم اس ےک ابرے ںیم بس ھچک اجانن اچےیہ اور اشدی رکےن ےک ےئل اور وےسی یھب اس ےس 

 بس ےس رضوری وت ایپر وہات ےہ اور اس ےک اپاتسکن ںیم اور ریمے اہیں رےنہ ےس ایپر وت وہےن ےس راہ

و وہ اےس بس ھچک ںیمہ اسھت رانہ وہاگ وس ایس اہبےن امہری آوگنٹ  یھب وہ اجےئ یگ اب ےھجم اسامن کیپ رکےن د  

 اھجمسےت  دوابرہ اےنپ اکم ںیم رصموف وہ یکچ یھت

ےن ےک ےئل یلچ یئگ ۔ہکبج ملین وک اس رس رھپی ڑلیک ےک ابرے ںیم ھچک یھب ھجمس ںیہن آراہ اھت ایس ےیل وس  

°°°°°°°° 

  اٹیب اہمترا اجان اانت رضوری ےہ ایک ۔۔۔! ذعرا ےن وپاھچ

یس ےیل وت اج راہ وہں ںیم دلج واسپ آ اجؤں اگیج آیٹن ریما اجان تہب رضوری ےہ ا   

ےئجیک اگ آپ اانپ ویچبں اک اور اانپ ایخل رےیھک اگ۔اور وکیئ یھب ہلئسم وہ وت ےھجم وفن رضور   
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ے داھکی 

 

کلی

 

ن
  وہ ہہک رک ابرہ اجےن اگل بج اکعہشن وک اانپ اسامن ےل رک 

ن اجان ڑپ راہ ےہ اخہل ابیق بس ابںیت آپ وک ملین اتب دی ںیہ  روک ںیم یھب اہمترے اسھت آ ریہ وہں ےھجم یھب ااچکن اپاتسک

 وہ ملین یک رطف ااشرہ رکےت وہےئ وبیل

  اور اانپ اسامن ینہ یک اگڑی ںیم رےنھک یگل سج رپ اہین ےن اےس وھگرا اھت

 ںیہمت ریمی ایر اہمترے اسھت ارئیوپرٹ کت وت آ یہ یتکس وہں ںیم ےن یھبک یھب ایسنجی ٹکٹ ںیہن رخدیا اس ےک ےیل

دمد رکین وہیگ اور ارگ مت ان بس یک اینت دمد رک ےتکس وہ وت ںیم یھب رکو ںیم یھب اںیہن اینپ وہں اچوہ وت وپھچ ےتکس وہ ان 

  ےس  اس ےن وصعمم لکش انب رک اہک وت وہ انب ھچک وبےل ڈراویئگن ٹیس رپ آ اھٹیب

یچںن ہی اہکں اجریہ ےہ اس رطح ےس ااچکن وہا ملین ےھجم اتبؤ

ئ

ذعرا رپاشین وہی  

ایم ںیم آپ وک بس ھچک اتبیت وہں آپ ادنر ںیلچ اھبیئ وک دخااحظف ہہک ےک آیت وہں ملین ذعرا ےک وساولں ےس ےنچب  

 ےک ےئل وفرا اس رطف اج یکچ یھت ۔

اسھت جیھب اھبیئ زیلپ اس اک تہب ایخل رےیھک اگ ہی ابلکل اپلگ ےہ اانپ دایھن ںیہن رھک اپےئ یگ ایس ےیل  اےس آپ ےک 

  ریہ وہں زیلپ زیلپ زیلپ ریمے ےیل اس اک ایخل رےیھک اگ اور زیلپ اس آتی ےک ےئل تم وھچڑےیئ اگ

وہ ینہ یک ںیتنم رکےن یگل سج رپ اینپ آوھکنں رپ الگس رچاےئ وہ رصف اہں ںیم رس الہ ایگ بج ہک اینپ نہب یک تبحم 

 رپاکعہشن وت دصےق واری اج ریہ یھت
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ےک اکی یہ الفٹئ یھت نکیل ٹیس اگل اگل اور افےلص رپ یھت سج رپ ان اک اکعہشن ہنم وسبر اکی رطف وہ رک  ان دوونں

یھٹیب یھت اہجں اس ےک اسھت اکی وجان امڈرن یس ڑلیک یھت وج اےس دھکی رک ابر ابر رکسما ریہ یھت بج ینہ ےک اسھت 

 وکیئ وبڑیھ وعرت یھت ۔

ابی آدےھ ےٹنھگ  ےک دعب ینہ اھٹ رک ررٹسوم ںیم ایگ یہی  ومعق اھت ینہ ےک اپس اجےن اک وہ وہ اکیف دری ینہ وک دےتھکی رںیہ رقت

 وفرا آیٹن ےک اپس آیئ

 ےہ ارگ آپ 
 
چ

 

چووز یم ایک آپ ریمے اسھت ٹیس اجنیچسکی رکیتکس ںیہ وہ ایک ےہ ہن یک ریمے وشرہ اکیف ان رفنکٹم
سکی
چک ی

ا

  رتہب ںیھجمس وت زیلپ

اہمترا وشرہ ےہ ایس ےئل اےنپ اپس یھٹیب اینت نیسح ڑلیک وک یھب ںیہن داھکی آیٹن ےن رکسماےت  آؤ وت وہ ڈنیہمس ڑکوس

  وہےئ رشاریت ادناز ںیم اہک

یج وہ ڑکوس ریمے وشرہ ںیہ اور ریمے اہیں اےنپ اسھت ہن وہےن یک وہج ےس وت ویں ڑکوس یک رطح ہنم انب رک ےھٹیب 

  ںیہ ارگ آپ یک ااجزت وہ وت جنیچ رک ںیل

اہں اٹیب ویکں ںیہن اانت ڈنیہمس ڑلاک اور اس رطح ےس ہنم انب رک اھٹیب ابلکل ااھچ ںیہن گل راہ مت اہیں اےنپ وشرہ وک ینپمک دو 

 ںیم اہمتری ٹیس رپ ھٹیب اجیت وہں اوہنں ےن وفراً امےتن وہےئ اہک ۔

 اور بج یہ واسپ آای اےس اےنپ اسھت سج رپ رکسما رک ان اک رکشہی ادا رکےت وہےئ ینہ ےک اسھت وایل ٹیس رپ ھٹیب یئگ

 ےھٹیب دھکی رک وپےھچ انب ہن رہ اکس

 !مت اہیں ایک رک ریہ وہ ۔۔۔ 
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وہ آیٹن ںیہمت ےل رک اکیف ان رفنکلبیٹ یھت اوہنں ےن ھجم ےس اہک ہک ٹیس جنیچ رک ولارگ مت اس ڑلےک وک اجیتن وہ بیجع 

ےتگل وہ ایس ےیل ںیم ےن ان یک لکشم آاسن رکدی وہ ااسحن اتجےن ڑھکوس اڑکو ڑلاک ےہ وت  ےھجم یھب مت ھچک اےسی یہ 

  واےل ادناز ںیم وبیل

ہشن وھکل رک رہ یئگ ۔ہکبج ینہ انب ھچک ےہک اےنپ ہنم رپ روامل ڈال رک اےس ابلکل رظن ادناز رکےک آج رپ اکع  

°°°°°°°° 

 ےنجیھب اک ارادہ راتھک اھت سج ےک ےیل وہ وہ ولگ االسم آابد اریئوپرٹ رپ ارتے ےھت اور ٹسکین الفٹئ ےس اےس رکایچ

 اسرا اکم یھب وخد رک راہ اھت

 !مت ایک رک رےہوہ۔۔۔ 

 ںیہمت رکایچ ےنجیھب ےک ےیل ٹکٹ کب رکواےن اج راہ وہں 

  نکیل اس یک رضورت ںیہن ےہ اکعہشن ےن وفرا اہک 

  ویکں رضورت ںیہن ےہ ایک مت االسم آابد یک رےنہ وایل وہوہ وپےنھچ اگل

ںیہن ںیم رکایچ یک رےنہ وایل وہں نکیل اہیں ںیم اہمترے اسھت وہں وت اہمترے اسھت روہں یگ ریمے رھگ ںیم وت 

 یسک وک ہتپ یھب ںیہن ےہ ہک ںیم آریہ وہں ۔

ل رانھک اور اےنپ اسھت رانھک ۔اور وہ  اہمتری نہب ےن ایک اہک اھت ےھجم ابلکل اےلیک تم وھچڑان ریما تہب اسرا ایخ  
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 وت ںیم آیئ وہں اہیں اہمترے اسھت اےنپ رھگ رکایچ وت ںیم رم رک یھب ہن اجؤں رھگ اہکں ےہ اہمترا رھگ االسم ایس ےیل

آابد ےک رےنہ واےل وہ مت ۔۔۔! وہ اس اک اور اانپ گیب ےتٹیسھگ وہےئ ارئیوپرٹ ےس ابرہ اج ریہ یھت بج ہک ینہ اےس 

  دےتھکی اس ےک ےھچیپ ےھچیپ آ راہ اھت

ڑلیک اہکں اجان ےہ مت ےن اصف اصف اتبؤ اہیں ریمے ےھچیپ ویکں آیئ وہ وہج ایک ےہ اب ینہ وک اس ےب او ےب ووقف 

  ووقف ڑلیک رپ ہصغ آ راہ اھت

دوھکی ںیم ےن لک رات اہمتری ابںیت ںینس یھت اہمتری ایم ہہک ریہ یھت ہک اپاتسکن ںیم ںیہمت رطخہ ےہ  ایس ےیل ںیم 

 ! وپانھچ اچوہ ےگ ہک ااسی ویکں۔۔۔۔اہیں آیئ وہں ۔اور اب مت ہی یھب

وت ابت امھگےن یک اعدت ںیہن ےہ ےھجم اصف اصف اتب ریہ وہں اےھچ ےتگل وہ وت ےھجم دنسپ رکےن یگل وہں ںیہمت آاسن  

  اافلظ ںیم  اےنپ ونپسں اک راج امکر امےنن یگل وہں آیئ ھجمس

 دو ویکہکن اب اہمتری الفئ ںیم ںیم آ یئگ وہں اکعہشن اس ےئل ارگ اہمترا وکیئ ارئیف وریغہ لچ راہ ےہ وت اےس متخ رک

  اہمتری اعیش۔

ہ اجےن ایھب ایک ایک وبےل اج ریہ یھت بج اہین اک اہھت اکی ابر رھپ

 

ب

 

ش

 

ن
ےس اس اک ہن اگل رسخ رک ایگ اٹچخ۔ ۔۔ اکع   

 انتک اچہپیتن وہ ریمے ربخدار وج آج ےک دعب ریمے اسےنم آیئ  دعف وہ اجؤ اہیں ےس ےب ووقف ڑلیک انتک اجیتن وہ ےھجم

ےھچیپ ےھچیپ اہیں یگ۔اینپ زعت یک ذرا یھب رپوا ےہ ںیہمت ارگ ںیم ںیہمت راےتس ںیم اہیں رپ اہمترے اسھت ھچک یھب ااٹل 

 دیساھ رکدوں وت ایک ہنم ےل رک اجؤ یگ اےنپ امں ابپ ےک اپس
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 ومل رک دای ےہ مت ولوگں ےن اہمترے ابپ وکن یس داین ںیم لکن ڑپی ںیہ ڑلایکں۔اےنپ زعت اینپ تمصع وک اانت ےب 

ےن نیقی رک ےک ںیہمت وخد ےس دور اجیھب ےہ اور مت ہی بس ھچک رکیت رھپ ریہ وہ ےب ووقف ڑلیک  اب اہیں ےس دیسیھ  

 رکایچ اجؤ یگ ۔

 اتلکن الچ ایگ اور ربخدار رھپ یھبک یسک یک رپاویئٹی اکل ینس۔ دنسپ رکیت ےہ ۔امیئ ٹف وہ ےصغ ےس وارن رکات وہں واہں ےس

  ہکبج اکعہشن اےنپ اگل ہپ اہھت رےھک اےس اجےت وہےئ دھکی ریہ یھت

  ۔یگانحن وک نیقی اھت ہک اانت رھبوپر ڑپھت اھکےن ےک دعب وہ ااکس اھچیپ رہزگ ںیہن رکے 
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ن دوونں ےس الم ہی وج اس ےس وہ دیساھ رھگ یہ آای اھت اہجں اس یک امں اور نہب ےب ینیچ ےس اس اک ااظتنر رک ریہ یھت وہ ا

  لم رک اہجں آوھکنں ںیم وخیش ےک آوسن ےئل وہےئ ںیھت ویہ ان یک آوھکنں ںیم ڈر یھب وہ اصف ڑپھ اتکس اھت

  ںیہ ۔ایم اجن زیلپ روان دنب رکںی ۔اےنت دونں ےک دعب آای وہں اور آپ ںیہ ہک روےن ھٹیب ںیئگ

وگں وک ہتپ لچ ایگ وت ہن اجےن ایک رک دںی ےگ ایم ےن روےت وہےئ اےس ںیہمت اہیں ںیہن آان اچےیہ اھت انحن ارگ ان ول

  اےنپ ےنیس ےس اگلای

ایم ںیم یسک ےس ںیہن رکات سب تہب وہ ایگ بک کت ویں ڈرڈر ےتیج رےہ  آج ںیہن وت لک ومت وت آین یہ ےہ اور سج 

 رطح یک زدنیگ ںیم یج راہ وہں مسق ےس ایسی زدنیگ ےس ومت رتہب ےہ ۔
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ہی اسری ابںیت اور روہن دنب رکںی ںیم رفشی وہ رک آات وہں بت کت ریمے ےئل ھچک ااھچ اس اھکےن وک انبںیئ  وھچڑںی

الفٹئ  ںیم یھب ھچک ںیہن اھکای تہب وھبک یگل ےہ وہ اےنپ ٹیپ رپ اہھت رھک رک داہیئ دےنی اگل وت ہن اچےتہ وہےئ یھب وہ امں 

یچںنیٹیب رکسما رک اس ےک ےیل اھکےن اک ااظتنم رک
ےن لگ  
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وہ بک ےس اس رھگ ںیم وھگم وھگم رک رھگ اک اکی اکی وکہن کیچ رک ریہ یھت اگل اکی رطف ےس ربی رطح ےس وساج 

  وہا اھت نکیل اس اک دایھن اےنپ اگل ےک درد رپ ںیہن ہکلب اس رھگ رپ اھت

  وج ہن وت اانت وھچاٹ اھت اور ہن یہ رضورت ےس زایدہ ربا

چووزیم وکن 
سکی
چک ی

ںیہ آپ اور اس رطح ےس ادنر ےسیک یلچ آیئ۔۔۔۔۔ا ! 

  وج رکسما رک اےس دھکی ریہ یھتیگلرممی وج نچک ےس ابرہ یسک اکم ےک ےلسلس ںیم آیئ یھت ااجنن ڑلیک وک دھکی رک وپےنھچ  

  اہمتری اشدی وہےن وایل ےہ ہن ینہ یہی آای ےہ ان 

 ریخ ھجم ےس ولم ںیم اہمتری اھبیھب اکعہشن۔بلطم وہےن یہی آای ےہ ںیم ےن دور ےس داھکی اھت اےس ادنر آےت وہےئ

 وایل اھبیھب  ریپس ںیم ایک رفق ڑپات ےہ وہیکچ وہای وہےن وایل وی ون واٹ آیئ نیم

وہ۔رکسما رک اس ےس ےتلم وہےئ  رھپ ےس رھگ دےنھکی یک رطف وتمہج وہ یکچ یھت ہکبج رممی ریحایگن ےس دھکی رک نچک یک 

ں دروازے رپ ڑھکی اس یک  امں یھب اس ڑلیک وک دھکی ریہ یھت ۔رطف دھکی ریہ یھت اہج  

   اھتونس ڑلیک وکن وہ مت اور اہیں ایک رک ریہ وہ ان ےک ےجہل ںیم وخد وخبد ہصغ رھبےن اگل
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آیٹن ںیم ینہ یک آیئ نیم ںیم ےن اےس دنسپ رکیت وہں اور اس ےس اشدی رکان اچیتہ وہں وےسی آپ اک اٹیب رضورت ےس 

س اور اڑکو ےہ وکیئ ابت ںیہن ںیم اےس دیساھ رک ولں یگ ارگ آپ یک ااجزت وہ وتزایدہ ڑکو   

 اکعہشن یلہپ ابر یسک ےس ابت رکےت وہےئ اینت اچکچہ ریہ یھت ۔

  رک وبیل ۔وت ایک آپ ھجم ےس اینپ وہب میلست رکںی یگ وہ ان ےک اسےنم ااہتنیئ وصعمم یس لکش انب

ا اٹیب ںیہن داامد ےہںیہمت طلغ یمہف وہیئ ےہ ڑلیک ینہ ریم   

ھکی رک اہک ۔اور اس اک اھبیئ ںیہن ونہبیئ ےہ ۔آیٹن ےن اکی رظن ریسویھں ےس ےچین ارتےت ینہ وک د  

بلطم ےک وہ اشدی دشہ ےہ اکعہشن ےک ادنر نھچ ےس ھچک وٹاٹ اھت ااسی اگل ےسیج دل یک داین وریان وہ یئگ وہ بج ہک ینہ 

اھت ایس رطح  یسک دورسے رمکے ںیم سھگ ایگ ےسیج اےس ہنم اگلان اچاتہ وہ۔ سج رطح اخومیش ےس ڑیسایھں ارت راہ  

   ےیل اس ےن اجان رتہب اھجمساہین یک ےب ریخ ےس اس ےک رہ وسال اک وجاب دے یکچ یھت اس اک اہیں رانہ وضفل اھت ایس

 تبحم رکیت وہ اس ےس اس ےک دقم دروازے یک رطف اجےت دھکی رک آیٹن یک آواز آیئ ۔

   اکی زیمخ یس رظن ان یک رطف دھکی رک اہں ںیم رس الہایاس ےن

 !اہیں ویکں آیئ یھت۔۔۔۔ 

ےن ےس ےلہپ وھک دای ۔اس ےک ابرے ںیم بس ھچک اجےنن ےک ےئل اس یک آواز ںیم اصف ڑلڑھکاٹہ یھت  ےسیج ھچک اپ   

 رکےن یک تمہ رک یہ یل ےہ وت ہی یسیک تبحم ےہ ہک مت اس ےک ابرے ںیم ھچک یھب اجےن ریغب ویں یہ اج ریہ وہ ارگ تبحم

 اس ےک ابرے ںیم بس ھچک اجن یھب اجؤ ان ےک ےجہل ںیم ھچک ااسی اھت ہک اکعہشن ابرہ یک رطف اکی اور دقم ہن ااھٹ اپیئ۔
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 امیض۔

وہ اچروں اھبےتگ وہےئ اس وین ڈلبگن یک ڑیسایھں ےط رک رےہ ےھت ہن اجےن ایک وہےن واال اھت بس یک اسسن وھپیل 

ںیھت وہ زیتی ےس ڑیسایھں ڑچےتھ وہےئ تھچ کت ےچنہپ اہجں ان اک اجن ےس ایپرا دوتس آس اینپ آرخی وہںیئ 

 اسںیسن نگ راہ اھت ۔۔

وںیہ رک اجؤ انحن ریمے اپس تم آؤ زیلپ وہ ڈلبگن ےک دویار رپ ڑھکا سب وکدےن یہ واال اھت ۔ہکبج اس یک ابت رپ 

  انحن وک زمدی ہصغ ڑچاھ دای

اجؤ مہ ںیم ےس وکیئ آےگ ںیہن ڑبےھ اگ ںیہمت رم یہ اجان اچےیہ مت اسیج تبحم ںیم اناکم اعقش رمےن اہں کیھٹ ےہ رم 

ےک ےیل وت دیپا وہا اھت ایک رفق ڑپات ےہ ہک اہمتری امں رہ دن ےک اسھت امہری زدنیگ یک داعںیئ امیتگن ےہ ایک رفق ڑپات ےہ 

ے ادیم اگلےئ اھٹیب ےہ
ش
م

 

پ

  ہک اہمترا ابپ 

ری ںینہب ونکاری رںیہ اںیہن اس ےک اھبیئ یک وخدیشک یک وہج ےس وکیئ ہن اانپےئ نکیل مت وت اثمل اقمئ  رکےن رم اجؤاہمت

  اج رےہ وہ رم اجؤںیہمت وت رم یہ اجان اچےیہ

اہں نکیل مت اکی ابت اید روھک ہک اینپ وبحمہب ےک قشع ںیم بس ےس اےھچ قشع اثتب وہ رک داین ںیم اکی اثمل اقمئ رک 

ےگ نکیل اےنپ اونپں وک یتلج آگ ںیم کنھج اجو ےگ نکیل ںیہمت ایک رفق ڑپات ےہ ہک مت اکی اےھچ اھبیئ ںیہن نب دو 

 اپےئ اےھچ ےٹیب ںیہن نب اپےئ اےنپ ابپ اک اہسرا ںیہن نب اپےئ اگ نکیل اناکم اعقش نب رک وخد یشک رک ےک وت رم اجؤ۔
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اہمتری امں اہمتری ںینہب اہمترے ابپ وک ایک ںیہک ےگ مہ ویکں نکیل رمےن ےس ےلہپ ےھجم اکی ابت اک وجاب دے دو 

 !وخدیشک یک مت ےن ویکہکن اکی ڑلیک اک قشع اہمترے ےئل ان بس یک وتبحمں ےس ڑبھ رک اھت یہی وہج ےہ ۔۔۔

   راہ اھتانحن اس یک آوھکنں ںیم آںیھکن ڈاےل وپھچ راہ اھت بج ہک وہ اس ےس رظنںی ںیہن الم اپ

ایگ اس ےک ایپر ںیم اہر ایگ ںیم ایک رکوں ہک اےس وھبل اجوں ںیم ےن رہ وہ اکم ایک وج وہ اچیتہ یھت اور آج وہ انحن ںیم اہر 

یسک اور یک دنہل ےننب اج ریہ ےہ ریما دل لج راہ ےہ ںیم ایک رکوں راہ وہں آس آہتسہ آہتسہ دقم ڑباھات اس ےک ےنیس 

  ےس گل رک وھپٹ وھپٹ رک روےن اگل

   ےہ ہی ںیم ںیہمت اتبؤں اگ روےن ےس ھچک ںیہن وہاگ اس اکںیہمت ایک رکان

ف  انب رک ولیتٹ رںیہولچ اہمترے قشع اک ااقتنم ےتیل ںیہ وہ ڑلیک وج ںیہمت اےنتاسولں کت وہ ںیہمت ےبووق  

 آج وہ ےٹل یگ بس ےک اسےنم۔۔۔ 

  ااسی ھچک یھب وسانچ یھب تم اس یک زدنیگ ربابد وہ اجےئ یگ

رےہ اہمتری زدنیگ ربابد وہ ریہ یھت اہمترے امں ابپ ںینہب بس یک زدنیگ ربابد وہ ریہ یھت اس ےن وہیت ےہ وت وہیت 

  ںیہن وساچ اھت

  نکیل آج وسےچ یگ اور ےس وسےچ یگ

انحن ریسسی ادناز ںیم وبل راہ اھت ہکبج اس ےک ارادوں ےس ڈر رک اس ےن انںیم رس الہای نکیل اس ابر انحن ہن ےننس ےک 

ںیم ںیہن اھت ایس ےیل زربدیتس ےس اےنپ اسھت ےل آایابلکل ومڈ    
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چ ٹ  وہ زیتی ےس رھگ ںیم دالخ وہےئ ۔
چ
ھن

 

پ

 اکنح یک رمس ادا یک اجریہ 

ےکوک دھکی رک ریحان ےھتروںیک روںیک ہی اکنح وہےن ےس ےلہپ ںیم ھچک ابںیت رئیلک رکان اچاتہ وہں اس ااجنن ڑل  

   رفڈنی وہںریما انم انحن ےہ اور ںیم آس اک ٹسیب 

اب ہی آس وکن وہ اگ ہی وسچ رےہ وہں ےگ آپ ولگ وت آس ریما دوتس وج آج وخد یشک رکےن اجراہ اھت وخد یشک ویکں 

  رکےن اجراہ اھت ہی وسال یھب آپ ولوگں ےک دامغ ںیم آ راہ وہاگ

ابی آھٹ اسل ےس  اور بج اشدی وت اس اک وجاب ہی ےہ ہک اس دنہل ڈیمم اکاکجل ے ویوینریٹس کت  ارئیف لچ راہ اھت رقت

  یک ابری آیئ ےہ وت یسک اور ےک اسھت اکنح رکےن اج ریہ ےہ

وت ریمے ایپرے داہل ایمں مت اکی ایسی ڑلیک ےس اشدی رکان اچاتہ وہ وج ےلہپ یہ آھٹ اسل کت یسک اور ےک قشع ںیم 

 رگاتفر ریہ وہ

پ ےک اپس آیئ یھتیھب ںیہن وہ وفرا اےنپ ابوکباس رک راہ ےہ ہی آدیم وھجٹ وبل راہ ےہ ںیم  اےس اجیتن   

ےس ومابلئ وفن اکنےنل اگل وھجٹ اور چس وت ہی وصتریںی ہلصیف رکںی یگ آس وصتریںی داھکؤ وہ  زربدیتس اس ےک بیج   

اکنل رک سج ےک ےئل اس ابر ابر انمرک راہ اھت نکیل وہ یھب انحن اھت ےھچیپ انٹہ وت اس ےن اھکیس یہ ںیہن اھت وہ اس ےک ومابلئ 

  اس ڑلیک ےک ابپ اور وہےن واےل وشرہ ےک اسےنم رک اکچ اھت
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ںیم ہی ابت اےنپ دوتس اس ےک اسےنم ںیہن اتبان اچاتہ اھت نکیل آج وبجمر وہں اس ےک العوہ یھب اےسی تہب اسرے 

اور ڑلےک ںیہ وج  ڑلےک ںیہ سج ےک اسھت آپ یک وہےن وایل مگیب ےک ارئیفز رہ ےکچ ںیہ ینعی ہک اس ےسیج اجنےن ےنتک یہ

 اینپ زدنیگ وک متخ رکےن اج رےہ ےھت

انجب وہ دورایگ اہجں  ڑلایکں وبجمر وہیت یھت اور ڑلےکاں ےک اسھت ارئیف الچ رک ان یک زدنیگ ربابد رک ےت ےھت آج لک 

 ہی اکم ڑلایکں یھب رسااجنم دے ریہ ںیہ  اور آس ریما دوتس ےہ اےس وت ںیم ھچک وہےن ںیہن دوں اگ

ےک اعوقشں وک اچبان ریمی ذہم داری ںیہن ارگ اچوہ وت اشدی رکو ورہن وھچڑ دانی ٹسیب آنشپ ےہ ویکہکن ایسی ڑلیک  اور ان

  ےس اشدی رکےن اک ایک افدئہ وج اشدی ےس ےلہپ یہ اےنپ ابپ وک دوھاک دے رک یسک اور ےک اسھت قشع رلایت رےہ

وج وہا ےہ وہ یسک اور ےک اسھت وہےت ںیہن دانھکی اچاتہ ریخاہمتری رمیض اہمتری زدنیگ نکیل ریمے دوتس ےک اسھت 

  ےہ دخا احظف وہ آس اک اہھت اھت ںیم اےس زربدیتس واسپ ابرہ ےل اجےن اگل

بج اےس وکیئ آواز انسیئ دی ہی آواز بک ےس آ ریہ یھت وج اےس ےب نیچ رک ریہ یھت یھبک وہ یتہک ہک بیجع اپلگ آدیم 

ھت ابںیت رکےن ںیم رصموف وہ اجیت نکیل ہی آواز اس ےس اکیف دری ےس گنت رک ریہ ےہ وت یھبک دورسی ڑلویکں ےک اس

  یھت

  وہ آواز وک اونگر رکےت وہےئ آےگ ڑبھ آج ااچکن اکی ڑلیک اس ےک اسھت آ رک رکٹایئ

  اکی لپ ےئلیک انحن وک اگل ےسیج وپری داین یئگ وہ

یہ یگل یھت اکی لپ ےک ےئل وت انحن یھب ریحان اور رپاشین اسےنم ڑھکی ڑلیک رسخ ابلس ںیم وکیئ آامسن ےس ارتی وحر 

  اس ڑلیک وک دےنھکی اگل اشدی یہ اس ےس ےلہپ ای اس ےس زایدہ نیسح رپی رکیپ اس یک زدنیگ ںیم آیئ یھت۔
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وفرا یہ  وہ ڑلویکں ںیم زایدہ ںیہن ااتھجل اھت نکیل اسےنم ڑھکی ہی ڑلیک اس ےک دل ںیم لچلہ اچم یکچ یھت وج اس ےس رکٹا رک

  اےس داکھ دیتی واسپ ادنر یک رطف اھبگ یئگ یھت

  اب اہیں ویکں ڑھکے وہ ولچ اہیں ےس آس ےن اےس وھگرےت وہےئ اہک

 آیئ امی ان ول۔ ۔۔۔۔ وہ وھکےئ وہےئ ادناز ںیم وبال

 ایک ہہک رےہ وہ دامغ وت ںیہن رخاب وہایگ 

رکان وہاگ اہں دامغ رخاب وہ ایگ ےہ اور اسھت ںیم دل یھب اےس کیھٹ    

  وہ ڑبڑباےت وہےئ ابرہ یک رطف اج ےکچ ےھت

°°°°°°° 

رات اپریٹ رکےن ےک دعب آج وہ دورسے دن ویوینریٹس آےئ ےھت آس یھب اس ےک اسھت اھت وجاب اکیف رسکیلی اھت وہ 

 اجاتن اھت اس ڑلیک وک اس ےک ااجنم کت اچنہپےن ےک دعب اس اک دوتس یھب لھبنس اجےئ اگ

س ےک احلظ ےس وہ ڑلیک اس ےک اقلب یہ ںیہن یھت ایھب وہ ایہن ابوتں ںیم رصموف اھت بج ااچکن االین اور وےسی یھب ا 

  اس ےک اپس آیئ

ےسیک وہ مت انحن ںیم ےن ںیہمت تہب سم ایک وہ اس ےک ےلگ ںیم ابوہں اک اہر ڈاےتل وہےئ وبیل ہکبج انحن اس ےس دور  

  رکےت وہےئ اکیف دوری رپ اج رک ڑھکا وہا
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 االین ںیم تہب ابر ہہک اکچ وہں ہک دور ےس ابت ایک رکو ےنکپچ یک رضورت ںیہن ےہ وہ ااہتنیئ ےصغ ےس وبال اھت سج االین دوھکی

  اک ومڈ نب اکچ اھت

  ںیم اہمتری رگل رفڈنی وہں اور ہی ابت وپری ویوینریٹس اجیتن ےہ وہ ےصغ ےس وبیل

انحن وک زمدی ہصغ آای یک وکشش ہن رکو وت رتہب وہاگ ۔مت ریمی ھچک ںیہن وہں زربدیتس ریمی رگل رفڈنی ےننب   

آیئ ول وی انحن ںیم مت ےس تہب تبحم رکیت وہں اور اس ویوینریٹس وک وت ایک داین ےک رہ ااسنن وک ڑھکا رک ےک اتبؤں یگ ہک 

یگض اک ااہظر رک ریہ وہ  ےھجم مت ےس تبحم ےہ مت اکی ابر اہں وت رکو وہ ارھکے وہےئ ادناز ںیم وبیل ےسیج اس ےس اینپ انرا

 اور اس ےک زمدی رقبی آےن یک وکشش یک

سج  رپ انحن وک زمدی ہصغ ڑچھ ایگ اور انب اس یک رطف دںیھکی  واہں ےس اتلکن الچ ایگ اس رس رھپی ڑلیک ےک اسھت رس  

یھت الل رسخ وحر  اپھکان اکی ےب ووقیف ےک العوہ اور ھچک ںیہن اھت ہکبج دامغ ںیم رصف اور رصف ویہ ڑلیک وھگم ریہ

  رپی اکش ںیم اس ےس دوابرہ لم اپات اس ےک دل ںیم اکی رسحت ےس اجیگ

اس رات اس ےن وج وسحمس ایک وہ اےنپ دوتس ےک اسےنم وبل دای وہ تبحم یہ وت یھت اہں وہ اس ےس تبحم رکےن اگل اھت 

  یلہپ رظن یک تبحم اور وہ اےس اپےن ےک ےیل ھچک یھب رکےن وک ایتر اھت

اری سک رطف ےہ۔ ۔۔۔! وہ یہی بس وسچ راہ اھت ہک اےس اےنپ ےھچیپ ےس آواز انسیئ دی ہی آواز اس ےن اس  رفٹس

رات یھب ینس یھت وہ ےھچیپ ڑم رک دےنھکی اگل ےلین ابلس ںیم وہ اس یک رطف ھٹیپ ےیک یسک اور ےس ابت رکےن ںیم رصموف 

  یھت اب وت وہ اےس رکوڑوں ںیم اچہپن اتکس اھت
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یھب یہی اچےتہ ںیہ ڈگ وہ ایگ وہ رکسماای اس ےس ےلہپ ہک وہ اس ڑلیک یک رطف ڑباتھ ےہ اکی ڑلاک اھبےتگ وہےئ آ راہ وت اہلل 

  اھت سج اک بلطم ھجمس رک وہ اور اس ےک اسرے دوتس ارلٹ وہ رک اس یک رطف ڑبھ رےہ ےھت

اجبےت ںیہ وہ ان بس وک ےتہک وہےئ واسپ  انحن وہ ولگ امہری اسٹئ رپ آےئ ںیہ آج وت ان یک ریخ ںیہن ولچ ان یک ڈنیب

  ےھچیپ یک رطف اھباگ اھت اور اس ےک اسھت یہ وہ ولگ اہھت ںیم وج ایھتہر آےئ وہ ےل اس ےک ےھچیپ آرےہ ےھت

  تہب دونں ےک دعب اہھت اصف رکےن اک ومعق الم اھت

 ےھت اکی رگوپ وک دورسے ہی دو رگوسپ ےھت اور ان دوونں رگوپ وک ایس وساسیٹئ ےک اگل اگل دو ےصح دےی ےئگ

رگوپ یک ہگج  یسک یھب ربمم اک آاناجان عنم اھت اہیں رپ انشکیل یک اپریٹ یھب وہیت یھت سج ںیم اکی رطف انحن اخن یک 

  اپریٹ یھت وت دورسی رطف دمرث یک اپریٹ یھت ان دوونں ںیم اس دح کت دینمش یھت

رھک دے وت وہ اس یک اٹںیگن وتڑ رک یہ دورسی اسڈیئ ےتجیھب ےھت ہک ارگ اکی اسڈیئ اک آدیم دورسی اسڈیئ رپ دقم یھب 

۔انحن  ےک امں ابپ یھب اس رونیٹ ےس تہب گنت ےھت وہ اچےتہ ےھت ہک وہ ڑلایئ ڑگھجے متخ رکےک وہ اینپ زدنیگ ںیم 

  آےگ ڑبےھ نکیل اکجل ےس رشوع وہیئ ہک ڑلایئ آھٹ اسل ےس لچ رےہ ےھت اور ہن اجےن ےنتک اسل کت ینلچ یھت

آج ںیم ھچک ااسی یہ وہےن واال اھت وہ بس ویوینریٹس ےس ابرہ لکن رک اس اسڈٹئ یک رطف اج رےہ ےھت اہجں دمرث ےک  

آدیم آےئ وہےئ ےھت ۔ہی ان ےک ےیل ےلھک اعم اکی جنلیچ اھت ےسج وپرا رکےن ےک ےئل اب وہ وکیئ یھب رکس وک ااھٹےن 

  وک ایتر ےھت

°°°°° 
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سج یک وہج ےس ابت وساسیٹئ ےک رسربہ  کت چنہپ یئگ انحن وک ہصغ اور یسک ابت اک ںیہن سب  ڑلایئ تہب زایدہ ڑبھ یئگ

 اکی ابت اک آ راہ اھت

ہک آس ےن اس وک اس ڑلےک وک امرےن ےس ویکں رواک ہی اسری ابںیت وہ اہیں ےس ابرہ اجےن ےک دعب وپےنھچ واال اھت یف  

  ےک امں ابپ ےھٹیب ان ولوگں ےک اکرانےم نس رےہ ےھتااحلل وت سب اےس وھگر راہ اھت بج ہک دوونں اپرزیٹ

   اپاپ ےن ڑبے رغور ےس اہکاےنپ ےٹیب وک اھبنسےل اخن اصبح ہی ہن وہ ہک یسک دن آپ وک اتھچپان ڑپے اجےئ دمرث ےک

اریای ںیم  ںیم وت اےنپ ےٹیب وک اھبنسل یہ ولں اگ وچدہری اصبح نکیل آپ یھب اینپ رپورش رپ ذرا وغر رفامںیئ ہیس امہرے

ے دب زیمتی رک راہ اھت اس ےس ےلہپ یھب اس ےن تہب ابر ہی بس ھچک رکےن یک 
ش
ط

سھگ رک امہرے اریای ےک زبروگں

وکشش یک ےہ ۔ہی انہک طلغ ںیہن وہاگ ہک آپ ےک ےٹیب وک زیمت وھچ رک یھب ںیہن زگری ااہتنیئ دبزیمت ےہ ہی اخن اصبح 

 ےن ااہتنیئ ےصغ ےس اہک ۔

وت ہنم ویکں گل راہ ےہ۔۔۔۔۔دمرث ےن دبزیمتی ےس اہک ارگ دب زیمت وہں  

ےئ آےگ ڑبےنھ ےس رواکہی دھکی رےہ ںیہ آپ اس یک دب زیمت ااسنن وک اباب ےن انحن ےک ےنیس ہپ اہھت رےتھک وہ   

  ھچک ہن وہ ۔بسیہی اسری رحںیتک ہی امہرے اریای ںیم رکات ےہ ہکلب مہ ےس ادیم ریھک اجیت ےہ ہک ہی 

پ ےک ےٹیب ےن نج ولوگں وک اےنپ اسھت اشلم ایک ےہ ان رپ یھب ذرا وغر رفامےیئ ہی وج ولگ اس ےک ےٹیب اور اس ابر آ

ےک رگوپ ںیم اشلم وہےئ ںیہ وکیئ اعم ںیہن ہکلب تہب ڑبے ڈنغے ےک آدیم  ںیہ ہکلب اکی وت اس ڈنغے اک اھبیئ 

  ےہ
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ےئل آپ اےنپ ےٹیب وک یسک ڑبے ےلئسم ںیم ڈال  ہی ہن وہ ہک اریای ےک ڑگھجے ںیم وساسیٹئ یک ٹیس احلص رکےن ےک

  دںی۔

ہی اکی انشکیل ےہ اس ےلحم اک رسرباہ ویہ ےنب اگ وج انشکیل ےتیج اگ سج وک وس اسیٹئ واےل زایدہ ووٹ دںی ےگ رتہب وہاگ 

 ےک آپ ابرہ ےک ولوگں وک اشلم ہن رکںی ہی آپ ےک ےیل اور امہرے ےئل ابلکل رتہب ںیہن ےہ

ےن یک وکشش یکاھجمسوں وک امہرے اریای ںیم اشلم ہن رکںی وت رتہب وہ اک ۔ اخن اصبح ےن اخص رک اےسی دنہ   

وہ ریمے ےٹیب اک دوتس ےہ اور ریمی وساسیٹئ ںیم رضور آےئ اگ امہری وساسیٹئ ںیم امہری یلمیف اک وکیئ یھب ربمم وکیئ 

 یھب دوتس آ اتکس ےہ آدنئہ ہی آپ ےک اریای ںیم ںیہن آےئ اگ

آپ یھب اےنپ اس ےب اگلم ےٹیب وک ذرا اگلم ڈاےل ۔ وج اس ےن ریمے ےٹیب اک احل ایک ےہ ارگ ںیم اچاتہ وت اےس ۔نکیل  

لیج ںیم یھب ڈال اتکس اھت ۔ نکیل اینپ وساسیٹئ یک زعت ےک ےیل اخومش وہ ایگ وہں ۔نکیل آدنئہ ںیم اخومش ںیہن 

رک اہک اہجں ےس ہگج ہگج وخن ہہب راہ اھت روہں اگ وچدہری اصبح ےن اےنپ ےٹیب ےک وٹےٹ ہنم وک دھکی  

   دال یئگہصغ۔اس وک دھکی رک ہن اچےتہ وہےئ یھب آس اور انحن یک یسنہ وھچٹ یئگ وج دمرث وک زمدی  

°°°°°° 

ارے اےسی ےسیک  ڑلیک دنسپ رکیت ےہ آپ ےن ےھجم وہ ڑلیک دنسپ ںیہن ےہ وج آپ ولوگں ےن ریمے ےیل دنسپ یک ےہ ںیم 

ڈوھڈن اکچ وہں اور اس ےس اشدی رکوں اگ اےنپ ےیل ڑلیک   

  انحن اےسی ےسیک اٹیب اکی ابر اےس دھکی وت ولامام ےن اھجمسےن یک وکشش یک
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امام ںیم اےنپ ےیل ڑلیک دنسپ رک اکچ وہں اور ےھجم تہب دنسپ ےہ آپ وک نشنیٹ ےنیل یک رضورت ںیہن آپ یک وہبتہب 

  وخوصبرت ےہ ۔وہ رپوکسن اس وبال اھت

ن ںیم اےنپ دوتس یک یٹیب وک تہب رعےص ےس ہہک راہ وہں ہک وہ ریمی وہب ےہ اب ںیم اس ےس ااکنر ںیہن رک دوھکی انح

  اتکس مت اکی ابر اےس دھکی وت ول لم وت ول اکی دورسے ےس ابت وت رک ول اخن اصبح ےن اھجمسےن یک وکشش یک

وں اگ ہکلب آپ ولگ ایتر وہ اجںیئ تہب دلج ںیم آپ ںیم ہن وت اےس دوھکیں اگ ہن اس ےس ولمں اگ اور ہن یہ وکیئ ابت رک

ولوگں وک یسک ےک رھگ ےنچیب واال وہں اب ںیم اکی تہب ذہم دار ہچب نب اکچ وہں اور تہب دلج اس وساسیٹئ اک رجینیم ےننب 

دہ راتھک واال وہں ۔ اس ےیل آپ ولگ یھب اےھچ وادلنی نب اجںیئ ویکہکن ںیم رجینیم ےننب ےس ےلہپ اشدی رکےن اک ارا

وہں وہ رپ وکسن اس وصےف رپ ےٹیل وہےئ وبال اجاتن اھت اس یک دض ےک اسےنم اس ےک امں ابپ ہشیمہ یک رطح اہر اجںیئ 

  ےگ

وپرا اریای اےس یہ ووٹ دے اگ۔ رجینیم ےننب ےک ےیل انشکیل وہں ےگ ووگنٹ وہیگ اور دمرث یک میٹ تہب وبضمط ےہ اس اک  

 یھب ایپر تبحم ےس اےنپ اسرے اریای اک ووٹ ےل ولں اگ ںیم وت اگ رکے احلص ٙ   رک وووت ایک وہا اباب ارگ وہ ڈرا داکمھ

ویکہکن ڈراےن داھکےن اک وکیئ افدئہ ںیہن ۔ارگ ںیم یھب اےنپ اریای یھب اس ےک ےسیج ڈنغے اھٹب رک زربدیتس ےک ووٹ 

  ےنیل اگل وت ھجم ںیم اس ںیم رفق ایک رہ اجےئ اگ

رر وت ںیم یہ ونبں اگ نکیل آپ ےب رکف وہ اجںیئ
چ 

 

ن

یچں
م   

دمرث یک ریغ اقونین میٹ وت ںیم ےنلچ ںیہن دوں اگ ےبکش اس ےک ےیل یئگ ےھجم ریٹی ےس یہ ویکں ہن اکنانل رپے وہ اانت 

نئمطم گل راہ اھت اخن اصبح اور زسم اخن  ےب نیچ ےھت ۔ ویکہکن وہ انتج آاسن ہی بس وک ھجمس راہ اھت وہ اانت آاسن ںیہن 
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 ےس احلص وہےن واال ہسیپ وہ اھت ویکہکن

 
ئ

ر یک س  

 

چ

 وچدرھی اصبح اےنپ ےٹیب وک اس ٹیس رپ اس ےئل اھٹبان اچےتہ ےھت م

  اینپ بیج ںیم ڈال ےکس اور اس ےک دعب وساسیٹئ وک وت ھچک یھب احلص ںیہن وہان اھت

ےٹیب وک اس لیھک ںیم اشلم وت اور دورسی رطف دمرث اور انحن یک دینمش وت وکسل ےک زامےن یک یھت۔ اخن اصبح اےنپ 

رک ےکچ ےھت ۔نکیل ہی بس اںیہن تہب لکشم گل راہ اھت ۔ےک اس اپر دمرث ےنتیج ےک ےیل رہش ےکبس ےس رطخانک 

   ڈنغے ےک ولوگں وک اینپ میٹ ںیم اشلم رک اکچ اھت
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ے لک ےس ڈوھڈن راہ وہں اب اتب وت ےن ےھجم اس ڑلےک وک امرےن ےس رواک
ھ
ح

 

پ

 ویکں اھت ایک الھک وہا اڈنا امرےن ںیم ےنیمک ںیم 

  یھب اگل یہ زما آات انحن وک وت لک ےس وکسن ںیہن لم راہ اھت ہک وہ اکی ڑلےکوک ربی رطح ےس اٹیپ اتٹیپ رہ ایگ

  ارے وہ ادجم  اک اھبیئ اھت آس ےن اتبات۔

  وکن ادجم انحن ےن وپاھچ

وپرا العہق اجاتن ےہ اس ےک ابرے ںیم ہگج ہگج دتشہ الیھپیئ وہیئ اےبوت ربخںی ںیہن اتنس ایک ادجم تہب ڑبا ڈنغا ےہ ۔ 

ےہ زابن ےس مک دنبوق ےس زایدہ ابںیت رکات ےہ ۔ لک الکن اتب وت رےہ ےھت ےک دمرث ےن ڈنغوں اک اہسرا ایل ےہ اس ےن 

یک دویتس وہ یئگ ۔اور  ادجم ےکوھچےٹ اھبیئ  ےس دویتس رک یل ےہ  وہ ہشن رکات ےہ سب ایس وہج ےس یسک بلک ںیم ان دوونں

 ووٹ 

 
 

اب وت ایس اک اہسرا ےل رک اےنپ وپرے اریای وک ڈراےن ںیم اکایمب وہ اکچ ےہ اس ےک اریای ےس ےھجت اکی رپس

ںیہن لم اتکس دوونں اریای وک الم رک داھکی اجےئ وت اکی دو دنبے ںیہ آےگ ےھچیپ ںیہ ورہن دوونں یک آابدی ربارب ےہ ارگ 

ر دمرث یہ ےنب اگ ۔اس ےن اےس وپری ابت ھجمس آیئاس رطف ےس ووٹ زای  

 

چ

دہ وہےئگ وت رھپ اکپ وساسیٹئ م   
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م ےہافف  دہعف رک ان بس ابوتں وک ںیم اج راہ وہں رفٹس ارئی ںیم ےھجم ھچک تہب رضوری اک   

  ارے ایک اکم ےہ ھچک اتب رک وت اج آس ےن اےس رواک

ےن اج راہ وہں انحےنناھجمسایںیہن روےتک ریتی اھبیھب وک رپوپز رکایھب ڑبے وبڑوھں یک ابت ںیہن ینس ایک ےھچیپ ےس    

 وو اجون اکی دورسے ےک اسھت وتق زگارو ہی
چ
م
س

   ایک ابت وہیئ ایربلطم ڈارئٹکی رپوپز رکےن اج رےہ وہ ےلہپ 

یس ےس رکین ےہ  وہ اےب ہی اپاتسکن ےہ اٹیب اور اپاتسکن ںیم اجےنن ےنھجمس ےک دوران وکیئ اٹمئ وٹسی ںیہن رکات اشدی وت ا

ریمے دل ںیم دکتس دے یکچ ےہ اب وہ امےن ای ہن امےن اشدی وت اےس رکین یہ وہیگ وساچ اتبات وہں ہی ہن وہ ہک 

ویوینریٹس ںیم آ رک ڑگباجےئ اہیں وت ڑبی ڑبی ڑلایکں ڑگب اجیت ںیہ ںیم ابلکل رکس ںیہن انیل اچاتہ ۔وہ دوونں اہھت الہ ات 

  ایگ ۔اےس ابےئ رک ےک اورپ الچ

  اس وک اےنپ اس نپچب ےک دوتس یک ھجمس ںیہن آیت یھت

 ںیہن داھکات اھت

 

چٹ می

 

ن

ئ

ی
  یھبک یھب یسک زیچ ںیم ااسکی

 اپس وہےئگ ایھچ ابت ےہ

  رفٹس آےئگ تہب ایھچ ابت ےہ ۔ 

  وپرے اکجل ںیم اٹپ رکایل وت تنحم یک یھت اٹپ وت رکان یہ اھت

 ابکیئ یل ےہ مہ واؤ ۔۔

یسن ابت ےہ اابڑتےل ےیک ںیہ بت اج ےک یلم ےہاس ںیم واو وایل وک   
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اور اب ایپر وہایگ رپوپز رکےن اج راہ وہں اشدی یھب ایس ےس رکوں اگ ۔۔ بلطم دح ےہ اس وک وت اانپ ہی دوتس تہب 

 ڈنھٹا زماج اتگل اھت ۔
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یہ یئگ یھت ہک ہی ویہ اشدی واال  وہ ااچکن اس ےک اسےنم آ رواک وہ اس ےس رکٹاےت رکٹاےت یچب اچہپن وت وہ اےس ےلہپ دن

  رسرھپا ےہ سج ےن اس یک زکن یک اشدی رتوایئ ےہ

 ۔

ویوینریٹس ںیم یھب اکیف ڑلایکں اس رپ رمیت یھت رفٹس ارئی یک امتم ڑلویکں اکرکش اھت اس یک رگل رفڈنی االین ےک ابرے 

 ںیم وپری ویوینریٹس اجیتن یھت ۔

یل بج ہک اس اک ادناز یھب اےس دنسپ آای اھتوٹہریمے راےتس ےس وہ رےھک ادناز ںیم وب  

دوھکی ںیم اانپ اٹمئ ابلکل وٹسی ںیہن رکات آیئ ول وی ںیم مت ےس اشدی رکان اچاتہ وہں اب ہی مت اتبؤ ہک ںیہمت اکی ےنیہم ںیم 

 اشدی رکین ےہ ہی دو ونیہمں ںیم ویکہکن ریمے دل ےک امتم ذجابت اجگ اےھٹ ںیہ

 ھچک دن ےک دعب وہےن واےل وہ اس ےک دعب ںیم رہ وتق اشدی ےک ےیل رسیم وہں نکیل ریمے الٹس رٹسمس ےک رپیپ 

 ارگ مت ےلہپ یھب رکان اچوہ وت ےھجم وکیئ رفق ںیہن ڑپات ہی ارگ اچںیہ وت

ں وج اب یھب یہی وکرٹ ریمج رک ےتیل ںیہ رپیپ ںیم ونبا ولں اگ اور ولیک وکیئ آس ڑکپ الےئ اگ ای یسک ومالان اک ااظتنم رکو 

مت اچوہ یگ وہ وہ اگ وساےئ ااکنر ےک وت دلجی ےس اہں رکو اتہک ںیم ابرات ےل رک آؤ ں وہ اس رطح ےس رپوپز رک راہ اھت 

  ےسیج وکیئ اعم یس ابت وہ
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وہ ہکبج اس ےک ادناز رپ وہ ربھگا یئگ یھت ےیل واہں ےس انلکن یہ رتہب اھجمس ہی ہن وہ ہک وہ اس ےک اسھت وکیئ رپکین رک راہ وہ 

 وپری ویوینریٹس ںیم دب انم وہ رک رہ اجےئ ۔

 اعیش ابت ونس ۔اس ےس ےلہپ ہک وہ اجیت انحن ےن اس اک اہھت اھتم رک رواک

 ریما انم ااشنےہ ۔وہ ےصغ ےس وبیل

ااشنء وت  بس ےک ےئل وہ ریمے ےیل مت ریمی اعیش وہ ۔اور اس یک یھب اعدت ڈاول ۔ تہب دلج ںیہمت اینپ دنہل انبؤں اگ 

ااہتنیئ تبحم ےس وبال اھت بج ہک وہ اانپ اہھت ربھگایت واہں ےس اھبگ یکچ یھت ۔وہ   

°°°°° 

انحےنن بج ےس اےس رپوپز ایک اھت وہ اس ےس دور ریتہ یھت سج راےتس ےس وہ زگرات وہ اسرا دن اس ہگج رظن ہن آیت ہکبج 

اےنپ رٹسمس یک ایتری رک راہ اھترکات اھت ہکلب انحن اس ےک ابرے ںیم بس ھچک ہتپ اگل اکچ اھت وہ اس ےس ابلکل گنت ںیہن    

اہں نکیل اس یک رظنںی اےس وخف ںیم التبم رک دیتی ۔اس یک رظنوں ںیم تبحم یھت ای ںیہن وہ ںیہن اجیتن یھت اہں نکیل 

وہ اس اک ارتحام رکات اھت ۔اس یک بس دوتس اےسی اھبیھب ہہک رک اکپرےن ےگل اےنپ رھگ ںیم اس بس ےک ابرے ںیم 

  اتب یتکس یھت ۔ےک اتای ےن تہب لکشم ےس اےس ویوینریٹس آےن یک ااجزت دی یھتںیہن

اور اہیں ہی اپلگ  رس رھپا اعقش اس ےک ےھچیپ گل ایگ اھت وپری ویوینریٹس ںیم ااسی وکیئ ںیہن اھت وج اےس گنت رکات وہ اید ڑھچ 

مہ رک رہ اجیت نکیل وہ وبجمر یھت ھچک رک ںیہن یتکس اتکس وہ  االین اےس دور دور ےس وھگریت یھت سج ےس انزک یس ڑلیک ےس

  یھت

  وہ رشوع ںیم ہی بس ھچک ذماق ھجمس ریہ یھت نکیل اب ھجمس یئگ یھت ہک انحن ابلکل ریسسی ےہ
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  وہ رمکے یک ڑھکیک الھپگن رک ادنر آای بج ہک اس آواز رپ وہ ربھگا رک ایھٹ یھت

امخری ںیم رہڑبا رک اس ےک اسےنم آ ریکمت اہیں ایک رک رےہ وہ وہ دنین یک    

 اجین مت ےس ےنلم آای وہں ںیہمت اہک اھت ےھجم مت مت ہن اہک رکو ۔

دوھکی زیلپ مت اس وتق کت اہیں ےسےلچ اجؤ ںیم حبص ویوینریٹس ںیم مت ےس ولمں یگ ںیم ودعہ رکیت وہں وہ ربی رطح 

دھکی رک زمدی اس ےک رقبی آ اکچ اھت ۔۔ ےس ربھگایئ وہیئ یھت ہکبج انحن اس اک ربھگاای وہا رہچہ  

مت ےن رھپ ےھجم" مت "اہک۔ون ڈارگنل اب وت ںیم اہیں ےس ابلکل ںیہن اجؤں اگ ذرا وسوچ ارگ اہمتری امں وک ہتپ لچ ایگ ہک 

 آدیھ رات وک مت ےس اہمترا وباےئ رفڈنی ےنلم آای ےہ

قلعت ںیہن ےہ ےھجمس مت اس ےک اافلظ اےس زمدی  وکباس دنب رکو مت ریمے وباےئ رفڈنی ںیہن وہ ریما مت ےس وکیئ

 ربھگاٹہ ںیم علطم رک رےہ ےھت۔

رھپ مت۔ ۔۔۔وہ ےصغ ےس اےس دویار ےک اسھت اگلےت وہےئ وبال سج رپ اعیش زمدی ربھگا یئگ اس ےک دوونں اسڈیئ رپ 

 انحن ےک اہھت اس اک راہتس البک رک ےکچ ےھت

انسان وت اہمترے ےئل ابلکل یھب ااھچ ںیہن وہاگ اور  ہی وت ںیم اجاتن وہں ہک   آج ےک دعب ارگ ںیم ےن اہمترے ہنم ےس ہی مت

ےجب وکیئ یھب ےھجم اےنت اہمترے اپس  2ںیم اہمترا وباےئ رفڈنی ںیہن وہں اور وت وکیئ ںیہن اجاتن ہن اہں نکیل رات ےک 

زمدی اس ےک اپس آ اکچ اھت ہکبج اس یک  اہیں دھکی رک یہی ےھجمس اگ ہن ہک ںیم اہمترا لشیپس ون وہں۔ انحن ےتہک وہےئ

  رھبیت وہیئ زندیکی رپ اعیش ےک ےنیسپ وھچٹ رےہ ےھت
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 دوھکی مت ریمے اسھت ہی بس ھچک ویکں رک رےہ وہ ںیم ےن ایک اگبڑا ےہ اہمترا۔۔

 !رھپ مت ۔۔۔۔۔

 وہں اس ابراعیش ںیہن ریما بلطم ےہ آپ ۔زیلپ ریمی اجن وھچڑ دںی شخب دںی ےھجم ںیم آپ ےک اسےنم اہھت وجڑیت

  چس چم ںیم روےن وایل وہ یکچ یھت

ون ڈارگنل روےن یک یطلغ تم رکان ورہن ںیم سج ادناز ںیم اہمترے آوسن اصف رکوں اگ وہ ادناز وت ںیم ابلکل دنسپ 

ںیہن آےئ اگ اور وہ اتکس ےہ ہک اس ےک دعب مت آہنیئ دےنھکی ےک اقلب روہ بلطم ےک رشامؤربھگاؤ وریغہ وریغہ 

 ۔۔۔۔۔۔

اور آج ےک دعب ہن ریمے اسےنم ہی وھچڑےن واےل ابت تم رکان ویکں ہک اب انحن دنکسر رمےت دم کت ںیہمت ںیہن 

وھچڑے اگ ۔ںیہمت  ریمے اسےنم ںیہن آان اچےہ اھت  ہی اداںیئ ںیہن داھکین اچےہ یھت ارگ ںیم ےھچپ ڑپ اجو وت اتھچپان ڑپان 

ںیم آںیھکن ڈاےل ااہتنیئ زندکی ڑھکا اھت ۔ اب اتھچپےن یک ابری ےہ ۔۔اس یک آوھکنں  

رھپ ہن اجےن ااچکن اےس ایک وہا ہک اانپ داایں اہھت ااھٹ ےک اس ےک اگل رپ رےتھک وہےئ وہ اس ےک ےچین بل وک اےنپ 

  اوگنےھٹ ےس وھچےن اگل۔انحن رہگی دپسچل رظنوں ےس اس ےک وبلں وک دھکی راہ اھت

 وسحمس رکےت وہےئ اس ےک زمدی رقبی آ اجات وت یھبک اس یک ربھگاٹہ رپ اکی یھبک وہ اس یک آوھکنں یک ریہریھپ وک 

 دقم ےھچیپ وہ رک اس ےک اکےتپن رپ ووجد وک داتھکی
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۔اس اک دل زور زور ےس دڑھک راہ اھت دل یک رہ دڑھنک ےس سب اکی یہ آواز آریہ یھت انحن دنکسر اخن اسےنم  

 ںیہک اپھچ ول اےس وپری داین ےس دور رک دواےس رصف اور رصف وخد ںیم یہ ڑھکی ڑلیک وک اےنپ ادنر اےنپ دل یک داین ںیم

 ںیہک رھک ولں۔ہی رصف اہمتری ےہ

اس رپ یسک اور اک وکیئ قح ںیہن ایس داین ےس اپھچ ول ۔اس اک دل ابر ابر دصاںیئ دے راہ اھت ہک اس ےک وبلں یک رنیم وک اےنپ  

اانت ملظ ںیہن رکاتکساھتوبلں ےس وسحمس رکو نکیل وہ اس انزک اجن رپ   

ہکبج اس یک اس رحتک رپ اعیش رکٹن اھک رک ےھچیپ یٹہ یھت نکیل اہےئ ہی دویار وج چیب ںیم آیئگ ارگ اس ںیم اطتق وہیت   

 وت آج اس صخش یک رقتب رپ وہ ہی دویار وتڑ رک اہیں ےس اغبئ وہ اجیت ےہ ۔

وہ ایک ےہ ان سج دن آپ وک اگل ےک آپ وک ھجم ےس تبحم وہ یئگ  دوھکی ریما بلطم ےہ دںیھکی آپ وک ہن طلغ یمہف وہیئ ےہ 

ےہ اس دن ںیم ےن تہب اسرا کیم اپ ایک اھت آپ وک ہتپ ےہ ہن اس دن ریمی زکن یک اشدی یھت ںیم ابلکل یھب 

  وخوصبرت ںیہن وہں ایصق اور راامئ ھجم ےس زایدہ وخوصبرت ںیہ۔

آامسن ےس ارتی وحرےہ وحر  زیلپ آپ ان وک گنت رکںی انزیلپ اس وتق ان اور آپ یک رگل رفڈنی االین وت  وخوصبرت ایک 

 ےک رھگ اجںیئ ریمے ےھچیپ ویکں ڑپے ںیہ ۔اعیش ےن اےس اینپ رطف ےس تہب ڑبی تقیقح اتبیئ یھت ۔۔۔

اسھت  اجن اب ھچک ںیہن وہ اتکس وہ اہکوت وہشمر ےہ ان ایک ےتہک ںیہ بج دل آ اجےئ دگی ےپ وت رپی ایک زیچ ےہ ریمے 

ویہ اعمہلم وہایگ ےہ اب اس دل ںیم مت ادنر کت سھگ رک ھٹیب یکچ وہ اب اہیں ےس ےنلکن اک اہمترے اپس اور وکیئ راہتس 

ںیہن ےہ اور ہن یہ ںیم ےھچیپ ےنٹہ واال وہں ایتر وہ اجؤ اب ںیہمت ریما وہان ڑپے اگ ۔وہ اس ےک اسرے الپن رپ اپین 

 ریھپےت وہےئ وبال
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الہکےت وہےئ اعیش وک یھب ااھچ اخہص ہصغ آ ایگ اھت ہکبج وخد وک دگی    

کیھٹ ےہ ںیم ایصق راہمئ اور آپ یک رگل رفڈنی االین ےک ینتج وخوصبرت ںیہن وہں نکیل ںیم ےن دگی یھب ںیہن 

  وہں وہ ےہک انب ںیہن رہ یکس نکیل اس یک ابت رپ انحن یک رکسماٹہ رہگی وہیئ

رہگے ےجہل ںیم وبال ہکبج اس یک اس ابت رپ ہن اچےتہ وہےئ یھب اعیش اس یک مت انحن دنکسر اخن ےک دل یک ہکلم وہ 

 رطف دےنھکی رپ وبجمر وہ یئگ یھت

 

 

اےسی ےسیک ریما رہتش رک دای ںیم ہی اشدی ںیہن رکوں یگ اور وےسی یھب ایھب وت رممی آیپ یک اشدی ںیہن وہیئ ریمی اشدی  

اس ےن وفراً ااکنر ایک وہ ےسیج یہ ویوینریٹس ےس رھگ واسپ آیئ یھت اےس ےسیک وہ یتکس ےہ آپ اس رےتش ےس ااکنر رک دںی 

 ہتپ الچ اھت ہک اتای اوب ےن اس اک رہتش رک دای ےہ

رھگ ںیم یھب رہتش ویوینریٹس ںیم وہ ڑلاک اےس اسسن ںیہن ےنیل داتی آےت اجےت گنت رکات راتہ ےہ اور اب   

ھا رے اتای ےن 

م

 

پ

ھچک وسچ ھجمس رک یہ ہلصیف ایک وہاگ اےنپ رھگ ںیم یھب ایچبں ریھک ںیہ اعیش اٹیب ےنھجمس یک وکشش رکو 

اوہنں ےن وکیئ اےسی یہ وت ںیہن رہتش رک دںی ےگ اہمترا اکیف اےھچ ولگ ےھت ےھجم یھب دنسپ آےئ ان ےک ڑلےک ےن 

ں ہک اینپ ںیہ اینپ زدنیگ ںیم ںیہمت ںیہک داھکی ےہ اور دنسپ ایک ےہ اشدی راامی یک اشدی ںیم یہ داھکی وہ اٹیب ںیم اچیتہ وہ

 یہ مت دوونں وک رتصخ رک دوں

 آج ےک دور ںیم میتی ویچبں ےک رس رپ وکن اہھت راتھک ےہ ہی وت اھبیئ اصبح یک رکم ونازی ےہ ۔ 
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وکن یس رکم ونازی ایم امہری اجدیئاد رپ ڈاہک ڈاےل ےھٹیب ںیہ ںیمہ اےنپ ابپ ےک ہصح ےس دو رمکوں اک اکمن ںیہن دای 

رھپ زربدیتس رممی آیپ ےک اہھت ںیم اےنپ ےٹیب ےک انم یک اوگنیھٹ ڈال ےئگ وج ہن اجےن دیئب ںیم ایک رک راہ ےہ ےک ھچ اور 

اسل ےس اس یک وکیئ ربخ یہ ںیہن اور اب آ ےئگ ںیہ ریما رہتش ےط رکےن ںیم اتب ریہ وہں ںیم واہں اشدی ںیہن رکوں 

اھبیھب ولوگں ےک رھگوں ےک اکم رکےک اینپ ویچبں یک ٹیپ الپیت یھت یگ بت ایخل ںیہن آای میتی ویچبں اک بج ان یک   

اور اب آےئ ںیہ ڑبے رسربہ ےننب واےل ںیمہ ںیہن اچےیہ رسربایہ ریمی رطف ےس اس رےتش ےس اصف ااکنر ےہ 

  وہ ااہتنیئ ےصغ ےس وبیل

ولگ تہب اےھچ ےگل اور تہب اخدناین زعت دار اٹیب اہمترے اتای یک زایدویتں اک اس رےتش ےس الھب ایک انیل دانی ےہ ےھجم وہ 

ولگ ںیہ اور اہمترے اس ےنپچب ںیم ہی رہتش اہھت ےس اجےن ںیہن دے یتکس رممی یک زدنیگ اک ہلصیف وت بت وہاگ بج رمع 

واسپ آےئ اگ نکیل مت اس اشدی ےک ےئل ایتر روہ اےنپ اتای ےک ےیل ںیہن یہس اینپ ویبہ امں ےک ےیل بک کت مت ولوگں 

داین یک ربی رظن ےس اچب ےک روہں یگ اب وخد دخا ےک ےئل ےھجم اینپ ذہم داری اھبنےن دو ۔ وک  

ےھجم ہی رہتش وبقل ےہ اور ںیم اہمتری رطف ےس اہں ان ولوگں وک جیھب ریہ وہں اور اب ںیم اہمترے ہنم ےس ااکنر ہن 

  ونسں ایم ےک ےجہل ںیم رنیم نکیل قح اھت سج ےک اسےنم وہ پچ وہ رک رہ یئگ

°°°°°°°° 

آپ یک ایم وضحر وت اشم ےس آپ اک ااظتنر رک ریہ ںیہ اخن اصبح ےن ¡ ارے ارے اصزبحادے اہکں ےھت آپ ۔۔

  اینپ مگیب یک رطف ااشرہ ایک وج یھٹیب رکسما ریہ یھت
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زہ اگلای ایم آپ یک رکسماٹہ اتب ریہ ےہ ہک رےتش ےک ےیل اہں وہیئگ اس ےن ان یک رکسماٹہ ےس ابت یک رہگایئ اک ادنا

  سج رپ اوہنں ےن رکسماےت وہےئ اہں ںیم رس الہای

  ہی وہیئ ہن ابت وےسی ےھجم ےلہپ یہ ہتپ اھت ہک ےھجم وکیئ ااکنر ںیہن رکاتکس

تہب تہب ابمرک وہ اصزبحادے اب اشدی یک ایترایں بک کت رکین ےہ ہی یھب اتب دو ویکہکن مہ ولوگں وک اتب ےکچ ںیہ 

ی یک اکیف دلجی ےہ ۔اخن اصبح ےن وپاھچہک امہرے اصزبحادے وک اشد   

اتبای وت اھت اباب رجینیم ےننب ےس ےلہپ ںیم اچاتہ وہں ریمی اس اکایمیب ںیم ریمی مگیب یھب ریمے اسھت وہ اور اہجں کت ڈٹسزی 

  یک ابت ےہ وت وہ وت ںیھجمس اس ابر ریبا اپر ےہ وہ رکسما رک ان دوونں وک ڈگانٹئ اتہک ادنر اج اکچ اھت

ہک اینت دلجی اشدی اک وسچ رک رٹسم اڈنی زسم اخن دوونں یہ رپاشین گل رےہ ےھت وہ اےنپ اولکےت ےٹیب یک اشدی بج 

تہب دوھم داھم ےس رکان اچےتہ ےھت سج ےک ےئل تہب اسری ایترویں یک رضورت یھت اور اشدی وہ ولگ یھب اینت 

 ہک وہ ااکنر یھب ںیہن رکںی ےگ نکیل ان ےک رھگ ےک دلجی رےتش ےک ےئل ایتر ںیہن وہےت ۔نکیل رھپ یھب اںیہن نیقی اھت

 احالت اےسی ہن ےھت ہک وہ اینت دلجی اشدی رک اپےت ۔
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اھبیئ اصبح اینت دلجی اشدی آپ ابت رکںی ان ولوگں ےس مہ اینت دلجی اشدی ےک ااظتنامت ںیہن رک ےتکس یٹیب وک 

ینت دلجی ہی بس ھچک ےسیک وہ اگ الھب اور ایھب وتاعیش ویوینریٹس زیہج یھب دانی ےہ اےس اےھچ ےس رتصخ یھب رکان ےہ ا

 ےک ےلہپ اسل ںیم ےہ ریمے ایخل ںیم ہی بس ھچک تہب دلجی وہ راہ ےہ ۔
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ارے زاخل مت دلجی یک ایک ابت رکیت وہ اور ارخااجت وک ےل رک مت ویکں رپاشین وہں ںیم ایک رم ایگ وہں۔ ایھب ریمی 

ںیم رکوں اگ ان دوونں یک اشدی اور یسک ابت وک ےل رک رپاشین وہےن یک رضورت ںیہن ےہ ویچبں اک ہی اتای زدنہ ےہ 

اشدی اک اسرا رخہچ ںیم ااھٹؤں اگ اتای اوب ےن اتیئ اامں وک وھگرےت وہےئ اہک وج اںیہن ااسی ےنہک ےس روک ریہ یھت نکیل اتای 

 ڑھکی اعیش اور رممی یھب یہی وسچ ریہ یھت ہک اوب وت آج رضورت ےس زایدہ یہ دایول ےنب وہےئ ےھت دروازے ےک ابرہ

  اتایایسی ابت ےسیک رک ےتکس ںیہ

وہنجں ےن ان ےک ابپ ےک رمےن ےک دعب رےنہ ےک ےیل تھچ کت ہن دی الھب اشدی ےک ارخااجت ےسیک ااھٹےت ریخ 

 وج یھب اھت آج وہ ان یک امں یک اینت دمد رک رےہ ےھت ہی وت یسک زجعمے ےس مک ہن اھت ۔

 اصبح آپ ےھٹیب ںیم آپ ےک ےئل اچےئ ےل ےک آیت وہں ڑلویکں وک وبال اھت نکیل ہن اجےن اہکں رہ یئگ ایم ےن اھبیئ

 وخیش ےس اھٹ رک نچک یک راہ یل ۔

ںیت نس ریہ یھتابرممی وفر ایم ےک اسھت یہ نچک ےک ادنر آ یئگ بج ہک وہ وںیہ ڑھکی اتیئ اور اتای یک     

 اےنت ےسیپ اہکں ےس دںی ےگ اجےتن یھب اشدی ہپ انتک رخہچ وہات ےہ ایھب ایھب راامی یک آپ اک دامغ وت ںیہن رخاب وہایگ

  اشدی وٹیٹ ےہ اور آپ ںیہ ہک اجدیئاد ابےنٹن ےک ےھچیپ گل ےئگ ںیہ اتیئ ےن ےصغ اور اقحرت ےس اہک

وں اگ ارے ںیہن ہی اسرا ارے مگیب رپاشین ویکں وہ ریہ وہ ںیہمت ایک گل راہ ےہ ہی اسرا رخہچ ںیم اینپ بیج ےس رک

رخہچ ڑلےک واےل دںی ےگ وہ ڑلاک ہن وکیئ تہب یہ ڑبا قشع وہایگ ےہ اس اک اور اعیقش اک وبثت وہ ںیمہ ونوٹں یک وصرت 

ںیم دے رےہ ںیہ ارے ںیم ےن وت ےلہپ یہ اصف ااکنر رک دای اھت ہک اےسی یہ ںیم اس یک اشدی ںیہن رکواؤں اگ اور ہی 

دجیہ ںیم دےنی ےک ےئل ریمے اپس اکی ہسیپ یھب ںیہن ےہیھب ہہک دای اھت ہک    
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رھپ ایک اھت اخن اصبح لقع دنم ےھت اوہنں ےن اہک ہک ہی وعرت رشدنمہ ہن وہہک وہ اینپ ویٹیبں یک اشدی کیھٹ ےس 

  ںیہن رک یکس اس ےیل اشدی اک اسرا رخہچ وہ وخد ااھٹںیئ ےگ

رخہچ ںیم ےن ایک ےہ رھپ ایک اھت ںیم یھب اھبیب ےک ےھچیپ گل ایگ اس رےتش ےس ہی ہہک رک ےک اسرا ہسیپ ںیم ےن دای ےہ اسرا 

ںیہک ااکنر ہن وہ اجےئ ھچک افدئہ ںیمہ یھب وت وہاگ اتای آاب مک آواز ںیم وبل رےہ ےھت نکیل اس ےک ابووجد یھب وہ ان ےک 

  اکی رحف وک نس یکچ یھت

رشدنمیگ ےس اچبےن ےک ےیل اسرا رخہچ ااھٹ رےہ ںیہ نکیل اس  انیقی وہ ولگ تہب اےھچ ںیہ وہں ےگ وج اس یک امں وک

ڑلےک ےن اس ںیم ااسی ایک داھکی اس یک تبحم ںیم اپلگ وہایگ ہی وت وہ یھب اجانن اچیتہ یھت ۔ اور دورسی رطف ویین واےل 

 دیتی ہک اب وہ ینگنم دشا اس ڑلےک یک یھب رپاشیین ےھت انحن اس وک وت وہ لک یہ اےنپ اہھت ںیم وموجد اوگنیھٹ داھکی رک اتب

  ےہ اور ھچک یہ دونں ںیم اس یک اشدی یھب وہےن وایل ےہ

اس ےک ےیل رتہب وہ اگ ہک وہ اعیقش وشمیق واال رکچ یسک اور ےک اسھت الچےئ۔ اہں نکیل اےنپ اتای یک وسچ رپ اوسفس رضور 

آای اھت اکی ابر اور یہسوہا اھت ۔نکیل اس ںیم وکیئ یھب یئن ابت ںیہن یھت ہی وت ہشیمہ ےس وہات    
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رخ وہ اےسوہ حبص ےس اس اک ااظتنر رک راہ اھت ہک بک وہ  اےئ یگ اور بک وہ اےس اتبےئ اگ ہک آ   

اانپ ےن اج راہ ےہ ہشیمہ ےک ےئل ایک وہ اجیتن وہ یگ ہک ایس ڑلےک اک رہتش اس ےک ےیل آای ےہ ےسیک اجیتن وہ یگ اےس وت ھچک 

  یھب ہتپ ںیہن وہاگ
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ولچ ارگ ںیہن اتپ وہاگ وت ںیم وخد یہ اتب دوں اگ آج وہ تہب وخش اھت نکیل اےنپ ارپسکینشی یسک رپ اظرہ ںیہن رکان اچاتہ اھت 

نکیل اس ےک ابووجد یھب اس ےک وادلنی اس یک وخیش اک ادنازہ اگل ےکچ ےھت وہ وخد یھب ںیہن اجاتن اھت ہک وہ اانت آاسکڈیئ 

اہ اھت اس ےن احلص ایک اھت اور اب تبحم ےک دیمان ںیم یھب اس ےک اسھت ااسی یہ وہا اھت ویکں ےہ آج کت اس ےن وج اچ

  اس ےن ےسج اچاہ وہ اس یک زدنیگ ںیم اشلم وہےن اج ریہ یھت

ای وت وہ تہب ایھچ تمسق ےل رک آای اھت ای اہلل اس ےس ےب ااہتن تبحم رکات اھت ہک اس یک یسک یھب وخاشہ وک وہ رد ںیہن رکات 

 اس ےک وادلنی ےتہک ےھت ہک رکش ادا ایک رکو نکیل وہ ااسی یہ اھت ہشیمہ یہی وساتچ ہک وج ھچک اےس اتلم ےہ وہ ڈزیر رکات ےہ اھت

 اےس رکش ادا رکان ںیہن آات اھت ۔ااسی ںیہن اھت ہک وہ رکش ادا رکان ںیہن اچاتہ اھت وہ رکان اچاتہ اھت نکیل رک ںیہن اپات اھت ۔

  اہھت اھتم اکچ اھت ۔اک مگ اھت بج وہ اس ےک رقبی ےس زگرےن یگل نکیل ااچکن یہ وہ اس وہ اینپ یہ وسوچں ںیم

المت ھجم ےس پھچ رک اہیں ےس زگرےن یک وکشش رک ریہ وہ اس اک اہھت  اھتںیم رکسما رک وب   

اشدی وہےن  دںیھکی ریما اہھت وھچڑے ریما آپ ےس وکیئ قلعت ںیہن ےہ دخا ےک ےئل ےھجم گنت رکان دنب رکںی ریمی

 وایل ےہ وہ ااہتنیئ ےصغ ےس وبیل یھت

رکے اور اےس ہی یھب اتبےن یک وکشش یک ہک اس یک اشدی وہےن وایل ےہ ذٰہلا وہ اےس گنت ہن   

ا رک اہک ۔ارے ہی وت تہب ایھچ ابت ےہ اہمتری اشدی وہےن وایل ےہ تہب تہب ابمرک وہ انحن ےن رکسم  

ر اک ادنازہ اگلان تہب لکشم اھت ہن اجےن ویکں اس صخش ےس اعیش وک وخف بج ہک  اس ےک سیف ےس ارپسکینشی ےس ادن

 آےن اگل ۔

  یہی وہج یھت ہک وہ اانپ اہھت زیتی ےس اس ےک اہھت ےس اکنیتل  اورپ یک رطف اج یکچ یھت
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  اس اک بلطم رتحمہم وک ہتپ یہ ںیہن ےہ ہک ان اک وہےن واےل دواہل ںیم رکسماای

اگرھپ وت اور یھب زمہ آےئ    
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وتق رپ اگل رک زگر راہ اھت دو ےتفہ زگر ےکچ ےھت اور اعیش ےن ھچک دن ےس ویوینریٹس آان ہنم دنب رک دای اھت وےسی یھب انحن  

اےس ابلکل گنت ںیہن رک راہ اھت وہ وخد رپ ربج ےیک وہےئ ابلکل اس ےک راےتس ںیم آات اور ہن یہ اس ےک اسےنم آات ہکبج 

 ےک ےئل ےب نیچ وہات دصاںیئ داتی ہک اکی ابر اےس دھکی آو اکی ابر اینپ رظنوں یک ایپس وک اھجبو دل ابر ابر اےس دےنھکی

  نکیل رھپ یھب وہ ںیہن آات اس ےک اسےنم دو دن ےک دعب دنہمی یک رمس ادا وہین یھت

ال اھت ۔ےن وااجاور دنہمی ےس ےلہپ ان دوونں اک اکنح اھت اب وت وہ رصف اکنح ےک دعب یہ اس ےس ےنلم   

دورسی رطف اعیش اینپ اشدی وک ےل رک تہب رپاشین یھت بس ھچک اانت دلجی ویکں وہ راہ اھت نکیل ںیہک ہن ںیہک اس 

  ابت وک ےل رک یھب یلست یھت ہک اشدی ےک دعب یھب وہ ویوینریٹس اج یتکس ےہ اینپ میلعت لمکم رک یتکس ےہ

ویشں ںیم رشکی وہ یئگ اےس یہی گل راہ اھت ہک انحن ایس ےئل اخومش سب یہی وہج یھت ہک وہ یھب اینپ ایم اور نہب یک وخ

وہ ایگ ےہ ویکہکن وہ اےس اتب یکچ ےہ ہک اس یک اشدی وہےن وایل ےہ ۔اور وہ وج اس ےک اسھت اٹمئ اپس رکےن ےک ےئل ہی 

 اسرے ڈراےم رک راہ اھت وہ اس ےن دنب رک دےی ۔

 اپیئ یھت احالہکن دل ںیم ارامن رضور اجےنگ ےگل ےھت اےس دےنھکی ےک اےنپ وہےن واےل مہ رفس وک وہ ایھب کت دھکی ںیہن

اس ےک اسھت زدنیگ زگارےن ےک اسرا دن آج لک ایس ےک ابرے ںیم وسیتچ یھت نکیل ںیہک ہن ںیہک اکی وسچ اس یک 

  رہ وسچ رپ اھبری وہ اجیت
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 دنب وہایگ اور اس یک امں رشدنمہ یھب ےک آرخ اس صخش ےن اس ےک ےیل اےنت ےسیپ ویکں دےی سج ےس اتای اک ہنم یھب

  ںیہن وہیگ

رھگ ںیم اشدی یک ایترایں لچ ریہ یھت اس ےیل اس ےن اتای ہک ہنم ےس وج ھچک انس وہ اتبےن یک تمہ اینپ امں ےک اسےنم 

 وہات وت وخد ےسیپ ںیہن رک اپیئ اہں نکیل رممی وک اتب دای اھت سج ےک دعب رممی ےن اےس اھجمسای ہک ارگ وہ اکی ااھچ ااسنن ںیہن

دے رک ایم وک رشدنمہ رکاتکس اھت نکیل وہ رصف اور رصف اس یک امں یک زعت یک اخرط ان ےس پھچ رک ہی اکم رک راہ 

  ےہ وت انیقی وہ اکی ااھچ ااسنن ےہ اور رممی ےک اھجمسےن اک یہ ارث اھت اب وہ اس یک ایھچ وسوچں ںیم اشلم وہ ایگ اھت
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 یس ےب ینیچ یھت آج اس اک اکنح اھت ھچک ھجمس ںیہن آراہ اھت ہک آےگ ایک وہان ےہ اینپ امں اور نہب وک حبص ےس یہ بیجع

 وھچڑےن اک وسچ وسچ رک وہ حبص ےس روےئ اجریہ ںیھت سج رپ رممی اور زاخیل مگیب ابر ابر اےس اھجمسیت ۔

ؤں ےک دوران یہ اس اک اکنح وہایگ اےنپ وادل نکیل اس ےک آوسن ےھت وج ےنمھت اک انم ںیہن ےل رےہ ےھت اور اںیہن آوسن

ےک اسےئ ےک ریغب امں یک داعؤں ےک آلچن ںیم اس ےن ہی اکنح وت وبقل رک ایل نکیل ومولی اصبح یک آواز وک کیھٹ ےس 

 نس یھب ہن اپیئ اشدی آوسنؤں اک درای رہ زیچ رپ اھبری اھت ۔

  اکنح ےک دعب رات وک دنہمی یک رمس ادا یک یئگ

رسسال واےل دوھم داھم ےس دنہمی الےئ ےھت سج ںیم اس یک امں ےن رھبڑچ رک اشن ےس ہصح ایل اس یک اس ےک 

امں یک آںیھکن ابر ابر گیھب ریہ یھت لک ان یک وھچیٹ یٹیب رتصخ وہےن اج ریہ یھت اور ڑبی یٹیب ےک ابرے ںیم ایھب 

  ھچک ہتپ ںیہن اھت ہک اس یک زدنیگ ںیم ایک وہان ےہ
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 ںیم ابرہ الای ایگ   دڑھےتک دل ےک اسھت ال رک دےہل ےک اسھت اھٹبای ایگ دل یک دڑھںینک زیت وہےن ںیگل اس ےس وھگٹھگن

ےنیس ںیم دڑھاتک وھچاٹ اس دل مہس اس ایگ اھت وہ اےنپ یہ دےہل ہک اےنت رقبی یھٹیب اینپ دڑھنک امشر رک ریہ یھت ۔دل ےن 

  نکیل تمہ اہکں ےس الیت ۔تہب اچاہ ہک وھگٹھگن اٹہ رک اس اک ددیار یہ رک ےل

  نکیل رھپ اےنپ اکن ےک ابلکل رقبی آواز انسیئ یھت

اکنح ابمرک وہ زسم انحن دنکسر اخن ۔وہ اس ےک اکن ےک ابلکل رقبی ااہتنیئ تبحم ےس وبال ہجہل ذجابت ےس وبلھج 

 اھت نکیل اس یک آواز وک اچہپےتن وہےئ وہ وفراً اےنپ رہچے ےس وھگٹھگن یکچ یھت

۔۔۔؟ وہ ریحت اک ہمسجم نب ےن وبیلمت ۔۔۔   

ینتک ابر اہک ےہ مت ےس ہک ےھجم مت ہن اہک رکو اب وت وشرہ نب ایگ وہں وھتڑی زعت دے یہ ڈاول وہ اکی آھکن داب رک رشارت 

  ےس اتہک اھت آس وک ااشرہ رکےن اگل

  اور اےلگ دو یہ ٹنم ںیم امتم اہل یک الٹئ اف وہ یکچ یھت

رکسماات وہا رہچہ دھکی ریہ یھت وج اب ادنریھے ںیم ڈوب اکچ اھت بج ااچکن اےس اےنپ رہچے رپ وہ ےب ینیقی ےس اس اک 

  تخس اہوھتں یک رگتف وسحمس وہیئ

اور رھپ ایسی یہ اکی رگتف وبلں رپ وہ اس ےک وبلں وک اےنپ وہوٹنں ںیم دیق ےیک اس یک اسںیسن روک اکچ اھت ۔اعیش اک 

 ہپ اہھت رےھک اےس وخد ےس دور رکےن یگل نکیل اس اک وچڑویں ےس رھبا اہھت اس دل زور ےس دڑھاک وہ اس ےک اہھت ےنیس

 ےک اہھت ںیم آ اکچ اھت ۔

 اسںیسن یھت وج ایھجل وہیئ یھت ۔ اس رپ متس ہی ہک ہی صخش رمح رکان یھب ںیہن اجاتن اھت ۔
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ور داہل اس یک اسوسنں یک تنطلس رپ اینپ رہ رطف وشر اچم وہا اھت ہک الٹئ یلچ یئگ ہکبج اہیں دنہل ےک اجن رپ ینب یھت ا

وکحتم امجےئ داین اہجن وھبال وہا اھت  ۔اور رھپ ہن اجےن ایک وسچ رک وہ اس ےس دور وہا رھپ اےس اینپ ابلکل رقبی ےس 

اکی یکٹچ یک آواز انسیئ دی اور اےلگ یہ ےحمل الٹئ اون وہ یکچ یھت بج ہک اس ےک رس رپ اکی ابر رھپ ےس وہ وھگٹھگن 

ل اکچ اھتڈا   

 اکنح ابمرک وہ ۔۔

اب ابیق اک ایپر تبحم مہ لک رکںی ےگ ۔وہ اس ےک رقبی ےس اےتھٹ وہےئ اس ےک اکن ںیم اکی رسرسایت یس رسوگیش 

  رک ایگ

 اعیش ےن دور کت اےس وسحمس ایک اھت ۔

  اس ےک ےیل یہی دصہم تہب ربا اھت ہک اس اک وشرہ اک انم دنکسر اخن ےہ

رر ےنب اگسج یک حبص ڑلایئ ےس وہیت ےہ ںیہن وہ یھبک اس آدیم
شف
 م
ہ

 ےس اشدی ںیہن رکان اچیتہ یھت ہی دنغہ امن آدیم اُس اک 

رات وک یسک ہن یسک ےس ڑلات یہ راتہ ےہ وہ اس ےس یھبک اشدی ںیہن رک یتکس اس زربدیتس یک اشدی وک متخ رکے یگ نکیل 

  اب ےسیک اب وت اکنح وہ اکچ اھت

   یھترطح ےس ڈویب اےنپ آس اپس رہلاےت وہےئ دووٹپں وک دھکی ریہوہ اینپ یہ وسوچں ںیم ربی 
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ل دنسپ ںیہن رکیت اس 
ی لک
اعیش اینپ اشدی وک ےل رک تہب رپاشین یھت وہ اےسی صخش ےس اشدی رکےن اج ریہ یھت ےسج وہ 

یگ ےن وسچ ایل اھت ہک اور ھچک ہن یہس نکیل اینپ امں ےس اس ابرے ںیم ابت رضور رکے   

 ےہ وہ بس وک اجن رک ہی رہتش متخ رکدںی ای وہ اتکس ےہ اس یک امں وک بج ہی ہتپ ےلچ ہک ہی ڑلاک ویوینریٹس ںیم ےس وہ اتکس

 گنت رکات ےہ وت وہ اس رےتش ےس ااکنر رکدںی ہی رصف اس یک وسچ یھت

 ہی وت ایھچ ابت وہیئ ان اور بج تمہ رکےک  ہی ابت یک وت ایم ےن ھچک ویں وجاب دای اٹیب ویوینریٹس ںیم اسھت ڑپاتھ ےہ وت

ڑلےک ںیہ ڑلایئ ڑگھجے وت رکےت یہ رےتہ ںیہ مت ذرا یس ابت وک ےل رک اینت رپاشین وہ ریہ وہ ذرا وسوچ وت یہس وہ ڑلاک انتک 

  ااھچ اھت وج مت ےس اشدی یک وخاشہ ےل رک امہرے رھگ آای

ی رکین وہیت ےہ ےب کش ڑلیک یک زدنیگ ربابد ورہن آج لک ےک ڑلوکں وک وترصف ارئیفز الچےن وہےت ںیہ وتق زگار

  وہ اجےئ نکیل اس ےچب یک رشاتف دوھکی ںیہمت دنسپ رکےت یہ وہ رہتش ےل رک آای

ےھجم وت ہی ہچب تہب ااھچ گل راہ ےہ اہلل اہمترے بیصن اےھچ رکے ریمی یچب ںیم اس رےتش ےس تہب وخش وہں اامں 

  ےن وخیش ےس اےس اےنپ ےلگ ےس اگلای

رمع ےس وت وکیئ اخص ایھچ ادیم ریتھک ںیہن یھت نکیل ہی وہا اھت ہک اس یک زدنیگ ںیم آےن واال اس اک اسیھت ایم  ویکں ہک

  وک رپوکسن رکایگ اھت

ّ ورہن رمع بج ےس ایگ اھت ہن وت واسپ آای اھت ان یہ وفن رپ اکی ابر یھب ان ولوگں ےس ابت یک یھت اور رممی ےک اہھت ںیم 

اوگنیھٹ دھکی رک ارثک رپاشین ریتہ اےسی ںیم اعیش ےک ےیل انحن اک رہتش ان ےک ےئل یسک تمعن ےس مک ہن اس ےک انم یک 

 اھت
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ایم یک وخیش وک وسےتچ وہےئ وہ رہ ابر یک رطح اخومش وہ یئگ نکیل ہی وسچ ایل اھت ہک بج کت ہک انحن  وک وہ وخد اکی ااھچ 

وک آےگ ںیہن رھباےئ یگ ۔ااسنن ںیہن یتھجمس بت کت اس ےک اسھت  اس رےتش   

ارگ انحن وک ہی اتگل ےہ ہک وکیئ زمکور ےب سب ڑلیک ےہ وج ڈر رک اخومش وہ اجےئ یگ وت وہ ااسی ںیہن وہےن دے یگ ۔وہ 

اےس اتبےئ یگ ہک وہ اکی اہبدر ڑلیک ےہ اتای ےن بج یلہپ ابر انحن وک داھکی وت رپاشین وہےئگ ےھت ہک ہی وت ویہ ڑلاک ےہ 

یٹیب یک اشدی وتڑاویئ  یھتسج ےن ان یک     

اچہپن وت اےس ایم یھب یئگ یھت نکیل ہی وتق یہ ااسی اھت ہک بس یہ اخومش وہ ےئگ ویکہکن انحن ےک وادلنی اس ابرے 

  ںیم ھچک ںیہن اجےتن ےھت اور وہ اچےتہ یھب ںیہن ےھت ہک ان یک زعت اک انجزہ زمدی ےلکن

دھکی رک نکیل اےنپ زعت یک اخرط وہ یھب اخومش یہ وہیگ دل وت اچہ راہ اھت ہک اس اتیئ وک وت ےب دح ہصغ آای اھت اس ڑلےک وک 

رےتش ےس ااکنر رکدے نکیل وہ وج ومیٹ رمق ان ولوگں ےن اشدی ےک ےیل دی یھت وہ یھب وت اہھت ےس لکن اجیت ہی وعرت 

  اور ہسیپ اےنپ اہوھتں ےس اجےن دے ااسی وت نکمم یہ ہن اھت

۔ہن آےن یک مسق اھک ریھک یھت ویکہکن اس اک اسانم آس وہان اھت راامئےن وت اشدی ںیم   

ایدےسج ربابد رکےک وہ اینپ اکی یئن داین اسبےن اجریہ یھت نکیل انحن ےن ااسی ہن وہےن    

زگرےت دونں ےک اسھت آج ریتصخ اک دن یھب آ اچنہپ آج وہ ہشیمہ ےک ےئل اینپ امں اک رھگ وھچڑ رک اےنپ ایپ ےک رھگ 

 اج ریہ یھت ایم یک آںیھکن ابر ابر آوسنؤں ےس گیھب ریہ ںیھت ویہ دل رپ وکسن اھت ہک ان یک یٹیب وک اکی رتصخ وہےن

رر لم ایگ
شف
 م
ہ

  ااھچ 
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انحن ےک ےیل دل ںیم وہ اےسی ذجابت وسحمس رک ریہ یھت وج رمع ےک ےئل یھبک یھب ہن ےیک اںیہن نیقی اھت انحن رمع ےس 

ن ےک ےئل ان ےک دل ںیم اکی اخص اقمم اھترتہب ااسنن ےہ یہی وہج یھت ہک انح    

  اھتاور وہ یھب وت ایم ایم رکات ان ےک داںیئ ابںیئ وھگےتم وہےئ ابوتں ںیم اگل ےک راتھک

ر یہ ںیہن یھتاس ےن ایم وک اانپ اس رطح ےس اریس رک ایل اھت ہک ںیم اس ےک العوہ ھچک ےننس وک ایت   

°°°°°° 

 رہ یسک یک آںیھکن من ںیھت ویہ اتای اور اتیئ رکسما رےہ ےھت ہک اانت زایدہ رخہچ رکےن ریتصخ تہب ارسفدہ اموحل ںیم وہیئ

  ےک ابووجد یھب ان ےک اپس ایھچ اخیص رمق چب یکچ یھت

نکیل اس ےک ابووجد یھب وہ ان ولوگں وک ہہک ےکچ ےھت ان یک دی وہیئ رمق مک رپ یئگ ےہ ایس ےیل اوھنں ےن وخد ےس یہ 

رمس ادا یک ےہ نکیل ان ولوگں ےک الچل دےتھکی وہےئ ان ولوگں ےن ان اک ہی ااسحن یھب ہن ایل اھت ۔ھچک ےسیپ ڈال رک   

 ان وک اور ےسیپ دےتی وہےئ ہی ااسحن یھب اکچ دای۔

اور آرخ اعیش ہشیمہ ےک ےیل اس رھگ ےس رتصخ وہ رک اس رھگںیم آیئگ  اعیش وک اس رھگ ںیم تہب دوھم داھم ےس ومکلی 

بس ولگ تہب وخش ےھت وپری وساسیٹئ اس یک اشدی ںیم اشلم وہیئ یھت اریای اک وکیئ یھب ااسنن ااسی ںیہن اھت ایک ایگ اھت 

  وج اہیں رپ وموجد ہن وہ

  اس ےن وہب وک ومکلی رک راہ اھت ۔اور اےسی ںیم رومسں اک دور یھب ابلکل اےسی یہ الچ اھت رہ وکیئ اےنپ اےنپ ادناز ںیم
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ےجب ےک رقبی اےسی انحن ےک رمکے ںیم اھٹب دای ایگ رمکہ تہب  2 یھت رات ےک اعیش ربی رطح ےس کھت یئگ

  وخوصبرت اھت وج رہ رطح ےس انحن ےک ذوق یک اکعیس رکات اھت وہ رتہبنی وچز اک امکل اھت
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 ےک دعب وت وہ اور یھب آج وت رہ وکیئ اس یک وخویشں اک دنمش انب وہا اھت وہ اینپ اشدی ےس اانت وخش اھت ہک دح ںیہن اور ریتصخ

زایدہ وخش اھت ویکں ہک اس یک وخاوبں ےک زہشادی ےنلم وایل یھت نکیل اہیں آرک بس ولوگں ےن اس ےک وخاوبں ےک 

  زہشادی رپ ہضبق امج ایل

 ےجب اج رک اےس وھتڑا اس 2رومسں اک ااسی ہلسلس رشوع وہا وج متخ وہےن ںیم یہ ںیہن آراہ اھت اور رھپ آرخ اکر رات ےک 

 وکسن الم بج اتبای ایگ ہک اس یک دنہل ےک رمکے ںیم چنہپ یکچ ےہ ۔

نکیل رھپ اس ےک اریای واےل ہن یہس نکیل اس ےک دوتس اس ےک دنمش رضور نب ےئگ ےھت وج اےس اےنھٹ اک انم ںیہن ےل 

 رےہ ےھت رھپ آرخ اکر وہ اںیہن وھگرےت اور ڈارےت  اےنپ رمکے یک رطف آای ۔

ی  رپ ڑچےھ وہےئ دوونں ڈنیسل اہھت ںیم ڑکپےاسےنم دویار رپ اشنہناہجں اس یک مگیب ڈیب چ
ھن

 

پ

اگلےن ںیم رصموف   

  یلکپھچ وک دھکی رک وبالےبیب ہی مت ایک رک ریہ وہ مت ریمی کمھچ ولھچ وک اجن ےس امران اچیتہ وہ وہ دویار رپ

  کمھچ ولھچ ۔۔۔! اس ےن ریحت ےس درہاای

دھکی رک وبیل  ےس تہب ڈر اتگل ےہ وہ اکیف یمہس وہیئ ےسوہ یلکپھچ زیلپ اس وک امر دے ےھجم یلکپھچ   
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آج امہری وڈیگن انٹئ ےہ ےبیب مت اس رپ دایھن دےنی یک اجبےئ اےنپ وشرہ یک رطف دایھن دو اس اک دنہل انب رسااپ 

 انحن ےک اچروں اخےن تچ رک راہ اھت۔

ااشرہ ایک  ۔ںیہن ےلہپ آپ اس وک امرںی اس ےن دویار ےس یکپچ یلکپھچ یک رطف   

 کل  یھب وہ اتکس ےہ مت 
ھی
 
چ

دعف رکو مت اس وک ویکں اےنت دایھن ےس دھکی ریہ وہ ےھجم نلج وہ ریہ ےہ ۔وہ یلکپھچ یک اجبےئ 

ک ابںیت رکو ایپری ایپری  آج امہری اشدی یک یلہپ 

 

ب

 

بچٹ
م
ریمی ویبی وہ ےھجم دوھکی ھجم ےس ابت رکو ھجم ےس ایپر رکو ھچک رو

س 

ج ل

وہےت وہےئ اہک ۔رات ےہ انحن ےن   

ںیم بس ھچک رکوں یگ انحن زیلپ آپ اس وک امردںی ۔ےھجم اس ےس تہب ڈر اتگل ےہ ۔ وہ نیکسم یس لکش انب رک ہی یھب 

 وھبل یکچ یھت ہک انحن اس اک زربدیتس اک وشرہ ےہ ۔

 رکو یگ وھتڑا تہب ایپر بلطم ےک ارگ ںیم ےن اس وک لتق رک دای وت مت ھجم ےس ایپری ایپری یھٹیم یھٹیم  ایپر رھبی ابںیت

یھب رک انیل ابیق بس ھچک ںیم وخد اھبنسل ولں اگ اس ںیم وت ںیم وےسی یھب ارپسکیٹ وہں ۔اور انتج اہمترے ایپر ںیم ںیم 

ذلیل وہا وہں اس ےک دعب وت اس اکم ےک ےیل ےھجم یسک دمد یک رضورت یھب ںیہن ےہ انحن اس یک رمک ںیم اہھت ڈااتل اےس 

بی رکےت وہےئ اس یک ہش رگ رپ اےنپ بل رھک رکااھٹان وھبل ایگ اس یک رڑیھ یک ڈہی انسنسیئ ۔ابلکل اےنپ رق  

 وموجد یک رانعویئں ںیم وھکات الچ اج راہ اھت ۔وج اس یک تیکلم اھت ۔اب وہ اس 

 

ن

چش
جٹ

ہکبج انحن یلکپھچ وک الھبےئ اس ےک 

 یک ذات اک رسرباہ اھت

وہیئ ےب رقارویں رپ رپاشین وہ ریہ یھت وت یھبک دویار ےس یکپچ وہیئ یلکپھچ بج ہک وہ اسسن روےک یھبک انحن یک ڑبیتھ 

 وک دھکی رک ڈر ریہ یھت
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 اےس زایدہ سک زیچ ےس ڈران اچےیہ یلکپھچ ایانحن ےس وہ ھجمس ںیہن اپ ریہ یھت

 انحن یلکپھچ۔۔۔ اعیش ےن رھپ ےس اید آای ۔

 وٹی ریمی وکنئ ایھب اہمتری یلکپھچ وک الہک رکات 

 

شٹ
چ ٹ ج 

وہں نکیل اےنپ ودعے ےس رکمان ںیہن یلکپھچ وک لتق رکےن دعب 

 مت ریمے اسھت ایپر رھبی یھٹیم یھٹیم ابںیت رکو یگ اور ایپر یھب رکو یگ ایک رکو یگ ہن اس ےن وساہیل ادناز ںیم وپاھچ

۔۔۔۔۔آپ اس وک اجن ےس امر دںی ںیم آپ ےک اسھت ایپر رھبی یھٹیم ابںیت یھب رکوں یگ اور ۔  

۔۔۔ ایک دلجی وبول ۔۔۔۔۔اس ابر اس ےن ذرا یتخس داھکیئاور ۔  

  ںیم لکشم شیپ آیئ ۔اور۔۔۔ ایپر یھب رکوں یگ اس ابر اس اک ہجہل وھتڑا زایدہ یہ دممھ اھت ہک انحن وک ےننس

 ہی ریمی اجن ںیم ایھب آای ۔۔

ں ۔ وہایپری کمھچ ولھچ ےھجم اعمف رک دانی ںیم اجاتن وہں ںیم تہب ڑبا انگہ رکےن اج راہ  

 آپ اس ےک اسھت ذمارکات دعب ںیم رک ےئجیل اگ ےلہپ لتق رکںی اس اک ۔وہ الچیئ یھت ۔

بج ںیم ابت رکات وہں بت  اہمتری آواز ںیہن یتلکن اب اس دنمش وک رمواےن ےک ےئل اس اک لتق رکواےن ےک ےیل 

وفراً رکم رک ڈیب رپ ھٹیب ایگ ۔ ےھجم آےگ رکےت وہےئ وت اانت الچ ریہ ےہ ھجم رپاجو ںیہن امرات ںیم اس وک وہ  

انحن زیلپوہ ےچین آ ریہ ےہ ۔اس ابر اعیش وک ااسی وسحمس وہا ہک وہ اےس اس یک رطف دےتھکی وہےئ اےس وھگر ریہ ےہ 

 ےسیج اہیں اس اک لتق رکےن آیئ وہ۔

ووں رپ ارت آیئ یھت ۔

 

ی

 

ٹ بچ
م

 انحن زیلپ اےس امر دںی آپ وج ںیہک ےگ ںیم رکوں یگ  اس ابر وہ 



 ھ ہن احل ریقفاں 
ُچ
پ 

و 
ُ

 

دا از ارجی اشہت  

 

www.shaheenebooks.com 

 

" ۔۔اوےک افنئ سک یم ۔۔۔۔۔۔ " 

انحن ےن چنیھک رک اےس اےنپ رقبی ایک ۔اور اس ےک وبلں رپ اکھج وہ وپرے قح ےس اس ےک وبلں رپ اکھج اس یک اسوسنں 

یک وخوبش وک اینپ اسوسنں ںیم لقتنم رک راہ اھت ۔وہ ہن وت اس ےس دور وہ اپ ریہ یھت ہن اےس وخد ےس دور رک ریہ یھت وہ وپری 

 ابوہں ںیم ےب سب وہ رک رہ یکچ یھت انحن یک ےب یسب اک رھبوپر افدئہ ااھٹےت وہےئ اس ےک وبلں وک رطح ےس اس ےک

وھچڑ ےک اب اس یک رصایح دار رگدن رپ اےنپ وہوٹنں وک ےب اگلم وھچڑ اکچ اھت ۔ وہ اےس اینپ ابوہں ںیم اس رطح ےس 

 دیق رک اکچ اھت ہک آج لک ابلکل اننکمم وہ اکچ اھت ۔

 اسوسنں ںیم اسسن ےتیل اعیش ھچک ےحمل ےک یل بس ھچک الھب یکچ یھت ۔اس اک تبحم ےس رھبوپر سمل اےس اس یک دیتکہ

  بس ھچک وھبےنل رپ وبجمر رک راہ اھت وہ اخومیش ےس اےس وسحمس رکےن یگل

  بج اےس رمکے ںیم ھچک ریغ ومعمیل وسحمس وہا

بج وہ اےس زمدی اےنپ رقبی رکےت وہےئ امخر آولدہ  اس ےن انحن وک دور رکےت وہےئ اس یک ابوہں ےس انپہ اچےیہ

وو وکنم  وہں ےگ ۔
ک

 

ب ج 

 ادناز ںیم وبال رپاشین تم وہ ےبیب 

وہ رسکیلی ادناز ںیم اتہک اس اک دوہٹپ اس ےک مسج ےس اگل رکےت وہےئ وصےف رپ کنیھپ اکچ اھت بج ہک وہ اس ےک 

وو رپ یہ ریحت ےس اےس دےنھکی یگل بج ہک دوی
ک

 

چب
مٹ

وو 
ک

 

ب ج 

ار رپ اب اس یک کمھچ ولھچ بلطم یلکپھچ وموجد ںیہن یھت۔اافلظ   

وو وک ےک ابرے ںیم
ک

 

چب
مٹ

  اجانن یھب اچیتہ یھت ۔اہجں اس یک رحتک رپ وہ رشم ےس دوری وہیئ اج ریہ یھت ویہ وکنھچ 
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مک ولھچ بلطم  یلکپھچ اور ریمے اکرکوچ ایس رمکے ںیم ریمے اسھت 
م
 ھ
چ

وو وک بلطم ریمے اکرکوچ ریمی 
ک

 

چب
مٹ

وو 
ک

 

چب
ٹ ج 

یہ رےتہ ںیہ نکیل مت ےب رکف وہ وت ںیم ابلکل گنت ںیہن رکںی ےگ وہ ولگ ریمے دوتس ےہ وہ رسکیلی ادناز ںیم ایکس 

  ںیخیچ اکنل اکچ اھت

  ایک آپ ےک رمکے ںیم یلکپھچ ےک العوہ اکرکوچ یھب رےتہ ںیہ

  اور وہ آپ ےک دوتس ںیہ

  ےھجم ںیہن رانہ اہیں ےھجم ریمے رھگ اجان ےہ

ایم ےک اپس اجان ےہ ےھجم ریمی  

  ںیم اہیں اکی ٹنم ںیہن رھک یتکس 

وہ وصےف ےس اانپ دوہٹپ ااھٹےئ ابرہ یک رطف دوڑ اگلےن یگل نکیل اس ےس ےلہپ یہ وہ اس اک اہھت اھتم رک اےس اینپ رطف 

 چنیھک اکچ اھت ۔

یلکپھچ اور اکرکوچ ےس ڈر اتگل ےہ ںیہمت وت  مگیب ےھجم وت گل راہ اھت ہک مت وک تہب یہ اہبدر ڑلیک وہنکیل مت وت تہب ڈروپک یلکن

ریما اقمہلب ےسیک رکویگ ۔ںیم وت ان ےس یھب زایدہ رطخانک وہں وہ اےس ڈراےت وہےئ اس یک رمک ںیم اہھت ڈال دے 

  اےس ابلکل اےنپ اسھت رک اکچ اھت

اور ںیم ان ولوگں ےس یھب ھچک زایدہ   آپ ےس ڈر ںیہن اتگل ےھجم اور ےھجم زمکور ڑلیک ےنھجمس یک ابلکل یھب یطلغ تم ےئجیک اگ

 ںیہن ڈریت وہں سب وھتڑی تہب ڈریت وہں وہ اانپ وکڈیفنسن  احبل رکےن یک وکشش رکےن یگل ۔
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ن یسک زیچ ےس ڈر ںیہن اتگل رھپ وت ںیہمت کیچ رکان اچےیہ آج وت ںیم یھب ںیہمت ڈرا رک 
 
چہ
من

 

پ

بلطم ےک مت تہب اہبدر وہاور 

ابات اس یک رگدن ںیم اہھت ڈال رک اےس دوابرہ اےنپ رقبی رکےت وہےئ اس یک اسوسنں ںیم یہ دم ولاگن وہ اکی آھکن د

 اینپ اسسن ےس ااھجل اکچ اھت ۔

رک ڈیب رک ےل آای اینپ یگنشت اٹمےن ےک دعب وہ اس ےک وبلں یک اجن ےتشخب وہےئ اےس اینپ ابوہں ںیم رھب   

 دیق رک اکچ وت ایتر وہ اجؤ ڈرےن ےک ےئل اس ےک اکن ںیم اےس ڈیب رپ اٹلےت وہےئ وہ وپری رطح اےس اینپ ابوہں ںیم

رسوگیش رکےت وہےئ اس ےک ےکمھج ااتر رک زنیم رپ کنیھپ اکچ اھت بج ہک اعیش اس یک انپہ ےس آزادی اچےتہ وہےئ 

 زمدی اس یک ابوہں ںیم یتٹمس اج ریہ یھت۔

یھت نکیل اس یک تبحم ےک اسےنم وہ اس رطح ےس ےب وہ اس ےک اپس ںیہن آان اچیتہ یھت ہن یہ اےس وکیئ قح دانی اچیتہ 

 سب وہیئ یھت ہک انحن  اس رپ ذات رپ اینپ تیکلم اور تبحم ےک ڈنھجے اگڑےت وہےئ اےس اانپ انب اکچ اھت ۔

 اور زگرےت رہ ےحمل ےک اسھت اس یک ابوہں ںیم یتلگپ یلچ یئگ

 

  اعیش اس یک ابوہں ںیم رہگی دنین وس ریہ یھت

س یک دشوتں وک یتہس ربی رطح ےس کھت یکچ یھت رھپ حبص اپچن ےجب ےک رقبی انحن وک اس رپ رتس آ ۔وہ اسری رات ا

 ایگ اور اےس وسےن یک ااجزت دے دی

 نکیل اس ےک ادناز ےس اعیش  اس یک تبحم اک رھبوپر ادنازہ اگل یکچ یھت ۔ 
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 وخوصبرت رہچے رپ رظنںی اکٹ اور اب انحن اجےن بک ےس اےس اینپ ابوہں ےک اصحر ںیم ےیل اس یک وسےئ وہےئ

  ےئ وہےئ اھت

زنمل وک احلص رک ےنیل اک ااسحس یھب انتک وخوصبرت وہات ےہ اےسی ہ ااسحس ںیم انحن ںیم  اس وتق رگا وہا اھت اس یک 

  وخوصبرت زنمل اس یک ابوہں ںیم یھت

  سج ےس وہ ےب انپہ تبحم رکات اھت

وہ بک ےس اس ےک رہچے رپ رظنںی اکٹےئ اس ےک وخوصبرت رہچے اس ےک ریغب رانہ اب انحن ےک ےیل اننکمم اھت 

وک دھکی راہ اھت ایک ںیہن اھت اس ےک رہچے رپ وخوصبریت وصعمتیم وہ اکی اپزیکہ ووجد وجاب اس اک بیصن اھت ےسج اپ رک وہ 

  تہب وخش اھت اس یک یلہپ اور آرخی تبحم

 اک اورق اب  وت وہ اےس لمکم اینپ تبحم ںیم دیق رک اکچ اھت وہ اجاتن اھت انتک وخوصبرت ااسحس اھت اےس اپ ےنیل اک اےس اانپ انب ےنیل

  ہک وہ اس ےس انراض ےہ نکیل انحن اےس یلہپ رات یہ انم انیل اچاتہ اھت اور اشدی اس ےن انم ایل اھت

ےن اک وہ اسری رات انحن وت اسری رات اکی لپ وک یھب ہن وسای اھت اور ہن یہ اس اک دل اچاہ اس ےک رہچے ےس رظنںی اٹہ

 اےس دےتھکی وہےئ اینپ آوھکنں یک ایپس اھجبات راہ اور اعیش اس یک ابوہں ںیم رہگی رپوکسن دنین وس ریہ یھت ۔

وو وکنم اک انم دے ڈاال ہکبج کمھچ ولھچ وک وت وخد یھب 
ک

 

چب
ٹ ج 

رات رمکے ںیم آیت ڑھکیک ےس وہا یک آواز وک اس ےن نیچ وک 

   اس ےک رمکے ںیم اہکں ےس آیئگ اہں نکیل اعیش وک گنت رکےن ںیم اےس اگل یہ زما آ راہ اھتںیہن اجاتن اھت ہک وہ یلکپھچ

اےس ہتپ اھت رہ ڑلیک یک رطح اعیش یھب اکررکوچ اور یلکپھچ ےس ڈریت وہ یگ اور یہی ڈر اس ےک ےیل اکیف افدئہ دنم اثتب 

 وہا اھت
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چ
ٹ ج 
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وو وخد اس ےک اسےنم ہن آےئ وہ اس ےک ابرے ںیم ںیہن اب ہی وت وہ یھب اجاتن اھت ہک بج کت 
ک

 

چب
مٹ

وو 
ک

 

ب

  وپےھچ یگ

آاس وتق حبص ےک ایگرہ جب رےہ ےھت ایھب کت یسک ےن یھب اںیہن اگجےن یک اتسگیخ ںیہن یک یھت نکیل وہ اجگ راہ اھت 

  اور ااظتنر ںیم اھت ہک بک وکیئ آےئ اور وہ اعیش اگجےن یک اتسگیخ رکے

چن ےجب  یہ وسیئ یھتوہ حبص ےک رقتابی اپ   

اب وہ اےس ڈرٹسب رک ےک رپاشین ںیہن رکان اچاتہ اھت نکیل اس ےک رہچے یک رشامٹہ اور اےنپ انم یک رسیخ دےنھکی ےک 

  ےئل یھب ےب نیچ اھت

 نکیل اب کت وکیئ اںیہن اگجےن یہ ہن آںیئ وےسی وت داہل دنہل وک حبص حبص یہ ہگج ڈرٹسب ایک اجات ےہ نکیل ہن اجےن اس

ےک وادلنی سک رپ ےئگ ےھت ںیہنج اےس ڈرٹسب رکےن اک ابلکل ایخل ںیہن آای وہ یہی بس وسچ راہ اھت بج ااچکن یہ 

سا یئ  بج اس ےن اےس زمدی اےنپ رقبی رکےت وہےئ ریھگا وبضمط رکایل ۔
م
کس

 وہ اس یک ابوہں ںیم اعیش زرا اس 

اھت وہ اس ےس رظن المےت وہےئ رظنںی اکھج رک اس ےک  اب وہ وموٹنم یھب آایگ سج اک وہ ےب ینیچ ےس ااظتنر رک راہ

  رقبی ےس اےنھٹ یک وکشش رکےن یگل نکیل اس یک ڑکپ تہب وبضمط یھت وج اےس اےنھٹ ںیہن دے ریہ یھت

ریمی ایپری یس انزک یس اجن  اینت یھب دلجی ایک ےہ اہیں ےس اھبےنگ یک ایھب وت ںیم ےن ںیہمت کیھٹ ےس داھکی یھب 

چنیھک رک اینپ زندکی رکےت وہےئ وخد رپ رگا اکچ اھت ۔ںیہن وہ اےس   

انبےن یگل وہ ےھجم رفشی وہان ےہ انتک وتق وہ ایگ ےہ بس امہرا ااظتنر رک رےہ وہں ےگ وہ اہبہن   
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ہی ریما رھگ ےہ ےبیب اور اہیں وکیئ یھب ںیمہ ڈرٹسب ںیہن رکے اگ بج کت اہمترا وشرہ ںیہن اچےہ اگ مت ےب رکف وہ  

رہ یک ابوہں ںیم آرام رفام یتکس وہ وہ رکسما رک اےس زمدی اینپ ابوہں ںیم دیق رکےت وہےئ اےنپ ےنیس ےس اگل اکچ رک اےنپ وش

 اھت ۔

اس وصعمم ےک اپس وت ےنچب یک وکیئ راہ یھت اور ہن یہ وکیئ وہج وہ انب زماتمح اس ےک ےنیس رپ رس رےھک رمکے وک دھکی ریہ  

دو اکرکوچ یھب وموجد ےھت سج یک وہج ےس وہ اس صخش ےک اےنپ اپس آ یئگ نکیل وہ یھت اہجں لک رات اکی یلکپھچ اور 

  اانت یھب ربا ںیہن اھت ینتک تبحم ےس وہ اس ےک اپس آای اےس وھچا یسک وھپل یک رطح اھبنسل رک راھک

  یھب امکل راتھک اھت ۔ اھبنےن ںیمےسیج اک ذرا یس وھٹرک گل اجےن وت وہ وٹٹ رک رھکب اجےئ یگ انحن  تبحم رکےن  اور تبحم

ہی انہک طلغ ںیہن اھت ہک وہ اکی یہ رات ںیم اس یک انپوہں ںیم آ رک اس یک دویاین وہ یکچ یھت ےب کش وہ اس یک تبحم ںیم 

  ربی رطح ےس دیق وہ یکچ یھت ۔رہ ڑلیک یک رطح وہ یھب اکی یہ رات ںیم اےنپ وشرہ وک ےب انپہ اچےنہ یگل یھت

ر یھب اس ےک ےئل اساہن روح اھتسج ےس دور وہےن اک وصت   

نکیل اب وہ اس ےس رظنںی المےن یک تمہ اہکں ےس الیت رات وت وہ ایس یک ابوہں ںیم پھچ رک اےس اس ےک ارادوں 

  ںیم روک ںیہن اپیئ اور اب یھب وہ ااسی یہ رک راہ اھت اس یک رمک وپ انحن یک رگتف تخس  وہیت اج ریہ یھت

 ایتر ںیہن یھت ویکہکن ایھب  وت وہ انحن یک رات یک دشوتں ےس ںیہن یلھبنس یھت ہک وہ اور وہ آےن واےل احملت ےک ےئل

 اےس اکی ابر رھپ ےس اینپ انپوہں ںیم دیق رک انیل اچاتہ اھت۔

انحن اکی یہ ےکٹھج ںیم وہ اےس ڈیب رپ رگاےت وہےئ اس ےک رہچے رپ اکھج اس ےس ےلہپ ہک وہ اس ےک وبلں وک اےنپ متس 

انبات یسک ےن درواے رپ دکتس دیاک اشنہن    
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انحن اٹیب اھٹ ےئگ وت ابرہ آاجؤ اشم ںیم وےمیل یک رقتبی رشوع وہیگ ایم یک آواز رپ اس ےن ذرا اس رہچہ ااھٹ رک اس ےک 

 اسھت رہچے وک داھکی اور رھپ ایم وک وجاب دے رک اےنھٹ یک ااجزت دےی انب اس ےک وبلں رپ اکھج ۔

ےک وبلں رپ وھچڑ رک وہ اھٹ رک رفشی وہےن الچ ایگ ہکبج وہ  ینتک یہ دری اس یک وخوبش ںیم تبحم ےس رھبوپر اسجرت  اس 

 اسںیسن یتیل اانپ رہچہ اےنپ یہ اہوھتں ںیم اپھچ رک رشام دی ۔

 رھپ  اس یک رات رھب یک اسجروتں وک وسچ رک ینتک دری رشامیت ریہ ہک وہ ابرہ آ رک آےنیئ ےک اسےنم ڑھکا وہا اور اعیش ول ہتپ

  یھب ہن الچ

  ہکبج انحن اس ےک وخوصبرت رہچے اور رشامےئ وہےئ روپ وک رفتص ےس دےنھکی اگل

اتگل ےہ رتحمہم آپ ےن رفشی ںیہن وہان وہ اس ےک ابلکل رقبی ااہتنیئ رشارت ےس وبال بج ہک اےنپ اےنت رقبی اس 

ہ قہ  ےب اسہتخ یک آواز نس رک اعیش اےلگ یہ ےحمل  واش روم یک رطف دوڑ اگل یکچ یھت بج 
ہک اس یک ڈیپس دھکی ےک انحن اک ق

  اھت

°°°°°°°° 

وہمیل تہب اشدنار رطےقی ےس وہا اھت بس ھچک یہ زربدتس اور بس ھچک اریای واولں ےن ایک اھت وپرا اریای اس ےک وےمیل 

 اشدی ںیم اشلم ہن وہ ںیم اشلم اھت اور وپری وساسیٹئ وک یھب اوناٹئ ایک ایگ اھت نکیل دمرث یک رطف ےس وکیئ یھب اس یک

  اکس

وہمیل ےک دعب اعیش وک رمس ےک ےیل رھگ ےل اجےن ےک ابت وہیئ وت انحن وفراً عنم رک ایگ ہک ہی رمس ںیہن وہ یگ نکیل ایم 

ےن اہک ہک ہی رمس  تہب رضوری ےہ نکیل ارگ وہ اس ےک اسھت اجان اچےہ وت اج اتکس ےہنکیل بس ےک اسےنم اس ےن ہہک 
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 اجےئ یگ ںیہ آرخ اسری زدنیگ ایس ےک اسھت رےہ یگ اور اب انحن وک اعیش ےک ریغب تہب ےب ینیچ دای ہک اےلیک یہ

  وہریہ یھت

نکیل اب وہ ربص ےک العوہ اور ھچک ںیہن رک اتکس اھت اس وتق رات ےک آھٹ ےجب ےھت آہتسہ آہتسہ بس امہمن اجرےہ 

لم وہ یئگ بج ےس اس یک اشدی یک ابںیت رشوع وہیئ ےھت اافتق ےس اج آس ےک اسھت االین یھب اس ےک وےمیل ںیم اش

  یھت ای رھپ اشدی ےط وہےن ےک دعب اس ےن اہلین وک ںیہن داھکی اھت اور ہن یہ وہ دانھکی اچاتہ اھت

نکیل آج االین بج اس ےک وےمیل ںیم اشلم وہیئ وت اےس وخیش وہیئ یھت ہک االین ان ڑلویکں ںیم ےس ںیہن ےہ وج اکی 

ڑپ اجںیت ںیہ نکیل اس یک رسخ آںیھکن امور رماھجای وہا رہچہ دھکی رک وہ رپاشین وہا اھتابت ےک ےھچیپ   

اس ےن یھبک یھب اہلین ےک ذجابت ےک اسھت ںیہن الیھک اھت اور ہن یہ اےس وکیئ ادیم دولاںیئ یھت اہلین وخد یہ اےس اانپ یب  

  افی انب رک وپری ویوینریٹس ںیم دب انم رک ریہ یھت

  ےک اسھت اسھت ویوینریٹس وک یھب ہی ابت اتب یکچ یھت ہک انحن اشدی رک اکچ ےہ اور اعیش یہ وہ ڑلیک ےہ سج اور اب اہلین

 ےس وہ تبحم رکات ےہ اور سج ےک اسھت اسری زدنیگ زگاران اچاتہ ےہ ۔

 اس یک آوھکنں ےک تبحم ااسنن وک روسا رک دیتی ےہ االین وخد یہ اینپ ےب اج اور وخد اسہتخ تبحم ںیم روسا وہ ریہ یھت

آوسن اس یک آوھکنں یک رسیخ تبحم ںیم اناکیم اہیں وموجد لفحم ںیم رہ ااسنن  وخبیب دھکی اتکس اھت نکیل اہلین یک تمہ یک 

  داد دینی وہیگ وج آج اینپ آوھکنں اےس یسک اور اک وہےت دھکی رک اس لفحم ںیم اشلم وہ یئگ یھت
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ہکی اجےن وایل ےہ اور آج آرخی ابر اےس دےنھکی ےک ےیل اہیں آیئ ےہ وہ اس اک اسانم وہ اجاتن اھت دو دن ےک دعب االین ارم

ںیہن رکان اچاتہ اھت نکیل رھپ ہی وسچ رک اس ےک اپس اجےن اگل ہک وہ اس یک اکی ایھچ دوتس ےہ اس ےک رگوپ اک یھب 

  اکی امہ ہصح ریہ ےہ اور اب ھجم ےس دور اج ریہ ےہ وت ڈگابےئ وت اتنب ےہ

 اس ےک اپس اجےن ےس عنم ایک اھت اشدی وہ اجاتن اھت ہک اہکین اس وتق تہب زایدہ اداس ےہ رپاشین ںیہ ایس ےیل آس ےن

 اس ےن اہک ہک اس ےک اپس ںیہن اجان اچےیہ نکیل انحن اک دل اچاہ ہک وہ اکی ابر وسری وبےل

 رکےن یک وکشش ںیہن یک وہ وخد یہ ےب کش اس یک وکیئ یطلغ ںیہن یھت اس ےن یھبک یھب اہلین وک اینپ  رطف رابغ 

اس یک رطف یچنھک یلچ آ ریہ یھت نکیل وج یھب اھت اسیج یھب اھت سب یک دوتس یھت اور اکی ابر رصف اکی ابر وج اےسی 

اھجمسان اچاتہ اھت ہک اےس آےگ ڑبانھ اچےیہ ہی بس ھچک الھب رک اور انیقی وہ اس ابت وک ےھجمس یگ یہی وسچ رک وہ اس ےک اپس 

   ایگالچ

°°°°°°°° 

مت اہیں کت آیئ ےھجم تہب ااھچ اگل مت اج ریہ وہ ہی نس رک ربا یھب گل راہ ےہ ریخ ڑپاھیئ وت لمکم وہ یکچ ےہ اورق رزٹل 

  بج آےئ اگ وفن رکےک ںیم یہ اتب دوں اگ وہ رشارت ےس وبال بج ہک اس یک آوھکنں یک رسیخ ےس رظنںی رچا ایگ

اپس وہں ایلیف  ےھجم یسک زیچ ےس وکیئ بلطم ںیہن سج ےس بلطم اھت وہ وت یسک اور اک وہ ایگ اب وکیئ رفق ںیہن ڑپات  ںیم 

 وہ وٹیٹ وہیئ یھت نکیل انحن اےس اتنس ایگ

مت اجےتن وہ تبحم ںیم اناکیم اک درد ایک وہات ےہ اشدی ںیہن اور اشدی ھجمس ںیم ںیہن اپؤ ےگ مت ےن وت ےسج اچاہ اےس احلص رک 

۔۔ایل اور ںیم۔۔۔  



 ھ ہن احل ریقفاں 
ُچ
پ 

و 
ُ

 

دا از ارجی اشہت  

 

www.shaheenebooks.com 

 

اہمترے العوہ ںیم ےن یھبک یسک وک ںیہن اچاہ اھت اور مت یہ ھجم ےس اگل وہ ےک ھجم ےس دور ےلچ ےئگ ںیم اچہ رک یھب مت  

احلص ںیہن رکاپیئ ںیم وپری ویوینریٹس ںیم بس ےس یتہک یھت ہک مت ریمے وہ اور آج وپری داین ےک اسےنم وت یسک اور 

یئگ ۔ےک وہ ےئگ اور ںیم ہی رصف  دیتھکی رہ   

تمسق ایس وک ےتہک ںیہ دوھکی ان لک کت اسری داین ےک اسےنم ںیم دوعا رکیت یھت ہک ںیم ںیہمت احلص رک ولں یگ ںیہمت اپ 

 ولں یگ اور آج مت یسک اور ےک وہ ےئگ وہ ۔اس ےک آوسن ربی رطح ےس ہہب رےہ ےھت نکیل انحح اب یھب اخومش اھت

   ںیہن ونیھچں یگے نکیل اب اس رطح ہہک رک یسک اور اک بیصناکش مت ریمے وہےت انح اکش مت وہےت رصف ریم

انحن اب ںیم اجان اچیتہ وہں ےھجم روانک تم ویکہکن رھپ ریما دل اچےہ اگ ہک ںیہمت ریمی تبحم اک ااسحس وہ ںیہمت ہتپ 

د لیج ریہ ےلچ ہک ںیم اس وتق سک دورہےئ رپ ڑھکی وہں ںیہمت ہتپ ےلچ ہک ںیم تبحم ںیم اناکم وہ رک وکن اس در

 وہں

انحن ہن اجےن ویکں ریما دل اچاتہ ےہ ہک مت ریمے درد وک وسحمس رکو مت ریمی ڑتپ وک وھجمس مت یھب ویہ درد وسحمس رکو 

وج یھب اس وتق وسحمس رک ریہ وہں نکیل ںیم ںیہمت دبداع ںیہن دے ریہ ںیم ںیہمت دبداع دے یہ ںیہن یتکس ںیم 

ےن ویکں ریما دل اچاتہ ےہ ہک سج آگ ںیم لج ریہ وہں اس آگ ںیم مت یھب ےب احتاش تبحم رکیت وہں نکیل ہن اج

ھ رےھک واہں 

 

ہ قن
ولج ےھجم اجےن دو ہی ان وہ ہک ریمے دل ےس وکیئ دبداع لکن اجےئ اور مت ربابد وہ اجؤ اہلین اےنپ وبلں ےپ 

  ےس اھبےتگ وہےئ ابرہ یک رطف اج یکچ یھت
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ےیل تبحم دیپا رک داتی ےہ سج ےس وہ یھبک احلص ںیہن رکاپات ایک اہلین ےن  ویکں اہلل ااسنن ےک دل ںیم اےسی صخش ےک

چس ںیم اس ےس تبحم یک یھت نکیل ارگ ہی تبحم یھت وت وہ ویکں اپ ںیہن یکس ےتہک ںیہ تبحم ںیم ارگ نگل یچس وہ وت ااسنن رہ 

 زیچ احلص رک اتیل ےہ

 وت ایک االین یک نگل ےس یچس ںیہن یھت ہک وہ اینپ تبحم وک وھک یکچ یھت انحن یک نگل یچس یھت ایس ےئل اس ےن اینپ تبحم وک اپ ایل 

ویکں وہا اھت ہی بس ھچک اہلین یک ابںیت یسک دب داع یک رطح وسحمس رک راہ اھت اہلل ہن رکے ہک اس یک زدنیگ ںیم یھبک وکیئ 

ےہسدن ااسی آےئ اگ ہک بج وہ اعیش یک دجایئ وک وسحمس رکے اعیش یک دجایئ اک درد    

دنچ دن ںیم وہ ڑلیک اس ےک دل ےس روح ںیم ارت یکچ یھت وہ اس ےک ریغب اسسن ےنیل ےک ابرے ںیم ںیہن وسانچ اچاتہ اھت 

  نکیل اہلین یک ابوتں ےن اےس بیجع ےس ڈر ںیم رگاتفر رک ایل اھت

اور ایم ےس اہک ہک وہ اعیش ےک اپس  اب وہ اعیش ےس دور ںیہن رانہ اچاتہ اھت اور ہن یہ رہ اتکس اھت اس ےن بیج ےس وفن اکنال

اج راہ ےہ اس ےک ریغب رانہ اب اس ےک ےیل نکمم ںیہن ےہ اس ےن یلہپ ابر  اےنپ ذجابت اک ااہظر لھک رک ایک اھت ایم ےن 

  رکسما رک ےل اجےن یک ااجزت دے دی

اےنپ ذجابت اک ااہظر ںیہن رکات اعیش اکی وخش تمسق ڑلیک یھت ےسج ااسی اچےنہ واال صخش الم اھت وج صخش یسک ےک اسےنم 

  اعیش ےک ےئل اس ےک ذجابت یھب اسےنم ےھت اس اک ااہظر یھب رساعم اھت

ھچک یہ دونں ںیم  وساسیٹئ ںیم انشکیل رشوع وہےن واےل ےھت ووگنٹ وہ ریہ یھت ہک وکن وساسیٹئ اک االگ رجینیم ےنب اگ 

ر تبحم یک زابن اامعتسل رک راہ اھت ہکبج دورسی رطف دمرث  رک طلغ دمرث ریغ اقونین ڈنکھتہے اامعتسل رک راہ اھت وہ انحن ایپ
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اکم راہ اھت وج ووٹ احلص رکےن ےک ےئل رک اتکس اھت دمرث ےک ادنر یتلج دسح یک آگ سک وک انتک الجیئ یئگ ںیہ وت رصف 

 وتق یہ اجاتن اھت

 

اس ےک اسھت وس ریہ ںیہ دی رممی آیپاعیش رہگی دنین وس ریہ یھت بج اےس اےنپ اورپ وزن وسحمس وہا اےس اگل اش  

  ہپ اھت اہیں ےسیک آایوہ آہتسہ ےس  اےنھٹ یگل بج اےس رممی یک ہگج انحن آےنپ ابلکل رقبی رظن آای وہ وت رھگ

وہ وت اہیں ںیہن آےن واال اھت اور  اس ےک اسھت آےن ےس یھب عنم رک دای اھت  اس ےن اہک اھت ہک وہ لک اےس ےنیل آےئ اگ وت  

  اہیں ےسیک آای  اےس اےنپ رقبی دھکی رک اعیش رپاشین وہیئ یھتااچکن

بج ہک وہ اس ےک ےنیس رپ رس رےھک رہگی دنین ںیم وس اکچ اھت اس ےن اس وک اگجےن اک وساچ ویکہکن وہ اس یک ابوہں ںیم  

ہ د  یھت نکیل اس وک اگجوہ رھپ اےنپ ےئل دوابرہ تبیصم وک آواز ںیہن دے یتکس یھت ایس
ق
ےیل انب آواز ےئک اس  ربی رطح 

  ےک اسھت یہ ویہ رپی ریہ

دل وت رک راہ اھت ہک اسسن یھب ہن ےل ںیہک وہ اجگ ایگ وت اعیش ےک وت وسچ رک یہ روےٹگن ڑھکے وہےئگ ےھت ہک وہ لک رات 

 اس یک تبحم ںیم وپری رطح ےس ڈویب وہیئ یھت اور اہکں آج وہ اس یک دشت ےس انچب اچیتہ یھت ۔

تبحم ےس ڈرےن  یگل یھت اس اک ونجن اس یک قح اتجات ہجہل اےس رپاشین رک راہ اھت اےس حبص وایل انحن یک  انحن یک ےب انپہ

  دض اید آیئ

ہک وہ اس ےک ہنم ےس اےنپ ےیل ااہظر تبحم رکان اچاتہ ےہ اور وےمیل یک رقتبی ںیم یھب اےس گنت رکات راہ اور وہ یھب  اس 

   رخنے داھکیت ریہیک ےبینیچ رھبوپر افدئہ ااھٹ رک اس وک
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وہ اجن اکچ اھت ہک وہ اس ےس تبحم رکےن یگل ےہ نکیل اس ےک ابووجد یھب ایس ےن لھک رک اینپ تبحم اک ااہظر ںیہن ایک اھت 

اور یہی زیچ انحن وک ہصغ یھب دال ریہ یھت اور اس اعمےلم ںیم وہ ھچک رک یھب ںیہن اپ راہ اھت اسرا دن اےس گنت رکےن ےک 

اس ےن ااہظر تبحم ہن ایک ابووجد یھب بج   

اس اعمےلم ںیم وہ اس ےک اسھت یسک مسق یک وکیئ زربدیتس یھب ںیہن رک اپ راہ اھت ویکہکن اس اعیش ےن اس یک دض ےک 

اسےنم  ااہتنیئ وصعمتیم ےس اہک اھت ہک ںیم ااہظر ںیہن رکوں یگ وت ایک آپ زربدیتس رکواںیئ ےگ اور بت ےس انحن 

اینپ تبحم اک ااہظر اچاتہ اھت نکیل زربدیتس ںیہن وہ اچاتہ اھت ہک وہ دل ےس اینپ تبحم اک ااہظر  اخومش وہ ایگ وہ اس ےس

 رکے

 نکیل اس ڑلیک ےن وت اےس آزامےن یک مسق اھک ریھک یھت ۔

اسےنم اعیش اس یک  اسرے دن رھب یک اس یک ابںیت وسےتچ وہےئ اس اک رہچہ دھکی رک رکسما ریہ یھت ایک اھت انحن داین ےک 

تخس رغمور اڑکو مسق اک ڑلاک اور تقیقح ںیم اکی وصعمم اس دل رےنھک واال اکی تہب یہ ایپرا ااسنن سج رپ رصف اور 

 رصف اعیش اک قح اھت ۔

وہ تہب وغر ےس اس اک رہچہ دھکی ریہ یھت بج ااچکن اس ےک بل ےلھک ارگ اینپ اشتم ںیہن البان اچیتہ وت وس اجؤ ویبی 

ںیم آ ایگ وت رھپ اتھچپویگ اس ےک دےنھکی ےک ادناز ںیم رشارت واحض یھت بج ہک اس یک رات رھب ےک ورہن ارگ ںیم ومڈ 

دشوتں اک وسےتچ وہےئ اےلگ یہ ےحمل اعیش آںیھکن دنب رک وسےن یک رھبوپر وکشش رکےن یگل ہکبج وہ اےس زمدی اینپ 

  ابوہں ںیم دیق رک اکچ اھت

°°°°°°°°° 
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اک رظنم اکی ابر رھپ ےس اس ےک اسےنم اھت وہ ابلکل وےسی یہ اس ےک ابلکل اپس  اےس اینپ  اعیش یک آھکن یلھک وت وہ رات

  ابوہں ںیم دیق ےیک رہگی دنین وس راہ اھت

نکیل اب تہب وتق وہ اکچ اھت وہ اسرا وتق اےس دےنھکی ںیم اضعئ ںیہن رک یتکس یھت اس وک ابرہ اجان اھت ہن اجےن اس یک امں 

راہج ےک ےیل ایک ایک ایتری رک ریہ وہں یگ اس ےن اس ےک رقبی ےس وکشش یک وج اناکم وہیکچ یھتاور نہب اےنپ امجیئ    

ےئ وبیلوہآپ اجگ رےہ ںیہ وھچڑے ےھجم ابرہ اجرک آیپ اور ایم یک دمد رکین ےہ وہ ااجتحج رکےت    

ےنپ ےجنکش ںیم ودی اکچ اھتاج یتکس وہ وت یلچ اجؤ ںیم ںیہن وھچڑوں اگ وہ رشارت ےس اتہک اےس اکی ابر رھپ ےس ا    

انحن زیلپ ےھجم اجےن دںی ابرہ آیپ اور ایم اےلیک اکم رک ریہ وہں یگ ےھجم ان یک دمد رکین ےہ وہ ااہتنیئ وصعمتیم ےس وبیل 

  وت انحن اس اک رہچہ دےنھکی اگل

  ےلہپ آیئ ول وی وبول رھپ یلچ اجان انحن ےن رشط ریھک

 ہک ںیم آپ ےس ایپر رکیت یہ ںیہن وت ااہتنیئ رشارت ےس اس ےک اےنت رھپ ویہ دضےسیک وبولں ںیم آپ ےس بج

  رقبی یھت ہک وہ اس یک اسوسنں یک آواز اور دل یک دڑھنک یھب ابآاسین ےس نس اتکس اھت

 ااہظر وت ںیہمت رکان وہاگ اور ایپر یھب مت رکیت وہ آج ںیہن وت لک یہس نکیل اکی ہن اکی دن مت وپری داین ےک اسےنم مت ھجم

ےس تبحم ےہ ااہظر رکو یگ ایتر روہ اس دن ےک ےیل ویکہکن سج دن مت ےن ارقار ایک اس دن ںیم وکیئ رایتع ںیہن 

  دوں اگ وہ رنیم ےس اس ےک ولبں وک وچاتم اھٹ رک واش روم ںیم دنب وہاکچ اھت



 ھ ہن احل ریقفاں 
ُچ
پ 

و 
ُ

 

دا از ارجی اشہت  

 

www.shaheenebooks.com 

 

ل یک ابت ارگ آپ ےس اڑیی  انحن دنکسر اخن ںیم یھب آپ یک مگیب وہں  اینت آاسین ےس وت وہک یگ ںیہن آپ ےس اےنپ د

وچیٹ اک دم ہن اگلواای وت ریما انم یھب زسم انحن دنکسر اخن ںیہن وہ وصعمتیم ےس اےس وخد اسہتخ جنلیچ رکیت اھٹ رک ڈرگنسی 

  روم ںیم آیئ یھت آےنپ ڑپکے اکنل رک دیسےھ رممی ےک رمکے ںیم یلچ یئگ

رشاریت ادناز ںیم اےس گنت رکےن ےگل اگ رپ یف ااحلل اےس انحن ےک اپس ویکہکن ارگ انحن  ےک آےن اک ااظتنر ایک وت انیقی وہ 

 ںیہن ہکلب امں اور رممی آیپ یک دمد رکےن ےک ےئل اجان اھت

اہکں لک کت وہ اس ےس اشدی ےس ااکنر رک ریہ یھت اور اہکں آج ایس اک اشخب وہا ہی روپ رسوپ ےیل رہ رطف رشامیئ 

س یک وخب درتگ انب ریہ یھت ہک ںیہمت وت انحن ابلکل دنسپ ںیہن اھت وت رھپ ااچکن اس رشامیئ وھگم ریہ یھت ایم وت رممی ا

  ےک انم رپ اانت رشامان  اہکں ےس اھکیس

بج ہک اس وصعمم ےک اپس وت وکیئ وجاب یہ ںیہن اھت اور ہن وہ انحن یک رقوتبں اک ذرک بس ےک اسےنم ںیہن رک یتکس یھت 

 بج ہک رممی وت آےت اجےت اےس ڑھچ دیتی  اب وت انحن اک انم یہ اکیف اھت اس یک اجن ۔ ایم وت اس یک البںیئ یتیل ہن یتکھت

  لکشم ںیم ڈاےنل ےک ےیل

°°°°°°°° 

رممی اور انحن یک تہب ایھچ دویتس وہ یکچ یھت رممی یک رطح وہ ایم ےک اسھت سج رطح ےس لھک رک ابت رک راہ اھت اعیش 

  وک وہ ااسی یھبک یھب ںیہن اتگل اھت

   یہ ےس اانپ اھبیئ ےنہک یگل یھتےسہک وہ اانت رفڈنییل وہ اتکس ےہ ہکبج رممی وک یھب وہ تہب دنسپ آای اھت وہ وت ایھب 
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اور رھپ ایم اک یھب اسرا دن اس یک اخرطداری رکان ایس یک رطف دایھن دانی  اعیش وک وت نلج وہےن یگل یھت ہک اشدی اس 

وی آیئ یپ رٹٹنمٹی رھگ ںیم ان ےک داامد وک لم راہ ےہ ہی ایک ابت وہیئ یک یھب وہیئ ےہ یٹیب وہ ان یک ےہ اور   

لک رات انحن ےن اےس اتبای اھت ہک وہ اےس ینہ ومن رپ رمی ےل رک اج راہ ےہ اکی ےتفہ ےک ےئل اور وہ   اکی ےتفہ ےک ےیل 

رےہ ےھت سج یک وہج ےس اےنپ رھگ واےل ےس دور رےنہ واےل ےھت اور اہیں بس اس ےس زایدہ انحن وک اتیمہ دے 

ںیہک ہن ںیہک نلج وہ ریہ یھت رھگ ںیم بس ےس وھچیٹ وہےن یک وہج ےس اےس ہشیمہ ےس یہ تہب اتیمہ یتلم آیئ یھت اور 

  اب ااچکن انحن ان دوونں اک الڈال اتنب اج راہ اھت وت نلج وت یتنب یھت

ہ اسرا دن ان دوونں زگار رک وہ اشم وک اےس اےنپ اسھت اہیں ےل رک آ

 

س
 م
ہ
ای اھت نکیل اہیں اکی اگل رظنم اھت اہجں انجن 

 ےساےنپ امں ابپ اک الڈال اھت واہں اب اعیش آ یکچ یھت ےسیج اعیش ان یک یٹیب وہ اور انحن ان اک دامد وہ

 نکیل انحن اس بس ےس تہب وخش وہ راہ اھت ویکہکن وہ ےلہپ یہ یہی اچاتہ اھت ہک اس یک ویبی وک یھب رھگ اےنپ یتنج اتیمہ

 ےلم

نکیل اہیں وھتڑا زایدہ وہ ایگ اھت ویکہکن آج رات ےک ایگرہ ےجب یھب ان دوونں ےک رمکے ںیم ےھٹیب ہن اجےن ایک رک ریہ  

  یھت ہکبج انحن اس اک ااظتنر رکےت رکےت اکی ابر دنین یک وھجیکن یھب اگل اکچ اھت

ےٹیل ےٹیل اس ےک ااظتنر ںیم یہ اس یک آھکن گل  وہ رات آھٹ ےجب ےک رقبی رمکے ںیم آای وت اےس دنین آ ریہ یھت  اور

  یئگ نکیل اےنپ رقبی اےس ہن اپ رک دلج یہ اس یک آھکن لھک یئگ

بج وسرک ااھٹ وت اس رات ےک اسڑےھ دس جب رےہ ےھت اور ایھب کت اعیش اک وکیئ اات اتپ ںیہن اھت وہ وبجمر وہ رک ااھٹ اور  

  اےنپ امں ابپ ےک رمکے ںیم آای
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ی ہن اجےن وکن ےس ےصق اہکاینں انسےن ںیم رصموف یھت اباب تہب وہ  وخد رپ

ھ

 

ی ن

 لبمک ڈاےل وہےئ ایم ےک اسھت ڈیب رپ 

وغر ےس وصےف رپ ےھٹیب اس یک ابںیت نس رک رکسما رےہ ےھت ہکبج ایم وت اسھت اسھت ومگن یلھپ ےک داےن لیھچ رک اس 

 ےک ہنم ںیم ڈال ریہ یھت

وسان ںیہن ےہ ایک اانت وتق وہ اکچ ےہ ولچ رمکے ںیم لچ ےک وس اجؤ اور اب اباب ارق ایم  وک  اہیں رپ ایک وہ راہ ےہ اعیش مت ےن

 یھب آرام رکےن دو وہ اس ےک رقبی آ رک وبال سج رپ ایم اور اباب دوونں اک یہ ومڈ آف وہ ایگ

ایاٹیب یج وہ یئگ یھت رمکے ںیم رگم آپ آرام رفام رےہ ےھت وت واسپ آ یئگ اباب ےن اتب  

اباب ںیم اس اک ااظتنر رکراہ اھت اور ااظتنر رکےت رکےت ریمی آھکن گل یئگ ےھجم ہتپ ںیہن الچ ےھجم ںیہن ہتپ اھت ہی اب کت 

 اہیں یھٹیب آپ دوونں اک رساھکریہ وہیگ

  ولچ اعیش تہب اٹمئ وہایگ ےہ وہ اےس دےتھکی وہےئ اکی ابر رھپ ےس ااھٹےن اگل 

وبیل  ایم ےک اپس وہ ایم ےک ےلگ ںیم ابزو ڈاےل الڈ ےسںیہن ےھجم ںیہن اجان آج یہی وسیگن   

اہں اٹیب ویکں ںیہن ںیہمت وس اجؤ وےسی یھب انحن وک اہمترے ریغب تہب ایھچ دنین آیت ےہ ایم ےن یھب اس اک رھبوپر اسھت  

  دای

 ریما انم یھب انحن ابلکل یھب ںیہن ایھچ الپگنی یک ےہ آپ دوونں ےن ریمی ویبی وک ھجم ےس دور رکےن ےک ےیل نکیل

دنکسر اخن ےہ اور اس رطح ےس وتںیم اینپ ویبی رپ یسک وک ہضبق امجےن ںیہن دوں اگ وہ اکی یہ ےحمل ںیم اتہک ےہ اےس 

اےلگ یہ ڈنکیس اینپ ابوہں ںیم ااھٹےئ رمکے ےس ابرہ ےل ایگ ہکبج اس یک دح درہج ےب ابیک رپ اعیش اگنہ کت ہن ااھٹ اپیئ 

پ اس یک اس رحتک رپ رکسماےت وہےئ اکی دورسے ےک دھکی رک رہ ےئگہکبج اس ےک امں اب   



 ھ ہن احل ریقفاں 
ُچ
پ 

و 
ُ

 

دا از ارجی اشہت  

 

www.shaheenebooks.com 

 

°°°°°°° 

ے ارتںی ےھجم زیلپ  انحن آپ ےنتک دبزیمت ںیہ ذرا رشم ںیہن آیت آپ وک امں ابپ ےک اسےنم ایسی رحتک 
ھ
 

ح
نچ

 

ی

وھچڑںی انحن 

   رباڑباریہ یھترکےت وہےئ ایک وسچ رےہ وہں ےگ وہ امہرے ابرے ںیم وہ رشدنمیگ یک اھکویئں ںیم رگی لسلسم

  رپ اٹلےن اگلہکبج انحن رکسماےت وہےئ اےس رمکے ںیم الرک اپوں یک دمد ےس دروازہ دنب رکات اےس ڈیب

انحن ںیم آپ ےس وبل ریہ وہں ھچک رشم وہیت ےہ ھچک ایح وہیت ےہ آپ یک ان رحوتکں ۔۔۔۔۔۔اس ےک ڑپچڑیچ 

  یتلچ زابن  انحن ےک وبلں ےن دنب یک یھت

ںیہمت اہک اھت ہک دلجی رمکے ںیم آان ںیم اہمترا ااظتنر رکوں اگ وت رھپ ویکں اینت دری ان ےک رمکے ںیم بج ںیم ےن 

رںیہ اور وہ ریمے امں ابپ ںیہ وہ اےھچ رطےقی ےس اجےتن ںیہ ہک ریمی وکیئ یھب زیچ رپ ارگ وکیئ اور اانپ قح اجاتت ےہ وت 

 ںیم ااسی یہ رکات وہں

 ریمی تبحم وہ ریما ایپر وہ اور ارگ ریمی تبحم وک وہ ولگ ھجم ےس دور رکںی ےگ ےب کش اور مت وکیئ زیچ ںیہن ہکلب 

رشارت ںیم یہ یہس وت ےھجم ربا وت ےگل اگ یہ ان وت رھپ ںیم   ایسی یہ رحتک رکوں اگ اہں ںیم وھتڑا ےب رشم وہں وھتڑا دب 

 دامغ وہں دب زیمت یھب وہ اور ےب ابک یھب وہں

 ےک اسھت اسری زدنیگ زگارین ےہ وہ تبحم ےس اتہک اس ےک رہچے رپ اکھج اھت ےھجم دنین آریہ اور ںیہمت اےسی یہ صخش

  ےہ انحن آپ اینپ دنین لمکم رک ےکچ ںیہ ریمی ایھب کت ںیہن وہیئ وہ وفرا ےس روےتک وہےئ وبیل

اتہک اکی ابر رھپ ےس اس ےک وبلں وت اہک اھت ہک رمکے ںیم آؤ اس وتق وت مہ آرام رک رےہ وہےت وہ ااہتنیئ وبڈل ادناز ںیم 

 رپ اکھج اھت اور اعیش اس یک ےب ابویکں رپ درہی وہیت اےنپ آپ وک اس ےک رپسد رکیکچ یھت ۔



 ھ ہن احل ریقفاں 
ُچ
پ 

و 
ُ

 

دا از ارجی اشہت  

 

www.shaheenebooks.com 

 

انحن اس ومم یک ڑگای وک اےنپ اسھت اگلات یسک اور یہ داین اک ابیس نب اکچ اھت اہجں رصف اور رصف اس یک اعیش اور انحن 

ں وہ اعیش ےک اسھت رانہ اچاتہ اھت اہجں وکیئ یھب ہن وہ وکیئ رسیتا ںیہن رصف اکی اعیش ےھت وہ اکی اگل یہ اہجں اھت اہج

اور انحن اور ان یک تبحم اور اعیش یھب ہشیمہ ایس ےک اسھت رانہ اچیتہ یھت اہجں وہ ےل اجےئ وہ اےنپ مہ رفس ےک اسھت 

 ےنلچ وک ایتر یھت

 لک ان ولوگں وک رمی ےک ےئل انلکن اھت 

  ےس اعیش اس ےس 

 

ٹ

 

می

 

ن

ئ

ی
  یھت ہکبج انحن اس یک ااسکی

 

چد ب

ئ

سٹ
چک ی

ےلہپ یھبک رمی ںیہن یئگ یھت وت اس ےک ےیل وہ اکیف زایدہ ا

رھبوپر ابںیت ونسےت وہےئ ابر ابر اس ےک وبلں وک وچاتم سج رپ وہ ذرا اس رشم آ رک آےگ ےھچیپ دیتھکی اور اس ےک ےنیس رپ 

  وہ اجیت ۔اکم امرےت وہےئ اکی ابر رھپ ےس اینپ ابوتں ںیم نگم

 ہکبج اس اک ہی روپ انحن ےک ےئل داین اک بس ےس وخوصبرت رظنم اھت

 

 

الوہر ےس رمی کت اک ابئ روڈ رفس رکےت وہےئ  راےتس ںیم ںیہک وہگجں رپ رےک ےک رہ ہگج رپ وصتریںی انبیئ انحن وخد 

 ے راےتس ںیم اےس یج رھب رک گنت ایک
سلی
 ڈراویئ رک راہ اھت ا

ں ےن اھکان اھکای اچےئ یپ ۔رفس اکیف زایدہ ابمل اھت ااشنء وک اگڑی الچےن ںیہن آیت یھت نکیل اس ےک دو ہگج رپ رک ےک اوہن 

ابووجد یھب وہ وھتڑی دری ےک دعب ہی رضور یتہک ہک انحن  آپ گنت ےئگ وہں ےگ اہیں رپ وھتڑی دری رک اجےت ںیہ آپ 

 آرام رک ںیل
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 آےگ اج ےک اکی وریان ہگج دےتھکی وہےئ ویہ اگڑی روک دی اور رھپ انحن ےن ےلہپ وت اس یک ابت ہن امین اور رھپ ھچک 

  اینپ ابوتں اور رحوتکں ےس اےس دح درہج زچ ایک ہک وہ اتھچپیئ ہک اےس روےنک ےک ےیل ویکں ہہک دای

ریہ  ہن وت اس رفس ںیم انحن ےک رہچے رپ یسک مسق یک اکھتوٹ یھت اور ہن یہ اس ےک ادناز ںیم وکیئ اکھتوٹ وسحمس وہ

رر اس ےک رہ دقم رپ اس ےک اسھت اسھت 
شف
 م
ہ

یھت وہ وت اینپ زدنیگ اک بس ےس وخوصبرت رفس رک راہ اھت سج ںیم اس ہک 

  یھت

وہ رہ وھتڑی دری ںیم اےس گنت رکےن اتگل نکیل رھپ چیب ںیم اس ےن اےس وسےن ےک ےئل اہک ویکہکن رفس تہب ابمل اھت اور 

اشدی اوہنں ےن حبص ےک نیت ےجب کت یھب انچنہپ اھت ایھب تہب افہلص ےط رکان اھت رمی وت   

اس ےک ےنہک رپ وہ وھتڑی دری ےک ےئل آرام رکےن یگل نکیل سب یہی وسچ احوی یھت ہک انحن اینت زایدہ ڈراویئ رکےن ےک 

وہ اس یک پلیہ رکیت ٙ  دعب ینتک ربی رطح ےس کھت اکچ وہاگ اکش اےس اگڑی الچین آیت انیقی   

ےک اسھت انحن اک اانھٹ انھٹیب اھت وہ اینت امڈرن اور ےئن زامےن یک یھت ہک اںیہن وت رہ اکم آات اھت اخص سج رطح یک ڑلویکں 

رک االین وت ان بس اکومں ںیم تہب زیت یھت ہن رصف اچل ڈاھل ںیم وہ تہب وبڈل ںیھت ہکلب اگڑایں ابکیئ بس اس ےک 

 ےیل ابںیئ اہھت اک لیھک اھت

وہیت وت نیقی آداھ راہتس وہ وخد ڈراویئ رک ےک ےط رکیت  اس ےن اگڑی یک ٹیس ےک اسھت کیٹ ارگ آج وہ انحن ےک اسھت  

  اگلےت وہےئ وساچ

وھپ وساچ ہک الب وہ اس ےک وشرہ ےک اسھت ویکں وہیت اےس ااچکن یہ یئن وسچ ےن ریھگا  اور اینپ یلھچپ وسچ رپ تنعل ےتجیھب 

  وہےئ اس ےن انحن ےک دنکےھ رپ اانپ رس راھک
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ن ےن رکسما رک اس ےک وصعمم ےس رہچے وک داھکی اھت ہن اجےن ادنر یہ ادنر ایک وسچ ریہ یھت نکیل اکیف دری اس اک انح

 رہچہ دھکی رک وہ اس یک وسوچں یک رہگایئ کت چنہپ اکچ اھت

 اس ےک اہمترے العوہ اہیں اور وکیئ ںیہن وہیتکس وہ اےس دےتھکی وہےئ تبحم ےس وبال وت اکی ےکٹھج ےس وہ اھٹ رک 

  رہچے وک دےنھکی یگل

انحن آپ وک ےسیک ہتپ ہک ںیم ایک وسچ ریہ وہں ایک ںیم اویچن یک آواز ںیم وبل ریہ یھت وہ اےس وھگر رک وپےنھچ یگل اور 

یہ اےس ااسی یہ اگل اھت ہک وہ اینپ وسوچں ںیم اشدی اویچن آواز ںیم رباڑبا ریہ ےہ یھبت وت انحن وک ہتپ لچ ایگ ہک وہ ایک وسچ ر

 ےہ

  امر راہ اھت ۔مگیب ںیم اکی ویفرچ امرہ ایسفنت وہں اور ںیم ےلھچپ دو اسل ےس ویوینریٹس ںیم کج ںیہن 

ینپ دلج ابزی رپ رشدنمہ وہ یئگاںیم ےن اس زیچ یک میلعت یل ےہ وہ اس اک رہچہ دھکی رک رکسماےت وہےئ وبال بج ہک وہ    

دری ےک دعب رشدنمیگ یک  رہگویں ےس لکن رک وہ رھپ ےس وپےنھچ یگل  آپ وک ہتپ ےہ ہک ںیم ایک وسچ ریہ یھت وہ وھتڑی

  سج رپ اس ےن اہں ںیم رس الہای

بلطم ہک آپ وک ہتپ ےہ ںیم وت ایک وسچ ریہ یھت ںیم اتبںیئ زرا ریمے دامغ ںیم ایک لچ راہ ےہ سک زیچ ےک ابرے ںیم 

ےس رکسماای اھت وسچ ریہ یھت وہ اےس دھکی رک وپےنھچ یگل سج رپ وہ اکی ابر رھپ  

مت وسچ ریہ یھت ہک اہیں ریمے اسھت وکیئ اور ڑلیک یھب وہ یتکس یھت اور ںیم ہی یھب اتب دوں ہک ہی زیچ ےھجم اہمترا رہچہ  

ڑپھ رک ںیہن ہکلب اہمترے رہچے رپ نلج ےک اترثات دھکی رک ہتپ لچ راہ ےہ ںیہمت تہب دلج ڈراویئ اھکسؤں اگ زیلپ اس 

ی ےک اکشر رہزگ تم ونبزیچ ےک ےیل ااسحس رتمک   
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انحن دنکسر اخن رس ےس ےل رک ریپ کت رصف اور رصف ااشنء انحن دنکسر اخن  اک ےہ اور یسک اور اک وہ یھب ںیہن اتکس 

سج رطح ےس ااشنء انحن دنکسر اخن  رپ رصف اور رصف انحن دنکسر اخن اک قح ےہ ایس رطح ےس انحن دنکسر اخن 

ر اخن اک قح ےہرپ رصف اور رصف ااشنء انحن دنکس  

ایس ےیل اےنپ دل و دامغ ںیم یھبک یسک دورسی ڑلیک اک ایخل یھب تم الہن وہ اےس دےتھکی وہےئ رکسما رک اس یک وھتڑی وک 

  وھچ رک وبال

ڑی وک ربکی اگلیئ یھت ۔اور ارگ ںیم رم یئگ۔۔۔۔! وت وہ ذماق ںیم وبیل ہکبج اس ےک ااچکن وسال رپ انحن ےن اگ  

ال اک بلطم۔۔۔۔۔۔! وہ ےصغ یک دحوں وک وھچےت وہےئ وبال ااچکن یہ آںیھکن رسخ وہ یکچ یھت اس وضفل رتنی وس

  اس ےک رہچے ےک اترثات رپ ےب دح ریسری ےھت

اہ اہ انحن ایک وہ ایگ ےہ آپ وک ااچکن ےس آپ وت ریسسی وہ ےئگ ںیم رصف ذماق رک ریہ وہں دںیھکی اینپ احتل ےسیک 

ڑی رویک ےہ ارگ اڈیسکیٹن وہ اجات وت وہ ےتسنہ وہےئ وبیل یھت ہکبج اخن ایھب کت ےصغ ںیم ہنیسپ آراہ ےہ آپ وک اےسی اگ

اےس وھگر راہ اھت اور رھپ اجنےن اےس ایک وہا ہک اےلگ یہ ےحمل وہ اےس چنیھک رک اینپ ابوہں ںیم دیق رک اکچ اھت اکی لپ ےک ےئل 

  وت ااشنء وبالھک یئگ

ان زیلپ ڈوٹن دوھکی ریما دل ےسیک دڑھک راہ ےہ وہ اےس وخد ےس اگل رکےت وہےئ اعیش زیلپ ااسی ذماق دوابرہ تم رک

 اس اک اہھت اےنپ ےنیس رپ رھک رک وبال ۔وج وپری دشت ےس دڑھک راہ اھت
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اعیش ےھجم گل راہ ےہ ہک ارگ مت ہن ریہ وت ےھجم دورسی اسسن ںیہن آےئ یگ ںیم رم اجؤں اگ ںیم ےب ومت رم اجؤں اگ زیلپ 

دوابرہ تم رکان وہ اےس دےتھکی وہےئ ریسزی ادناز ںیم وبال ہکبج اس یک اس احتل وک دھکی رک رپاشین وہ یکچ یھت  ااسی ذماق

 نکیل اےس وہا ایک وہایگ ےہ اعیش ےن رپاشیین ےس اےس داھکی اھت

س ےک ےنیس انحن ایک وہا ےہ آپ وک ںیم رصف ذماق رک ریہ یھت رصف ذماق یہ ںیہک ںیہن اج ریہ آپ وک وھچڑ رک وہ ا

 رپ رس رھک ےک اس ےک دڑھےتک وہےئ دل یک آواز نس ریہ یھت ۔

 رھپ اس ےس اگل وہ رک رشدنمہ یس وہ رک اےس دےنھکی یگل

ف رک دںیامی وسری ان ںیم وت رصف ذماق رک ریہ یھت ےھجم ںیہن اتپ اھت آپ رہٹ وہں ےگ ےھجم اعم    

ے اسےنم وہ اہر امن یکچ یھت اس ےک آوھکنں
ک

 

چب
 
من

ےس لسلسم آوسن ےنہب ےگل بج ہک انحن  وکشہ نک رظنوں  اےس  اس یک 

دھکی راہ اھت ےسیج وکیئ تہب ڑبا انگہ رک دای اور وکیئ انگہ ےس یھبک وت ںیہن اھت اس ےک زماق رپ انحن یک اجن وبلں کت آ یئگ 

  یھت

یتگل مت ےھجم وہ اگڑی یک ٹیس ےک  ااہظر وت رکیت ںیہن وہ سب وکباس رکیت وہں وضفل ابںیت رکیت وہ ایس ےئل وت ایھچ ںیہن

  اسھت کیٹ اگلےت وہےئ اداس اس وبال

ااھچ ںیم ایھچ ںیہن یتگل وت ایک وہ ایھچ یتگل ےہ وج آپ ےک اسھت اسرا دن یکپچ ریتہ یھت اےس ااچکن یہ دوابرہ اہلین اید آ 

  یئگ اس ےن وت وےمیل ںیم یھب االین وک داھکی اھت

اس ےن االین اک انم ںیہن ایل اھت نکیل رھپ یھب وہ ھجمس اکچ اھت ہک وہ ایس یک ابت رک ریہ  اب اس بس ںیم وہ اہکں ےس آیئگ

  ےہ
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ایھب آپ ےن یہ وت اہک ہک ںیم آپ وک ایھچ ںیہن گل ریہ وت رھپ وکیئ وت ااھچ اتگل یہ وہاگ وہ وصعمتیم ےس آںیھکن امٹمٹ رک 

  وبیل

 آات یہ ںیہن وہ اوسفس ےس رس الہ ایگ ہکبج اس ےک اس رطح ےس سب دل الجےن وایل ابںیت ایک رکو دل دڑھاکان وت ںیہمت

 ےنہک رپ وہ رکسماےئ انب ہن رہ یکس

انحن۔۔۔ وہ ذجابت ےس رھبوپر ادناز ںیم اےس اکپریئگ  وت وہ اےس دھکی رک رہ ایگ اےس ااچکن اشدی روامکٹن  دورہ ڑپا اھت 

رث وک یئگ۔انحن وک وت ااسی یہ اگل اھت ۔ہک اشدی اس یک ابںیت ا  

 ہکبج اس اک ہی ادنازانحن وک رکسماےن رپ وبجمر رک ایگ

وہں وبول ۔۔۔وہ اےس دےتھکی وہےئ وبال بج ہک اس ےک اس رطح ےس ےنہک رپ وہ اس ےک زمدی رقبی ایئ  رھپ اس ےس  

سہ اھت۔

 

 ایلگ اکراتسین وک وسچ رک ہ ٹ

ی رطح ےس آف وہا اھتربابت رپ انحن اک ومڈ اس ےک رقبی آےن رپ انحن اس ےک زمدی رقبی آای ہکبج اس یک ایلگ    

 ےس رھپوپر ادناز ںیم اےس دےتھکی وہےئ وبیل اور رھپ اس ےس دور ٹہ 

 

چٹ
 
من

مہ ےن اسری رات ںیہی رپ زگارین ےہ وہ 

ہ قہ اگل رک یسنہ
  رک ق

 وہ اس رپ ےتکھج ہی ابت وت ویہ دور ھٹیب رک یھب ہہک یتکس یھت اپس آرک ریمے ذجابت اگجےن یک ایک رضورت یھت اب وتگھب

وہےئ وبال بج ہک اینپ اشتم دھکی رک وہ ربی رطح ےس یلچم یھت نکیل اب وہ اینت ڈنھٹ ںیم اگڑی ےس ابرہ ںیہن لکن 

  یتکس یھت ایس ےیل انحن اک متس اےنپ وبلں رپ ربداتش رک یئگ

  ہکبج وہ اس ےک وبلں رپ رھبوپر سمل وھچڑ رک وکسن ےس ےھچیپ ڈراویئگن ٹیس رپ آای اھت
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آپ ااہتنیئ ےب رشم اور ربے ااسنن ںیہ وہ اےس ےصغ ےس وھگرےت وہےئ انمنمیئ یھت ارگ اویچن یک آواز ںیم وبیتل وت انیقی 

اشتم دوابرہ آ اجیت وہ اس ےس روےتھٹ وہےئ اگڑی یک ٹیس ےس کیٹ اگلےئ وسےن اک ڈراہم رکےن یگل اور بک ہی ڈراہم 

الچتقیقح ںیم دبل ایگ اےس وخد یھب اتپ ہن    

°°°°°°°° 

  وک وخب ایھچ رطح ےس اس ےک اورپ ڈاال وک اےس وکر ایک ایگ اھت اور اسھت یہ 

 

کٹ

 

چب
ی لٹ
آھکن یلھک وت اےنپ آپ وک ڈیب رپ اپای ۔

  انحن رہگی دنین وس راہ اھت

ووض  اس ےن رکسما رک ڑھگی یک رطف داھکی اہجں امنز اک وتق وہ الچ اھت وہ دلجی ےس اھٹ رک واش روم یک رطف آیئ ےک

رک ےک امنز ادا رکےکس بج ےس اس اطیشن ےس اپال ڑپا اھت وہ اہلل ےک وضحر اکی ابر یھب اےنپ زدنیگ یک وخوصبریت اک 

  رکشہی ادا ںیہن رک اپیئ

ومعق الم اھت وت وفرا یہ اھٹ رک آیئ نکیل ووض رک ےک ابرہ آیئ وت ااسحس وہا ہک اےلیک ویکں وہ یھب وت اس ےکاسھت امنز ادا 

آرخ اس وک یھب وت اہلل اک کنیھت وی رکان اچےیہ اھت آرخ اکر اےس یھب وت اہلل ےن اینت  وخوصرت اور اینت ایپری ویبی دی رکے 

 ےہ کنیھت وی وت اس وک یھب رکان اچےہ  وہ وسےتچ وہےئ اس ےک اپس آےئ اور زربدیتس اےس اگجےن یگل

  انحن اےھٹ امنز ڑپےتھ ںیہ انتک وتق وہ اکچ ےہ

دیتس اگج ریہ یھت بج ہک اب وہ آںیھکن وھکےل اےس ریحت ےس دھکی راہ اھت ےسیج وہ وکیئ اننکمم ےس ابت رک وہ اےس زرب

  ریہ وہ ایک رک ریہ وہ

 اجن مت ےن یھبک ےھجم امنز ادا رکےت وہےئ داھکی ےہ وہ رکسما رک وپےنھچ اگل
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ہلل ےن آپ وک اینت ایپری ویبی دی ےہ وہ رشارت ںیہن داھکی ایس ےیل ہہک ریہ وہں انجب اےھٹ اہلل وک کنیھت وی وبےل ا 

  ےس ےتہک وہےئ رکسمایئ یھت

  ہکبج اس یک ابت رپ وہ یھب رکسماےئ یھب ہن رہ اکس

ایر ہلئسم ہی ےہ ہک ےھجم امنز وت آیت ےہ اور ڑپھ یھب اتیل وہں یھبک یھبک نکیل ےھجم داع امینگن ںیہن آیت وہ رپاشیین ےس ےنہک اگل 

گل راہ اھتھچک رشدنمہ یھب    

ےنم داع امانگن ںیہن آات اھتانحن یک اس  ابت رپ اعیش وک وت ریحت اک اکٹھج اگل اھت بلطم اےس اےنپ یہ اہلل ےک اس   

 ۔

 اف انحن آپ وک آات ایک ےہ بلطم داع امانگن ںیہن آات آےیئ ںیم آپ وک اھکسیت وہں

ے رکےن ای رھپ وضفل رحںیتک رکان وہ اےس رصف وضفل اکم یہ ایک رکںی آپ آات ایک ےہ انجب وک  سب ڑلایئ ڑگھج

  زربدیتس واش روم کت الیئ

ں ںیم رس الہ ایگووض رکان وت آات ےہ ای وہ یھب ںیم اھکسؤں وہ اس ےس وھگر رک وپےنھچ یگل سج رپ وہ اہ    

ںیم رس الہ ات ادنر سھگ ولچ ھچک وت آات ےہ دلجی رکںی ںیم وٹی رک ریہ وہں ابرہ وہ ہہک رک اجامنز اھچبےن یگل ہکبج وہ اہں 

  ایگ

°°°°°°° 
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وہ وپرے اپچن ٹنم ےک دعب ووض رک ےک ابرہ آای وت وہ چس ںیم ایھب کت اجےئ امنز رپ ڑھکی اک ااظتنر رک ریہ یھت وہ اس ےک 

  اسھت آای اور دورسے اجےئ امنز رپ ڑھکا وہایگ

ہ اےس اس رطح ےس ااظتنر ںیم دھکی رک ےنہک اگل وت ےب رکف وہ ےھجم امنز آیت ےہ داع اک بج وتق آےئ اگ بت وپھچ ولں اگ و

  وہ یھب اہں ںیم رس الہ رک اینپ امنز ادا رکےن یگل

اس ےن ابلکل کیھٹ رطےقی ےس وپری امنز ادا یک اور اب اس ےس ےلہپ امنز متخ رکےک اےس دےنھکی اگل ہن اجےن ویکں اس 

اشلم ےھت ۔یک امنز اینت یبمل وہ یکچ یھت اشدی رکش آےن ےک لفن اسھت   

  امنز متخ رکےک اس یک رطف دےنھکی یگل وج اکیف دری ےس اس اک ااظتنر رک راہ اھت

  داع رشوع رکںی اس ےن وپاھچ وت وہ یھب رکسما دای

اور رھپ اس ےن اےس اےنپ رطےقی ےس رکش رکان اھکسای ہک اےنپ رب ےک آےگ سک رطح ےس داع امیگن اجیت ےہ سک رطح 

رکشہی ادا ایک اجات ےہ وہ اھکسای ےب کش رکشہی وت اتنب اھت اس رب رکمی ےن اےس اانت وخوصبرت ےس اس ےک ااسحانت اک 

  اسیھت دای اھت وت وہ اس یک رکشزگار ویکں ہن وہات

 رھپ امنز ادا رکےک وہ دوونں رمی ےک ربےلیف  راوتسں یک رطف آےئ

یس ڑگای یک رطح یھت ےسج وخد ںیم اپھچےئ وہ ان  رھبیت رسدی ےک اسھت وہ اس یک ابوہں ںیم یٹمس یسک وھچیٹ یس وصعمم

  وخوصبرت ڑسوکں اور ان وخوصبرت اظنروں ےس فطل ادنوز وہ راہ اھت
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یھبک وکیئ وٹیٹ وہیئ لپ اسےنم آاجیت وت یھبک وخوصبرت اہپڑوں ےس ےتہب رھجےن وج ربف ابری یک وہج ےس ےمج وہےئ 

  ری رشوع وہ یئگ

 

 اور وہ اےس ےل رک واسپ آےن اگل آامسن ےس ارتےت وھچےٹ ےھت اور رھپ وھتڑی یہ دری ںیم ربف

 وھچےٹ رویئ ےک ذروں ےک اسھت وہ ان ڑسوکں رپ اینپ زدنیگ اک بس ےس وخوصبرت وتق زگار رےہ ےھت

 

 

رمی یک وخوصبرت ڑسںیک اس وتق ربف ےس ڈیکھ وہیئ یھت بج ہک اںیہن ڑسوکں رپ ےتلسھپ اعیش ےک ریپ ربی 

وہ لسلسم یھبک انحن یک رشٹ رکپیت وت یھبک اس اک اہھت ڑکپ رک وخد وک رگےن ےس رویتک ہکبج وہ  رطح ےس ڑلڑھکا رےہ ےھت

  اس ےک اس رطح ےس ڑلاےن رپ رکسماےئ اج راہ اھت

ںیم ےن مت ےس اہک اھت دورسے وشز ونہپ بت وت مت ےن ریمی ابت امین ںیہن وتگھب وہ رکسماےت وہےئ اےس اےنپ اسھت ےیل 

  وہےئ اھتاےس رگےن ےس اچبےئ

ںیہن ہن انحن وہ ریمے ڈرسی ےک اسھت چیم ںیہن رکےت ےھت ہن اس ےن اانپ الکج دےتی وہےئ اکی ابر رھپ ےس اس یک 

  رشٹ وک اینپ یھٹم ںیم اجیھب

وت ریمی اجن اہیں ںیہمت ریمے العوہ وکن دھکی راہ اھت ہک ںیہمت گنچیم رکےن ےس رضورت یھت وہ اےس اےنپ رقبی 

ںیم دمد دے راہ اھت رکےت وہےئ ےنلچ   

اہں وت آپ وک وہ ڑچںیلی رظن ںیہن آریہ وہ وج اسےنم ربف ےس لیھک رک آپ وک اینپ رطف وتمہج رکےن یک وکشش رک 

  ریہ ںیہ اس ےن وفرا اسےنم یتلیھک وہیئ ڑلویکں ےک رگوپ یک رطف ااشرہ ایک
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 وموجد ڑلویکں وک دھکی رک یہ ادنازہ اگل یکچ نج ےک اقمےلب ںیم آج ااشنء یھب اکیف ومڈرن گل ریہ یھت وہ وت وہلٹ ںیم

  یھت ہک اہیں اس یک اسدیگ ںیہن ےلچ یگ اےنپ وشرہ وک اینپ یھٹم ںیم رےنھک ےک ےئل اےس یھب وھتڑا امڈرن وت وہان ڑپے اگ

ڈرن ہکبج اہیں یھب انحن یک رظنوں ںیم اس یک وصعمتیم اقلب ددی یھت ویکں ہک زنیج یک ٹنیپ اور رڈی رشٹ ےسیج ام

 ڑپکے ےننہپ ےک دعب یھب اس ےن وخد وک اکی ےبمل ےس رپمج ےک دعب اکی اشل ںیم اپھچای اھت ۔

ںیہمت ایک اتگل ےہ ہک داین یک رہ ڑلیک ےھجم یہ ان رپسی رکےن ےک ےیل اہیں آیئ ےہ وہ  ولگ اوجناےئ رکےن آےئ ںیہ 

ااشرہ رکےت وہےئ اہےئ ہہک ریہ یھت بج ہک وہ  ایھب وہ وبل یہ راہ اھت بج اس ےن اکی ڑلیک وک داھکی وج اس یک رطف

 اےس رظن ادناز رکےت وہےئ اعیش وک اھجمس راہ اھت

آپ ااسی ںیہن ہہک ےتکس وہ دےیھکی وہ اسےنم ڑھکی ڑلیک ےسیک آپ وک دنگے دنگے ااشرے رک ریہ ےہ اس ےن وفرا 

  اسےنم وایل ڑلیک یک وچری ڑکپی

وہ وہ وت ریمے دوتس یک نہب ےہوکن ےس دنگے دنگے ااشروں یک ابت رک ریہ   

نہب یسیج ےہ ریمے ےیل ںیم اجاتن وہں اےس اچہپن ایل وہاگ ےھجم اس ےئل اہھت الہ ریہ ےہ انحن ےن وفرا افصیئ شیپ یک  

 یھت

ااھچ ایسی ابت ےہ وت ےلچ آپ ےک دوتس یک نہب ےس لم رک آےت ںیہ آپ وک وت اچہپیتن ےہ ےسیک اِہےئ رک ریہ ےہ وت اکی  

م داع رک ےک آےت ںیہ وہ اس اک اہھت ڑکپ ےک زربدیتس آےگ یک رطف اجےن یگل بج یھب  ربافین ڑسک رپ اکی ابر ابر الس

  رھپ ےس اس السھپ اور وہ اکی ابر رھپ ےس وہ انحن یک ابوہں ںیم یھت۔
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رکان اچیتہ وہولچ  وہ مگیب اچر دقم وت ااھٹےئ ںیہن اج رےہ ںیہ اور واہں مت ریمے دوتس یک نہب ےک اسےنم ےھجم رشدنمہ

ریمے اسھت وہلٹ واسپ اور دلجی ہی وجےت جنیچ رکو انحن وک وت ےسیج اہبہن لم ایگ اےس واسپ ےل رک اجےن اک ویکں ہک 

رسدی رھب ریہ یھت اور وہ واسپ ےنلچ اک انم ںیہن ےل ریہ یھت اور اےسی ںیم ڈیمم وکیئ یھب ایسی رگم زیچ ںیہن اھکیت یھت 

ےک ےیل افدئے دنم یھتوج اےسی وممس ںیم اس   

ڈرایئ رفوٹ ےس وت رفنت یھت اےس رٹیہ ےک اپس ےنھٹیب ےس اےس انھجل وہیت یھت ہکبج آگ ےس وت اےس دور ےس یہ ااکنر 

اھت ہکبج ڈیمم اک ہی انہک اھت ہک دوھپ ںیم ےنھٹیب ےس اس یک نکس رخاب وہ اجےئ یگ اور اشدی ےک رشوع ںیم وہ اینپ نکس 

 اچیتہ ویکہکن اس یک نہب یتہک ےہ ہک اس اک وشرہ وج اس رپ وٹل وہا ےہ وہ اشدی ےک رصف دنچ دن رپ وکیئ رکس ںیہن انیل

 ےہ دعب ںیم رہ رمد یک رطح وہ یھب اےس اےنپ ایلص رگن داھکےئ اگ اور ابلکل دبل اجےئ اگ ۔

اشین وہا اھت وہ وت رممی وک ابلکل اہیں آ رک اےس اینپ اسیل یک یھب تہب اسری ایسی ابںیت ہتپ یلچ یھت یہی وسچ رک وہ تہب رپ

  دیسیھ اسدیھ ڑلیک ھجمس راہ اھت نکیل اہیں وت رممی اینپ نہب وک وشرہ وک یھٹم ںیم رکےن ےک رطےقی اتب ریہ یھت

ولچ ہی اسری ابںیت وت اےس رسدویں ےک اطمقب ہتپ یلچ یھت ہک وہ ایک زیچ دنسپ رکیت ےہ اور ایک ںیہن اتپ ںیہن رگویمں ںیم 

وکاسن روان اچمان اھتاس ےن   

°°°°° 

ایھب وہ اےس ےئل وہلٹ ںیم دالخ یہ وہا اھت ہک اسےنم ےس آیت اکی اور ڑلیک ےن اےس اہھت الہ رک ااشرہ ایک اور رھپ آھکن 

 دابیئ
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اب اتبںیئ ہی ڑلیک آپ یک وکن یس دوتس یک نہب ےہ ای آپ ےک اچچ یک یٹیب ےہ ۔وہ ااہتنیئ ےصغ ےس دوونں اہھت رمک رپ 

ڑلااک ادناز ںیم وبیل رےھک   

  نہب ۔۔۔۔۔۔۔ہی ڑلیک ہی ڑلیک اشدی ںیم اجاتن وہں اےس ےھجم اید ںیہن آراہ اشدی ریمے یسک دوتس یک

اہں ابلکل ہی یھب آپ ےک دوتس یک نہب ےہ داین یک اسری ڑلایکں وت آپ ےک دووتسں یک ںینہب ںیہ اکی ںیم یہ یھت 

انحن ابیق اسری داین وت آپ یک رہتش دار ےہ وج آپ ےک دوتس یک رگل رفڈنی یک زکن وہں ۔   

سج اک دل اچےہ ےسیجدل اچےہ ادرھ ےس ااشرہ رکے ادرھ ےس ااشرہ رکے آپ ےک دوتس یک نہب اک العج وت ںیم 

ایھب رکیت وہں وہ اےس وارن رکےت وہےئ اس ڑلیک یک رطف ڑبھ ریہ یھت ہکبج اس اک اجراحہن ادناز اتب راہ اھت ہک آج 

  ڑلیک یک ےہ ںیہن

  وہ اس یک رطف اکپل نکیل دری وہ یکچ یھت

  اہں نہب ایک فیلکت ےہ ےھجت ویکں ابر ابر ریمے وشرہ وک ااشرے رک ریہ ےہ

  وہ ااہتنیئ ےصغ ےس اب اس ڑلیک ےک اسےنم ڑھکی اس یک ڈنیب اجبےن ںیم رصموف یھت

چووزیم ںیم ویکں آپ ےک وشرہ وک ااشرے رکےن یگل ےھجم ایک اور وکیئ 
سکی
چک ی

اکم ںیہن ےہ وہ ڑلیک اکی ادا ےس یتہک اےنپ ا

  ابل ےھچیپ رکےت وہےئ اےس وجاب دے رک وبیل

اووہ زایدہ ابولں یک امنشئ رکےن یک رضورت ںیہن ےہ ہی اسرے اکم ےھجم یھب آےت ںیہ اور ںیم اےنپ وشرہ ےک ےئل رک 

ایک ےہ اےس اکٹ رک کنیھپ دوں یگ دوابرہ ایک  یتکس وہں ںیہمت دےنھکی ےک ےئل رما ںیہن اج راہ ںیم اور سج اہھت ےس ااشرہ

وت ۔ تہب دیھکی ںیہ اہمترے یسیج ۔ ربخدار وج اینپ آوھکنں ےس ریمے وشرہ یک رطف داھکی یھب وت ارگ اانت یہ وشق ےہ 



 ھ ہن احل ریقفاں 
ُچ
پ 

و 
ُ

 

دا از ارجی اشہت  

 

www.shaheenebooks.com 

 

دورسوں ااشرہ رکےن اک وت اےنپ وشرہ وک رکو اور ارگ ںیہن ےہ ہن وت رک ول اشدی اکنح رکےن ںیم زایدہ وتق ںیہن اتگل نکیل 

 یک رپارپیٹ رپ رظن رےنھک یک رضورت ںیہن ےہ

  وہ ےصغ ےس اےس وھگر ریہ یھت بج ہک اسےنم ڑھکی ڑلیک وک وہ اشدی اپلگ یہ گل ریہ یھت

دےیھکی نہب یج ریمی ویبی وھتڑی یس ۔۔۔۔انحن ےن ھچک وبانل اچاہ اس ےس ےلہپ یہ اعیش ےن رطخانک وھگڑی ےس ونازا 

 اھت

ی ےھجم ےل رک تہب یچٹ ےہ اور اےس رہزگ دنسپ ںیہن آپ ےن سج رطح ےس ےھجم ااشرہ ایک ریما بلطم ےہ ریمی ویب 

 رگ ااشرے رکےن اک اانت یہ وشق ےہ وت 

ئ

اور رھپ ریمی مگیب ےک اسےنم اےس ہی بس ھچک رہزگ دنسپ ںیہن آای ارگ آپ وکئ

 رکںیل اشدی ریمی ویبی آپ وک ااھچ وشمرہ دے ریہ ےہ ۔

اینپ ویبی ےک روےی ےک ےئل ذعمرت رکےن واال اھت نکیل اعیش یک رطخانک وھگری ے اےس ابت  وہ اشدی  اس ڑلیک ےس 

 دبےنل رپ وبجمر رکدای ویکہکن انحن اب بس ھچک ربداتش رک اتکس اھت وساےئ اعیش یک انرایگض ےک

۔ ںیہک ہن ںیہک وت دل ںیم ڈلو وھپٹ رےہ ےھت ۔ہک اس یک اعیش اس ےک ےیل اینت وپوسزوےہ    

 اسےنم ڑھکی ڑلیک ےک اس یک رطف ےس ذعمرت اک ااظتنر رک ریہ یھت اینپ ےبزعیت وک وسحمس رک ےک اعیش وک بج ےک

  رفنت ےس وھگرےن یگل

 ان دوونں یک ڑلایئ وہیت دھکی رک وہلٹ اک رجینیم اھبگ رک آای اھت

   اگلایک وہا ڈیمم بس ھچک کیھٹ وت ےہ وکیئ ابت ہلئسم وہایگ ےہ ایک وہ الکہےت وہےئ وپےنھچ 
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یج اہں ہلئسم وہایگ ےہ آپ ایک دھکی رک ولوگں وک وہلٹ ںیم ںیہن رھک ےتکس وکیئ یھب ہنم ااھٹ رک الچ آےئ اگ اور ریمے 

اشرے رکے اگ دوھکی نہب ہی بس ھچک ہن اہمترے رھگوں ںیم اتلچ وہ اگ مہ رشفی ولگ ںیہ ۔ آدنئہ یسک وک وشرہ وک ا

انھکااشرہ رکےن ےس ےلہپ ہی ےبزعیت اید ر   

ایک وکباس رک ریہ وہ مت وہ اےس وھگرےت وہےئ ابزو ڑکپ یکچ یھت ہکبج اس ابر انحن وک یھب اسےنم وایل ڑلیک یک رجات رپ 

 ہصغ آای اھت

ڈیمم زیلپ رنیم اک اظمرہہ رکے آپ اجیتن ںیہ ہک آپ یک وہج ےس ےلہپ یھب وہلٹ ںیم اگنہہم وہ اکچ ےہ ہی وکن اس  

اک آےت اجےت ڑلوکں وک ااشرہ رکان ہی اسرے اکم وت ڑلوکں ےک ےھت نکیل آپ یسیج رطہقی ےہ اوجناٹنمئ رکےن 

 ڑلویکں یک وہج ےس آج لک ےک رشفی ڑلےک یھب دب انم وہ رک رہ ےئگ ںیہ ۔

ر یک 

 

ر
ب ل
جک

 وہاگ نکیل اس رط

 

ٹ

 

می

 

چن ٹ

 

ی
ےلہپ یھب آپ یک وہج ےس اہیں اکی لپک اک ڑگھجا وہا ہی بس ھچک آپ ےک ےئل ارٹن

یتکس ےہ ۔ زدنیگ ربابد وہ  

 وک وہلٹ ےک ابرہ کت دحمود رںیھک ورہن ںیمہ ارٹسکی

 

ٹ

 

می

 

چن ٹ

 

ی
   انشکی انیل وہاگ۔رتہب وہاگ ہک آپ اینپ ارٹن

ر ااہتنیئ ےصغ ےس اےسی وھگرےت وہےئ وبال ایھب دو نیت دن ےلہپ یک یہ وت ابت ےہ بج اس ڑلیک یک وہج ےس اہیں   

 

چ

م

وون لپک اک ربی رطح ےس ڑگھجا وہا ابت
چم
ن

 

ہ ٹ

الطق کت آ یچنہپ اور دو دن ےک اس لپک ںیم ےن وفرا یہ وایسپ یک راہ  آےئ 

  یل

 وسحمس رکیت رںیہ ہی اجےن ریغب 

 

ٹ

 

می

 

چن ٹ

 

ی
ےلھچپ اسل یھب ہی ڑلیک اور اس ےک گنیگ یک ھچک ڑلایکں یہی بس ھچک رک ےک ارٹن

  ہک ان یک ان یک رحوتکں یک وہج ےس یسک اک رھگ ربابد وہ راہ ےہ
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یگل ےہ وہ انحن اک اہھت ڑکپے وصعمتیم ےس وبیل ۔ےلچ انحن ےھجم وھبک   

  رس زیلپ ےلچ ںیم آپ ےک ےیل اھکان اگلات وہں رجینیم ےن ومدابہن ادناز ںیم اہک

 ۔

  ہکبج انحن ےن رکسماےت وہےئ رکیس اس ےک ےیل یچنیھک

ےس ڈر اتگل ےہ ۔ابیق مت  ھٹیب اجؤ ریمی ریشین ےھجم ہتپ لچ اکچ ےہ ہک ںیہمت رصف اور رصف کمھچ ولھچ اور وکنھچ وکنم

تہب اہبدر وہ ۔وےسی اکی ابت اتبؤارگ وہ ڑلیک اینپ رحوتکں ےس ابز ہن آیئ وت مت ایک رکو یگ وہ اس یک احتل ےس فطل 

  ادنوز وہےت وپےنھچ اگل

رے ارگ وہ ڑلیک ابز ںیہن آیئ ہن وت وہ ابل وج یھبک اکی دنکےھ رپ وت یھبک دورسے ےک دنکےھ رپ رگایت ےہ ہن اس اس

  اکٹ رک اےس اجنگ رک دوں یگ اعیش ےن وفرا اےس اانپ ارادہ اتبای

ایک ابت ےہ ریمی اہبدر ریشین مت وت چس ںیم اہبدر وہ ۔ اس ےن رکسماےت وہےئ وناہل انب رک اس ےک ہنم ںیم ڈاال ےسج 

 ابچےن اک ادناز ااسی اھت ےسیج اس ےک ہنم ںیم وناہل ںیہن ہکلب وہ ڑلیک آیئگ وہ ۔

ںیم ڈااتل تبحم ےس وبال ویبی وک تہب ہصغ آات ےہ ےھجم وت ڈر رک رانہ ڑپے اگ وہ دورسا وناہل اس ےک ہنمریمی   

ارے ںیہن ںیہن آپ وک ڈرےن یک رضورت ںیہن ےہ آپ ےن وھتڑی ہن ااشرہ ایک ےہ ارگ آپ ےن ااشرہ ایک وت آپ ےک 

اتبای ۔ ابل ںیہن ہکلب اہھت اکٹ دوں یگ اس ےن رکسماےت وہےئ اانپ وصنمہب  

  اور اس ےک اس ابت رپ اےس اےنپ وصعمم ںیہن رطخانک رتنی ویبی رضور یگل یھت
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اثہین اینت ےبزعیت ےک دعب ںیم وت اس وہلٹ ےس کیچ آؤٹ رکےن وایل وہں اس یک یلیہس ےن اکی ادا ےس ےتہک وہےئ 

 اانپ اسامن کیپ ایک اجےئ یگ

ریک وک قبس اھکسوں یگ یتھجمس ایک اےنپ آپ وک وپرے وہلٹ ےک اسےنم اجوں یگ وت ںیم ریھبدا نکیل اےسی ںیہن ےلہپ

 

ر
سل
 ا

ریمی ےبزعیت رکوا دی ارگ اس وک اس یک اواقت ہن اید دالیئ وت ریما انم یھب اثہین ںیہن وہ ےصغ ےس داںیئ ابںیئ رکچ اکےتٹ 

  وہےئ وبیل

  اکی ادا ےس رکسمایئ ۔وپاھچ ہکبج اثہیننکیل مت رکویگ ایکآرخ اہمترے دامغ ںیم لچ ےک آ راہ ےہ رپاشیین ےس 

وہ وت اب ںیہمت لک یہ اتپ ےلچ اگ ںیہمت یھب اور اس ڑلیک وک یھب ۔ریمے ذرا ےس ذماق یک وہج ےس اس ےن ریمی اینت 

 رکواںیئ وہ یھب وپرے وہلٹ ےک اسےنم اب اےس یھب زسا وت ےلم یگ رضور ےلم

 

سلٹ

 

ن
یگ ۔ ا  

ھا رے اباب اور  اثہین زیلپ ھچک یھب ااسی ااٹل دیساھ

م

 

پ

تم رکان مت اجیتن وہ ہن مہ ےلہپ یہ تہب لکشم ےس اہیں آےئ ںیہ ورہن 

  اھبیئ ںیمہ یھبک یھب اس رطف آےن یک ااجزت ںیہن دےتیدرا ےن اھجمسےت وہےئاہک

رکف ادناز ںیم او زیلپ ریما ومڈ رخاب تم رکو اباب اپاتسکن ںیم یہ ںیہن اور ریما اھبیئ ہشن رکےک ںیہک ڑپاھ وہاگ اثہین ےب 

ا  ںیہن اچیتہ یھت ایس ےیل اانپ وبرای رتسب کیپ ر ےک وہلٹ ےس کیچ 

 

شب
 ھ
پ

وبیل ہکبج ردا اس ےک اسھت یسک یھب اعمےلم ںیم 

  آؤٹ رک یئگ

°°°°°° 
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مت یہی ااظتنر رکو ںیم اگڑی اکنل ےک وفن رکات وہں آج ربف ںیہن ےہ ڑسک یھب اصف ےہ الگن ڈراویئ  ںیم زما آےئ 

ےس اس ےک اگل وچاتم اےس روم ںیم یہ رےنہ اک ہہک رک ابرہ اجےن اگل اگ وہ ایپر  

ںیہن ںیم یھب آپ ےک اسھت یتلچ وہں ںیہن اہیں روم ںیم وت ںیم وبر وہ اجؤں یگ وہ اس اک ابزو ڑکپ رک ےت وہےئ وبیل 

ریغ وموجدیگ ںیم وکیئ یھب ویکہکن لک ےس یہ وہ ڑلیک اےس وھگر وھگر رک دھکی ریہ یھت اور وہ ںیہن اچیتہ یھت ہک اس یک 

  اس ےک وشرہ رپ دنگی رظن ڈاےل

ڑی ےل آؤں اگ ۔ویبی ینتک یکش زماج وہ ولچ آاجؤ ریمے اسھت مت ویہ وہلٹ ںیم رانک ںیم دو ٹنم ںیم اگ  

 وہ اس اک اہھت اھت ںیم اےس اےنپ اسھت یہ ےچین ےل آای ۔

رپ رس رھک دای آہتسہ آہتسہ ےچین آ ریہ یھت بج  بج ےک وہ یھب رکسماےت وہےئ اس اک اہھت اھتںیم اس ےک دنکےھ

  اسےنم یہ وہ آیت رظن آیئ سج رپ وہ انحن ےک اوررقبی وہیئ یھت

ریمی اجن مت اہیں روکںیم دو ٹنم ںیم آای وہ اےس وںیہ رےنک اک اتہک وہا ابرہ یک رطف اج اکچ اھت بج اثہین اس ےک اپس 

  آیئ

ڑلیک ےس وخف آای اھت وج اےس لک ےس وھگرے اج ریہ یھت نکیل اےس اہبدر انحن ےک ریغب اکی لپ ےک ےئل اےس ہک اس 

اننب اھت اب وہ اکی ڑلیک ےس ڈر وت ںیہن یتکس یھت اور وےسی یھب وت رممی یتہک یھت ابیق رہ زیچ رپ وھجمسات رک ول نکیل اکی 

اےس وھتڑی یس تمہ یلم یھتوعرت اےنپ وشرہ رپ یھبک وھجمسہت ںیہن رکیت سب رھپ رممی یک ابںیت اید رکےت وہےئ    
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اہےئ امی اثہین امی وسری لک ےئلیک ںیم رصف یتسم رک ریہ یھت ےھجم ںیہن اتپ اھت ںیہمت اانت ربا گل اجےئ اگ ۔اعمف رک دو 

ےھجم رفڈنیز وہ اس ےک اسےنم اہھت رپ اہھت وہےئ وبیل بج ہک اس ےک ےجہل اور ادناز ےس وہ ںیہک ےس یھب اےس رشدنمہ 

وہیئ یھت۔وسحمس ںیہن    

  وکیئ ابت ںیہن وہ اس اک ڑپاھای وہا اہھت اھتم رک رکسما رک وبیل

یش وسرٹی رپ رگ یئگبج ہک وہ رکسماےت وہےئ ےھچیپ یک رطف رمےن یگل ہک اس ےک اہھت ںیم ڑکپی وہیئ وکیف اع   

وو ریمے اسھت واش روم ںیم اےس اصف رکےن 
ںیم اہمتری پلیہ اوٹش امی ریلی وسری ہی ایک وہایگ ریمے اہوھتںج ل

رکیت وہں اہمترا وین وسرٹی رخاب وہایگ ۔اشدی یہی وہج ےہ ہک ریمی وکیئ دوتس ںیہن ےہ ںیم بس رخاب رکیت وہں وہ 

  رشدنمہ ےس اےس دھکی رک ےنہک یگل بج ہک اعیش وک اس یک ابت رپ اوسفس وہا اھت

 ایک اہمتری وکیئ دوتس ںیہن ۔۔۔اعیش وپےھچ یھب ہن رہ یکس

 رکوا دیتی وہں اب دوھکی ہن وج ڑلایکں  ےھجم یسیج

 

سلٹ

 

ن
ڑلیک ےس وکن دویتس رکے اگ ںیم ویتسمں ںیم یھب ولوگں یک ا

  ریمے اسھت آیئ ںیھت وہ اس وہلٹ ےس کیچ آؤٹ رکےک اج یکچ ںیہ

اشدی ںیم یسک ےک دوتس ےننب ےک القئ یہ ںیہن وہں ںیم وج یھب رکےن یک وکشش رکیت وہں وہ ہشیمہ رخاب وہ اجات 

   ۔وہ اس ےک اسھت واش روم یک رطف دقم ڑباھےت وہےئ وبل ریہ یھتےہ

وسری ریمی وہج ےس وہا اشدی ںیم لک ھچک زایدہ یہ رٹکی رک یئگ اہمترے اسیج ااشرہ رکےن ےس ےلہپ ابرہ یھب اکی ڑلیک 

ایک وہ وھتڑی یہ دری ےن ایس رطح انحن وک ااشرہ ایک اھت اور ےھجم ہصغ آایگ اعیش اےس لمکم ابت اتبےت وہےئ وبیل بج 

  ںیم ادنازہ اگل یکچ یھت ہک ڑلیک اکیف وصعمم اور دح ےس زایدہ ویبوقف ےہ
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وکیئ ابت ںیہن ایر اےسی دووتسں اک ایک رکان وج تبیصم ںیم اہھت ڑھچا رک ےلچ اجںیئ وہ اعیش ےک اسھت ڑھکی یھت ہکبج 

 اعیش اپین ےس اانپ وسرٹی اصف رکےن یک وکشش رک ریہ یھت ۔

اہمترا ومابلئ گیھب اجےئ اگ الؤ ےھجم دو ںیم وفن رکپ یتیل وہں وہ اس ےک اہھت ںیم وموجد ومابلئ وک دھکی رک ےنہک یگل وج ہک 

  اعیش رکسماےت وہےئ اس ےک اہھت ںیم ڑکپا یکچ یھت بج ااچکن اس ےن اےنپ رس ہپ اہھت امرا

ف رکو اےس ںیم اانپ ومابلئ ےل رک آیت وہں وہ رکسما رک یتہک او ٹش ریما ومابلئ ابرہ ڑپا ےہ ںیم الان وھبل یئگ مت ہی اص

  ابرہ یک رطف اجےن یگل بج ہک وہ یھب اہں ںیم رس الہ رک اانپ اکم رکےن یگل

°°°°°°°° 

 اہیں ریمی ویبی ڑھکی یھت اہکں یئگ ےہ وہ وہ اسےنم آےت رجینیم وک دھکی رک وبال

ےن اگل رجینیم وج ایھب ایھب آای اھت وہ اتبامی وسری رس ںیم ےن وت آپ یک زسم وک ںیہن داھکی    

ایک بلطم ںیہن داھکی ایھب وھتڑی دری ےلہپ رقتابی اپچن ٹنم ےلہپ وہ اہیں یھت اب اجےن  اہکں اغبئ وہیئگ روم ںیم یئگ 

 وہیگ ںیم داتھکی وہں وہ رپاشیین ےس اےنپ رمکے یک رطف اجےن اگل

ےہ وہ ایھب اہمترے اجےت یہ اہمترے ےھچپ یہ ابرہ لکن یئگ وہ اتکس ےہ اکی ٹنم اکی ٹنم مت اینپ ویبی وک  ڈوھڈن ر 

  اہمترے ےھچیپ یئگ وہ ابرہیہ وہیگ اثہین وفر اس ےک اپس آ رک ےنہک یگل

  ہکبج انحن اب اےنپ ومابلئ ےس اس ےک وفن رپ اکل رک راہ اھت

  اھت ۔ےب ووقف ڑلیک وفن یھب ںیہن ااھٹ ریہ وہ رباڑبات وہا ابرہ یک اجبن اھباگ
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 ہکبج اثہین ڑھکی اس یک ےب ینیچ دھکی رک سنہ ریہ یھت

 رکےن اک زسم ااشنء انحن اخن ۔ اب آج اک دن ایس ڈنھٹے واش روم ںیم 

 

 سلٹ
ن
تہب وشق ےہ ان ںیمت ڑلویکں ےک ا

 زگارو رھپ ہتپ ےلچ اگ ںیہمت ہک اثہین املسن ےس اگنپ انیل انتک ربا ےہ ۔

 یک ڈلبگن ےک وارشوم ےئن ریمعت ےیک ےئگ ںیہ اور ایھب زری اامعتسل ںیہن ںیہ ۔ اسرا دن وہ لک یہ ہتپ اگل یکچ یھت ہک اورپ

 اس رطف وکیئ ںیہن اجات اھت ایس ےئل وت اس ےن اےنپ اکم ےک ےئل ویہ ہگج ینچ یھت

 

 

وہلٹ ےک آس  ےلھچپ اچر وٹنھگں ےس وہ لسلسم رہ ہگج اےس ڈوھڈن راہ اھت وکیئ ہگج ںیہن یھت وج اس ےن ںیہن دیھکی ںیھت

  اپس ےس ےل رک دور دور کت ہن اجےن وہ ااچکن اہکں یلچ یئگ یھت

چ  اک سیک ےہ ںیمہ وپسیل وک اافنرم رکان اچےیہ ۔وہ وج لسلسم اےس اپولگں یک رطح یھبک ادرھ 

 

رس ےھجم وت اتگل ےہ ڈکن

  یھبک ادرھ اھبےتگ دھکی راہ اھت رپاشیین ےس وبال

ہی ایہن وسوچں ںیم ڈال اکچ اھت  اسےنم ڑلیک اک اغبئ وہ اجان رھپ ںیہک ہتپ ہن انلچااچکن اس رطح ےس وہلٹ ںیم بس ےک   

   اگل بج اثہین اس ےک ےھچیپ آیئمت کیھٹ ہہک رےہ وہ اتگل ےہ  وپسیل نشیٹس اجان اچےہ اب انحن رپاشنین ےس ابرہ ےنلکن

 سیک ےہ سج ںیم وپسیل وک اشلم ایک اجےئ

 

چ 

 

 وہ وکیئ یچب ںیہن ےہ وہاتکس ےہ ںیہک یلچ یئگ وہ ےھجم ںیہن اتگل ہک ہی  ڈکن

  وگےنم ریھپےن ای رھپ یسک وک اجیتن وہ اس ےک اسھت یلچ یئگ وہ
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ےھجم ںیہن اتگل ہک ںیہمت وپسیل وریغہ ںیم اجان اچےیہ وٹی رکو وہ اتکس ےہ اشم کت وہ آاجےئ اثہین ےن اےس اھجمسےت 

  وہےئ اہک

یھب ںیہن ریمے العوہ وہ اس رطح ےس ںیہک ںیہن اجیت ۔ رضور اس ےک اسھت ھچک وہا  وہ اہیں یسک وک ںیہن اجیتن یسک وک

  ےہ وہ ےب ینیچ ےس اتہک ابرہ ےنلکن اگل ہکبج اس اک وپسیل نشیٹس اجان اثہین وک یھب رپاشین رک اکچ اھت

ہی اھتےن چنہپ یئگ وت اباب اےس یھبک ابرہ اس ےن یہی وساچ اھت ہک وہ یتسم رکیئ یگ نکیل اہیں ہی وت وپسیل سیک اتنب اج راہ اھت ارگ 

  ںیہن ےنلکن دںی ےگ اور اھبیئ وت اجن ےس امر دے اگ

°°°° 

  وہ رپاشیین ےس وسےتچ وہےئ اےنپ روم ںیم آیئ

اس ےک دامغ ےس ہی ابت لمکم لکن یکچ یھت ہک اجنےن ےنتک ےٹنھگ ےس واہں اورپ دنب ےہ اور ہن یہ اےس وکیئ رپواہ یھت 

 وت سب اس ابت یک ہک یسک وک ہتپ لچ ایگ ہک اس ےن رھپ ےس وکیئ ااٹل دیساھ اکم ایک ےہ وت اس ےک ابپ اور اےس رپواہ یھت

  اھبیئ اس اک رھگ ےس انلکن دنب رک دںی ےگ

اور اب وت اس یک اسری دوتس یھب واسپ اج یکچ یھت ویکہکن اشدی وہ اجیتن یھت ہک ہی وکیئ ڑبا اکرانہم رسااجنم دےنی اج 

  ریہ ےہ

امن کیپ رکان رشوع ایکاسےھجم وہلٹ ےس ےلچ اجان اچےیہ یہی ٹسیب آنشپ رےہ اگ اس ےن وسےتچ وہےئ اھٹ رک اانپ    

اور وہلٹ ےس ےلچ اجان یہ رتہب اھجمس نکیل ےسیج یہ وہ اسامن ےل رک ابرہ آیئ رجینیم ےن اےس روک ایل میم آپ اجیتن ںیہ ہک 

ق یھب وہ اتکس ےہ وہلٹ ںیم انتک ڑبا ہلئسم نب اکچ ےہ اہیں

چش
کٹ

 

 

چ 

 

ےس اکی ڑلیک اغبئ وہ یکچ ےہ ڈکن   
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اہیں ااسی ےلہپ یھبک ںیہن وہا اب زیلپ آپ اس رطح ےس ابرہ ہن ےنلکن ہک ہی ےلہپ یہ اکی وپسیل سیک نب اکچ ےہ ہی وج ڑلاک 

لم اجےئ ہن وت  ےہ ۔سج یک ویبی اغبئ وہیئ ےہ تہب ڑبےاخدنان ےس قلعت راتھک ےہ ۔رتہب وہاگ ہک بج کت وہ ڑلیک

وہلٹ ےس وکیئ ابرہ اجےئ اور ہن یہ ابرہ ےس وکیئ ابرہ ےس آےئ اگ اب ہی امہری ذہم داری ےہ وہ ڑلیک امہرے وہلٹ ےک 

  ادنر ےس اغبئ وہیئ ےہ

اور اس وپسیل سیک ںیم وہ بس ولگ اشلم ںیہ وج وہلٹ ےک ادنر وموجد ںیہ امی ریلی وسری آپ وک وھتڑی یس فیلکت 

یگ نکیل مہ آپ وک اس رطح ےس اجےن یک ااجزت ںیہن دے ےتکس ۔ااھٹین ڑپے   

  رجینیم ےن ھچک وسےتچ وہےئ اہک

اور رھپ اےنپ اکم ںیم رصموف وہ ےئگ اب اثہین وک ھچک ںیہن وسچ راہ اھت وہ اہیں ےس ےلکن وت ےلکن یگ ےسیک اور ارگ یسک وک ہی 

رطح ےس سھپ اجےئ یگہتپ لچ ایگ ہک ہی بس ےک ےھچیپ اس اک اہھت ےہ وت وہ ربی    

°°°°°° 

حبص ےس اشم وہےن وک آیئ یھت نکیل ایھب کت اعیش اک ھچک اات اتپ ںیہن اھت انحن ےن ا گل اگنہہم اچم راھک اھت وپسیل یھب رہ 

 نکمم رطےقی ےس اعیش وک ڈوھڈنےن یک وکشش رک ریہ یھت

   اہکےن وہں وپسیل ںیمہ وہلٹ یک گنکیچ رکین وہیگ ۔وہ اتکس ےہ ہک وہ وہلٹ ےک ادنر یہ ںیہک

وہلٹ ےک ادنر نکمم ےسیک ےہ ارگ وہ اہیں وہیت وت وکیئ وھچیٹ یچب وھتڑی ہن ےہ ہک ویں اغبئ وہ اجیت اور سم اثہین اک انہک 

ر ےن اثہین یک رطف ااشرہ رکےت وہےئ اہک  

 

چ

ے وہےئ داھکی ےہ م

 

کلی

 

ن
  ےہ ہک اوہنں ےن اںیہن ابرہ 
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 رہ رطف کیچ رک ےکچ ںیہ اہیں آس اپس وہ ںیہک یھب ںیہن ےہ اور اےنت ےنھگ وہ بس ھچک وت کیھٹ ےہ نکیل مہ ابرہ

  لگنج ںیم وکیئ ویبوقف یہ ےہ وج اجےئ اگ

آج ربف ابری ہن وہےن یک وہج ےس راےتس اصف ےیک اج رےہ ںیہ اس ےئل اہیں ےس آےگ وھتڑی یہ افےلص رپ اسرے 

  راےتس یھب دنب ںیہ وکیئ یھب اس رطح ےس آےگ ںیہن اج اتکس

اور ہن یہ دور دور کت زسم انحن وک یسک ےن اجےت وہےئ داھکی ےہ ۔ ایس ےئل امہرا کش یہی اتہک ےہ ہک وہ یہی وہلٹ ےک 

ادنر ںیہ ۔ مہ اکی رپ وپرا وہلٹ کیچ رکان وہاگ ارٹکپسن ےن اہک وت رجیم ےن یھب وفراً یہ ااجزت دے دی یھت وہ یھب یہی 

ی لح وہ اجےئ ہکبج رہ زگرےت ےحمل ےک اسھت اثہین یک ےب ینیچ ڑبیتھ اج ریہ یھتاچاتہ اھت ہک ہی ہلئسم دلجی ےس دلج   

°°°°°°° 

وہلٹ سب اانت یہ ےہ ۔۔ اس ےک العوہ وہلٹ ںیم ھچک ںیہن ےہ وساےئ اورپ ھچک ےئن رمکے ریمعت ےیک اج رےہ ںیہ رسدی  

  یک وہج ےس اکم رک دای ےہ

  ارگ آپ اچںیہ وت واہں یھب دھکی ےتکس ںیہ 

  آپ اک ااٹسف ےنتک ےجب کت آات ےہ ارٹکپسن ےن ڑیسایھں ڑچےتھ وہےئ وپاھچ

رس امہرے دو ااٹسف ںیہ اکی رات یک ڈوییٹ ےک ےئل اکی حبص یک ڈوییٹ ےک ےئل رات یک ڈوییٹ اٹسف ون ےجب کت آ اجےت 

  ںیہ اور رقتابی حبص ھچ ےجب ےک رقبی ےلچ اجےت ںیہ

  آیت ےہ ۔کت یک رضورت ڑپیت ےہ اور حبص ےک اٹسف ون ےجب اس دوران امہمونں وک یھب مک یہ یسک زیچ
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اپچن ولگ رات یک المزتم رکےت ںیہ اور اپچن ولگ حبص یک بج ہی واہعق شیپ آای بت کت وہلٹ ںیم یسک یھب مسق اک 

  ااٹسف وموجد ںیہن اھت

  رجینیم لیصفت اتبےت وہےئ ان ولوگں ےک اسھت اورپ یک رطف آای اھت 

زر 

 

 بچکٹ
سٹ

 

ن

   آواز دیاب اکی اکی رمکہ وھکل وھکل رک کیچ رک راہ اھت بج  اکلبیٹسن ےن اںیہنہکبج ا

ری ےہ اس ےک ےنہک یک دری یھت ہک اسرے اٹسف ےک اسھت انحن   
 
ور رک واش روم اچنہپداہیں زنیم رپ اکی ڑلیک ب   

  اہجں اسےنم زنیم رپ یہ وہ ےب وہش ڑپی یھت

یھتےٹنھگ ےس اس واش روم ںیم دنب  12وہ ےلھچپ    

  انحن وفرا اس ےک اپس آای اور اےس ااھٹ رک ابرہ الای

اعیش زیلپ آںیھکن وھکول ایک وہ ایگ ےہ ںیہمت وہ اس ےک اہھت الہسات لسلسم ایس اگجےن یک وکشش رک راہ اھت نکیل وہ ےب 

زر وش روم اک وکان وکان کیچ رک راہ 

 

 بچکٹ
سٹ

 

ن

اھت ۔وہش یھت ۔ اس ےک اہھت ریپوں رپ ربف نب ےکچ ےھت ہکبج ا  

 سیک  یھب وہ اتکس ےہ اور وکیئ اور دصقم یھب 

 

چ 

 

اہیں اےنپ آپ وت آیئ ںیہن وہیگ انیقی اںیہن اہیں وکیئ الای وہاگ ہی ڈکن

  وہ اتکس ےہ اںیہن اہیں الےن اک ہی اینت ویبوقف وت ںیہن ےہ ہک وخد یہ اہیں آ اجںیئ ارٹکپسن ےن وسےتچ وہےئ اہک

وج ایھب زرہ ریمعت وہ اورپ ےک ڈلبگن رشوع وہےت یہ بس ےس ےلہپ وہ وارشوزم ےھت وج ویکں وکیئ ایسی ہگج رپ آےئ اگ 

لمکم ایتر ےھت ارٹکپسن ےن ادنازہ اگل ایل اھت ہک وہ یسک یک طلغ رامنہیئ ںیم اہیں کت آیئ ےہ ہکبج اس ےک وفن وک رٹسی 

ےہ ۔رکےت وہےئ یہی ہتپ الچ اھت ہک آرخ ںیم وفن وہلٹ ےک ادنر ےس یہ دنب وہا   
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اور وہلٹ ںیم وموجد اکی ڑلیک اثہین امیلسن ۔ االسم آابد  ےک اکی تہب ڑبے ڈنغے املسن اپاش یک یٹیب یھت ۔ اور 

  وہلٹ ےک رجینیم ےن اںیہن ہی یھب اتبای اھت ہک لک اس ڑلیک ےک اسھت زسم اخن یک ڑلایئ یھب وہیئ ےہ

   ارٹکپسن ےن رجینیم وک آڑے اہوھتں ایلڑلیک اہیں اورپ ےسیک یچنہپرجینیم اصبح آپ ےن وت اہک اھت اورپ وکیئ ںیہن آات وت ہی 

رس ےھجم ںیہن اتپ اس رطف ےک راےتس وت ہشیمہ دنب رےتہ ںیہ اہیں ےسیک آیئ ہی وت ےھجم یھب ھجمس ںیہن آراہ رجینیم ےن رپاشیین 

 ےس وجاب دای ۔

یئ ابرہ اجےئ اگ اور ہن یہ وکیئ ابرہ اک ادنر آےئ اگ ۔ آپ ڈارٹک وک البںیئ بج کت اںیہن وہش ںیہن آ اجات وہلٹ ےس ہن وت وک

 ںیم اجانن اچاتہ وہں ہی اافتق ےس اہیں آیئ ںیہ ای وکیئ اںیہن اہیں الای ےہ ۔

رٹسم اخن آپ اینپ وافئ اک دایھن رےھک اںیہن روم ںیم ےل اجںیئ اور آپ ڈارٹک وک البںیئ ارٹکپسن رجینیم ےس اہک اھت سج 

رک ڈارٹک وک وفن رکےن اگل رپ وہ ومابلئ اکنل   

  ارٹکپسن ےچین آات ڑیسویھں رپ ڑھکی اثہین ےک اپس اکی ٹنم ےک ےئل راکاھت

اس سیک ںیم وکیئ یھب اشلم وہ اتکس ےہ ۔  نکیل وج یھب وہ رک ربی رطح ےس سھپ اجےئ اگ اکی ابر زسم اخن وک وہش آ 

ےہ ۔ اور ہی رحتک سج ےن یھب یک ےہ اےس تخس ےس  اجےئ وت وہ وخد اتبںیئ یگ ہک ان ےک اسھت ہی رحتک سک ےن یک

 تخس زسا ےلم یگ ۔ اچےہ وہ یسک یک یھب یٹیب ویکں ہن وہ ۔ریما بلطم ےہ ےنتک یھب ڑبے رھگ ےس اس اک قلعت ویکں ہن وہ ۔

  راہ اھت ۔بت کت وہلٹ ےس ابرہ وکیئ ںیہن اج اتکس وہ اےس انسےن واےل ادناز ںیم وکلبیٹسن وک اتب

زر تہب

 

 بچکٹ
سٹ

 

ن

 وہا اب ےھجم اہیں ےس اجان ےہ ںیم آج حبص یہ اہیں ےس اجےن وایل یھت نکیل اس اسرے سیک ےلسلس ںیم ا

 ںیہن اج اپئ
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وکیئ ابت ںیہن سم اثہین آپ لک ےلچ اجےئ اگ ۔ اور وےسی یھب زسم اخن  وک حبص کت وہش آاجےئ اگ۔مہ آپ وک زایدہ 

   ایگ ہکبج اثہین وک ادنازہ وہ اکچ اھت ہک وہ ربی رطح ےس سھپ یکچ ےہفیلکت ںیہن دںی ےگ   ۔ وہ اےس وھگرات وہا ابرہ لکن
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ڈارٹک اےس کیچ رکےک اج اکچ اھت رسدی ںیم اینت دری ڑھکے رےنہ یک وہج ےس اس اک وخن مج اکچ ےہ سج یک وہج ےس وہ 

 ےب وہش وہ یئگ ۔

الہس راہ اھت اس ےن رھگ ںیم اس ابرے ںیم یسک  ڈارٹک ےک اجےن ےک دعب انحن لسلسم اس ےک اپس اھٹیب اس ےک اہھت ریپ

  وک ھچک ںیہن اتبای اھت

نکیل الص ںیم ہی بس ھچک اھبنسانل یھب اس ےک ےیل تہب لکشم اھت رجینیم اور ارٹکپسن ےک اسحب ےس ںیہک ہن ںیہک اس 

  بس ںیم اثہین اشلم یھت۔

ے وہےئ داھکی ےہ بج ہک ااسی ھچک یھب ںیہن اھت وہ ویکں ہک اثہین اک اکی وھجٹ ڑکپا اج اکچ اھت ہک حبص اس ےن اےس اب

 

کلی

 

ن
رہ 

  ںیہک ابرہ یئگ یہ ںیہن یھت آج اک دن انحن یک زدنیگ اک بس ےس ربا دن اھت

ڈارٹک ےن اہک اھت ہک اےس یسک یھب وتق وہش آ اتکس ےہ اس وتق رات ےک دو جب رےہ ےھت بج ہک انحن اےنپ وھبک 

ابرے ںیم وسےچ اج راہ اھت ایپس یک رپواہ ےیک ریغب سب ایس ےک   

ارگ وت اس بس ںیم اثہین اشلم یھت ہک وت وہ اےس تخس ےس تخس زسا دولا ہن اچاتہ اھت ۔نکیل اےس ہصغ اینپ الرپوایئ رپ آراہ 

اینپ اھت وہ ےسیک اےس وھچڑ رک الچ ایگ رصف اپچن ٹنم ےک ادنر ایک ےس ایک وہ ایگ اھت ارگ وہ حبص کت واہں ہن ےتچنہپ وت اشدی وہ 

  اعیش وک ہشیمہ ےک ےئل وھک اتھٹیب
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ےٹنھگ لمکم ہن وہ  24وہ وت دخا اک الھک الھک رکش اھت ہک اس ےن وتق رپ وپسیل یک دمد ےل یل وپسیل اک وت انہک اھت ہک بج کت 

  اجےئ وہ اس رطح اک وکیئ یھب سیک ںیہن ےل ےتکس

   یل یھتسیک وک ےنیل یک احیم رھبنکیل اس یک ےب ینیچ اور ونجن دےتھکی وہےئ ارٹکپسن ےن اس ےک 

اب سب اکی ابر اےس وہش آ اجےئ وت وہ وخد اثہین اک انم ےل رک اےس اس ےک ےیک یک زسا دولاےئ یگ ایھب وہ یہی بس ھچک 

وسچ راہ اھت ہک اےس اعیش وموجد ںیم اپکپکٹہ وسحمس وہیئ ۔وہ اےلگ یہ لپ اینپ اسری وسوچں وک اسڈیئ رکات اس ےک 

ںیم ٹیمس اکچ اھت ۔ووجد وک وخد   

  اےس اےنپ رقبی وسحمس رک ےک اعیش یب اس یک ابوہنں ںیم ٹیمس آیئ یھت

°°°°°° 

  وہا اھت ًانیقی وہ اجگ راہ

 

چ
   اھتاعیش کچ  ھکن یلھک وت وہ اس ےک ابلکل اپس ےب نیچ اس ل

ر رھپ ےس اس یک وکلپں ہپ آ ےئگاباکی لپ ےک ےئل وت وہ الب یہ یکچ یھت ہک وہ اہکں یھت نکیل اب اید آای وت آوسن اکی   

ے واہں دنب رک ےک یلچ یئگ اجنےن ےنتک ےٹنھگ وہ دروازہ اٹھکٹھکیت ریہ الچ الچ رک بس 
ش
ق

اس ےن ویکں اس ڑلیک رپ اابتعر ایک وہ 

 وک اینپ رطف وتمہج رکےن یک وکشش رکیت ریہ

ح ےس وںیہ سنھپ یئگ اس اک وفن کت وہ ڑلیک نکیل اافتق ااسی اھت ہک اسرا دن اس رطف وکیئ ایگ یہ ںیہن اور وہ ربی رط

  ےل رک اج یکچ یھت اےس رہ رہ رک اینپ ویبوقیف رپ ہصغ آای

  وہ ھجمس یتکس یھت ہک ہی دنچ ےٹنھگ انحن رپ ایک زگری وہیگ



 ھ ہن احل ریقفاں 
ُچ
پ 

و 
ُ

 

دا از ارجی اشہت  

 

www.shaheenebooks.com 

 

ےس اےس دھکی ریہ یھت انحن اےنپ رہچے رپ رظنوں یک شپت وک وسحمس رکےک آںیھکن وھکےل اےس دےنھکی اگل وج بک   

  اماھت اور رہچہ کیچ رکےن اگلاکریمی اجن مت کیھٹ وہ ان وہ اےلگ یہ لپ اھٹ رک ےتھٹیب وہےئ اکی لپ رھپ ےس اس اعیش 

انحن اس ےن ےھجم واہں اورپ دنب رک دای ۔ ںیم تہب ڈر یگل یھت ۔ںیم تہب الچیئ یھت ےھجم اگل ںیم وںیہ رم اجؤں یگ وکیئ 

رطح یکسس یھت بج ہک وہ اےس اینپ ابوہں ںیم ےجیھب اےنپ ےنیس ےس اگل  ںیہن آےئ اگ ےھجم اچبےن اعیش ےتہک وہےئ ربی

 اکچ اھت

وسری اجن ںیم ےن تہب دری رکدی ۔ نکیل آیئ رپوسم آدنئہ ایسی یطلغ ںیہن وہیگ ںیم ںیہمت اکی لپ ےک ےئل یھب  

 اگلےئ آہتسہ آہتسہ وبل راہ االیک ںیہن وھچڑوں اگ ۔ ہی بس ھچک ریمی الرپوایہ یک وہج ےس وہا ےہ وہ اےس اےنپ ےنیس ےس

  اھت

ںیہمت واہں اثہین ےل رک یئگ یھت ان وہ اےس اےنپ ےنیس ےس اگلےئ وپےنھچ اگل سج رپ وہ اہں ںیم رس الہیت اکی ابر رھپ ےس اس 

  یک ابوہں ںیم ٹیمس ریہ یھت

وبال اثہین اک وت ںیم وہ احل رکوں اگ وج اسری زدنیگ اید رےھک یگ وہ ےصغ ےس وھکےتل وہےئ   

   آپ وےسی دےتھکی وہےئ ےنہک یگلںیہن انحن مہ ھچک ںیہن رکںی ےگ مہ واسپ اےنپ رھگ ےتلچ ںیہ ںیم اہیں ںیہن رانک اچیتہ

ںیہن اعیش مہ یسک یک ےب ووقیف یک وہج ےس اینپ وخویشں وک رقابن رکںی ایسی ڑلیک وک اس ےک ےیک یک زسا ینلم اچےیہ اور 

 وت اکی ےتفہ ےک دعب یہ واسپ اجںیئ ےگ نکیل وہ ڑلیک اہیں ےس دیساھ لیج اجےئ مہ اہیں اکی ےتفہ ےک ےیل آےئ ںیہ

  یگ
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ارگ مہ وھتڑا اور ٹیل ےتچنہپ وت اجیتن وہواہں ایک وہات ںیم اس رپ اینپ ویبی ےک امرےن یک الپگنن اک سیک رکوں اگ ھچک یھب وہ 

  زدنیگ ذماق ےہ اس ےک ےیل ۔اتکس اھت ںیہمت واہں اور اس ڑلیک ےک ےئل ہی بس ھچک اکی ذماق ےہ

اےس اس ی زسا رضور ےلم یگ ہی ولگ وت اجےتن یھب ںیہن ںیہ ہک اینپ دنچ ڈنکیس یک وخیش ےک ےیل ہی یسک دورسے یک 

  اسری زدنیگ ربابد رک دےتی ںیہ

وک اس ےک ےیک یک زسا  اعیش ےک اینت دری اھجمسےن ےک دعب یھب وکیئ افدئہ ںیہن وہا اھت وہ اینپ ابت رپ اقمئ اھت ہک وہ اثہین

 رضور دولاےئ اگ اور اس یک دض رپ وہ یھب اخومش وہ یئگ ویکہکن وہ انحن وک ہصغ دالراہ یہ یھت

°°°°°°°° 

وھچڑو ےھجم ںیم ےن ھچک ںیہن ایک وہ ڑلیک وھجٹ وبل ریہ ےہ ۔ اثہین لسلسم ڈیلی اکلبیٹسن اک ہجنکش وتڑےت وہےئ وبیل 

ںیہن اس اک ہنم دنب رک دای اھتنکیل ڈیلی اکلبیٹسن ےک اکی ڑپھت    

آج یک ونوجان لسن ںیم رپکین اکی ہشن ےہ  ۔ وج ہک ونوجان لسن ںیم ربی رطح ےس الیھپ وہا ےہ رپکین اڈیک ولگ 

  ہی ںیہن اجےتن ہک ان یک اس وھچیٹ یس یتسم یک وہج ےس دورسے یک زدنیگ سک رطح ےس ربابد وہ یتکس ےہ

اہ وہیت ےہ وت رصف اور رصف اےنپ یتسم ذماق اور ارٹنرٹٹنم یک تہب اسرے اس یک اجن اج یتکس ےہ ۔اںیہن رپو

  اممکل ںیم رپکنی وک اکی انگہ وصتر ایک ایگ ےہ

  ہی اکی اےسی ہشن ےہ وج ااسنن یک زدنیگ ربابد رک داتی ےہ

ر اےسی یہ دنچ دنچ اممکل ںیم ان یک تخس زسا ریھک یئگ ےہ نکیل دنچ اممکل ںیم اس یک وکیئ تیثیح یہ ںیہن ےہ او

 اممکل ںیم اعم ااسنن یک زدنیگ اس ےشن اک اکشر وہ ریہ ےہ



 ھ ہن احل ریقفاں 
ُچ
پ 

و 
ُ

 

دا از ارجی اشہت  

 

www.shaheenebooks.com 

 

 ۔ 

زماق ےک اکی دح رقمر ےہ اےسی ذماق وج دورسوں یک داین ربابد رک دںی وہ ذماق ںیہن ہکلب انگہ ےہ اور ااسی یہ انگہ اےنپ 

 وکسن ےک ےیل اثہین رکےن اج ریہ یھت

 

 آج لک انحن رہ وتق اریای ںیم رےنہ اگل اھت اس اک زایدہ رت وتق اریای اںیہن واسپ آےئ وہےئ دنپرہ دن زگر ےکچ ےھت

ںیم زگرات اریای ےک ولوگں وک ایک ہلئسم ےہ اور اریای ںیم وکن یس زیچ یک رضورت ےہ وہ وھچیٹ ےس وھچیٹ زیچ ےس ےل رک 

یل یھت ربی ےس ربی زیچ اک ایخل رےنھک اگل اھت اریای یک ذہم داری اس ےن اےنپ دنکوھں رپ ےل   

اریای یک بس ولگ اےس اکی ااھچ ڈیلر ےنھجمس ےگل ےھت بس ےن یہ اےس یہ رجینیم انبےن اک ہلصیف ایک اھت ویکہکن وہ وپرے 

  اریای ےک ولوگں وک اکی یلمیف یک رطح رٹٹی رک راہ اھت

 وک اکی اسڈیئ رپ رھک رک وہ رصف اور رصف اریای یک الھبیئ ےک ےئل

 

چٹ عی
طی 
وسچ راہ اھت ہکبج دورسی  اےنپ ےصغ اور ڑلااک 

رطف وساسیٹئ  ںیم ایک وہ راہ ےہ اس یک یھب ربخ اےس ےنلم یگل یھت دمرث ڈنغوں اک اہسرا ےل رک اریای ےک ولوگں وک ڈرا 

  داکمھ رک وؤٹ احلص رک راہ اھت

 دمرث اک یہی اریای ےکدو نیت ولوگں ےن ابرہ ےک ولوگں اک اریای ںیم آرک ڈنغارگدی رکےن ےک اکشتی یھب یک یھت نکیل

انہک اھت ہک وہ بس اس ےک دوتس ںیہ اور اس ےک اریای ںیم آ ےتکس ںیہ ۔ اور ایس ابت رپ وساسیٹئ ےک ڈیہ اخومش وہ 

  اجےت ویکں ہک یسک یک یلمیف رٹیم ںیم ارٹن ریف رکےن یک اںیہن وکیئ ااجزت ںیہن یھت
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یئ یہی یھت ہک یسک رھگ ںیم ایک لچ راہ ےہ اس بس اک ان وساسیٹئ ےک الھبیئ ےک ابرے ںیم وسانچ ان اک اکم اھت نکیل اچس

  ےس وکیئ انیل دانی ںیہن اھت

ا  ےنیل رپ وبجمر رک ےک اوہنں ےن دمرث وک الب رک اھجمسےن یک 

 

ب

 

ش
چک ی
نکیل اکی دن وساسیٹئ ےک ولوگں اک اکشتی رکان اںیہن ا

ز رکےک اےنپ یہ اریای ےک ولوگں وک ڈراےن داکمھےن وکشش یک ہک اریای ںیم ڈنغہ رگدی رکان دنب رکو وت وہ ڈیہ وک رظن ادنا

  اگل

سج اک ارث ہی وہا اھت ہک ےک اس ےک اریای ےک ولگ اس ےس دب رک رےنہ ےگل ےھت اب ہن وت ڈیہ کت وکیئ اکشتی آ ریہ 

  یھت اور ان یہ دمرث وک رپاشیین اک اسانم رکان ڑپ راہ اھت

ےب ربخ ںیہن اھت نکیل انحن اچہ رک یھب اس ےک ےیل ھچک ںیہن رک اتکس اھت وہ  نکیل اریای ںیم ایک وہ راہ اھت اس ےس وکیئ یھب

دمرث اک اریای اھت واہں ےک اسرے ولگ دمرث اک اسھت دے رےہ ےھت ووگنٹ ںیم یھب زایدہ رت انم دمرث اک یہ آ راہ اھت اس 

  رطف ےک اریای ےس یسک ےن یھب انحن وک ووٹ ںیہن دای اھت

 اجات ےہ بت یہ اےس وپری وساسیٹئ یک ذہم داری ےلم یگ اور وہ دورسا اریای یھب اس ےک اڈنر ارگ انحن ووگنٹ ںیم تیج

آ اتکس اھت نکیل ارگ وہ ووگنٹ ںیم ںیہن تیج اکس وت دمرث وپرے وساسیٹئ رپ احوی وہ اجےئ اگ اور دمرث اور اس اک ابپ رصف 

ری وساسیٹئ اےھچ رطےقی ےس اجیتن یھت نکیل اس ےک ابووجد اور رصف وسیپں ےک ےیل اریای اک ڈیہ اننب اچاتہ اھت ہی وت وپ

  یھب اس ےک ڈر ےس اخومش ےھت
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اور اس بس یک وہج وہ ڈنغا اھت سج اک قلعت یسک تہب ڑبے ڈنغے ےس اھت اشدی یسک تہب ڑبے ڈنغے اک اھبیئ اھت ای اٹیب 

ولوگں یک دمد ےس دمرث وک رہ نکمم رطےقی ےس  اھت وج یھب اھت نکیل اریای ےک ےیل اکیف طحر انک اثتب وہ راہ اھت وہ اےنپ

 وپسرٹ دے راہ اھت سج ےک دبےل ںیم دمرث اس ےک ےشن یک رضورت وک وپرا رکات اھت ۔

اس رطف ےک اریای ےک ولوگں ےن دمرث ےک ابپ وک تہب اھجمسےن یک وکشش یک ےک آپ اک اٹیب طلغ ولوگں اک اسھت دے 

اسیٹئ ںیم الرک وساسیٹئ وک یھب رخاب رک اکچ ےہ نکیل اس ےک ابپ ےن سب راہ ےہ اور طلغ ولوگں وک طلغ رطےقی ےس وس

اکی اانپ یہ اہک ہک رتہب ےہ ہک وہ ولگ اےنپ اکم ےس اکم رےھک ان اک اٹیب رہ وہ اکم رکے اگ وج اریای ےک ےیل اےھچ رجینیم وک 

  رکان اچےیہ

للخ ادنازی ہن دے نکیل ان وک ھجمس ںیہن آراہ اھت  اس ےیل رتہب وہاگ ہک اس رطف اک وکیئ یھب ااسنن دمرث ےک اکم ںیم

  اریای ےک ولگ اےنپ قح ںیم آواز ویکں ںیہن ااھٹ رےہ ویکں دمرث یک ےب اج وھٹس اور دابؤ وک ربداتش رک رےہ ںیہ

ویکں وہ یسک ریغ ےک ڈر ںیم آرک اانپ قح ںیہن ےل رےہ ۔ اریای ےک ولوگں ےن دمرث اور اس ےک دوتس ےک ڈنغوں وک 

د یہ اےنپ آپ رپ احوی رک ایل اھت ان اک ڈر اےنت ربے رطےقی ےس ان ولوگں ےک دولں ںیم اھٹیب اج راہ اھت انحن اچہ رک وخ

  یھب ھچک ںیہن رک اپ راہ اھت

°°°°°°°° 

  ںیھت ۔یھب اھکےن رپ اس اک ااظتنر رک ریہ اسرا دن وساسیٹئ ںیم رہ رک وہ اکیف کھت اہر آای اھت رھگ آای وت ایم روز یک رطح آج

ایم ےن وبال اھت ہن ںیم اھکان اھک ولں اگ آپ رھپ یھب ںیم ااظتنر رکیت ریہ ںیہ وہ ان اک اماھت وچےتم وہےئ ان ےک اپس یہ ھٹیب 

  ایگ
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اہں اتپ اھت ہک مت اھکان اھک ےک آوےگ ںیم وت سب ںیہمت دےنھکی ےک ےیل اہمترا ااظتنر رک ریہ یھت ےنتک دن وہ ےئگ ںیہ ہن ںیہمت 

ومں ںیم زبی وہےئ وتق یہ ںیہن اتلم اسرا دن اہمترا رہچہ کت ںیہن دھکی اپیت ںیم ان ےک ےجہل ںیم تبحم یہ تبحم ان اک

  یھت

سب ھچک دن اور ایپری ایم اجن رھپ دےئھکی اگ آپ اک اٹیب وساسیٹئ اک رجینیم نب اجےئ اگ اور ولوگں وک تقیقح اک آہنیئ داھکےئ 

ل ںیم ںیہن وہےن دوں اگ دمرث اور اےکس ابپ وک اتگل ےہ ہک وساسیٹئ اک رجینیم نب رک وہ اگ وساسیٹئ ےک ولوگں اک طلغ اامعتس

  وساسیٹئ وک ولٹ ںیل ےگ وت ااسی ںیم وہےن ںیہن دوں اگ

ریمے اریای ےک رقتابی یھبس ولگ ےھجم یہ ووٹ رکںی ےگ اور اس ےک ولوگں وک اس ےن اس رطح ےس ڈراای وہا ےہ ہک 

اس ےس وکیئ یھب ووٹ ںیہن ےلم اگ نکیل ٹنمجنیم ںیم ارگ وکیئ ےھجم ووٹ رکںی وت وہ اتکس ےہ ریمے  ریما ںیہن ایخل ہک

  ےنتج ےک اچزسن نب اجںیئ

اور آپ اینت دری ویں رسدی ںیم ھٹیب رک ریما ااظتنر ہن ایک رکںی آپ وت اجیتن ںیہ ہن ہک رات اک اھکان ںیم وساسیٹئ ےک 

ے اھکےن ےنیپ یک رکف وھچڑے اور اینپ ھچک ذہم داری اینپ وہب مگیب رپ یھب ڈال یہ دںیولوگں ےک اسھت اھکات وہں وت ریم   

اجمل ےہ وج آپ یک رطح ااظتنر رکیت وہیئ یھبک ےلم وہ اکشتی رکےت وہےئ وبال وت ایم رکسما دںی اب اینپ الڈیل وہب ےک 

  الخف وت وہ نس ںیہن یتکس یھت ایس ےئل وت وفراً وبیل

رات دری کت اہمترا ااظتنر رکیت ےہ اہیں ھٹیب رک اور بج مت ںیہن آےت وت یھبک ادرھ وت یھبک ادرھ وھگیتم اےسی تم وہک وہ 

ریتہ ےہ اور رھپ کھت اہر رک وس اجیت ےہ ۔ےلھچپ ےتفہ مت ےن اس ےس ودعہ ایک اھت ہک وساسیٹئ ےک اکومں وک وھتڑا اسڈیئ اگل 

ایھب کت ںیہن وپرا ایک۔ رک مت اےس اس ےک رھگ ےل رک اجؤ ےگ سج ےس مت ےن  
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آج دورہپ وک ھجم ےس اہمتری اکشتی رک ریہ یھت ۔ وت ںیم ےن ہہک دای اٹیب انراض وہ اجؤ اس ےس وہ اس ےک یہ اسےنم اس 

  یک ربایئ رکےت وہےئ وبیل وت وہ رکسماےئ انب ہن رہ اکس

راض وہںنان سک ےس نکیل ریمی وصعمم وہب ےن اہک ہک ںیم ایک رکوں آپ اک اٹیب وت رھگ آات ںیہن وت  

الھب وکیئ رکات ےہ اینپ یئن ونیلی ویبی ےک اسھت ااسی دنپرہ دن وہ ےکچ ںیہ ںیہمت ینہ ومن ےس واسپ آےئ وہےئ نکیل 

  اجمل ےہ وج مت ےن اکی ابر یھب اس ےس اس یک ایم ےک رھگ اجےن دای

ری ہی اسرے اکم رکےت ںیہ ایم ےن وخد ںیہن اج یتکس وت مک ازمک اےس وت اجےن دو دو نیت دن زگر آیئ بج کت اہمت

  اھجمسےت وہےئ اہک

ںیہن ایم ںیہن وہ یلچ اجےئ یگ وت ںیم ےسیک روہں اگ ۔ںیم اینپ ویبی وک ںیہک اےلیک ںیہن اجےن دوں اگ  وساسیٹئ ےک اکم  

 متخ وہں وت وخد یہ ےل اجؤں اگ اےس اس ےک اسرے ےلگ وکشے یھب دوھ ڈاولں اگ ۔

یلی ویبی ہن اہک رکںی ھچک دن ںیم ہنیہم وہ اجےئ اگ امہری اشدی وک اب ذرا انشکی ںیم آ اجےئ اسس اور اب وت اےس یئن ون

 وہب واےل ڈراےم رشوع رکںی بج ںیم اشم وک رھگ واسپ آؤں وت ےھجم دوونں اکشںیئ  اگلیت وہیئ ےلم

آای بج ہک اس یک ابت رپ آیم  ہی دویتس ھجم ےس مضہ ںیہن وہ ریہ وہ ان اک اماھت وچےتم وہےئ اےنپ رمکے یک رطف  

 رکسماےئ انب ہن رہ ںیکس ۔

°°°°°°°° 

انحن ےن رمکے ںیم دقم راھک وت وہ وس ریہ یھت وہ رکسماےت وہےئ اس یک اجبن ڑبھ راہ ےہ اور کھج رک رنیم ےس اس 

 ےک امےھت وک وھچےت وہےئ ےھچیپ اٹہ نکیل اسےنم واےل وک وت ذرا ارث ںیہن وہا اور یہی ابت
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ربی یگل یھت انحن وک   

وہ اس ےک سمل ےس ااجنن وہ رک ےسیک وس یتکس یھت انحن وت اس یک سن سن ںیم ارت اجان اچاتہ اھت ۔وہ اس ےک وسےئ وہےئ 

  ووجد وک دھکی رک ےب وخد اس رک اس یک ہش رگ  وک اےنپ وبلں ےس وھچےن اگل

ےک سمل اک وکیئ ارث یہ ہن وہا سب رھپ ایک اھت رہ انحن نکیل اسےنم واال ووجد وت ےسیج وھگڑے دگےھ چیب رک وسای اھت سج رپ اس 

 وک زمدی ہصغ آےن اگل اور وہ اس یک رگدن رپ اج اجب اےنپ وبلں ےس ملظ ڈاھےن اگل

رھپ رس ااھٹ رک داھکی وت وہ آںیھکن دنب ےیک زیت زیت اسںیسن ےل ریہ یھت بلطم ےک ارث وت وہا اھت نکیل ڈیمم ےک اجےنگ اک 

اھت آاسن ےک اافلظ ںیم وہ اینپ انرایگض اک ااہظر رک ریہ یھت انحن دوابر اس ےس رھگ ےل اجےن اک ودعہ ایک وکیئ ارادہ ںیہن 

  اور دوونں ابر ںیہن ےل اج اپای

  اک رھبوپر ڈراہم رک ریہ یھت ۔اور ایس ےک ااہظر رپ رتحمہم اس ےس ابلکل ہنم ںیہن اگل ریہ یھت اور اجےتگ وہےئ وسےن

ھچک دن ااظتنر رک ول ںیم اہمترے رھگ ےل اجؤں اگ وہ حلص اک ڈنھجا رہلاےت وہےئ وبال نکیل ےک اسےنم اعوش وسری ایر سب 

  واےل رپ وکیئ ارث ںیہن وہا بلطم ہک وہ زمدی انراض رےنہ اک ارادہ ریتھک یھت

س وک وھچےن اگل اور اس ایک ایر اعوش مت وت یکپ وایل انراض وہیئگ اب ںیم ںیہمت انمؤں اگ ےسیک وہ رکسماےت وہےئ اس ےک ا

ےک بل اج ہب اج اس اک اکی اکی وقنش وک ڑبی دیقعت ےس وچم رےہ ےھت سج رپ اعوش اک رہچہ وخن ےنکلھچ اگل اور انحن یک 

  رشارںیت زمدی رھبےن یگل۔

اب مت امن ریہ وہ ای رھپ ںیم زایدہ رفی وہ اجؤں اس ےن رکسماےت وہےئ اس ےک اکونں ںیم رسوگیش یک یھت بلطم 

ف اھت ارگ اانپ الھب اچیتہ وہ وت انرایگض متخ رک دو ۔اص  
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وا انحن ایک ابت ےہ آپ ےک ربص یک وھتڑا اس عنم ںیہن ےتکس ےھجم سب یہی اسری رحںیتک رکین آیت ےہ بج ویبی انراض 

 زیت یتہک ےہ وہیت ےہ وت اےس سک رطح ےس انبای اجات ےہ اانت کت ںیہن اتپ آپ وک رہ زیچ ںیم بلطم وپرا رکان وہات ےہ تہب

سہ

 

ہ قہ  اگل رکہ ٹ
  اینپ زابن وک داوتنں ںیم داب یئگ ےہ ہکبج اس ےک ابت رپ ق

  بلطم ےک آاسن وظفلں ںیم مت ےھجم یبلطم ہہک ریہ وہ اب وہ اس رپ ربع امج  راہ اھت

اےس یبلطم ریما ااسی وکیئ بلطم ںیہن اھت انحن وھچڑ دے ےھجم وہ اس یک رظنوں ےس ےتچب وہےئ وبیل بلطم اصف اھت 

  وبل دای اب وہ اانپ بلطم وپرا رکےک یہ ےھچیپ ےٹہ اگ

ارے اےسی ےسیک وھچڑ دوں اب مت ےن ےھجم یبلطم ےہک دای ےہ وت رھپ ےھجم ریما بلطم وپرا رکےن دو وہ ےتسنہ وہےئ اس ےک 

  رہچے رپ اکھج اھت

 انحن ںیم انراض وہں ان اس یک دشت ےتہس وہےئ وہ ےب یسب ےس وبیل

 وت دو ںیم دعب ںیم انم ولں اگ انٰحن اس ےک اکونں ےک ول وک وچےتم وہےئ رسوگیش رکےک اےس اینپ ابوہں ںیم ایپر رکےن

 ٹیمس ایگ

ی اس یک 

 

 ھگلن
پ

ہکبج اب وہ اےس یہس ونیہمں ںیم بلطم اک بلطم اھجمس راہ اھت ۔ بج کت ہک وہ اس یک ابوہں ںیم 

  دشوتں وک ربداتش رک ریہ یھت۔

°°°°°° 

ےن وکن اس وتق اھت بج اس اک وفن ابر ابر ےنجب اگل اس ےن اکی رظنڑھگی یک رطح داھکی وج رات ےک  نیت رات اک ہن اج

  اچر یہ یھت اور رھپ اےلگ یہ ےحمل اانپ وفن ااھٹےن اگل اینت رات ےک سک اک وفن وہ اتکس ےہ
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  ایک وہا آس ایتن  رات ےک وفن ایک ریختی وت ےہ اس ےن آس اک وفن ااھٹ رک وپاھچ

ھچک ریختی ںیہن ےہ انحن دمرث اور اس ےک ڈنغے امہرے اریای ںیم ںیہ ہن اجےن ایک رک رےہ ںیہ ےھجم وت گل راہ ےہ ہک 

  اپھچ رک وکیئ ربی اچل لچ رےہ ںیہ مت  دلجی ےس آ اجؤ

ےک  ھچک دری ےلہپ روضان وہلٹس ےس رھگ واسپ آای وت اےس ھچک ڑھگڑب  وسحمس وہیئ ابرہ لکن رک اس ےن دمرث اوراس

ڈنغوں وک داھکی ےہ مہ ولگ پھچ رک ان اک اھچیپ رک رےہ ںیہ زیلپ مت دلجی آ اجؤ اس ےس ےلہپ ہک ہی وکیئ ڑبی ڑگڑب 

رکدںی  اےس وپری ابت اتب رک وفن رھک اکچ اھت بج ہک وہ رتسباکی رطف رک ےک دلجی ےس ااھٹ وہ آےنپ اریای رپ یسک مسق اک 

  رکس ںیہن ےل اتکس اھت

یسک ڑبے لیھک ںیم اسھپےن اک ارادہ راتھک اھت ای اشدی وہ اریای ےک ولوگں وک ربی رطح ےس اصقنن اچنہپےن  انیقی دمرث اےس

  واال اھت رگم وج یھب اھت وہ رکس ےنیل وک ابلکل ایتر ںیہن اھت

وضان وج ایس ےک وہ انتج دلجی وہ ےکس اس ہگج رپ اچنہپ اھت اہجں اس ےن اےس البای اھت اس ےک اسھت اکی ڑلاک اور یھب اھت ر

اریای ےس قلعت راتھک اھت اور وہلٹس ںیم راتہ اھت آج رات یہ اس ےن واسپ آان اھت واسپ آےت یہ اس ےن اےنپ اریای ںیم 

  اس وتق ان وک داھکی وت وفرا یہ اںیہن اتبای

ے نیت ڑلوکں وک انحن ایھب وہ دںیھکی وہ ڑلےک یلجب اکنٹپ ےک اسھت ھچک رک رےہ ںیہ اس ےن یلجب اکنٹپ ےک اسھت ڑھک

داھکی نج ںیم اکی دمرث اک دوتس ےہ وہ ڈنغا یھب اھت وہ ااہتنیئ ےصغ ےس ان یک رطف ڑباھ اےس اسےنم ےس آےت دھکی رک 

  وہ ڈنغے یھب ارلٹ وہ رک اس یک اجبن ڑبھ رےہ ےھت نکیل انحن رواک ںیہن
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دمرث وھتڑا وخزفدہ وہ اکچ اھت اس اک ارادہ  وہ آےگ ڑبےتھ وہےئ ان ونیتں یک درتگ انبےن اگل بج ہک ڑکپےن یک وہج ےس

 واسپ اجےن اک دل نکیل ہی ڑلےک ںیہی رپ ڑلایئ ڑگھجا رکےن ےگل ۔

ویکں آےئ ےھت مت اینت رات وک اہیں رپ وہ ان ونیتں وک ربی رطح ےس ٹیپ رک دمرث ےک رگابن ڑکپ رک وپےنھچ اگل ۔بج 

ےک وہ ڈڈنا اس ےک رس رپ اتگل ےہ وہ اینپ اٹگن یک دمد ےس ےھچیپ ااچکن ےھچیپ ےس  یسک ےن اس رپ ہلمح ایک اس ےس ےلہپ 

 ڑھکے ڑلےک وک امر اکچ اھت ۔

ویکی اکی ےکٹھج ےس ڈڈنا وھچڑات زنیم رپ رگا اھت آس اور اس ےک ابیق دوتس ومعق رپ چنہپ رک یہ ان ولوگں یک درتگ 

 ربی رطح ےس ڑلات وہا اےنپ دوتس اک اسھت انبےن ےگل بج ہک انحن اک اسرا دایھن ویکی رپ اھت وج ےشن یک احتل ںیم

  دےنی یک وکشش رک راہ اھت

وہ اس ےک رقبی آای اور اس ےک ےنیس رپ اانپ وبٹ رھک رک اےس وارن رکےن اگل دوھکی ڑلےک مت اچےہ ینتک یھب ڑبے 

ابپ وک لکش داھکےن ڈنغے ےک ےٹیب ویکں ہن وہ ریمی ذات رپ اانت اس رفق یھب ںیہن ڑپات ںیم اہمتری وہ احتل رکوں اگ 

  ےک القئ ںیہن روہ ےگ

   اانپ آپ ربابد رک رےہ وہاہمترا ابپ ڈنغا یہس نکیل ںیہمت ربایئ ےس اچبےن یک وکشش رک راہ ےہ نکیل اس ںیم  مت

ے اہوھتں زدنہ چب اجےئ اگریمایھب یھب وتق ےہ لھبنس اجؤ ہی وت دمرث ےہ ایس اقونین ےس قلعت راتھک ےہ ہی وت رھپ    

مت ںیہن وچب ےگ ںیم یسک ابرہ ےک ااسنن وک اینپ وساسیٹئ ںیم ربداتش ںیہن رک اتکس اور مت ےسیج ڈنغوں وک سک رطح نکیل 

ےس دیساھ رکان ےہ ہک انحن دنکسر اخن تہب اےھچ رطےقی ےس اجاتن ےہ ایس ےیل رتہب وہاگ ہک آج ےک دعب مت ےھجم اس 

   اتھچپؤےگ ھجمس رےہ وہ ان ریمی ابت وکاریای ںیم رظن ہن آؤ ان اہیں ںیہن اس رطف ورہن تہب
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آس ان بس اریای ےس دےکھ امر رک ابرہ اکنول نکیل اٹوگنں رپ ںیہن دگوھں رپ وہ آس وک اتہک وہا وخد اھٹ رک اےنپ رھگ یک 

 اجبن ڑبھ ایگ ہکبج اب اس اس ےک دووتسں ےن یہ یسک وک ہنم داھکےن ےک ےیل اھت

 

 

یکچ یھت۔ انحن تہب رصموف اھت ووگنٹ رشوع وہ  

انحن اک اسرا اریای ایس وک ووٹ دے اگ اےس نیقی اھت نکیل ہلئسم ہی اھت ہک انحن ےک اریای ےک ولگ مک ڑپ ےکچ ےھت انیقی دمرث 

سب وہ اکچ اھت ۔ ےن یہ انتیج اھت انحن تہب وکشش ےک ابووجد یھب اہیں آ رک ابلکل ےب  

یہ اشن ےب اینزی ےس اسےنم یک رکیس رپ ھٹیب رک اےس دھکی راہ اھت ووگنٹ متخ وہیئ وت رزٹل اک ااظتنر وہےن اگل دمرث ڑبے 

ےسیج ہہک راہ وہں اہر ابمرک وہ ہکبج انحن اخومیش ےس آےن واےل وتق ےک ابرے ںیم وسچ راہ اھت ارگ دمرث تیج ایگ وت 

  اجیتن یھتاس اک اریای اور ہی وساسیٹئ ربی رطح ےس ابتہ وہ اجےئ یگ اور ہی ابت وپری وساسیٹئ تہب اےھچ ےس

  وساسیٹئ یک ٹنمجنیم اس وتق اجیٹس رپ ڑھکی ہلصیف انسےن یگل یھت

 وہاتکس ےہ اہر ربداتش ہن رک اپؤ مت وہ اس ےک رقبی ڑھکا ےنہک اگل انحن اکی خلت یس رکسماٹہ 

 

 

اہیں ےس ےلچ اجؤ ح

  رکسما رک وساسیٹئ وک دےنھکی اگل

ےت ںیہ دمرث اور ںیم اس رطح ےس اہر رک ںیہن اجؤں اگ اور اکی اور ہلصیف ےنس ریغب اھبےنگ واےل وتق ےس ےلہپ اہر اج

 ےک ےلصیف اک ااظتنر رکےن 

 

ٹ

 

 می
ح
نچ

 

مٹ

ہلصیف ےنس ریغب اینپ تیج اک ہلصیف رکےن واال یھب الھکڑی ںیہن وہات ۔وہ اےس وجاب داتی 

  اگل
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اتکس ےہ اس بس ںیم دوونں دوونں یہ اپرویٹں ےن تہب اےھچ ےس اکم ایک ےہ وج وساسیٹئ یک رتہبی ےک ےیل ایک اج

ےناانپ اانپ رکدار اھبنای ےہ نکیل تیج وت یسک اکی یک وہ یتکس ےہ ۔ اور تیج ایس یک وہیگ سج یک ووگنٹ زایدہ ےہ سج 

ےک ےیل ولگ زایدہ اچےتہ ںیہ ہک وہ اس وساسیٹئ اک رجینیم نب رک اس وساسیٹئ  وک ڈنیہل رکے وت اب آےت ںیہ تیج یک 

 ےن ںیہن ہکلب آپ بس وعام ےن ایک ےہ ینعی ہک اریای ےک ولوگں ےن رطف آج اک ہی تیج 

 

ٹ

 

 می
ح
نچ

 

بچٹ
م

اک ہلصیف مہ ےن ای 

  اور اریای ےک ولوگں ےن اانپ ڈیلر نچ ایل ےہ

ورن اک االعن رکےت وہےئ دمرث ےن اھٹ رک اےنپ وکٹ ےک نٹب دنب ےیک ےھت ہکبج انحن اکی رظن اےس دھکی رک رس اکھج ایگ ۔ 

اافلظ ےن اس ےک دقومں ںیم زریجن ڈال دی یھتنکیل رجینم اےلگ     

وپری وساسیٹئ ںیم رصف ھچ ولوگں ےن دمرث وک ووٹ ایک ےہ سج ںیم اس ےک وادل وادلہ اور اس ےک اچر دوتس اشلم 

ںیہ ہکبج ان ےک العوہ اس ےک وپرے اریای ےک اسھت اسھت انحن یک وپری اریای ےن رصف اور رصف انحن وک یہ ووٹ 

  ایک ےہ

 مہ ےن اس وساسیٹئ وک اھبنسانل رشوع ایک ےہ ااسی یلہپ ابر وہا ےہ ہک اےنت اےھچ ےس یسک ےن وپری وساسیٹئ بج ےس

وپرے اریای وک اھبنسل ایل وہ اور اےنپ اریای ےک اسھت اسھت انحن ےن سج رطح ےس دورسے اریای یک دمد یک اور ان اک 

 ابامکل ڈیلر نب اتکس ےہ اور امہرے ےلصیف ےک تحت آپ بس وک اہسرا انب اس ےس ہی ابت اثتب وہیئ ےہ ہک انحن  یہ اکی

  ہی وخربخشی انسیئ اجیت ےہ ہک امہرا االگ رجینیم انحن دنکسر اخن ےہ

انحن ےک انم ےک اسھت یہ وپرے اہل ںیم اتایلں ےنجب یگل ہکبج واہں وموجد ھچ ولوگں وک ھجمس ںیہن آ راہ اھت ہک ہی ابزی 

 سک رطح ےس اٹل یئگ
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اسری اسری رات اجگ رک رصف اور رصف اےنپ اور دمرث ےک اریای یک دمد رک راہ اھت وہ اجاتن اھت ہک اس اریای ےک  انحن 

ولگ تہب زایدہ ڈرے وہےئ ںیہ دمرث ےن ڈنغوں اک اہسرا ےل رک سج رطح ےس ووگنٹ احلص رکےن یک وکشش یک وہ 

ایتر ںیہن ےھت اور اہجں یتخس اکم ںیہن رکیت وہ رنیم  اکی رجم اھت نکیل اس رجم ےک الخف آواز ااھٹےن ےک ےئل وہ ولگ

  اور وخش االخیق اکی رتہبنی اہسرا ےہ

اور انحن ےن اےنپ ایس اہسرے اک اامعتسل ایک اھت دمرث یک ریغ وموجدیگ ںیم وہ اریای وک وپری رطح ےس اےنپ قح ںیم رک اکچ 

 یہ اسھت دے رےہ ےھت نکیل نیع وتق رپ بج اھت ان ولوگں ےن اکی الپن انبای سج ےک اطمقب وہ ولگ دمرث اک

ووگنٹ یک ابری آیئ وت بس ےن انحن وک آؤٹ ایک ویکں ہک زدنیگ  ڈر رک زگارےن ےس رتہب اھت ہک وہ انحن ےسیج اکی اےھچ 

  رجینیم وک ووٹ دے رک اینپ زدنیگ آاسن رک ںیل

ےنیل ےک ےیل یسک یھب دح کت اجےن وک ایتر اھت اینت زایدہ  وپرا اریای وخیش ےس وھجم راہ اھت ہکبج دمرث اینپ اس ےبزعیت اک دبہل

  ےبزعیت ےک دعب وہ رس اکھج رک اےنپ دووتسں ےک اسھت واہں ےس لکن ایگ

°°°° 

دنپرہ دن ںیم انحن ےن وپرے اریای اک ہشقن دبل دای اھت اپور اہھت ںیم آےت یہ وہ رہ وہ اکم رک راہ اھت وج اےس اریای ےک ےئل 

 ہکبج اےسی ںیم دمرث اینپ ےبزعیت اور نلج یک آگ ںیم ربی رطح ےس لج راہ اھت آج لک وہ اےنپ یسک رتہب گل راہ اھت

  دوتس وک یھب ہنم ںیہن اگلات اھت سب دل و دامغ ںیم اکی یہ ابت لچ ریہ یھت ہک وہ اینپ ےبزعیت اک ااقتنم ےسیک ےل

رک رےہ ےھت ۔ بج ہک انحن اور اس ےک دوتس اریای ےک الص ربمم وہےن اک قح ادا   
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ھچک یہ دن ںیم رٹسم اور زسم رمعے ےک ےیل اجےن واےل ےھت ۔نکیل ہلئسم ہی اھت ہک وہ اینپ وہب وک یھب اسھت ےل رک اجان 

اچےتہ ےھت اےسی ںیم انحن دنکسراخن اک انہک اھت ہک وہ اینپ ویبی ےک ریغب اکی دن ںیہن رہ اتکس اور اریای وک وھچڑ رک یف ااحلل 

اجاتکس ویکہکن وپرے اکی ذہم داری اس ےک اکدنوھں رپ ےہ ۔وہ یہک ںیہن   

بج ہک ڈارٹکز ےن اعیش اانپ تہب ایخل رےنھک ےک ےئل اہک اھت ویکہکن وہ امسجین وطر رپ اکیف زمکور یھت اےسی ںیم اس وک رہ 

ر ایخل رےھک اگ اور وتق یسک ہن یسک یک رضورت یھت ۔ انحن ےن ان ےس ودعہ ایک اھت ہک وہ ان ےک وپیت ای وپےت اک رھبوپ

 اینپ ویبی اک انتک ایخل راتھک ےہ ہی وہ بس یہ اجےتن ںیہ ۔

 ےہ ۔ان دوونں یک وخیش یک امتم ون وکیئ ااہتن یہ ہن یھت ۔ نکیل بت 

 

ٹ

 

ی

 

ایھب ےلھچپ ےتفہ یہ اںیہن ہتپ الچ اھت ہک اعیش رپیچگٹ

 ومعق رفامہ ایک اھت وہ اس اعسدت وک وھچڑ یھب کت ان یک ٹیس رفنکم وہیکچ یھت ۔ اور اہلل ےن اںیہن اےنپ رھگ اپےن اک

 ںیہن ےتکس ےھت

ی اٹسرٹ وہیئ ےہ وہ آرام ےس ازگیزمی  دے یتکس ےہ ویکہکن ایھب ےس یہ وہ اس 

س

 

بچٹ

 

یچگٹ

ہکبج انحن ےن اہک اھت ہک ایھب رپ

ریمی ویبی وگار رےہ ہی یک اکیلہ وک ونٹ رکےن اگل اھت ایس ےئل اصف اصف ہہک دای ہک ںیم اس وساسیٹئ اک رجینیم وہں اور 

 ابت ےھجم وگارا ںیہن ۔

۔ اس ےک ےئل اچبری اعیش وک انحن اسیج رلٹہ زہڈنب )وقبل اعیش ےک (  یھب اھبنسانل اھت  

 امں ابپ ےسیج رسس اور اسس اک یھب ایخل رانھک اھت ۔

  اینپ ڑپاھیئ وک یھب وتہج دینی یھت

ےک انزک وصعمم دنکوھں رپ تہب اسری ذدہمارایں آیکچ یھتاور اب اےنپ ےبیب یک یھب رکین یھت ۔ ویکہکن اب اس    
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اور اےسی ںیم امم اباب یھب رمعہ ےئلیک اجےن واےل ےھت ۔وہ یھب رمعے ےک ےیل اجان اچیتہ یھت نکیل انحن ےن اس ےس ودعہ 

رمعے اک ایک ہک اےلگ اسل وہ اےس وخد اےنپ اسھت رمعے ےک ےئل ےل رک اجےئ اگ ۔ سج رپ اب وہ اےلگ اسل ہن رصف 

  ںیہن ہکلب اےنپ ےبیب اک یھب ااظتنر رک ریہ یھت اتہک ان ونیتں ہی اعسدت بیصن وہ

°°°°°°°° 

ایر بک کت اجںیئ ےگ آپ ولگ رمعے ےک ےئل اےنت دن وہ ےکچ ںیہ سٹکٹ آےئ وہےئ ایھب کت آپ اک ہی ہتفہ ںیہن 

 وہ آپ ولوگں یک وہج ےس ریمی ویبی ےک اپس زگرا بج دوھکی ریمی ویبی وک اےنپ اپس اھٹبای رےتہ وہ ہضبق امجےئ رےتہ

  ریمے ےئل اٹمئ یہ ںیہن ےہ وہ ےسیج یہ ابرہ ےس آای اھت وصےف رپ ےھٹیب وہےئ ان دوونں وک ےنہک اگل

بج ہک وہ دوونں اس یک ابت وک رظن ادناز رکےت وہےئ اعیش وک دہاایت دے رےہ ےھت ۔ اور رھپ اس ےس ٹہ رک اباب 

وہےئ وارن رکےن واےل ادناز ںیم اہک اکن وھکل رک نس ول انحن رہ نیت دن ےک دعب اےس امں ےن اس یک رطف دےتھکی 

 ےک رھگ ےل رک اجان اس یک امں اور نہب ےس ولماےن ےک ےیل ںیمہ زایدہ وتق گل اجےئ اگ واسپ آےت وہےئ ۔

وہا ےہ وت مہ دلجی واسپ ںیہن رمعے ےس وایسپ رپ مہ زایروتں ےک ےیل اجںیئ ےگ ۔ اہلل یک اپک وہگجں وک دانھکی بیصن 

  آںیکس ےگ نکیل ارگ اہمتری وکیئ یھب اکشتی یک ہن اس ےن وت آےت یہ اہمتری الکس رضور گل اجےئ یگ

ربخدار وج امہری یٹیب وک زایدہ گنت ایک اس یک رہ ابت امانن ۔اےس یسک مسق یک وکیئ نشنیٹ ںیہن وہین اچےیہ اورربخدار وج مت 

   آواز ںیم ابت یک اباب یتخس ےس ہہک رےہ ےھتےن اس ےس یتخس یک اویچن

ذرا اس ڈاےٹن اےس یھب کیھٹ ےہ اباب ںیم آپ یک اسری ابںیت امونں اگ نکیل اب سج رطح ےس آپ ےھجم ڈاےتن ںیہ   
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ںیہک ہک اےنپ ڈنبسہ اک ایخل رےھک اس یک اسری ابںیت امےن اور وضفل ںیم اکیبر دض رکےک اےس ہصغ ہن الےئ اور اکیلہ  

یتسس وھچڑ دے اب وہ ان دوونں وک دےتھکی وہےئ اعیش ےک ےیل دہاایت اتب راہ اھت اور   

رے وہےئ وہ رتہب وہ اگ ہک اینپ رونیٹ رپ 

 

ر
 ھگ

پ

 ےہ اےس ھچک یھب اتبےن یک رضورت ںیہن اٹیب یج ںیہمت 

 

چٹ کی
ف
امہری وہب رپ

 ےہ ںیہمت اباب اس یک ابت وک رظن ادناز وغر رکو کیھٹ ےہ مت اریای ےک رجینیم وہ نکیل واہں ےس زایدہ رھگ اک ایخل رانھک

 رکےت وہےئ وبےل سج رپ وہ ہنم وسبر رک ھٹیب ایگ

  بج ےس اشدی وہیئ یھت ہک انھجمس لکشم اھت ہک وہ ان اک داامد ےہ ای اٹیب 

  اجات اھت ۔ ےک امہمن اسیج ولسک ایکنکیل داامد وک یھب وت وی آیئ یپ رٹٹنمٹی اتلم ےہ اہیں رپ وت اس ےک اسھت یسک زربدیتس

°°°°°°°° 

رات وک رمکے ںیم آای وت وہ آےنیئ ےک اسےنم ڑھکی اےنپ آپ وک رہ رطف ےس دھکی ریہ یھت اس ےک رمکے ںیم آےت 

  یہ اس اک الہپ وسال روز واال وسال اھت

 ! انحن ایک ںیم ومیٹ گل ریہ وہں ۔ ۔

ںیم ایلانحن رکسماےت وہےئ اس ےک ےھچیپ آای اور اےس اےنپ ابوہں ےک اصحر    

ونیہمں ںیم مت  وگل وٹمل وہ اجؤ یگ ۔ اوررھپ مت اور یھب زایدہ ایپری وگل یگ وہ۔اےنپ وبلں ےس  5ےس4ایھب وت ںیہن نکیل 

  اس ےک راسخر وک وھچےت وہےئ وبال سج رپ اعیش اانپ رسخ رہچہ اکھجےئ اس یک ابوہں ےس ےنلکن یک وکشش رکےن یگل
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 مت اجیتن وہ ان وہ اس ےک اصحر وک وتڑےن یک وکشش رپ یتخس ےس وبال اھت سج وکشش اکیبر ےہ اور ےھجم دنسپ یھب ںیہن

  رپاعیش ےب سب یس وہ رک زماتمح رتک رکےت وہےئ اس ےک ےنیس ےس رس اکٹ یئگ۔

انحن اکی ابت وہکں انراض وت ںیہن وہں ےگ ہصغ ںیہن رکںی ےگ ھجم رپ وہ آےنیئ ںیم اےس دےتھکی وہےئ ےنہک یگل وت 

اےت وہےئ ہن ںیم رسالہایانحن ےن رکسم  

نکیل اجاتن اھت وہ رضور وکیئ ہن وکیئ ایسی وضفل ابت رکےن اج ریہ ےہ سج رپ اےس ہصغ آےئ اگ اور رھپ وہ ہشیمہ یک رطح  

 ودعہ الھب ےک اےس تہب اسرا ڈاےٹن اگ

 وہےئ اس یک رطف ڑمی ںیہن رکوں اگ ہصغ وبول ایک انہک اچیتہ وہ اس ےک اخومش رےنہ رپ وہ وبال اھت اعیش رکسماےت

 سج رپ وہ اس یک رمک ںیم اہھت ڈال رک اےس اےنپ اسھت اگل اکچ اھت ۔

یئ یھت ہک وہ ےنہک یگلانحن ارگ ےھجم ھچک وہایگ وت آپ دورسی اشدی رک انیل ان اجےن اس ےک دامغ ںیم ایک امس   

ت یک ااجزت دے ریہ انحن ںیم اچیتہ وہں ہک ریمے اجےن ےک دعب آپ وخش رںیہ ںیم وخد آپ وک اس اب

 ۔۔۔۔۔۔۔

س رک ریہ یھت ۔اعیش ۔۔۔۔ آواز ںیم ااہتن یک یتخس یھت ہکبج ایسی یہ یتخس رپ اینپ رمک رپ یھب وسحم  

ینتک ابر عنم ایک ےہ وضفل ابںیت رکےن ےس نکیل ںیہمت ھجمس ںیم ںیہن آیت ریمی ابت مت رنیم ےک القئ یہ ںیہن وہ۔۔مت 

ڈااتٹن روہں ۔اچیتہ وہ ہک ںیم ںیہمت رہ وتق   

 اےھچ اخےص ومڈ اک ڑیبا رغق رک دای وہ اس ےس دور ےتٹہ وہےئ ےصغ ےس وبال ۔
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انحن زیلپ انراض ہن وہں ںیم وت سب اےسی یہ ابت رک ریہ یھت اعیش ےن انمےن یک وکشش یک سج رپ انحن اس ےک اہھت 

 آپ ابرہ وصےف رپ ھٹیب رک رگسٹی اک 

 

ن

 

بچٹ
چق ن

 اگ  ۔ اجنےن اعیش وہا ایک اھت دوھاں اڑا راہ وہرپ اکٹھج رمکے ےس ابرہ لکن ایگ 

اب وت وہ ارثک یک ایسی یہ ابںیت رکےن یگل یھت سج ےس انحن اک ومڈ رخاب وہ اجات وہ وت اس ےک ریغب اسسن ےنیل ےک ابرے 

 ںیم ںیہن وساتچ اھت اور وہ ےسیک دایمئ دجایئ یک ابںیت رک یتیل یھت۔

ن انراض وہ ہک اب ےھجم انمان وہاگ ویکں رکیت وہں ںیم ایسی وضفل ابںیت ۔وہ وخد اف ایک وہ اجات ےہ ےھجم یھبک اھبکر انح

وک ڈاےتٹن وہےئ رمکے ےک دروازے رپ آ ریک اہجں ےس ابرہ وھتڑے یہ افےلص رپ انحن وصےف رپ اھٹیب رکیسٹی یپ رک راہ 

  اھت

°°°°°°°° 

 ریما ےب یب انراض وہ ایگ ھجم ےس

اگ ۔ وہ رمکے ےک دروازے ےس ذرا اس رہچہ ابرہ اکنل رک وبیتل اور رھپ پھچ اجیت ۔ہکبج ریما ابوب ابت یھب ںیہن رکے  

  اس ےک ادناز رپ انحن اینپ رکسماٹہ دابےئ اےس زمدی گنت رکےت وہےئ وصےف رپ یہ ٹیل ایگ

 آپ اہیں ویکں وس رےہ ںیہ اںیھٹ رمکے ںیم ںیلچ  اہیں ویکں ٹیل ےئگ ںیہ  ایک وسںیچ ےگ ام

 

 

ام اباب یک ںیم ای اہلل ح

 ےن آپ وک رمکے ےس اکنل دای ںیم اینت یھب اظمل ںیہن وہں وہ اس اک اہھت ڑکپےت وہےئ ےنہک یگل

مت تہب اظمل وہ اعیش ۔۔ تہب تہب اظمل ریمی وسچ ےس یھب زایدہ اظمل ہی وج اہمترا وصعمم رہچہ ےہ ہن اس ےک ےھچیپ اکی 

یسک اک یھب دل وپری رطح ےس داھک اتکس ےہ وہ اس اک اہھت اےنپ اہھت ںیم تہب افسک اور اظمل ااسنن اپھچ ےہ وج یھبک یھب 

  ےتیل وہےئ ریسسی ابت اس ںیم وبل راہ اھت
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وسری انحن ریما ارادہ آپ وک رہٹ رکےن اک ںیہن اھت ںیم رصف اکی ابت ہہک ریہ یھت ہک ومت بس وک آین ےہ آج 

ے ےک اسھت رںیہ ںیم وت سب ہہک ریہ یھت ہک ارگ ںیم ہن ںیہن وت لک یہس رضوری ںیہن ہک مہ اسری زدنیگ اکی دورس

رںیہ وت دخا ےک ےیل اینپ زدنیگ وک روک تم دےئجی اگ وہ اس اک رہچہ دےتھکی وہےئ اس ےس ےنہک یگل بج ہک انحن وک اس یک 

  ابوتں رپ زمدی ہصغ آےن اگل سج رپ اُس اک اہھت کٹھج رک رکوٹ ےل رک وصےف یک رطف وہایگ

ف دںیھکی ابت ںینس ریمی اجےتن ںیہ بج ےس امہری اشدی وہیئ ےہ وکیئ اکی دن ااسی ںیہن زگرا ہک انحن ریمی رط

ےھجم ہی وسحمس وہا وہ ہک آپ یک تبحم ںیم ریمے ےئل یمک آریہ ےہ دن ہب دن یک تبحم ڑبیتھ یلچ اجریہ ںیہ اور ےھجم 

  آپ یک ڑبیتھ وہیئ تبحم ےس وخف آ راہ ےہ

داع امیتگن وہں ۔ وہ مہ دوونں وک دجا ہن رکے ۔ ںیم اجیتن وہں آپ ےک  انب ریما وکیئ ووجد ںیہن ںیم دن رات اہلل ےس ہی  

ےہ ںیم ابلکل متخ وہ اجؤں یگ نکیل ےھجم ااسی گل راہ ےہ ہک ارگ ںیم ہن ریہ وت آپ یھب ںیہن رںیہ ےگ اور ںیم ہی ںیہن 

  اچیتہ

  ںیم سب ہی اچیتہ وہں

 ہک مت ایک اچیتہ وہ ای ںیہن ںیم وخش وہں اہمترے اسھت ںیم ںیہن رکان اچاتہ دجایئ یک سب رک اعیش ںیم ںیہن اننس اچاتہ

ابںیت ۔ ےھجم یھب ڈر اتگل ےہ ےھجم یھب وخف آات ےہ دجایئ ےس اس ےس تم رکو ہی اسری ابںیت ےھجم ااسی اتگل ےہ ہک وکیئ 

 ریمے ادنر وکیئ ےھجماکٹ راہ ےہ ۔

 سج رپ اعیش مہس رک اکی دقم ےھچیپ یٹہ نکیل اےلگ یہ لپ وہ اس اک اہھت اھتم رک اےس اس رپ وہ اویچن آواز ںیم الچای اھت

 اےنپ اورپ ایگ اکچ اھت ۔
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اعیش ےھجم ںیہن رکین ایسی ابںیت سج ںیم مت ہن وہ ۔ ےھجم ںیہن ینیج ایسی زدنیگ سج ںیم ریمی اعیش ہن وہ وہ اےس اینپ 

ےنیس رپ رس رھک ےت وہےئ اعیش یھب اےنپ دامغ ےس اسری وسوچں وک ابوہں ںیم ےتٹیمس وہےئ وبال بج ہک اس ےک 

 الٹھجےت وہےئ اس یک دڑھونکں یک آواز ےننس یگل سج یک رہ دڑھنک ےک اسھت اعیش اک انم وجڑا اھت

 

  دو ےنیہم دعب

   وبل راہ اھتدمرث رمح رکو ھجم رپ دخا ےک ےئل سب وھتڑا اس دے دو وہ اس ےک اسےنم اہھت وجڑےت وہےئ

وھکی ویکی مت ارلڈیی تہب زایدہ ےل ےکچ وہ اس ےس زایدہ ول ےگ وت رم اجؤ ےگ اور وےسی یھب وت ےھجم ےسیپ وت دےتی ںیہن اور د

اہمترے وہےن اک وکیئ افدئہ وت ےہ ںیہن ےھجم دخا ےک ےیل ریمی اجن وھچڑو مت ےس وت اانت ہن وہاکس ہک ےھجم اس وساسیٹئ اک 

   رےتہ وہرجینیم انب دو وےسی وت ڈنغے ےنب

اور وہ ایک ۔۔۔ ھچک یھب ںیہن وکیئ اواقت ںیہن ےہ اہمتری ..اےنپ ابپ یک  ڈنغا رگدی رپ اڑکداھکےن واےل اہمتری 

اواقت ایک ےہ زدنیگ یک بس ےس ڑبی یطلغ یک ںیم ےن ںیہمت اےنپ اسھت رھک رک آج اہمتری وہج ےس ںیم رجینیم ںیہن 

چ ےس ڈرا کت ںیہن ےتکس مت وساسیٹئ

 

 واولں وک اور ںیہمت ھجم ےس ڈرزگاچےیہ وہ یھب رفی اک اہمترے ابپ اک ےہ ایک انب ھت

 وہ ویکی وک داکھدےتی وہےئ وبال ۔

وےسی یھب اب وت اےس اس ےس وکیئ اخص بلطم اھت ںیہن سج ےس یک وہج ےس وہ اس ےس دویتس انب رک راتھک ہی وت دمرث یھب 

یئ اخص رفق ںیہن ڑپاتھجمس اکچ اھت ہک ویکی ےک وہےن ےک ہن وہےن ےس وک  
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وا بج ںیہمت ھجم ےس افدئہ وہ راہ اھت ریمی وہج ےس مت بس وک ڈراےن ںیم اکایمب وہ رےہ ےھت بت وت ںیم اہمترا دوتس 

اھت اہمترا ایر اھت اہمترا بس ھچک اھت اور اب بج ںیہمت گل راہ ےہ ہک مت رجینیم ںیہن نب ےتکس ںیہ وپری وساسیٹئ اہمترے 

 ےہ وت ریمے اسھت اس رطح ےس رک رےہ وہ بج ہک مت ےن ھجم ےس ودعہ ایک اھت ہک ںیم بج وہکں اگ اہھت ےس لکن یکچ

بت مت ریمی رضورت وپری رکو ےگ اور اواقت یک ابت ایک رک رےہ وہ ںیم آج یھب اچوہں وت ںیہمت اکی یہ ااشرے رپ 

   داین ےس اغبئ رک اتکس وہں اب وہ اےس دیکمھ دے راہ اھت

رکے ہک داین ےس اواقت ےہ ریتی ایک اتکس ےہ اےنپ ابپ ےک انم ےک ریغب اسسن کت ںیہن ےل اتکس ہی کلم  وت ےھجم اغبئ

ہی وپرا رہش رصف اور رصف ھجت ےس اس ےیل ڈرےت ےہ ویکہکن املسن اپاش اک اٹیب ےہ وت ورہن وکیئ وپاتھچ کت ںیہن اور اس 

ایک ےہ ریتی ولزر ےہ وت ان رمد یہک اکرپ ربع امج راہ ےہ اانت ۔ ںیہن ڈرات ںیم ھجت ےس اواقت    

اسال ان رمد ھجم ےس آ رک اقمہلب رکات ےہ دعف وہ اہیں ےس ھچک ںیہن ےلم اگ ےھجت آج ےک دعب ریمی وساسیٹئ ںیم دقم کت 

ںیہن رانھک اسےل ۔دمرث ےن ےشن ںیم اےس داکھ دای اھت ہی اجےن ریغب ےک ویکی ےشن ںیم ڑلڑکآےت وہےئ سک اجبن رگا 

وت بت وہا بج اس ےک دووتسں ےن الچےت وہےئ ویکی اک انم ایل ااسحس   

دمرث ےن ےھچیپ ڑم رک داھکی وت وہ ےھچیپ رےھک ےشیش رپ رگا ربی رطح ےس ڑتپ راہ اھت دمرث ےک اہھت ریپ ربی رطح ےس وھپل 

  ےئگ اور یہی احل ابیق اس ےک دووتسں اک یھب اھت

وکشش یک نکیل وہ ےلہپ یہ رم اکچ اھت اس ےن دمرث وک ربی ربخ انسیئ اکی دوتس ےن تمہ رک ےک اس یک رطف ڑبےنھ یک 

دمرث اےنپ آپ وک ےل رک تہب ربھگا ایگ ویکہکن اس ےس زدنیگ ںیم یلہپ ابر اانت ڑبا انگہ وہا اھت وہ یسک اک اقلت نب اکچ اھت اب 

 وت املسن اپاش ےن اس یک اجن ےل ینیل یھت ۔
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م ےس روےنک یک رھبوپر وکشش رکات راہ اہجں یٹیب وک آزاد ایخیل ےن آ ریھگا ویہ ےٹیب وک امیلسن اپاش اےنپ وچبں وک رہ طلغ اک

ےشن ےن ربی رطح ےس اینپ ٹیپل ںیم ےل ایل اور اس یک وہج ےس آج وہ ومت ےک ہنم ںیم اج اکچ اھت ۔ املسن اپاش وک اےنپ 

  یہ انگوہں یک تہب ربی زسا یلم یھت

ےس وکحتم ےیک وہےئ اھت وںیہ اےنپ وچبں ںیم اس یک اجن  یھت نج ےک ےیل وہ ھچک اہجں وہ وپرے رہش رپ ڈنغا رگدی 

یھب رکےن وک ایتر اھت اور اب بج اےس ہی ہتپ ےلچ اگ ہک اس اک اٹیب ےشن یک احتل ںیم دمرث انیم آدیم ےس امرا ایگ وت دمرث یک 

  ومت وت آین یہ یھت
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دمرث ےن ربھگاےئ وہےئ وپاھچ ےلچ اگ ہک ہی ریمے اہوھتں ےس رما ےہ مت چس ہہک رےہ وہ ہن اعرف یسک وک ہتپ وت ںیہن  

مت ربھگاؤ ںیہن دمرث اس رطح ےس ڈرےت روہ ےگ وت ًانیقی مہ بس ولگ سنھپ اجںیئ ےگ دوھکی مہ اس یک الش وک انحن  

 ےک اریای ںیم کنیھپ آںیئ ےگ رجینیم وہ ےہ بس ھچک ایس ےن یہ اھبنسانل ےہ

ےہ وت اس ںیم مہ ولگ ایک رک ےتکس ںیہ اور وےسی یھب وت انحن ےن اہک اھت ہک ارگ اس ےن اس ےک اریای  اب اس رپ ازلام اتگل 

  ںیم اپؤں ںیم راھک وت وہ اےس اجن ےس امر دے اگ

ن ےگ ہک مہ وت اس ےس ےلم یہ ںیہن لک اور اس یک الش وک اس ےک اریای 
 
کہ

ارے مہ رپ کش یھب ںیہن اجےئ اگ مہ وت 

ںیہںیم کنیھپ آےت   

وہ اجےن اور املسن اپاش اجےن امہرا انم یھب ںیہک ںیہن آےئ اور مہ وت وےسی یھب اس ےک دوتس ںیہ مہ رپ وکیئ کش  

  ںیہن رکے اگ اعرف ےن اھجمسےت وہےئ اہک



 ھ ہن احل ریقفاں 
ُچ
پ 

و 
ُ

 

دا از ارجی اشہت  

 

www.shaheenebooks.com 

 

ادنر ےس بس یہ ڈرے وہےئ ےھت ہی وکیئ ومعمیل ابت وت ہن یھت ہک رہش ےک بس ےس ڑبے ڈنغے ےک ےٹیب اک لتق وہان 

تم وت رضور آےئ یگ املسن اپاش اس رطح ےس اخومش وت رہزگ یہ ےھٹیب اگاب وت ایق   

وہ وج اےنپ ےٹیب وک رہ ربی اعدت ےس وفحمظ رےنھک ےک ےئل رہ نکمم وکشش رکات ےہ الھب ےسیک نکمم ےہ ہک اس ےک ےٹیب اک 

 لتق وہاجےئ اور وہ اخومیش ےس اہھت رپ اہھت درھے اھٹیب رےہ ۔

   کنیھپ رک آےئ ےھت ان ےن رکان اھت وہ دوونں ویکی یک الش وک الہ ےک اریای ںیمنکیل اب وج یھب رکان اھت
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دےئھکی انحن اصبح الش آپ ےک اریای ےس یلم ےہ اور آپ ےن اںیہن دیکمھ دی یھت ہک ارگ وہ اہیں رپ دوابرہ رظن آےئ 

 ںیہ اور اقونن اک اشک آپ یک رطف اجراہ وت اےنپ اجن ےس امر دںی ےگ ےلہپ یھب آپ ولگ اہاھت اپیئ اور ڑلایئ رک ےکچ

  ےہ وہ حبص ےس انحن وک ربی رطح ےس ریھگےئ وہےئ ےھت

نکیل ارٹکیپس ںیم ےن ھچک ایک ںیہن ےہ اور ہن یہ ےھجم اس بس اک ڈر ےہ ڈرات وت وہ ےہ وج انگہ اگر وہ۔ریما اس بس ےس وکیئ 

ںیم اس اک ذہم دار رضور وہں ۔ اور ںیم آپ ےک اسھت  واہطس ںیہن ےہ اہں نکیل ہی لتق ریمے العےق ںیم وہا ےہ وت

وپری رطح ےس وکآرپٹی رکےن یک وکشش یھب رکوں اگ نکیل آپ سج رطح ےس ھجم رپ ازلام اگل رےہ ںیہ ہی آپ اک 

جا ل آپ ےک اپس وکیئ وبثت ںیہن ےہ ےھجم رجمم رہھٹاےن ےک ےیل انحن ےن دھجمساری ےس اہک
فل
  رطہقی ابلکل طلغ ےہ 

ن اصبح بس ےس یلہپ ابت ہی ےہ ہک دیکمھ آپ ےن اںیہن دی یھت اور دورسا وہ وکیئ اعم ااسنن ںیہن ہکلب دےھکی انح

  املسن اپاش اک اٹیب ےہ املسن اپاش وکن ےہ ہی وت آپ اجےتن یہ وہےگن ہک یسک اعترف ےک اتحمج وت وہ ےہ یہ ںیہن
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آپ ارقار رجم رک ںیل ۔ورہن وساےئ اتھچپےن ےک  املسن اپاش اےنپ رطےقی ےس اس ےک اقلت کت ںیچنہپ رتہب ےہ ہک

 ھچک ںیہن رےہ اگ آپ ےک اپس وہ اےس ڈراےت وہےئ وبال انیقی املسن اپاش ےک ڑکٹوں رپ ےنکب واال اکی دغار  اھت ۔

 انحن دنکسر اخن ےن یھبک اتھچپان ںیہن اھکیس اور اہجں ریمی یطلغ وہ واہں ںیم اےنپ رجم وک وبقل رک اتیل وہں اہیں ںیم

ےن ھچک ںیہن ایک اور رتہب ےہ ہک آپ املسن اپاش یک وھٹس امجہن وھچڑ دںی آپ اےنپ کش یک اینبد رپ ےلھچپ وچسیب ےٹنھگ 

ےس ےھجم اہیں ےھٹیب وہےئ ںیہ اور کش یک دمت سب اینت یہ وہیت ےہ وت ںیم اب اج راہ وہں اےنپ اریای ںیم ارگ اس ےک 

رت وہ وت ںیم احرض وہںاس ںیم ریمی یسک یھب رطح یک دمد یک رضو   

ےلھچپ وچسیب ےٹنھگ ےس اہیں وپسیل نشیٹس ںیم اھٹیب ان اک کش دور رکےن یک وکشش رک راہ اھت ہن اجےن وکن اھت واقص 

اپاش اک اقلت سج اک ازلام  اس ےک رس ہپ اگل ایگ اھت اس ےن اےس دیکمھ دی یھت ہک ارگ وہ اس ےک اریای ںیم دوابرہ رظن آای وت 

ھت تہب ربا ولسک رکے اگ نکیل اس اک بلطم ہی ںیہن اھت ہک وہ اےس لتق رک دے اگ اور تہب اسرے وہ اس ےک اس

  وتق ےس وت انحن ےن وت اےس داھکی کت ںیہن اھت

امام اور اباب دو امہ ےک دعب اےلگےتفہ واسپ اپاتسکن آےن واےل ےھت وہ اور اعیش وت ان یک وایسپ رپرسرپازئ ںیم ان یک وڈیگن 

یک اپریٹ یک ایترایں رک رےہ ےھت اور ااچکن ویکی یک الش یلم وہ یھب ایس یک اریای ےس سج اک ازلام یھب ایس ےک  اوینررسی

  رس ہپ آ اکچ اھت وہ ان دوونں ےک آےن ےس ےلہپ ےلہپ یہ اس ےک اس وک متخ رک دانی اچاتہ اھت نکیل اشدی اب ہی سیک ابمل انلچ اھت
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ھک یک وکیئ ااہتن ہن یھت آےنپ وج اولکےت ےٹیب یک الش وک دھکی رک وہ ڈنغا امن ااسنن یھب وٹٹ رک رھکب املسن اپاش ےک ےصغ اور د

  اکچ اھت داین ےک اسےنم دردنہ الہکےن واال ااسنن آج تہب ربی احتل ںیم اےنپ ےٹیب یک الش ےپ ڑتپ راہ اھت
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ےٹیب یک الش وک دھکی رک سج رطح ےس ڑتپ راہ اھت اپاش وک بلطم اھت وت رصف اور رصف اےنپ ےٹیب ےک اقلت ےس وہ اےنپ 

  وےسی یہ اس اک وخن وھکل راہ اھت اےنپ ےٹیب ےک اقلت وک اجن ےس امر دےنی ےک ےئل

وہ انحن ےک ابرے ںیم وہ اسری اافنرنشیم ارگ کیھٹ رک اکچ اھت اس ےک ےٹیب وک دیکمھ دی یئگ یھت ہی یھب وہ اج اکچ اھت دمرث 

ےک داںیئ ابںیئ ڑھکے اس ےک دھک ںیم ربارب ےک رشکی وہ رےہ ےھت اور اعرف اس وتق اپاش   

 ۔

ہی اجےتن وہےئ یھب ہک ارگ اےس ہتپ لچ ایگ ہک اس ےک ےٹیب وک امرےن واال وکیئ اور ںیہن ہکلب ایس ےک اسےنم ڑھکے یہی 

ن وک اھپےن اور اس دو ڑلےک ںیہ وت وہ اںیہن ومت ےک اھگٹ ااترےن ںیم اکی ڈنکیس ںیہن اگلےئ اگ اور اس وتق انح

  سیک ےس اچبےن ےک ےیل رہ نکمم وکشش رک رےہ ےھت

ہکبج املسن اپاش اےنپ ےٹیب ےک اقلت وک ومت ےک اھگٹ ااترےن ےک ےئل ایتر وہ اکچ اھت ۔اس ےن وسچ ایل اھت وہ انحن وک 

زدنیگ ےس ایسی ومت دےی اگ ہک وہ ڑتپ رک رمے اگ سج رطح ےس اس ےن اس ےک بس ےس زعزی یتسہ وک اس یک 

  دور رک دای اھت ایس رطح ےس وہ یھب اےس ڑتےنپ رپ وبجمر رکدے اگ

ہکبج دورسی رطف انحن اس ےک ےس لمکم وطر رپ اانپ اہھت اکنل اکچ اھت رصف کش یک اینبد رپ وپسیل اےس رگاتفر ںیہن 

 اھت ہک وہ اس سیک ںیم رکیتکس یھت اور وپسیل ےک اپس اس ےک الخف وکیئ وبثت ںیہن اھت ہک انحن اک سب اانت یہ انہک

رجینیم وہےن ےک انےط اشلم ےہ اور وہ رہ نکمم رطےقی ےس دمد یھب رکے اگ نکیل وکیئ یھب اےس وھجےٹ سیک ںیم 

  ںیہن اسھپ آاتکس
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ت اعیش تہب رپاشین یھت وہ وت امام اباب وک بس ھچک اتب دانی اچیتہ یھت نکیل انحن ےن اےس اھجمسای ہک ہی اینت یھب وکیئ ڑبی اب

ںیہن ےہ سج رپ امام اباب وک رپاشین ایک اجےئ اےلگ ےتفہ کت وہ ولگ  وےسی یھب اہیں آ اجںیئ ےگ وت اںیہن رپاشین رکےن یک 

 ایک رضورت ےہ

اس یک رپاشیین وک وہ ھجمس راہ اھت اور آج لک وت وہ زایدہ یہ ربھگایئ وہیئ یھت اور اس یک ایٹل دیسیھ ابت وت انحن وک ہصغ 

 دالیت یھت۔

ور رھپ بج اس یک ابںیت نس رک وہ اےس ڈااتن اھت وت اس اک روان دوھان اور امام اباب ےس اس یک اکشتی رشوع وہاجیت سج رپ ا

 انحن ےبسب وہ اجات اہں نکیل ہصغ یھب تہب آات اھت
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دروازہ وھکاتل وہں مت ابلکل ایتر اعیش مت ایتر وہان وکیئ ڑگڑب ںیہن وہین اچےیہ وہ ولگ آ ےئگ ںیہ اشدی دروازہ جب راہ ےہ ںیم 

ل رک یکچ یھت۔
مک
م

  رانہ وہ اےس ےتہک وہےئ دروازے یک رطف اھباگ اھت ہکبج اعیش زیم رپ کیک رھک رک ایتری 

انحن ےن دروازہ وھکےتل وہےئ اےنپ امں ابپ وک رسرپازئ دانی اچاہ نکیل اسےنم ڑھکے صخش ےن انب اےس وبےنل اک ومعق 

دے امرا وہ اس ےلمح  ےس لھبنس ںیہن اپای اھت ایس ےیل دور اج رک زنیم رپ رگا نکیل ریحت ےس  دےی روڈ اس ےک ہنم رپ

 آےن واےل اس صخش وک دھکی راہ اھت وج ہن اجےن ویکں آےت ںیہ اس رپ ویں اجراحہن وار رک راہ اھت ۔

ری ںیم انحن ربی رطح وخن ےس اکی ےک دعب دو اور دورسے رسیتے ےک دعب اگلاتر وہ اےس امرات یہ الچ ایگ وھتڑی یہ د

ھل رک رھک دای اھت آرخ ویکں وہ صخش اےس امر راہ اھت آرخ ایک 

ی ک

تل تپ زنیم رپ ڑپا اھت ااچکن وہےن واےل ےلمح ےن اےس 

 دینمش یھت اس صخش یک انحن ےک اسھت ۔



 ھ ہن احل ریقفاں 
ُچ
پ 

و 
ُ

 

دا از ارجی اشہت  

 

www.shaheenebooks.com 

 

مح ہن ایک اےلگ یہ بج ہک اس ےلمح رپ اعیش زیتی ےس اس یک رطف ڑبھ ریہ یھت نکیل اس صخش ےن اس وصعمم رپ یھب ر

ےحمل وہ ایس روڈ ےس اکی داکھ اعیش وک یھب امر اکچ اھت وہ یھب دور اج رک زنیم رپ رگے اور رس رپ وچٹ ےنگل یک وہج ےس  اور 

  دنچ یہ وحملں ںیم وہ ےب وہش وہ یکچ یھت انحن الچای اھت

اس صخش وک اس رپ اانت ہصغ آ راہ وہ تہب تمہ رکےن ےک دعب اھٹ رک اعیش یک رطف آےن یک وکشش رکےن اگل ےل ےک 

 اھت ہک وہ بج یھب اےنھٹ یک وکشش رکات وت وہ روڈ ےس ربی رطح ےس امر رک رھپ ےس زنیم وبس وہےن رپ وبجمر رک داتی  ۔

انحن وک ھجمس ںیہن آراہ اھت ہک اس صخش ےک اسھت دینمش ایک ےہ اور اینت امر اھکےن ےک دعب اس ںیم تمہ یھب ہن یچب یھت 

وہج وپےنھچ یک اس ےک ڈنغوں ےن انحن ےک اہھت ریپ ابدنھ دےی ۔اس ےس   

وہ اےس زنیم رپ اھٹیبےئ اس ےک اسےنم ڑھکا اھت رھپ اس ےن انحن ےک ابولں وک اینپ یھٹم ںیم ڑکپےت وہےئ اس اک رہچہ 

  اواچن ایک اھت

 وک امرااور ےھجم ڑتےنپ رپوبجمر ایک اب مت ےن ریمے ےٹیب وک امرا ایک وساچ اھت اینت آاسین ےس چب اجؤ ےگ مت مت ےن ریمے ےٹیب

مت ڑتوپ ےگ مت ےن ھجم ےس ریمے ےنیج یک وہج نیھچ یل اور ےھجم ےنیج رپ وبجمر رکدای اب ںیم یھب اہمترے اسھت ااسی یہ 

  رکوں اگ ںیم مت ےس اہمترے ےنیج یک وہج ےس نیھچ ولں اگ اور ںیم ےنیج رپ وبجمر رک دوں اگ

ابرے ںیم ںیہن انس ان اپاش وہں ںیم وج ولوگں یک زمکورویں وک اینپ اطتق انبات ےہ اہیں آےن ےس مت ےن یھبک ابداشہ ےک 

ےلہپ ںیم ےن اہمتری اسری زمکورویں وک داھکی اور اہمتری بس ےس ڑبی زمکوری ےہ اہمتری ویبی مت ےن ھجم ےس ریمی 

ری اجن نیھچ ولں اگاجن نیھچ رک ےھجم زمکور رک دای ان اب ںیم مت ےس اہمتری زمکوری اہمت   
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دوھکی ۔۔۔۔ ںیم ےن ھچک ںیہن ایک اور ںیہمت ہی بس ھچک ںیہن رک ےتکس اعیش ےب وصقر ےہ ںیم ےب وصقر وہں ںیم ےن 

ھچک ںیہن ایک اہمترے ےٹیب وک ایک وہا ںیم ھچک ںیہن اجاتن اقونن وک اےنپ اہھت ںیم تم ول ںیم اہمتری دمد رکوں اگ اہمترے 

وھڈنےن ےک ےیل نکیل زیلپ اعیش وک ھچک تم رکان وہ اےس اعیش یک رطف روڈ ےل اجےت دھکی رک ےٹیب ےک اقولتں وک ڈ

وبجمری ںیم اس یک ںیتنم رکےن اگل وہ اعیش رپ رکس یھبک ںیہن ےل اتکس اھت ارگ اہیں اس یک اجن اجیت ےہ وت اےس وکیئ 

 ارتعاض ںیہن اھت نکیل اینپ اجن یک اجن اجےت وہ ےسیک داتھکی ۔

ن دنکسر اخن اپاش اک اکی یہ اوصل ےہ اجن ےک دبےل اجن مت ےن ریمے ےٹیب یک اجن ےل رک ےھجم ےب اجن رک ںیہن انح

  دای اور ںیم اہمتری اجن ولں اگ وہ اعیش ےک رسرلک روڈ ےس وار رکےت وہےئ چس ںیم اےس ےب اجن یہ وت رک ایگ اھت

 انحن روای اھت۔۔۔۔۔۔

 ڑتاپاھت ۔۔۔۔۔۔

 رگرگاای اھت ۔۔۔۔۔

 

چ
مٹ

ن یک یھت۔۔۔۔۔

 

ٹ

 

ب

 

 ریپ ڑکپے ےھت۔۔۔۔۔۔ 

نکیل اس افسک صخش وک رمح ہن آای اےس وت اعیش ےک ادیم ےس وہےن ےس یھب وکیئ رفق ںیہن ڑپا اھت وہ وت انحن یک  متخ رک  

دانی اچاتہ اھت اعیش وک اس یک آوھکنں ےک اسےنم ےب دردی ےس لتق رکےک اس ےن انحن وک یھب ےنیج ےک القئ ںیہن 

ہ وج اینپ رطف ےس انحن وک یھب متخ رک ےک ایگ اھت نکیل دو امہ وکام ںیم رےنہ ےک دعب انحن وک وخش آای وت وہ اکی رپ وھچڑا ۔و

 رھپ ےس ڑتپ ااھٹ وہ اینپ اعیش یک آرخی روسامت ادا ںیہن رک اپای اھت ۔
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 احل

 ہپ اور وہ ڑلیک وج اس صخش یک وتبحمں ےک اکعہشن آن وکےتنس وہےئ وخد یھب رو ریہ یھت ایک ھچک ںیہن یتیب یھت اس صخش

القئ یھت وت اس صخش یک وتبحمں ےک دقحار یھت وہ وت ہن اجےن ےنتک وتق ےس انحن ےک وتبحمں ےک اسھت ومت یک 

 رہگاویئں ںیم ارت یکچ یھت ۔

 رممی اپس رخدی اکعہشن ےک اپس اافلظ متخ وہ ےکچ ےھت وہ وت سب اںیہن نس ریہ یھت اںیہن ےنھجمس یک وکشش رک ریہ یھت

روی اج ریہ یھت اینپ یٹیب یک ومت یک دااتسن انسےت وہےئ ان یک اینپ آںیھکن یھب من یھت نکیل رھپ یھب وہ تمہ رکےک 

 اےس اسرا چس اتب ریہ یھت ۔

یھب مہ بس وک ڈر اھت ہک انحن وک وہ صخش دوابرہ امرےن ےس رضور آےئ اگ ویکہکن اےس ہی ہتپ لچ اکچ اھت ہک امہرا انحن ا

  زدنہ ےہ ایس ےئل مہ بس ےن اےس اےنپ روتشں یک مسق دے رک اہیں ےس ہشیمہ ےک ےئل ریپس جیھب دای

وہ اعیش  وک ااصنف دالان اچاتہ اھت اس صخش وک زسا دولاان اچاتہ اھت نکیل مہ بس ےن اےس ااسی ھچک یھب ںیہن رکےن دای مہ اینپ 

 یک ومت وت اےس ومت امری ریہ یھت نکیل اس ےس زمدیرمےت وہےئ مہ یٹیب وک ےکچ ےھت اٹیب ںیہن وھکان اچےتہ ےھت اعیش

  بس ںیہن دھکی ےتکس ےھت ایس ےیل اےس اہیں ےس ڈڑیھ اسل ےلہپ یہ مہ ےن ریپس چیب دای اھت

دور یہ یہس نکیل زدنہ ےہ سب ایس اہسرے رپ اس ےک امں ابپ یھب یج رےہ ںیہ ںیھمت اہیں دھکی رک دھک ںیہن وہا ےھجم 

 یک زدنیگ ںیم رھپ وکیئ آایگ ےہ اےس رھپ ےس وجڑےن ےک ےیل نکیل مت وت اینت مک لپ یک 

 

 

وخیش وہیئ ہی وسچ رک ہک ح

 تمہ وہ ےک اس یک اشدی ےک ابرے ںیم وسچ رک یہ مت اہیں ےس اج ریہ یھت
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ے وہےئ ایس ےئل وساچ ہک ںیہمت بس ھچک اتب دوں اب اچوہ وت اہیں رک ورہن یلچ اجؤ ارگ اہمترے ادنر اکی رھکب 

صخش وک ےنٹیمس یک تمہ ےہ وت اہیں رہ یتکس وہ ورہن مت اہیں ےس اج یتکس وہ وہ ےتہک وہےئ اھٹ رک ادنر رمکے ںیم دنب وہیئگ 

 ہکبج رممی ویہ یھٹیب ربی رطح ےس رو ریہ یھت

 

 

لیج ںیم ےہ وہ ریما ایم اجن زیلپ اےنپ ڈر وک رٹنکول رکںی اب ریمی اجن وک وکیئ رطخہ ںیہن ےہ املسن اپاش اس وتق 

ھچک یھب ںیہن اگبڑ اتکس زیلپ اب اس رطح ےس ڈر ڈر رک انیج متخ رک دںی  ںیم ابلکل وفحمظ وہں املسن اپاش ےس آپ ےھجم 

  وکیئ رطخہ ںیہن ےہ

 رکےن  وہ حبص ابرہ اجےن اگل وت ایم ےن اےس ابرہ اجےن ےس عنم رکدای ویکہکن اںیہن  اتگل اھت ہک املسن اپاش اس رپ رھپ ےس ہلمح

  یک وکشش رکے اگ ان اک یہی ڈر وت اےس اپاتسکن آےن ںیہن دے راہ اھت

ںیہن اٹیب بج کت رممی یک اشدی ںیہن وہ اجیت وہ مت اہیں ےس واسپ ریپس ںیہن ےلچ اجےت مت ںیہک تم اجؤ ۔اینپ یٹیب 

 من وہےن یگل اور وہ ےب سب وہ رک وک وھک رک اٹیب وھکےن یک تمہ ںیہن ےہ ھجم ںیم اعیش وک اید رکےت وہےئ ان یک آںیھکن

  اںیہن اےنپ ےنیس ےس اگلےئ اھجمسےن یک وکشش رکےن اگل نکیل بک کت اھجمسات ان اک ہی ڈر ان رپ احوی اھت

°°°°°°°° 

 اخہل ےن رات وک یہ اس ےک اباب وک وفن رکےک اتب دای اھت ہک وہ اپاتسکن آیئ وہیئ ےہ ہی وکیئ اینت اعم یس ابت ںیہن یھت ڑلیک

ذات اک اعمہلم اھت ملین اور اکعہشن یک ہی الپگنن اخہل وک ااھچ اخاص ہصغ دال یکچ یھت ملین اور اکعہشن وک اےسی انزک اعمالمت یک 
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ھجمس یہ ںیہن یھت سج یک وہج ےس اخہل وک ہصغ آای اور اخال ےن ان ےک اباب وک وفن رکےک اپاتسکن ںیم اتب دای ہک اکعاشن اس 

   رات وک ملین ےن اےس وفن رک ےک ہی بس ھچک اتبای اھتوتق اپاتسکن اج یکچ ےہ

اس اک رھگ واسپ اجےن اک وکیئ ارادہ ںیہن اھت ویکں ہک ہی ابت وت وہ یھب یتھجمس یھت ہک ارگ وہ رھگ اجےئ یگ وت انیقی  اتیئ ےن یسک 

۔  اور اہیں بج ےس اےس ینہ یک ےیہ اھت اباب ےک اکن رھبےن اکےک اسھت یھب ڑکپ رک اشدی رک دینی یھت ان وک وت اہبہن اچ

زدنیگ ےک ابرے ںیم ہتپ الچ اھت اس اک وت اکی لپ وک یھب ںیہک آےگ ےھچیپ اجےن وک دل ںیہن رکات اس وتق یھب وہ ینہ ےک 

  اسھت یہ ابرہ اجےن اک ارادہ ریتھک یھت نکیل وہ وت اےس ہنم کت ںیہن اگل راہ اھت

ےک ےھچیپ اہیں آیئ یھت وہ اسری ادیمںی وٹٹ یکچ یھت اب وہ انحن  وہ وج تہب اسری ادیمںی ےل رک ریپس ےس انحن

  ےس وکیئ یھب ادیم ںیہن ریتھک یھت سب اےس اےنپ آپ رپ نیقی اھت ہک وہ اےس وخد ےس تبحم رکےن رپ وبجمر رک دے یگ

را اہیں رےنک لک ینہ ےن اس ےس اہک یھب اھت ںیہمت ریمی زدنیگ ےک ابرے ںیم بس ھچک ہتپ لچ اکچ ےہ اکعاشن اب اہمت

اک وکیئ دصقم ںیہن رتہب ےہ ہک اہیں ےس یلچ اجؤ اور اینپ اکی یئن زدنیگ یک رشواعت رکو ریمے ےھچیپ آےن ےس ںیہمت 

  ھچک یھب احلص ںیہن وہ اگ ریمی زدنیگ ریمی اعیش ےس رشوع وہ رک ایس رطح متخ وہیت ےہ

تقیقح ےہ مت اینپ زدنیگ ربابد تم رکو اور اس بس ےک ریمی زدنیگ ںیم اعیش یک ہگج وکیئ ںیہن ےل اتکس ۔ اور یہی 

  دعب یھب اےس اکی یہ وجاب ےننس وک الم اھت

ینہ ںیم مت ےس اینپ تبحم ےک دبےل تبحم ںیہن امیتگن ۔ اور ےھجم نیقی ےہ ہک ریمی تبحم ںیہمت ھجم ےس تبحم رکےن رپ 

ابت رکان یہ وھچڑ دای اھت اس وتق یھب وہ ںیہک اجےن  وبجمر رک دے یگ ۔ اور اس اک ہی وجاب ےننس ےک دعب ینہ ےن اس ےس

 واال اھت
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   یک رضورت یھتاس ےک اجےن ےک دعب وساسیٹئ وک این رجینم وت لم ایگ نکیل اس ےک امں ابپ وک اکی ےٹیب 

یھب اتب دای ہک اعرف اور دمرث ےک ڑگھجے ںیم اعرف ےن املسن اپاش ےک اسےنم دمرث یک تقیقح ال رک رھک دی اور اےس ہی 

دمرث یہ اس ےک ےٹیب اک اقلت ےہ ۔ املسن اپاش وج اینپ یٹیب اثہین املسن اپاش ےک ااچکن وخدیشک رکےن رپ وٹاٹ رھکبا وہا اھت 

  ۔زمدی وٹٹ ایگ اس یک یٹیب وج یسک یک تبحم ںیم ربی رطح ےس اپلگ وہ یکچ یھت۔

ر یھت املسن اپش ےن اینپ یٹیب یک اس دض وک دےتھکی وہےئ اور اس ےس اشدی رکےن ےک ےیل یسک یھب دح کت اجےن وک ایت

اس آدیم اک یھب لتق رکواےن ںیم اکایمب وہ ایگ سج ےک دعب اس یک یٹیب ےن وخد یہ اینپ اجن ےل یل ۔اور اس ےک ےٹیب اک 

  اقلت انحن ںیہن ہکلب دمرث الکن

اک یہ وہا اھت ۔ اس ےن دمرث اک لتق اپھچ رک ںیہن ہکلب  اس ربخ ےن اےس الہرک رھک دای اور رھپ اس ےک اہھت ےس االگ لتق دمرث

وپری وساسیٹئ ےک اسےنم ایک اھت سج رپ وساسیٹئ اس ےک الخف وگاہ نب رک اےس اھتےن ںیم اچنہپےن ںیم اکایمب وہیئگ 

دل ںیم  وہ رمع دیق یک لیج اکٹ راہ اھت نکیل اس ےک ابووجد یھب اس یک دتشہ ہن رصف وساسیٹئ ہکلب اس ےک وادلنی ےک

  یھب ینب وہیئ یھت

اور یہی وہج یھت ہک وہ ولگ اےس واسپ اپاتسکن ںیہن آےن دے رےہ ےھت ہی بس ھچک اجےنن ےک ابووجد یھب وہ رصف 

اینپ امں ابپ ہک ےب اج ڈر یک وہج ےس ان ےس دور راہ اھت اور ںیہک ہن ںیہک اہیں رپ وموجد اس یک اچر امہ  یک اشدی دشہ 

نج ںیم وہ ڑتپ رک رہ اجات زدنیگ یک ایدںی ںیھت   
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اعیش یک ایدوں ےس دور اجےن ےک ےئل اس العےق ےس دور اجان اھت وہ ریپس وت الچ ایگ نکیل اس یک ایدںی اس ےس دور ہن 

  وہیئ یھت اس اک دل آج یھب ایس ےک انم رپ دڑھاتک وج اس ےس دور یٹم ںیم اج وسیئ یھت

 اگجیئ اور وہ یھب اےنپ قح ےک ےیل ڑل یئگ اس ےن اےنپ اتای ےک اعیش یک ااچکن ومت ےن رممی ےک دل ںیم یھب تمہ

 اسےنم اصف اافلظ ںیم ہہک دای اھت ہک وہ رمع ےس اشدی ںیہن رکے یگ اور ہن یہ ان ولوگں اک اس ےس وکیئ قلعت ےہ ۔

ں اک ہن وہان زایدہ اس ےک دعب زایدہ وت ھچک یھب ہن وہات سب اتای ان ےس ہشیمہ ےک ےئل ہنم ریھپ ےئگ اےسی روتشں ےس روتش

 رتہب اھت ۔

اشدی یہی وہج یھت ہک رممی آج اینپ رمیض ےس اےنپ دنسپ ےک الفئ اپررنٹ وک  نچ یکچ یھت اور ھچک یہ دونں ںیم اس یک 

  اشدی یھب وہ ریہ یھت سج ےس وہ تہب وخش یھت
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ں ےک آےنپ اباب وک اتب دو ہک مت اپاتسکن ںیم اکی وفحمظ اٹیب مت اکی ابر اےنپ  ابپ ےس ابت وت رک ول ان ںیم سب اانت ہہک ریہ وہ

   ہگج ےپ وہ اخہل ےن اےس اھجمسےت وہےئ اہک

اخہل ایک وہایگ ےہ آپ وک ایک آپ ریمے اپاپ وک اجیتن ںیہن ںیہ ارگ اںیہن ہتپ لچ ایگ ہک ںیم اہیں وہں وت دو ٹنم ںیہن 

اتب ریہ اور دخا ےک ےئل آپ یھب اںیہن ھچک تم اتبےئ اگ اور  اگلںیئ ےگ ےھجم ےنیل آےن ںیم ںیم اںیہن ھچک یھب ںیہن

 انحن ےک ابرے ںیم وت ھچک یھب ںیہن وہ ںیتنم رک ریہ یھت ۔
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ااکاشن وہ اہمترے اباب ںیہ ںیم اہمتری رکف ےہ اٹیب اس رطح ےس وجان اہجں ڑلیک اپاتسکن ںیم اہکں یلچ ںیئگ ہی وسچ یہ 

ہن رحںیتک رک ریہ وہ ۔ اور اورپ ےس رھگ اک وکیئ ربا یھب اہمترے اسھت ںیہن ےہ ۔ مت اںیہن اپلگ رک ریہ ےہ اور مت ایک اکچب

  وخد یہ وسوچ اہمتری اتیئ ہن اجےن اںیہن ایک ایک اتب یکچ وہیگ اخال ےن رپاشیین ےس اہک

کیھٹ وہں اور وےسی آپ رپاشین ہن وہں اتیئ اک وت اکم ےہ اباب وک ریمے الخف رکان اور آپ ریمی رکف ہن رکںی ںیم ابلکل 

یھب آپ ےسیک ہہک یتکس ںیہ ہک اہیں وکیئ ربا ںیہن ینہ یک اسس اکی تہب ایھچ وعرت ںیہ اور اوہنں ےن ھجم ےس ایھچ 

یک ادیم ےہ اںیہن اتگل ےہ ہک ںیم ینہ یک زدنیگ وک ونسار یتکس وہں اس یک زدنیگ ںیم وہ وخایشں واسپ ال یتکس وہ وج دقتری 

  ےن اس ےس نیھچ یل

 اس ےس تہب ایپر رکیت وہں ۔۔ ےھجم سب اکی ومعق اچےیہ اےس اانپ انبےن اک اےس اینپ زدنیگ ںیم الےن اک زیلپ اخہل ںیم

ےس ہی ومعق ہن ےنیھچ ۔ اشدی اب اس ےک ریغب رہ ںیہن اپؤں یگ ۔  زدنیگ ںیم یلہپ ابر ےھجم ااسی گل راہ ےہ ۔ اس داین ںیم وکیئ 

ےہ ےسج ریمے ےیل انبای ایگ ےہ ۔وت ےہ ےسیج ریمے ےیل اجیھب ایگ   

ےھجم ہی ومعق دوابرہ ںیہن ےلم اگ ارگ آج ںیم ےن اس اک اسھت ںیہن اھبنای ےس اینپ زدنیگ ںیم ںیہن ال اپیئ وت رھپ وہ یھبک  

   ریما ںیہن وہاگ ںیم ےس ہشیمہ ےک ےئل وھک دوں یگ

ےناخہل اےس یھب قح ےہ وخش رےنہ اک اور ںیم ےھجم اتپ ےہ اس یک زدنیگ تہب لکشم ریہ ےہ ۔ تہب ھچک اہس ےہ اس 

  اس یک وخایشں واسپ الؤں یگ ۔ںیم اےس زدنیگ ےک رہ وہ وخیش دویگن سج ےئلیک وہ ڑتاپ ےہ

۔ںیم اس یک زدنیگ ےس اس یک اعیش کت یک یمک وک وپرا رکوں یگ ۔ اخہل ںیم اس یک اعیش ونبں یگ ۔وہ آہتسہ آہتسہ اںیہن 

یھت بج ہک ہشیمہ یک رطح احال اس یک دض ےک اسےنم ےب سب وہ یئگاےنپ دل یک ابت اتب ریہ    
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اےنپ اریای ںیم دقم رےتھک یہ اےس اےنپ نپچب ےس ےل رک وجاین کت اک اکی اکی دقم اید آای اھت وج اس ےن اہیں رپ 

  زگارا۔

 ںیم حیبست ڑکپے وہےئ اشدی وہ وہ اےنپ رھگ یک رطف ڑبھ راہ اھت بج راےتس ںیم ااچکن اےسدمرث ےک اباب رظن آےئ اہھت

  ایھب ایھب دجسم ےس ےلکن ےھت ےٹیب یک دجایئ ےن اںیہن اہلل یک راہ رپ اگلای اھت

ر انب رک اس وساسیٹئ ےک ےسیپ رپ ایعیش   

 

چ

وہ وج دوتل ےک ےیل ھچک یھب رکےن وک ایتر ےھت اہیں کت ہک ےٹیب وک وساسیٹئ اک م

   یک دجایئ ےن اںیہن حیحص اور طلغ یک اچہپن اھکس دی یھترکےن اک ارادہ رےتھک ےھت نکیل ایس ےٹیب

اےس اینپ رطف آات دھکی رک ان یک آوھکنں ںیم اکی کمچ یھت ہکبج دوونں اہھت ابدنےھ وہ اعمیف ےک ادناز ںیم اس ےک 

  اسےنم ڑھکے ےھت

وہےئ اس ےن اںیھن اس ےن آےگ ڑبےتھ وہےئ ان ےک دوونں اہھت اھتم ےئل ۔بج ہک ان یک من آوھکنں وک دےتھکی 

 اےنپ ےنیس ےس اگل ایل ۔ اور اس ےک ےنیس ےس ےتگل یہ وہ وٹاٹ وہا ابپ داھڑںی امر امر رک روےن اگل ۔

ریمے ےٹیب ےن ںیہمت ابتہ رکدای انحن ےھجم اعمف رک دو ۔ ریمے ےٹیب وک اعمف رک دو اس داین ےس اجاکچ ےہ اس یک یطلغ 

ںیہمت اہمتری اعیش واسپ الرک ںیہن دے اتکس نکیل اےنپ ےٹیب یک انگوہں یک اعمیف وت وک اعمف رک دو اٹیب ںیم اجاتن وہں ںیم 

 امگن اتکس وہں وہ روےت وہےئ ہہک رےہ ےھت ہکبج اںیھن اےنپ ےنیس ےس اگلےئ انحن اخومیش ےس اںیہن نس راہ اھت ۔
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 اج اکچ ےہ وہ اس ےس ہلگ رکےک الب سب رک دںی الکن اشدی اعیش یک زدنیگ ےک اےنت یہ دن ےھت ےھجم دمرث ےس وکیئ ہلگ ںیہن

ےھجم ایک احلص وہاگ ۔ ےھجم آپ  ےس یھب وکیئ الگ ںیہن اور ہن یہ ںیم اےنپ دل ںیم آپ دوونں ےک ےیل یسک مسق یک رفنت 

 راتھک وہ وج وہا وس وہ ایگ ۔

اک ااظتنر رک راہ اھت اس وہ اںیہن وخد ےس اگل رکےت وہےئ اےنپ رھگ یک رطف اجےن اگل اہجں دروازے رپ اس اک ابپ اس 

ےن آےگ ڑبےتھ وہےئ اںیہن اےنپ ےنیس ےس اگل ایل ۔ دوونں یک آںیھکن من ںیھت نکیل وہ روان ںیہن اچاتہ اھت اس یک امں امیبر 

ںیھت اور اس ےک اسےنم رو رک وہ اےس زمدی امیبر ںیہن رک اتکس اھت اس ےن اینپ آوھکنں ےس آوسن اصف ےیک اور رکسماات 

رمکے یک رطف آ ایگ ۔رہچہ ےئل   

   آج ڈڈیھ اسل ےک دعب اےنپ ےٹیب وک دھکی رک وہ اکی ابر رھپ ےس یج اںیھٹ ںیھت۔

زدنیگ ںیم ااچکن وہےن واےل احداثت زدنیگ وک ربی رطح ےس دبل دےتی ںیہ ۔ اور رصف اےسی احداثت یک وہج ےس 

رکیت یھت مہ زدنیگ وک دوابرہ واسی ںیہن انب ےتکس ےسیج امہری زدنیگ یھبک وہا   

  اشدی زدنیگ ایس اک انم ےہ
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اس ےن رمکے ںیم دقم راھک وت اعیش ڈیب رپ رہگی دنین وس ریہ یھت اس ےن اکی رظن رکسماےت وہےئ اس ےک رہچے وک 

  داھکی اس ےک امےھت رپ وبہس دےتی وہےئ وصےف رپ آاھٹیب اےس وساسیٹئ ےک ھچک اکم رکےن ےھت

اس ےک رہچے ہپ آےئ ےصغ وک ونٹ رک راہ اھت نکیل رظنادناز رکےت وہےئ اےنپ اکم  وہ افولئں ںیم رسدےی بک ےس

  ںیم رصموف راہ بج ہک اعیش آںیھکن دنب ےئک وہےئ ےصغ ےس وھکل ریہ یھت
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نکیل وسےن یک اگنٹکی یھب رکین یھت ےلھچپ اچر دن ےس وساسیٹئ ےک اکومں یک وہج ےس وہ اس دح کت رصموف اھت ہک 

اک وتق ںیہن اتلم بج یھب رات وک رھگ آات وت اعیش اےس وسےئ وہےئ یتلم وہ یھب اےس ڈرٹسب ںیہن رکات اھت اعیش وک دےنھکی 

  ویکہکن اس وساسیٹئ ےک اکم متخ رکےن ےک دعب اس اک ارادہ اےس ابرہ وھگامےنےل رک اجےن اک اھت

رگےن یہ وایل یھت وہ زیتی ےس آےگ وہ اےنپ اکم ںیم رصموف اھت ہک اس ےن اکی رظن اعیش یک رطف داھکی وج ڈیب ےس 

ڑباھ اور اےس ڈیب دیساھ رکےک اٹلای ۔ رھپ اس ےک رہچے وک داھکی اشدی وہ چس ںیم وس یکچ یھت وہ واسپ اےنپ ہگج رپ آرک اکم 

 رکےن اگل ۔

 ایھب وھتڑی یہ دری زگری یھت ہک اعیش اک اہھت ےس اکی ابر رھپ ےس زنیم رپ رظن آای ۔

 وس ریہ وہ مت وہ ےتہک وہےئ رھپ ےس ےس اھٹ رک اس ےک اپس آای اس اک اہھت ڈیب رپ راھک اور رکوٹ اعیش ینتک الرپوایئ ےس

ےک لب اےس دورسی رطف رکےت وہےئ اس رپ دیساھ رک دای ۔ بج ہک وہ اب یھب رہگی دنین ںیم یھت ای وت آج وہ اےس 

 گنت رک ریہ یھت ای اشدی دنین ںیم وہ وخد یھب ےب ربخ یھت

آرک اھٹیب اور اکی ابر رھپ ےس اانپ اکم رکےن اگل ہکبج اعیش دورسی رطف رہچے رپ رشارت ےیل رکسما ریہ  وہ وصےف رپ

 یھت وھتڑی دری دعب اس ےن رھپ ےس رکوٹ یل ۔

اکی ابر رھپ ےس زنیم رپ رگےن یگل۔ اجیتن یھت ہک وہ اےس رگےن ںیہن دے اگ ایھب وہ رھپ ےس زنیم رپ رگےن یہ وایل 

ابر رھپ ےس اھتم ایل ایگ ۔ یھت ہک اےس اکی  

نکیل اس ابر اس ےن اس یک رشاروتں رپ ربکی اگل دی یھت ویکہکن وہ  وخد زنیم رپ ےتھٹیب وہےئ اس یک اسری رگےن یک ہگج 

  وک وکر رک اکچ اھت اشدی اس یک رشارت وک ھجمس ایگ اھت
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 یھت  وہ ہنم وسبر رک  وسےن یک وکشش اعیش اک ااھچ اخاص ومڈ رخاب وہ ایگ بلطم اب وہ اےس گنت یھب ںیہن رک یتکس

رکےن یگل ہکبج اس یک رشاروتں وک ےتھجمس وہےئ رکسماےت وہےئ اےنپ اکم رسااجنم دےنی اگل ۔نکیل وھتڑی یہ دری ےک 

  دعب اےس اےنپ ےلگ ںیم اس یک ابوہں اک اہر وسحمس وہا

وبیلآپ ابلکل یھب اےھچ وشرہ ںیہن ںیہ وہ اس یک رگدن ںیم یٹچ اکےتٹ وہےئ    

ااھچ وج وشرہ اینپ ویبی وک رشارت ںیہن رکےن داتی ایک وہ ااھچ وشرہ ںیہن وہات وہ اےس دھکی رک وبال ۔سج رپ وہ زور زور ےس 

  یفن ںیم رس الہےن یگل

اور وہ وشرہ وج رشارںیت رکےن ےنتک دےنی ےک اسھت اسھت رکات یھب ےہ وہ اسیک وہات ےہ وہ اانپ اکم دنب رکےت وہےئ ڈیب رپ 

رک اےس دگدگاےن اگل ہکبج وہ اس ےس یتچب الھکلھکےت وہےئ اےس دور وہےن یگل ۔ آ  

انحن دروازے رپ ڑھکا وہں بک ےس اینپ امیض یک وخوصبرت احملت وک اید رک راہ اھت ۔اس یک آںیھکن من وہےن یگل ینتک 

رک ڈیب رپ ھٹیب ایگ وخوصبرت ایدںی یھت اس یک وجاب اس ےس دور وہ یکچ یھت وہ آہتسہ آہتسہ دقم ااھٹات آ   

اس ےن اعیش ےک اسھت زدنیگ ےک رصف اور رصف اچر امہ یہ زگرے ےھت نکیل اشدی اب وہ اچر امہ وہ اسری زدنیگ 

  ںیہن الھب اتکس اھت
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دنہمی یک رمس رشوع وہیکچ یھت اکعہشن اےنپ ڑپکے ےل رک اہیں ںیہن آیئ یھت ایس ےیل وہ ایک ےنہپ اس ےئل تہب 

ریہ یھت بج رممی ےن اےس اکی ڈرسی ال رک دای اکعہشن ہی ڈرسی نہپ ولویفنکز وہ    
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مت رپ تہب وسٹ رکے اگ رممی اکی تہب یہ وخوصبرت ےس ڈرسی ےک اسےنم رکےت وہےئ وبیل ےلہپ وت وہ اس ےس 

  ڈرسی ےتیل وہےئ اچکچہ ریہ یھت نکیل رھپ وساچ ہک ہی وکیئ ریغ ںیہن ےہ

 ےہ وت رھپ نہب ےس رشامان اسیک وہ اس ےس ڈرسی ےل رک ایتر وہےن یلچ یئگ بج انحن رممی ےن اہک اھت ہک وہ اس یک نہب 

  رمکے ںیم آای

  انحن اھبیئ آپ ےک امام اباب آےئ ںیہ دنہمی رپ

  وہ اس ےک اسےنم ڑھکی وپےنھچ یگل بج انحن ےن یفن ںیم رس الہای

وت وہان اہیں اس ےن رکسماےت وہےئ رممی ےک رس ہپ ںیہن امم یک تعیبط تہب رخاب یھت وہ ںیہن آںیئ ےگ  ۔ نکیل ںیم 

 اہھت راھک وت وہ یھب رکسما دی بج اکعہشن وارشوم ےس لکن رک اس ےک اسےنم آیئ۔

نکیل اےس دھکی رک ہن اجےن ویکں انحن وک ہصغ آےن اگل اور اس یک آوھکنں اک ہصغ دھکی رک رممی اس ےک اسےنم آ رک 

یک یھت وت اس ےک اپس ڑپکے ںیہن ےھت سب ایس ےیل ںیم ےن اس اعیش اک ڈرسی  ڑھکی وہیئ وہ اکعہشن ےن اشگنپ ںیہن

 دے دای ۔

وہ ھچک رشدنمہ یس اےس اتب ریہ یھت ہکبج اس یک رظنوں اک وفحمظ ھجمس رک وہ یھب ادنازہ اگل یکچ یھت ہک اعیش وک ڈرسی ےننہپ 

  رمکے ےس ابرہ لکن ایگیک وہج ےس اےس ہصغ آ راہ ےہ ۔ اور ھچک یہ دری ںیم وہ یھب اخومیش ےس
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وہ اعیش یک ڈرسی ےنہپ انحن ےک داںیئ ابںیئ وھگم رک اےس ہصغ دال ریہ یھت اس اک یھبک اس رطف یھبک اس رطف اعیش 

  یک ڈرسی ںیم ٹیک واک رکان اےس ااھچ اخہص اپت  ایگ اھت

ےن ینتک آاسین ےس اعیش اک ڈرسی اس ےک اس اک سب اتلچ وت وہ یسک وک یھب اعیش یک زیچوں وک وھچےن کت ہن داتی اور رممی 

 وحاےل رک دای

ہی ڈرسی اعیش یک اشدی ےک ےلہپ ےک ڈرسی ںیم ےس اکی یھت ۔ اےس اید اھت تہب اشدی ےک دعب بج وہ اعیش وک دورسی 

 وہ ابر  اس ےک رھگ رےنہ ےک ےئل الای اھت اور اس ےن اینپ ویفرٹ اکی اکی زیچ اکنل رک اےس داھکیئ یھت وج اشدی ےک دعب

  اےنپ اسھت انحن ےک رھگ ےل رک ںیہن اج اپیئ یھت

  اس یک وصعمایمت رھبی ابںیت اور رہ زیچ وک رسحت ےس دےنھکی رپ وہ رصف رکسما دای اھت

اشدی ےک دعب ڑلویکں وک تہب ھچک وھچڑان ڑپات ےہ اعیش ےن یھب تہب ھچک وھچڑا اھت اور ان بس ںیم آج ہی زیچںی یھب 

   ےک رہ رطف وھگم ریہ یھتاشلم یھت وج اکعہشن نہپ

تبحم یھب ینتک بیجع زیچ وہیت ےہ ان رئیشگن اک وت وسال یہ دیپا ںیہن وہات وہ اعیش یک رہ زیچ ےس تبحم رکات اھت اور اس یک 

  زیچںی رئیش رکےت وہےئ اس یک اجن اج ریہ یھت

ر ڑکپو۔ ۔۔۔ وہ ھجم ےس ہی ڈرسی  ڈنیہل ںیہن وہ اپ راہ ںیم ا

 
 

 
ےنت ویہی ڈرسی یتنہپ ںیہن وہں وہ اس ےک اہھت ینہ زیلپ ہی ب

  ںیم یٹفیس نپ اک ڈریھ رےتھک وہےئ وبیل

  رضورت ایک یھت ریمی اعیش یک زیچوں وک وھچےن یک وہ ےصغ ےس اکنیھپ راہ اھت
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ابت وک ںیم ےن وخد ںیہن یل ےھجم رممی ےن دی ےہ اور رممی اس یک نہب ےہ وےسی ےھجم یھبک ںیہن اگل اھت ہک مت اس ذرا ےس 

اےنپ دل رپ ےل ول ےگ ۔ مت وت اس ڈرسی ےک ےئل اےنت رپاشین وہ رےہ وہ لک رممی یک اشدی رپ یھب ںیم اعیش اک یہ 

 ڈرسی ےننہپ وایل وہں

اب ایک ےہ ان اس یک اسری زیچوں ےک اسھت اس یک الفئ اٹسلئ یک اعدت ڈاینل وہیگ ےھجم اس ےک ابرے ںیم بس  

یک ڑلیک یھتھچک اجانن ےہ وےسی اکیف امکل    

  ےس داھکی اھتےصغاہلل اےس تنج ارفلدوس ںیم ایلع اقمم اطع رکے ۔ وہ اوسفس ےس وبیل انحن ےن رہچے وک 

مسق ےس ےھجم تہب ایپر آات ےہ اس وصعمم ڑلیک رپ تہب ربا وہا اس ےک اسھت نکیل اکی ابت اامین داری ےس اتبؤں ارگ 

 ردی اک ااہظر ںیہن رک اپیتوہ زدنہ وہیت ہن وت اشدی ںیم یھبک یھب اس ےک 
 
ےیل اینت ہ   

 اشدی تبحم ایسی یہ وہیت ےہ ۔۔۔

وکباس دنب رکو وکیئ تبحم ںیہن ےہ ہی رصف اور رصف ارٹننشکی ےہ وج ےھجم دھکی رک ںیہمت وہ ریہ ےہ ۔وھتڑا وتق 

  زگرے اگ وھبل الھب اجؤ یگ ۔وضفل ںیم اینپ زدنیگ وک ریمے ےھچیپ ابتہ رکان دنب رکو

ال اھتوبرظن ںیم اہمترے وضفل ےک ارٹننشکی یک وکیئ اتیمہ ںیہن ےہ وہ اےس وھگرےت وہےئ ریمی    

 !ارٹننشکی بلطم ےک اتمرث رکدےنی وایل زیچ ےس ااسی ایک ےہ راٹئ۔ ۔۔

مت ںیم ااسی ایک ےہ ہک ںیم مت ےس اتمرث وہ اجؤں یگ  مت ایک داین ےک بس ےس رپششک ااسنن وہ مت۔ہک ںیم مت ےس اتمرث  

ھا رے رس ہپ اکی آھکن ارٹسکیا ےہ ۔ایک اگل ےہ مت ںیم ااسی اک ےہ مت ںیم انحن دنکسر اخن وج ںیم مت 

م

 

پ

وہں اجوں یگ ایک 

 رپ دفا وہ اجؤں یگ ۔
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مت اےسی رپششک نیسح رمدوں ںیم ےس ںیہن وہں ںیھنج دھکی رک وکیئ رکش وہ اجےئ ۔اکی انرلم لکش وصرت ےک 

ےس داین رھبی ڑپی ےہ مت اینپ ہی طلغ یمہف دور یہ رکدو ہک ںیم اہمتری رطف اٹکی ااسنن وہ ۔اہمترے ےسیج ااسنونں 

 وہیئ وہں

ی دھکی رک ںیہن وہیت انحن دنکسر اخن تبحم وہ اجیت ےہ اس ےک ےیل یسک وہج یک رضورت 

 

چلن ب

 

سٹ

تبحم لکش و وصرت ای رپ

 اجیتن ۔اس تبحم اک وکیئ رزین ںیہن ےہ ںیہن وہیت ںیم مت ےس ویکں تبحم رکیت وہں ویکں ےھجم وت اےھچ ےگل ںیم ںیہن

 ریمے اپس نکیل ہی تبحم ےہ وکیئ ارٹنوڈنشک ںیہن ۔

 انحن دنکسر اخن آیئ ول وی ۔۔۔ اجیتن وہں تہب اوور ری اٹکی رک ریہ وہں ابر ابر اہمترے اسےنم اینپ تبحم اک 

 

ن

چش
لٹ

 ااہظر رکےک ڑلیک اےنپ ہنم ےس ااہظر تبحم رکیت ایھچ ںیہن یتگل ۔

وسچ وہیت ےہ آج لک ےک رمدوں یک ویکں ہک وعروتں وک اینپ دنسپ اک ااہظر رکےن یک ااجزت یہ ںیہن ےہ نکیل ایک یہی 

ےہ ہن ہک مت دنسپ آ ےئگ وہ ےھجم ۔ اجےن ویکں ےتہک وہےئ اس یک آوھکنں ںیم یمن ےس ارتےن یگل اینپ تبحم اک نیقی دالےت 

 سنی یک یمک ںیہن  وہےئ وہ اس ےک اسےنم ےب سب وہ ریہ یھت وہ اےنپ

  
 

آپ وک تہب اہبدر یتھجمس یھت وبڈلسنی اور وکن

ق ےب سب وسحمس رک ریہ یھت

ک

 یھت اس ےک ادنر نکیل  وہ اس صخش ےک اسےنم وخد 

ںیم مت ےس تبحم ںیہن رکات اکعہشن اور ہن یہ رک اتکس وہں مت وضفل ںیم اانپ وتق ربابد رک ریہ وہ ںیم یھبک یھب مت ےس 

  اعیش ریمی یلہپ اور آرخی تبحم ےہ زیلپ اس بس وک دنب رکو ۔تبحم ںیہن رک اتکس

اہمترے اسےنم وپری زدنیگ ڑپی وہیئ ےہ ۔مت تہب ایھچ ڑلیک وہ وت ھجم ےس رتہب ڈزیرو رکیت وہ اور ںیہمت ھجم ےس رتہب 

  ےلم اگ ۔اس یک آواز اور آوھکنں یک یمن وک ونٹ رک ےک وہ رنیم ےس وبال اھت
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یہ اعم ےس ڈاالیئگ وبل رےہ وہ ہی وت ںیم رہ ملف اور رہ وٹسری ںیم دیتھکی اور ڑپیتھ آیئ وہں  انحن دنکسر اخن تہب

ھچک وت این وبول ھچک وت ااسی وبول ہک ریما دل مت رپ ےس اھٹ اجےئ ںیم اہمترا ںیہن وہاتکس ںیم یسک اور ےس تبحم رکات وہں ریغہ و 

ےئ ہہک ریہ یھتریغہ تہب اوڈل وہ اکچ ےہ ہی بس ھچک وہ رکسماےت وہ  

اس یک اںیہن بس ابوتں ےس وہ زچ وہ ایگ اھت ایس ےیل ڑم ےک واسپ اجےن اگل نکیل اس ےس ےلہپ یہ وہ اس اک اہھت اھتم یکچ 

یھت انحن دنکسر مت ےن اینپ تبحم وک اکی ومعق دای اور اعیش وک احلص رکایل اکی ومعق ےھجم یھب اچےیہ ںیہمت احلص 

یھب اینپ تبحم وک احلص رک ولں یگ رکےن اک اور نیقی رکو ںیم  

   یھتوہ اس آوھکنں ںیم آںیھکن دھکی اھبل جنلیچ رک ریہ یھت ھچک دری ےلہپ وایل وشیخ اب ںیہن 

  ہی ان نکمم ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اس ےک جنلیچ رپ اکنیھپ اھت

 وکشش رکےن ںیم وکیئ رحج ںیہن ۔۔۔۔۔الرپوا اسادناز اھت

افدئہ وہ ۔۔۔انحن ےن ےصغ ےس اہک وکشش واہں یک اجیت ےہ اہجں وکیئ  

  تبحم ےک اعمےلم ںیم عفن اصقنن ںیہن داھکی اجات ۔اس ےک اپس رہ دلیل اک وجاب اھت

  مت ویکں اینپ زدنیگ ربابد رک ریہ وہ اکعاشن۔انحن ااہتنیئ ےصغ ےک اعمل ںیم وبال اھت

 وہ اس یک آوھکنں ںیم آںیھکن ڈاےل نیقی ںیم اینپ زدنیگ ربابد ںیہن رک ریہ انحن ۔نیقی رکو ںیم ںیہمت اپ ولں یگ

دالےن واےل ادناز ںیم وبیل یھت انحن وک اس یک آوھکنں ںیم ھچک وت ااسی رظن آای ہک وہ ہن رصف رظنںی اکھج ایگ ہکلب اےلگ 

 یہ ےحمل ےبمل ےبمل ڈگ رھبات واہں ےس اتلکن الچ ایگ
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ےس رکسماےت وہےئ ابولں وک ےھچیپ یک اجبن اکٹھج دیتی  اہےئ ریمے  وہےن واےل "وہ" وت رشام ےئگ ۔۔۔۔۔وکیئ اکی ادا

  ڑلویکں ےک رگوپ یک رطف یلچ یئگ

°°°°°°°° 

وہ حبص حبص یہ ایتر وہ یئگ یھت آج یھب اس ےن اعیش ےک یہ ڑپکے ےنہپ ےھت ںیہنج دھکی رک اکی ابر رھپ ےس انحن وک ہصغ 

ہشن ان یک امہمن ےہآای اھت ۔ نکیل رٹکول رکےن اگل ویکہکن ایم ےن اہک اھت ہک اکع   

اہمترے امام اباب آےن واےل ںیہ وہ ایک ےہ ںیم اےنپ رسساسس ےس انلم اچیتہ وہں وہ رکسماےت وہےئ ہہک ریہ یھت ہکبج 

  ادناز رشامال اھت۔۔ اشدی اس ےک ےیل ہی بس ھچک اکی ذماق اھت نکیل انحن ےک ےئل ںیہن

   ےہ وہ ےصغ ےس وبالس بس ںیم ےنٹیسھگ یک رہزگرضورت ںیہناینپ وکباس  وخد کت دحمود روھک ریمے امں ابپ وک ا

مت رہ وتق رمایچں ویکں اپھچےئ رےتھک وہ ابلکل اےھچ ںیہن ےتگل اےسی ہنم انبےئ وہےئ ںیہمت سک ےن ہہک دای ہک رہ  

  ایپرے وگل ےگوتق یلج وہیئ رویٹ یک رطح ہنم انب رک مت ایپرے ےتگل وہ یھبک یھبک رکسما دای رکو ایر بت چس ںیم تہب یہ

ہ اےس ےسیک ربداتش رک راہ ےہوہ اس اک اگل چنھک رک وبیل انحن رھپ ہصغ رٹنکول رک ایگ ۔اےس وخد رپ ریخت یھت ہک و   

ونس ریمے اسےنم رکسماان رصف وہ ایک ےہ ہن ںیم یسک وک یھب اہمتری رطف دےنھکی ںیہن دوں یگ اہمترے اعمےلم ںیم 

   ربداتش رک یئگ ویکہکن وہ ریمے آےن ےس ےلہپ یھتتہب یچٹ وہں اعیش وک یھب سب اس ےیل

ر ںیہن رکےن وایل۔۔۔ ۔۔۔وہ اےس رکسمایت  چ

ئ  

ورہن ںیم تہب یہ ڈرجنیس مسق یک ڑلیک وہں ںیہمت یسک ےک اسھت ش

  رظنوان ےس دےتھکی وہےئ وبیل ہکبج وہ اس یک وضفل ثحب اور وکباس ےنس ریغب یہ آےگ ڑبھ ایگ اھت
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یئ یھترشامےت ںیہ وہ اکی ادا ےس یتہک وہیئ ڑلویکں ےک رمکے یک رطف آاہےئ ریمے "وہ" ےنتک    

°°°°° 

ہی چس ےہ ہک انحن ہشیمہ ےس اکیف ےصغ واال ےہ نکیل ںیہمت ےسیک ربداتش رک راہ ےہ ےھجم ھجمس ںیہن آراہ رممی دنہل ینب 

ہ قہ اگلیت اس ےک اپس آےنیئ ںیم اانپ دل شک رس
ااپ دےنھکی یگلاےس وھگر رک وبیل یھت سج رپ وہ ق   

وےسی اکی ابت اامیدناری ےس اتبؤ رصف ےھجم ااسی اتگل ےہ ای ںیم واعق ںیم یہ اعیش ےس زایدہ وخوصبرت وہں وہ آےنیئ 

  ںیم اےنپ ابل انب ریہ یھت بج رممی ےن اس ےک رہچے یک رطف داھکی

می ےن اشدی اس اک دل رےنھک ےک وہ ریمی نہب یھت ریمے ےئل زعزی یھت ںیم یسک اکی وک ٹکیلس ںیہن رک اپؤں یگ رم

ےئل اہک اھت ویکہکن اسےنم دویار رپ یگل وصتری ںیم دو وخوصبرت ڑلایکں اکی دورسے ےس اگل ےس اگل المےئ وفوٹ ںیم 

 تہب یہ ایپری گل ریہ یھت

اکعہشن  وک آات یہ ایر  وایعق اہمتری نہب تہب وخوصبرت یھت نکیل مک اھت اکعہشن یھب ںیہن ےہ ااسحس رتمکی اک اکشر رانہ وت 

  ںیہن اھت وہ اےنپ ابولں وک وپین لیٹ یک لکش دیتی ہنم انب رک اانپ ریہ اٹسلئ ہن دنسپ رکیت وہیئ دوابرہ ابولں وک وھکل یکچ یھت

مت تہب ایپری وہ اکعاشن لکش وصرت ںیم ایک راھک ےہ ااسنن اک دل وخوصبرت وہان اچےیہ ۔ اور ےھجم نیقی ےہ مت تہب دلج 

یئ یک زدنیگ وک دبل دو یگ رممی ےن رکسماےت وہےئ ادیم ےس اہک اھت اس ےس زایدہ وخد وک نیقی دالان ریہ یھت ہک ریمے اھب

  انحن یک زدنیگ ونسر اجےئ یگ
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رممی اکی ابت وہکں مت تہب ایھچ وہ زیلپ ریما وحہلص انبےئ رانھک ورہن انحن یک ابںیت ےھجم ادنر ےس اھکےئ اج ریہ ںیہ وہ 

ےنم وخد وک تہب وبڈل اور وکڈیفنڈن وش رک ریہ یھت رممی ےک اسےنم اہوھتں ںیم رہچہ اپھچےئ وھپٹ وھپٹ وج انحن ےک اس

 رک روےن یگل

اکعہشن ایک وہایگ ںیہمت اس رطح ےس ویکں رو ریہ وہ ےھجم مت رپ وپرا نیقی ےہ زیلپ اےسی تم رکو ایر اس رطح ےس ریمی 

روےن رپ رممی وبالھک رک وبیل یھتتمہ یھب وتڑ ریہ وہ اس ےک اس رطح ےس ااچکن    

ر وکشش رک ریہ وہںاکرممی وہ اعیش ےس تہب ایپر رکات ےہ اشدی وہ یھبک یھب ریما ںیہن وہ اپےئ اگ ںیم ےب   

ںیم ےن اس یک آوھکنں ںیم تبحم اک وج دنمسر داھکی ےہ وہ یھبک یھب اےنپ ےئل ںیہن دھکی یتکس رمد یسک وعرت ےس ونجن  

   رصف اکی ابر یہ رکات ےہیک آرخی دح کت تبحم

اور انحن دنکسر اخن اےنپ ےصح یک تبحم رک اکچ ےہ ۔ وہ اانپ ونجن اینپ دویایگن یسک اور رپ اٹل اکچ ےہ اب اس یک زدنیگ ںیم 

 آےن وایل وکیئ یھب وعرت یھبک یھب اعیش ںیہن وہ یتکس

   یھتیکچرممی یھب ھجمس ۔اس یک آوھکنں ےس آوسن ہہب رےہ ےھت نکیل اس ےک وظفلں یک رہگایئ وک  

ںیم امیتن وہں انحن اینپ زدنیگ یک تبحم رک اکچ ےہ اانپ ونجن اینپ دویایگن اعیش رپ اگل اکچ ےہ نکیل مت ےن وت اےنپ ےصح یک 

ےک تبحم ںیہن یک مت ےن وت اینپ دویایگن اانپ ونجن یسک وک ںیہن داھکای ایک اہمترا ونجن اہمتری دویایگن اہمتری تبحم مت دوونں 

 ےیل اکیف ںیہن وہیگ مت انحن ےس تبحم یک ادیم تم روھک ہی وت ذجہب وخد وخبد اگجےئ اگ ۔

ےھجم نیقی ےہ اہمتری تبحم انحن اور اہمترے دوونں ےک ےیل اکیف وہ یگ ۔ سب تمہ تم اہران ۔تبحم ںیم اہر امن اجےن 

   انحن رمکے ںیم دالخ وہاواےل یھبک تیج ںیہن اپےت وہ اےس اےنپ ےنیس ےس اگلےئ اھجمس ریہ یھت بج
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اکنح یک رمس ادا وہیگ ومولی اصبح آےن واےل ںیہ ایتر روہ وہ اکی رظن اکعاشن ےک روےئ وہےئ رہچے وک دھکی رک 

  رممی ےس اخمبط وہا اھت
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اےنپ اموحل تہب ارسفدہ اھت اکعہشن ےک آوسنؤں اور اامں ےک داعؤں ںیم رممی ہشیمہ ےک ےیل اس رھگ ےس رتصخ وہ رک 

 ایپ ےک رھگ اج یکچ یھت ۔

ےھک یگراہں نکیل اجےن ےس ےلہپ ہہک یئگ یھت ہک اس یک امں اک ایخل اب ےس ان یک دورسی یٹیب    

انحن وک وت سب ہی وسچ وسچ ےک ہصغ آ راہ اھت آرخ ےسیک وک اینپ یٹیب یک ہگج یسک دورسی ڑلیک وک دے ےتکس ںیہ ےسیک ان 

 اکچ اھت ہک ور ڑلیک وک وبقل رک ایل وہ اےنپ ےصغ اک ااہظر  ہحمل ہحمل ولوگں رپ رک راہ اھت ینتک ابر ہہکدوونں ےن اینپ یٹیب یک ہگج یسک ا

  اعیش یک ہگج اکعاشن ںیہن ےل یتکس آپ اس ڑلیک وک وضفل ںیم رس ڑچ ریہ ںیہ

  ریما اس ےس وکیئ واہطس ںیہن ےہ اور ہن یہ یھبک یھب وہ اتکس ےہ

یہ اس یک ابوتں اک وکیئ اخص ارث ںیہن ایل اھت وہ وت ایم اےس اعیش یھب ےنہک یگل ںیھت اور یہی  نکیل رممی اور ایم دوونں ےن

ابت اس ےس زمدی ہصغ دال ریہ یھت ریتصخ ےک دعب ںیم بس امہمن رتصخ وہےئ وت وہ اعیش رمکے یک اجبن ڑبےنھ 

  اگل

  روم ںیم یھب رےہ یگےک اب وہ اعیش نکیل اس ےک رمکے ںیم اےس دھکی رک اس ےس ااھچ اخہص ہصغ آ ایگ اھت بلطم

   وبالمت اہیں ایک رک ریہ وہ وہ ااہتنیئ ےصغ ےس اےس اعیش ےک انٹئ ڈرسی ںیم ولبمث دھکی رک
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 ۔۔ نکیل مت اہیں ایک رک رےہ وہ ںیہمت اانت ںیہن اتپ ہک اشدی ےس ےلہپ ڑلےک اک 

 

د

 

چب
ب ٹ
 ش
ہ

وسےن یک ایتری رک ریہ وہں ویفرچ 

 ےک اطمقب رشاریت ادناز ںیم وبیل یھت نکیل اس اک ہی ادناز ڑلیک ےک رمکے ںیم آان آال

 

چٹ  ی
ؤڈ ںیہن وہات اینپ ریشری طٹ

  انحن وک اپت ایگ اھت

ے رپ آای اھت اب ہی 
ل
 
صب
ف

سب رک دو اکعہشن اس وکباس وک دنب رکو تہب وہ ایگ اہمترا ڈراہم حبص وہےت یہ ولکن اہیں ےس وہ اب 

 ڑلیک زمدی اہیں ںیہن رک یتکس ۔

یٹن یک امہمن وہں اہمتری ںیہن اتجایل ایگ۔ںیم آ   

 وت رصف ان ےس یہ ابت رکو۔ ریمی اجن وھچڑو ۔وہ دباخلیظ اک اظمرہہ رکراہ اھت۔

ہی وت اب نکمم ںیہن ۔ اخن اصبح اکعہشن یک دنگی رظن اب آپ ےپ ےہ نکیل" آپ ےب ربھگاان ںیہن ےہ" وہ اکی 

اس ےک ہنم ےنگل ےس واہں ےس اجان رتہب اگل۔آھکن داب رک رشرات ےس وبیل ۔ہکبج انحن وک زمدی   

 

 

وت ریمی اجن ںیم ےن بک ہہک دای ہک وہ اعیش ےہ ای اس یک ہگج ےل یتکس ےہ اس وک اےنت ےصغ وک دھکی رک ایم اجن ےن 

  رکسماےت وہےئ وپاھچ اھت

اعیش یک اسری زیچںی اےس  یج ںیم یہی ہہک راہ وہں ہک وہ اعیش ںیہن ےہ اور ہن یہ اس یک ہگج ےل یتکس ےہ نکیل آپ ےن 

اامعتسل رکےن ےک ےیل دںی دی ںیہ ہن رصف اامعتسل رکےن ےک ےیل ہکلب وہ اعیش یک رہ زیچ رپ اس رطح ےس ہضبق 



 ھ ہن احل ریقفاں 
ُچ
پ 

و 
ُ

 

دا از ارجی اشہت  

 

www.shaheenebooks.com 

 

امجےئ وہےئ ےہ ےسیج وہ اس یک اینپ وہ اور اب اس ےک رمکے ںیم  اس یک انٹئ ڈرسی نہپ ےک یھٹیب ےہ وہ اےنپ ےصغ 

  وک ان اب رپ اکنل راہ اھت

رے ےھچیپ دلج ابزی ںیم اہیں آیئ ےہ اانپ اسامن کت ںیہن الیئ یہی وہج ےہ ہک رممی ےن اےس اعیش یک زیچںی وہ اہمت

اامعتسل رکےن ےک ےئل دی اعیش یک زیچںی یسک ےک اامعتسل ںیم ںیہن ںیہ ااھچ ےہ ہن یچب وک افدئہ وہ ایگ ایم اجن ےک ےیل 

 ےسیج ہی ابت وکیئ اتیمہ یہ ںیہن ریتھک یھت  ۔

آپ اجیتن ںیہ ہن وہ اہیں سک دصقم ےس آیئ ےہ اس ےک ابووجد یھب آپ ہی بس ھچک رک ریی ںیہ انحن ےن اھجمسےن یک 

  وکشش یک

اہں ںیم اجیتن وہں وہ اہیں اہمترے ےیل آیئ ےہ اس اک دوعٰی ےہ ہک وہ مت ےس تبحم رکیت ےہںیم وت سب دھکی ریہ 

 وک وبقل رک وہں ہک مت ےس ینتک تبحم رکیت ےہ اہمتری تبحم 

 
  

ںیم وہ اعیش کت وک وبقل رک ریہ ےہ اکی اہرے وہ ش

  ریہ ےہ اس یک تبحم وایعق اثمیل ےہ ایم ےن رکسماےت وہےئ اہک

ریمی رظن ںیم اس یک ہی تبحم وکیئ اتیمہ ںیہن ریتھک اور آپ یھب اےس وکیئ اتیمہ ہن دںی یہی رتہب وہاگ امہرے ےئل ۔ 

 ےک ابرے ںیم ھچک اتبںیئ ےگ وت وہ اہر رک یلچ اجےئ یگ نکیل ہی وت اجن اک روگ نب یئگ ےہ ےھجم اگل اھت ہک ارگ آپ اےس اعیش

اہیں ےس اجےن اک انم ںیہن ےل ریہ اور آپ یھب اےس اینپ یٹیب یک رطح رٹٹی رک ریہ ںیہ اب وہ ان رپ ہصغ وہےن اگل 

 اھت ۔
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بس ےس ڑبھ رک وہ مت ےس تبحم رکیت ےہ اہمتری  ںیم اس ےک اسھت ربا ولسک ویکں رکوں انحن اینت ایپری یچب ےہ اور

زدنیگ ںیم وخایشں الان اچیتہ ےہ ۔ںیہمت وخش رانھک اچیتہ ےہ الب ےھجم اس ابت ےس زایدہ اور سک ابت یک وخیش وہ یتکس 

 ےہ

 اچیتہ ہک مت مت اعیش وکالھب رک آےگ ڑبو یہی زدنیگ ےہ اسری زدنیگ اعیش ےک انم  رپ ےھٹیب رانہ ےب ووقیف ےہ ںیم ہی  ںیہن 

اعیش وک وھبل اجؤ ای اےس اینپ زدنیگ ےس اکنل دو سب ہی اچیتہ وہں ہک مت اینپ زدنیگ ںیم وخش روہ آےگ ڑبوھ اچر ےنیہم یک 

  اشدی یھت وہ رصف اچر ےنیہم ریہ وہ اہمترے اسھت اور مت  ان اچر ونیہمں یک اشدی یک ایدوں ںیم وخد وک متخ رک رےہ وہ

اےت دھکی رک ےتیج ںیہےنپ امں ابپ ےس ان یک رہ وخیش نیھچ یل وہ امں ابپ وج ںیہمت رکسممت ےن اےنپ مغ ںیم ا   

ںیہمت وخش دھکی رک وہ اسسن ےتیل ںیہ اہمتری وخویشں یک داعںیئ امےتگن ںیہ مت ےن اس ےس داعؤں اک قح نیھچ ایل ان 

انحن ںیہمت وکیئ قح ںیہن اتنب ہک مت ےس اسسن ےنیل یک ااجزت نیھچ یل مت ےن اےنپ امں ابپ ےس وخایشں نیھچ یل 

 اےنپوادلنی ےس ان یک وخایشں نیھچ ول وج اہمتری وخویشں ےئلیک لپ لپ داع وگ رےتہ ںیہ ۔

ںیم اےنپ امں ابپ وک ان یک زدنیگ ےک رہ وخیش دانی اچاتہ وہں نکیل ریمی وکیئ یھب وخیش اس ڑلیک ےس وجڑی  ںیہن وہیگ 

دےنی وک ایتر ںیہ وت کیھٹ ےہ دے دےئجی نکیل ریمی زدنیگ ںیم ریمی اعیش  یک ہگج  آپ ریمی اعیش یک ہگج یسک اور وک

وکیئ ںیہن ےل اتکس ےہ اجراہ وہں ںیم اہیں ےس وہ ااہتنیئ ےصغ ےس رمکے ےس لکن ایگ ہکبج  ایم اجن اس ےک ےصغ رپ 

 رصف رکسما دی یھت ۔

بس ےس لکشم رتنی اکم ےہاعیش اٹیب وت کیھٹ  یتہک یھت اےس وکیئ ابت اھجمسان داین اک    
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آےن اک وکیئ ارادہ ہن اھت وےمیل ےپ آان وت اھت اس یک زدہماری یھت نہب اک قح ادا رکان اھت ورہن اس اک اس رطف    

وہ ایگ وہ وپری لفحم ںیم  وھتڑی دری ےک ےئل یہ رظن آای رممی اور ایم ےس الم اور رھپ اغبئ   

 یھت آرخ وہ آای اھت وت ایگ اہکں رممی اور ایم اجن ےس وپاھچ وت وہ یھب یہی اتب ریہ یھت ہک وہ اےس ڈوھڈن ڈوھڈن رک اپلگ وہ یکچ

  یہی اھت نکیل اب ہن اجےن اہکں الچ ایگ

اس یک رپاشیین دےتھکی وہےئ ایم اجن ےن بج انحن وک وفن ایک وت ہتپ الچ ہک وہ اےنپ رھگ اج راہےہ ۔اب واسپ بت آےئ اگ 

یلچ اجےئ یگبج وہ ڑلیک واہں ےس    

وت انجب مہ ےس پھچ رک واہں ےس ےلچ ےئگ ںیہ رھپ ایک وہا ںیم  یھب اس ےک ےھچیپ ےھچیپ آوں یگ وہ انب ھچک یھب وسےچ 

 ےھجمس اس ےک رھگ اک اڈیرسی ےل رک اس ےک رھگ یک رطف آیئ

 ھٹیب رک اس اک ااظتنر رکےن یگل نکیل رھگ اک دروازہ دنب دھکی رک اےس ابلکل یھب وخیش ںیہن وہیئ یھت وہ وںیہ دروازے رپ یہ

  ہن اجےن وہ اہکں ایگ اھت ای اشدی رھگںیم اس ےک العوہ اور وکیئ ںیہن راتہ اھت یھبت وت ںیہک یھب دروازہ رپ اتال اگل رک الچ ایگ

ون  حبص ےس اشم وہ یکچ یھت وہ وںیہ وھبیک ایپیس یھٹیب ریہ آےت اجےت ںیہک ولوگں ےن اےس داھکی نکیل اس ےک ہنم رپ

  ٹفل اک وبرڈ دھکی رک یسک ےن یھب وپےنھچ یک یطلغ ںیہن یک ہک رتحمہم آپ وکن ںیہ اور اہیں ایک رک ریہ ںیہ

وھتڑا وھتڑا ادنریھا اھچےن اگل وتوہ یسک ےس وفن رپ ابت رکےت وہےئ دروازے یک رطف آای اور اس ےک ووجد وک رظن 

  ادناز رکےت وہےئ دروازہ وھکےنل اگل

اہکں وہ ایک رک رےہ ےھت مت ںیم حبص ےس اہیں یھٹیب اہمترا ااظتنر رک ریہ وہں اور مت ہن اجےنانحن اہکں ےھت    
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ی وک ونٹ ےیک ریغب وبیل یھت وہ اس وک دےھکی انب یہ ادنر یک رطف ایگ اور ےب ینیچ ےس ھچک ڈوھڈنےن اگل وہ 

 

چن ج ٹ
ی نچ

وہ اس یک 

ادناز اےس زمدی اگلسایگ اھت یھب اس ےھچیپ ےھچیپ آیئ یھت بج ےک اس وک رظن ادناز رکات    

او ولیہںیم مت ےس ابت رک ریہ وہں ےب ووقف ھجمس راھک ےہ ےھجم ایک بج دل اچےہ ےھجم رظن ادناز رکو ےگ بج دل 

اچےہ اگ ابت ےتھجمس ایک وہ تبحم یک ےہ وت اس اک بلطم ہی ںیہن ےہ ہک ںیم ےب ومل وہں وہ ااہتنیئ ےصغ ےس اس اک ابزو 

وبیل یھت ۔اینپ رطف ومڑ رک   

ٹش اپ ٹسج ٹش اپ اب مت ھجم ےس تبحم رکیت وہ وت ایک ںیم اہمتری وپاج رکوں اہمترے آےگ ےھچیپ وھگومں 

  ۔اہمتری یج وضحری رکوں۔ ۔ ایک رکوں وبول وہ ااہتنیئ ےصغ ےس اہمترا اھت

ےہ آج اکی اور لک دورسا وباےئ  وکیئ ااسحن ںیہن ایک ےہ مت ےن ھجم رپ ھجم ےس تبحم رک ےک اور مت یسیج ڑلویکں اک وت اکم

رفڈنی رےنھک یک اکی ابت اکن وھکل رک نس ڑلیک اہمتری تبحم ریمی رظن ںیم اینت اتیمہ یھب ںیہن ریتھک ہک ںیم ڑھکا وہ 

  رک مت ےس ابت رکوں۔ مت یسیج رکرٹکیولز اور رگی وہیئ ڑلیک ریمی وت ایک یسک یھب رمد یک تبحم ےک اقلب ںیہن ےہ

 اھکسیئ ہک اکی ااسنن ارگ اونگر  رک راہ ےہ مت ےس ابت ںیہن رکان اچاتہ وت اےس وھچڑ دو شخب دو اس یک یسک ےن زیمت ںیہن

  اجن وک نکیل ںیہن مت وت ریمی اجن اک زعاب نب یئگ وہ

 تبحم تبحم تبحم اھبڑ ںیم یئگ اہمتری تبحم ریمی رظن ںیم اہمتری تبحم یک وکیئ اواقت ںیہن ےہ ۔ مت ریمی اعیش ڑپکے

نہپ رک اس یک رطح ےننب یک وکشش رضور رک یتکس وہ نکیل یھبک نب ںیہن یتکس  ۔ ۔ ہی دل ےہ ہن اس ںیم رصف اور رصف 

 اکی اعیش ریتہ ںیہ اور وکیئ یھب ںیہن مت یسیج دو ےکٹ یک ڑلیک یھبک اعیش ہگج ںیہن ےل یتکس ۔
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روح ںیم یسب ےہ اور مت یھبک یھب اعیش یک ہگج اعیش ریمی تبحم ںیہن ریما ونجن ےہ ۔ اعیش ریمے دل ںیم ںیہن ریمی 

ںیہن ےل یتکس ۔ ریمی یلہپ اور آرخی تبحم رصف اور رصف اعیش ےہ اس ےئل دنب رکو اینپ ڈراہم ابزی اور دعف وہ اجؤ 

  اہیں ےس ویکہکن ںیم مت یسیج ڑلیک وک دانھکی یھب دنسپ ںیہن رکات تبحم وت دور یک ابت ےہ ۔

ہک مت یسیج دو ےکٹ یک ڑلیک رپ آاجےئ یسک اور اک دل الہبو انحن دنکسر اخن اک دل اانت اتسس ںیہن ےہاج رک اینپ اداؤں ےس    

 وہ دلجی ےس ھچک اکذغات ااھٹات اس ےک آوسن رظنادناز ےئک واہں ےس اتلکن الچ ایگ۔

رظنوں ںیم اس یک  ہکبج اس یک ابوتں ےن اس ےک ادناز ےن آج یلہپ ابر اےس رہٹ ایک اھت ہی اتیمہ یھت اس صخش یک

  تبحم یک ہی وسچ یھت اس یک اس یک ذات ےک ابرے ںیم اس یک تبحم اینت یتسس یھت اس یک رظنوں ںیم  ۔

ںیہن اب اور ںیہن وہ اینپ تبحم یک زمدی وتنیہ ربداتش ںیہن رکیتکس یھت آج اےس یلہپ ابر ااسی گل راہ اھت ہک اس ےن طلغ 

   صخش ےس تبحم یک
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مت اےنپ رھگ ویکں اج ریہ وہ مت ریپس واسپ ےل اجؤ ںیم اسرے ااظتنامت رکوا دیتی وہں اس ےک وھپٹ وھپٹ  دوھکی اٹیب

رک روےن رپ ایم اہر رک رہ یئگ وہ ایک وسچ ریہ یھت اور ایک وہایگ انحن ےن اس رطح ےس اس اک دل داھکای اھت ہک وہ وخد یھب 

 ھچک ہن ہہک اپیئ

یھب ڑلیک ربداتش ںیہن رکیت اور اےنپ زعت سفن یک وتنیہ وت ربداتش رکان یسک ےک سب تبحم اینپ ہگج نکیل وتنیہ وکیئ 

ںیم یھب ںیہن وت وہ ےسیک اس ےس ادیم ریتھک ےہ ہک وہ اےنپ آپ وک انحن ےک اسےنم رگا ےل انحن یک ابںیت بج اس ےن 

   انحن اہمترے اقلب ںیہن ےہان وک اتبیئ  وت ان اک یہی انہک اھت ہک ان یک زدنیگ ےس دور یلچ اجؤ مت ںیہن نکیل
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ںیہن آیٹن ںیم واسپ ریپس ںیہن اجؤں یگ ںیم اےنپ اباب ےک اپس اجؤں یگ وہ ھجم ےس افخ ںیہ ںیم ےن ہشیمہ اینپ رطف 

ےس انراض راھک ےہ یھبک وخش ںیہن وہےن دای اپچن اسل ےلہپ ریمی امام اس داین ےس یلچ یئگ ںیم ےن اےنپ اباب ےک رقبی 

وکشش یک نکیل اتیئ ایم ےن یھبک یھب ےھجم ان ےک اپس ںیہن اجےن دای اور رھپ اباب ےک دل ںیم یھب اشدی اجےن یک تہب 

  ریمے ےیل وکیئ وخاشہ ںیہن یھت ایس ےئل وہ یھب اےنپ آپ وک اکم ںیم رصموف رک ےکچ ےھت

رھپ ںیم ےن اےنپ اباب ےس دور ںیم انتج اےنپ اباب یک رقبی اجےن یک وکشش رکیت وہ اےنت یہ ھجم ےس دور ےلچ اجےت ںیہ 

رانہ رشوع رک دای آپ ےن ان ےس ابت ںیہن رکیت ہتفہ ہتفہ ںیم اینپ لکش ںیہن داھکیت یھت۔  اباب اکشتی رکےت وت یتہک 

  یھت ہک آپ وخد یہ اےھچ ابپ ںیہن ےہ

ےک ہنم ےس وج یھب ےتنس اس  مہ دوونں یک اس دوری اک اتیئ ےن تہب افدئہ ااھٹای وہ اباب وک ریمے الخف رکےن یگل اباب ان

رپ نیقی رک ےتیل  رھپ ےلھچپ دو اسل ےس ریمی اشدی ےک ےھچیپ ڑپ ےئگ تہب لکشم ےس ںیم ےن اباب ےس ریپس اجےن یک 

  ااجزت امیگن یھت اس ںیم ملین اور دنسس ےن ریما تہب اسھت دای

اینپ زدنیگ رٹنکول ںیہن رکےن دوں یگ وج نکیل اب اور ںیہن ںیم اےنپ اباب ےک اپس رانہ اچیتہ اب ںیم اتیئ ایم وک 

  ریمے اباب اچںیہ ےگ ویہ وہاگ ںیم ےن اپچن اسولں ںیم اےنپ اباب اک تہب دل داھکای ےہ

اور اشدی انحن ےک مغ وک اےنپ اباب ےک مغ ےس رٹنکول رکےن یک وکشش رک ریہ یھت اشدی انحن یک دی وہیئ فیلکت وک اےنپ 

وہےن دانی اچیتہ یھت۔ اباب یک یک فیلکت رپ احوی ںیہن  
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وہ یئگ وت رممی یھب رمس ادا رکےن ےک ےیل وہیئ یھت اس ےک ےلگ گل رک اےسی رویئ ےسیج اکی ابر رھپ ےس اس یک نہب رم 

گ وک ھجمس اجات اکش وہ ھجمس اجات ےہ ہک وہ اس یک اعیش یک ہگج ےنیل ںیہن ہکلب اینپ ہگج انبےن 

 

چلب ب
ف
یئگ وہ اکش انحن اس یک 

  آیئ ےہ
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ٹنشیپ یک احتل رتہب ےہ زیلپ اںیہن نشنیٹ تم دےئجی آپ اجےتن ںیہ ان یک احتل یسیک ےہ اس ےک ابووجد اینت زایدہ  

  نشنیٹ ںیم ان اک یب یپ وشٹ رک ایگ ےہ ان اک ایخل رںیھک ڈارٹک ان ولوگں ےس اتہک وہا آےگ ڑبھ ایگ

   ےس اگلایےنیسےن اےس اھجمسےت وہےئ اےنپ ریمی اجن رپاشین تم وہں وہ ابلکل کیھٹ وہاجںیئ یگ اباب  

ر اخن اک ڈلب رپرشی ربی رطح ےس وشٹ رک اکچ اھت دوونں ابپ ےٹیب ان وک ےل رک اتپسہل آےئ وہےئ ےھت وہ اشدی 

 

ز
چس
مٹ

  ےس رھگ یہ آ راہ اھت بج اباب اک وفن آای ہک امام یک تعیبط ااچکن رخاب وہیئگ ےہ وںیہ ےس دیساھ رھگ آای

ینت رخاب احتل دھکی رک وہ تہب رپاشین وہ اکچ اھت ڈارٹک ےن رپاین روپرٹ وگنمایئ ےسج ےنیل وہ رھگ ایگ اھت اور نکیل امں یک ا 

 واہں اکعہشن وک دھکی رک اس اک دامغ اکی ابر رھپ ےس وھگم ایگ اھت ۔

یئ وج اشدی یھبک یھب یہی وہج یھت ہک وہ اکعہشن ےس تہب دب زیمتی ےس ابت رکےک آای اھت اہیں کت ہک اےس ایسی ابںیت انس

 اکی ڑلیک رنداتش ہن رکے

اباب امام یک رپاشیین یک وہج ںیم وہں ان ریمی وہج ےس وہ اینت رپاشین ریتہ ںیہ اینت نشنیٹ ںیم ریتہ ںیہ ۔ وہ ادایس ےس وبال وت 

  اباب ےک اپس وکیئ وجاب ہن اھت
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وہ اہمترے ےئل دن رات رپاشین ریتہ ںیہ ۔ ہی  وکن یس امں اےنپ وجان ےٹیب وک رمےت دھکی رک وخش وہیت وہیگ انحن

 وسچ اےس ےنیج ںیہن دیتی ہک اس اک اٹیب ویں ٹھگ ٹھگ رک زدنیگ زگار راہ ےہ اینپ ومت اک ااظتنر رک راہ ےہ ۔

اباب ےسیج آج وکیئ یھب راز راز ہن رےنھک یک اھٹن یل یھت وہ یھب گنت آ ےکچ ےھت اس یک اس رونیٹ ےس اعیش ےک اجےن ےک 

اس ےن اینپ زدنیگ اک دارئہ اےنپ کت دحمود رک ایل اھت ۔ دعب  

ہن وہ ۔ ےسیج اس یک زدنیگ ںیم رصف اور رصف اعیش وہ اعیش ےک العوہ اس اک اانپ وکیئ ووجد یہ  

انحن بک کت ویں زدنیگ زگارو ےگ ایک اہمترے ےیل رصف اعیش بس ھچک ےہ ایک مہ ولگ ھچک یھب ںیہن اباب اینپ 

اپھچےت وہےئ اس ےک رقبی ےس اھٹ رک ادنر ےلچ ےئگآوھکنں یک یمن    

   راہ اھتہکبج انحن ےک دروازے ےک ابرہ ڑھکا اخومیش ےس اینپ امیبر امں اور وبجمر ابپ وک دھکی
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اب ویکں آےئ وہ اہیں اب ھچک ابیق رہ ایگ ےہ ایک ےلچ اجؤ اہیں ےس ایم اجن ےن دروازہ وھکےتل یہ اےس دروازے رپ 

ااہتنیئ ےصغ ےس اہک اھت آج  اس ےن ان اک یھب دل داھکای اھت دھکی رک   

  ایم ںیم اس وک وسری وبےنل آای وہں اشدی ںیم تہب ےب یکت اور وضفل ابںیت رک ایگ

   وہ اینپ افصیئ شیپ رکےن اگلایگدرالص ایم یک تعیبط تہب رخاب یھت وہ دروازے رپ اےس ےھٹیب دھکی رک ریما دامغ وھگم 

تہب دب زیمتی یک نکیل ےب ےکت اور وضفل ابںیت ںیہن ہکلب ااہتنیئ چین رگی وہیئ ابںیت یک ےہمت ےن اس اک  مت ےن اس ےس

  دل داھکای ۔
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ایک یطلغ ےہ اس وصعمم ڑلیک یک رصف اینت یس ےہ ہک ںیہمت اہمترے ادنریھوں ےس اکنل رک روینش ںیم الان اچیتہ ےہ 

ےن ایشں دانی اچیتہ ےہ ۔ اس اک وصقر اانت ڑبا ںیہن اھت ان ینتج ڑبی زسا مت ںیہمت اکی یئن زدنیگ دانی اچیتہ ےہ ںیہمت وخ

  اےس دی ےہ ۔ مت ےس تبحم رکےن یک زسا ںیم مت ےن اس یک ذات وک وھجنھجڑ رک رھک دای

یسک یک تبحم اک ہی ااجنم ہن وہ انحن  یلچ یئگ ےہ وہ اہیں ےس رکف تم رکو اب ںیہمت یھبک یھب ڈرٹسب ںیہن رکے یگ 

اہمتری اعیش یک اسری زیچںی یھب یہی ریھک ےہ اجےت وہےئ ےل اجان وت اتہک وکیئ اور اہیں آ رک اعیش یک زیچوں وک یھبک 

  اہھت ہن اگلںیئ نکیل اکی ابت انہک اچوہں یگ مت ےس وہ اہمتری اعیش یک ہگج ےل ںیہن ریہ یھت ہکلب اینپ ہگج انب ریہ یھت

ووم ڑلیک یک  اہمتری اس ٹہ درھیم اہمتری اس ےب اج
عص
م
س

دض ےن آج ھجم ےس دورسی ابر ریمی یٹیب نیھچ یل  مت ےن ا

ذات رپ ںیہن ایلگن ااھٹںیئ آج مت ےن اینپ امں اک دل وتڑ دای  ںیم ںیہمت یھبک اعمف ںیہن رکوں یگ ےلچ اجؤ اہیں ےس ایم 

 روےت وہےئ دروازہ اس یک ہنم رپ دنب رک یکچ یھت ۔

 

 ےہ یھب ادنازہ ےہ ریہ اچم دوھان روان ہی آرک رھگ دعب ےک دن دنپرہ اب اور آیئ یلچ اپاتسکن اتبےیئ ھچک وک یسک انب ےس واہں

 وتق اےنت ڑلیک اتبؤ ہی ےلہپ راہ ںیہن اقلب ےک داھکےن ہنم وک یسک ابپ اہمترا امہری ےہ وہیئ دبانیم ینتک ںیم رھب اخدنان

یھت اہکں  

 رک رظنادناز یہ ابلکل یگل ےس ےنیس ےک اباب وہ ہک بج یھت ڑھکی اسےنم ےک اس ےس ےصغ ایم اتیئ آیئ ںیہن ویکں رھگ اور 

یھت ریہ  

وبےل ےس اعزجی اونر ےہ ںیہن اکیف اانت ایک ےہ آیئ وت رھگ اھبیھب دںی رک سب اب    
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 وت اتب رکےک وفن ںیمہ مک از مک آیئ یلچ ےس واہں ےس رطح اس ےہ رطہقی وکیئ ہی وہں ریہ وپھچ سب وت ںیم اھبیئ اونر

 ہن یچب اہجن وجان ےک اس ںیہ واےل رھگ مہ ےہ اتنب رفض اک اس اتبان ںیم وت یھت ریہ اج رھگ ےک دوتس یسک ارگ یھت یتکس

ریہ وہ ںیہن متخ وخیش یک ےنلم واسپ یٹیب سب وت وک آپ اور یئگ یلچ اہکں اجےن   

 وت وہ یھت ہن رپوا ابلکل یک ان وت یھب وک اباب وت آج نکیل یھت یک وچٹ ےن آیم اتیئ رپ اگلےن ےس ےنیس ےس رطح اس اےس

 ایم اتیئ اباب ہک اھت وہا ابر یلہپ ےس اافتق یھب ااسی اور وہ یلم دعب دصویں اںیہن یٹیب یک ان ےسیج ںیہ رےہ رک دھکی اےسی اےس

ےھت رےہ ےل اسڈیئ یک اس اسےنم ےک   

ی ںیہن یھب یھبک یگ اجؤں ںیہن ںیہک رک وھچڑ وک آپ ںیم اب اباب

ئ

قن

 

ن

 ےس تبحم یگل ےس ےنیس ےک ان ےیک رظنادناز وک ایم 

ایل ٹیمس ںیم وخد زمدی اےس وہےئ رکسماےت ےن اباب رپ سج یھت وبیل   

 ےس تبحم وہےئ دےتی وبہس رپ امےھت ےک اس وہ اگ دوں ںیہن یھب اجےن دور یھبک ےس وخد ںیہمت ںیم اب اجن ریمی

  وبےل

۔ یئگ یلچ ادنر رک اھٹ ےس واہں ےک انب ہنم رپ وتبحمں ایکن ایم اتیئ ہک بج  

 ےس اس ںیم ادناز ریسسی ےن اباب یہ اجےت ادنر ےک ان آیئ اپاتسکن مت ےھچیپ ےک سج اھت وکن ڑلاک وہ اتبؤ چس چس ےھجم اٹیب

 یسک اپاتسکن مت دای اتب ھچک بس ےھجم ےن ذعرا رپ وپےنھچ ابر ابر ریمے یئگ رہ رک دھکی رہچہ اک اباب اےنپ وت وہ ہک بج اھت وپاھچ

 ےس ںیہک اےس ےئل اہمترے ںیم وت وہ رکیت تبحم ےس اس مت ارگ ےہ وکن ڑلاک اجن ریمی اتبؤ یھت آیئ ےھچیپ ےک ڑلےک

اھت ایل رک وسحمس وک وریاین یک آوھکنں یک اس ےسیج ےن اباب اگ اکنولں ڈوھڈن   
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 ےس وہج یک آےن ہن اہیں ےک اس یھت اجیتن وہ ےھت رےہ وپھچ دنسپ یک اس ےس اس اباب یھب ابووجد ےک وہےن دبانیم اینت

ےہ وہیئ یلیھپ ںیم دعب ےک ںیم رھب اخدنان   

 ںیم ےہ ایگ انبای ےیل ریمے اےس ہک اھت راہ گل ےھجم رک دھکی اےس واہں ںیہن یھب ھچک اور یھت یمہف طلغ ریمی رصف وہ اباب

ھ یک ویبی یک اس اور اھت دشہ اشدی یہ ےس ےلہپ وہ اتکس وہ ںیہن ریما وہ اباب نکیل اگ وہ ریما وہ یگ ولں اپ اےس

 

چن ی
یھت یئگ وہ ڈ   

 رکوایئ اید ےس رطےقی اےسی اواقت ریمی ےھجم ےن اس نکیل یھت ریہ رک وکشش یک اھبےنگ ےھچیپ ےک اس ںیم وضفل ںیم

 اج رکےن رغق یھب واقر اک آپ ںیم ںیم تبحم یک اس اباب وسری امی یگ اجؤں ںیہن ےھچیپ ےک اس یھب یھبک ںیم اب ہک ےہ

 بس زعت یک آپ ںیم تبحم یک اس مہ ںیہ رےہ وپھچ ںیم ابرے ےک اس ےس ھجم ےس ایپر اےنت آپ ہک بج یھت ریہ

 ےس رطح اس ےک اس اباب ہک بج یگل اتبےن اںیھن رویت رک وھپٹ وھپٹ وہ رپ ادناز اس ےک ان یھت یلچ اگلےن رپ داؤ وک

ےگل اھجمسےن اگلےئ ےس ےنیس اےنپ ےس رھپ ابر اکی اےس رپ وہےن   

 ےس رطح اس ےن ںیم رک وھچڑ رپ دزیلہ یک وجاین ںیہمت ےہ ریمی یطلغ اسری یچب ریمی ےہ ںیہن یطلغ وکیئ اہمتری

ںیہن یہ واہطس وکیئ ےس مت ریما ےسیج ڑھچاای دانم   

ا  ںیم وکشش یک رکےن وپرا وک وخااشہت یک اس ےس رطےقی نکمم رہ ابپ اک اس ےہ وہیت وھچیٹ بج یچب اکی

 

ھب
 
چ

 راتہ 

 ےک دنسپ یہ بت ےہ رکیت ااہظر اک دنسپ اینپ اسےنم ےک اس ےھت وہےئ آےت رطف یک وہاشہ الص وہ بج اور ےہ

 اور زعت اک اس وہ وت ںیل وپھچ دنسپ ںیم اعمےلم ےک ڑلےک ےس اس ارگ یگ اجےئ وہ ابیغ وہ وت دںی رکےن اشدی اطمقب

یگ ڈاےل رودن واقر   
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 ویجن اک رمیض اینپ وہ بج ےہ وہیت بت رضورت یک ابپ اےنپ زایدہ ےس بس وک یٹیب اکی ہک ےہ ہی وت چس ہک بج

 یسک وک یٹیب اینپ رپ انم ےک ریغت ابت ویہ وت ےہ وہیت التش یک ااسنن اطمقب ےک ایعمر اےنپ اےس بج ےہ یتنچ اسیھت

اجات وپاھچ ںیہن ےس ڑلویکں ںیم اعمالمت اےسی ہک ےہ رکداتی اثتب ہی رک ابدنھ یھب اسھت ےک   

 وہں اجاتن ںیم ںیہن اب نکیل اگ دوں رک اشدی اہمتری اگ اچوہں ےس سج ںیم ہک یھت وسچ یہی یھب ریمی کت لک

یک ےننچ اسیھت ویجن اک دنسپ اینپ ےہ قح وک اس ےہ ہتپ ھچک بس ںیم ابرے اےنپ اےس ےہ ریتھک وعشر اانپ یچب ریمی   

 بس یک ان بج ہکلب اھت ایک ںیہن اکنح اک اس وپےھچ انب ےس یچب یسک اینپ ایھب ےن وملس ہیلع اہلل یلص یبن ایپرے امہرے

۔ آای ےس رطف یک اہنع اعتیل اہلل ریض یلع رضحت رہتش اک زرہہ افہمط یٹیب ایپری ےس   

۔دوں رک ںاہ ےیل ےک رےتش اس ںیم وت وہ ااجزت یک یٹیب ریمی ارگ ہک اھت یہی یھب وسال اک ان وت   

 ریپوں یک ان وت مہ وت ںیہ یتکس نیھچ اسیھت ویجن اک دنسپ اینپ وخد وہ ہک ےہ راھک  قح ہی ےئل ےک ویٹیبں ےن یبن امہرے ارگ

۔ ںیہ ںیہن یھب ربارب اخک ےک  

 ذعرا ےھجم بج نکیل اھت آای رہتش رتہبنی تہب اکی ےئل اہمترے اگ رکوں اسھت ےک ایس اشدی اہمتری یگ اچوہ ےسج مت

 ںیم ےیل ایس اچےہ وہ اہجں یگ وہں ویہ اشدی یک یٹیب ریمی ہک ایل رک ہلصیف ےن ںیم وت اتبای ںیم ابرے ےک ڑلےک اس ےن

وبےل وہےئ رےتھک اہھت ہپ رس ےک اس اباب  دای رک ااکنر وک ان ےن   

 ںیم ےہ ںیہن ارتعاض وکیئ رپ اس ےھجم دںی رک کش ےب آپ وت ےہ اتگل انمبس ےئل ریمے رہتش وہ وک آپ ارگ اباب ںیہن

 ےک ان ےس آہتسہ وہےئ ےتہک ےس ان وہ ےہ وظنمر ےھجم ےگل کیھٹ وج وک آپ۔ ےہ دای وھچڑ اھبانگ ےھچیپ ےک اسویں ےن

یئگ یلچ ںیم رمکے اےنپ رک اھٹ ےس رقبی   
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 ہن ایگ لم وکسن وک آپ وت اب اصبح اونر داھکی یئگ آ ابرہ یہ اجےت ےک اس یھت ریہ نس ابںیت یک ان ںیم نچک ایم اتیئ

 ویں اےس یھب وہ ےہ رہتش ااھچ اانت  یک ںیہن ویکں ابت یک رےتش دورسے ے آپ ااجزت یک یٹیب یک آپ وک آپ یئگ لم

دںن رک ےط رہتش ہی اب وت امںین ریمی راج یگ رکے راج یچب امہری دںی اجےن ہن ےس اہھت  

 اہھت ےک اس ےکس وہ دلجی ینتج مہ ہک ےہ رتہب آیئگ اپاتسکن ےس واہں ہی ںیم قشع ےک سج اھت وکن اجےن ہن یھب وےسی

 وہ ےیل ےک سج یگ اجےئ وھبل یھب وک صخش اس وہ اور یگ اجےئ ونسر زدنیگ یک یچب ےہ بلطم ریما دے رک ےلیپ

 وبےل ںیہن ھچک اباب یھت دی رھب تبحم ےئل ےک اکعہشن ںیم ےجہل ےک ان یہ ااچکن ےن رظنوں یک ان یھت آیئ اپاتسکن

ےئگ ےلچ ابرہ رک اھٹ الہےت رس ںیم اہں رصف   

°°°°°° 

 دھکی وک رہچے ےک اس ےس بک یھٹیب اپس ےک اس ام ام ےہ وت کیھٹ ھچک بس وہ ویکں رپاشین اےنت مت انحن ےہ ابت ایک

۔ایگ آ ابرہ وہ الہای رس ںیم ہن رک رکسما ےن اس یھت ریہ   

ےس دونں ھچک اھت راہ گل رپاشین اکیف وہ   

 ابر نیت دو اھت ایگ ںیہن ےیل ےک ےنلم ےس اجن ایم واسپ وہ دعب ےک اس یھت یک ونٹ یہ ےن بس رپاشیین ہی یک اس اور

 رےہ رک ااہظر اک انرایگض اینپ ےس اس وہ بلطم یک ںیہن ابت ےن اوہنں وت یک وکشش یک رکےن ابت ےس ان رپ وفن

 یھت

 اچےیہ رکین ںیہن دبزیمتی اینت ےس اکعہشن اےس وہا طلغ وہا یھب وج اھت اوسفس تہب اک یطلغ وایل دن اس اینپ یھب اےس

۔ اھت اچاتہ رکان ذعمرت ےس اس وہ اھت ایک ااختنب اک اافلظ طلغ تہب ےئل ےک اکعہشن ےن اس ہک یھت  
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 طلغ اےنت ہک اھت وہا رشدنمہ رک رھب یج ںیم دعب وہ رپ اافلظ اےنپ یھت یک وتنیہ یک تبحم یک اس ےن انحن ےس رطح سج

ےیل ےک ذات ڑلیک اس ےن اس ےھت ےئک اامعتسل اافلظ   

 حیحص یھب وہ وت اھت وہا ااترا ںیم تبحم قشع وہ بج ہک آای ہن ایخل ابر اکی اےس رکایگ ےسیک ابںیت ایٹھگ وہےئ رگی اینت وہ۔

اھت رمد وت وہ نکیل اھت اھٹیب وھک اچہپن یک طلغ  

ےہ اجات اھجمس ریقح اانت وک تبحم یک ڑلیک ںیم اعمرشے امہرے ویکں   

ںیہن ااجزت یک رکےن ااہظر اک ذجابت اےنپ رک لھک وک ڑلیک ںیم اعمرشے امہرے ویکں  

ںیہن دقر وکیئ یک تبحم یک ڑلیک ںیم رظنوں امہری ویکں   

ےہ وایل وسچ آزاد اور االخق رضوردب وت ےہ رکیت ااہظر اک تبحم اینپ رک اھٹ وخد ڑلیک ارگ    

۔ اھت راہ آ ہصغ رپ وخد رک رہ رہ وک انحن  

 ہن رہٹ زمدی اےس ہک دای ہہک یھب ےن ملین نکیل اھت اماگن اڈیرسی اک اکعہشن ےس اس رکےک ابت رپ وفن ےس ملین ےن امس

 انحن یھت ںیہن ادیم ہی ےس آپ ےھجم ےہ طلغ تہب وہ ایک ےن آپ وج نکیل آیئ کت اپاتسکن وہ ںیم تبحم یک آپ رکںی

 ےن اس یھت یک ںیہن ابت ےس رطح اس ےس اس یھبک ےن ملین اھت آای ہصغ رپ وخد زمدی اےس ےس اافلظ ےک ملین اھبیئ

 راہ رک وسحمس اموییس ےیل اےنپ ںیم ےجہل ےک ملین وہ وتق اس نکیل اھت ایک وسحمس ارتحام ےئل اےنپ ںیم ےجہل ےک ان ہشیمہ

  اھت

°°°°°°°° 
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 رپاشیین ےن اس ںیہ رےہ رک رہتش اک اس اباب ےک اس ہک اھت اتبای آرک ادنر اےس یہ ےنےسیج اتیئ اشدی دلجی اینت ایم اتیئ

اھت وپاھچ ےس   

 ڈراہم رصف اسرا وہ ہک ےہ اتکس رک رہتش اہمترا ےھجمس رتہب وہ اہجں ہک اھت اہک ےس ابپ اےنپ وت یہ وخد ےن مت ےتفہ ےلھچپ وت اہں

وبیل وہےئ دےتھکی اےس ےس رظنوں وکشمک اس وہ ںیہک ےس ابپ اےنپ ےن وت وج یھت ابںیت ویتق اھت  

یئگ رچآ رظن وہ یھت ںیہن ادیم یک زیچوں بس اس دلجی اینت ےھجم سب اھت ںیہن بلطم ہی رہزگ ریما  ایم اتیئ ںیہن   

 ںیہن ظفل اکی الخف اہمترے وج ےہ ڑچاھ ہشن اس وکن اجےن ہن وت وک ابپ ںیہ ےھٹیب رپ ادیم اہمتری وت ولگ مہ ڑلیک اہں

 وھت وھت امہری ںیم اخدنان وپرے ےہ راہ اج ےک اھٹب رپ وکلپں وک ڑلیک اغبئ ےس رھگ دن دنپرا دس  ےس رطح اس ہکبج اتنس

ےہ ریہ وہ   

 دن اےنت وج ےہ ںیہن اواقت وکیئ یک ڑلیک اس ںیم رظنوں ریمی وہےت ںیہن ڈراےم ےک تبحم وھجیٹ ہی ےس ھجم نکیل

 اسھت ےک اس ےہ وکن یہ وپاتھچ اب وک ڑلیک ےسیج ھجت ورہن ےہ آای رہتش ااھچ اانت ےئل ریتے رک رکش رےہ اغبئ ےس رھگ

 یتہک ےس ےصغ اتیئ دو رکا اشدی ریمی ہک ںیہ ریہ دے ااجزت وک ابپ ےک نب وصعمم اب اور وت ےہ آیئ ےک رک ایک ایک

۔ یھت ریہ انب ہنم  

 ےہ ںیہن وجاب وکیئ اپس ریمے اک وکیئ ابوتں وضفل  ان یک آپ نکیل ںیہ ریہ رک ابںیت ایک آپ اتپ ںیہن ےھجم ایم اتیئ

 ھجمس وسچ ھچک وت ےہ دای رک رہتش ریما ےن اباب ارگ ںیہن رضورت ےھجم یک اابتعر ےک اور یسک اور ےہ نیقی رپ ھجم وک اباب ریمے

وہاگا ایک یہ رک  
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 ےیل ےک آپ ںیہ ریہ اج ںیہن یھب ںیم رمی نکیل یئگ وہ وجاب یھت اواقت وکیئ اس وکن ےلہپ ریمی ںیم رظنوں یک آپ

 ریمے اجؤ لکن ہک یھت ریہ ہہک ہی وہ ںیم اافلظ اصف ےک ینعی یھت یئگ وہ دنب ںیم روم واش رک اھٹ داھکےت آہنیئ وہ

ےس رمکے   

 ووس اھکسای ںیہن کت ہقیلس اک رکےن ابت ےس ربوں ےھجت امں ریتی ےہ یئگ ےک اھکس یہی اہں اہں
ہ

 

من
 ےہ یتہک ےھجم یک ںیہک 

یگ اگلؤں ںیہن ہنم زدنیگ اسری ےک رک دعف ےس رھگ اس ےھجت ریی ںیہن اواقت وکیئ   

یھت آیئ آواز ےس ادنر ےک روم واش ےیل ےک ےنگل ہنم ےک آپ وہں ریہ اج رمی وت ںیم اہں   

 یتھجمس رتہب انلکن ابرہ ےس رمکے وہ ےس رکواےن ےبزعیت زمدی اینپ وتق اس نکیل ڑچاھدای ہصغ زمدی وک ایم اتیئ ےن سج

  یھت

°°°°°°°° 

ےھت رپاشین اباب ولگ مہ ںیہ ےتکس رکوا ےسیک اشدی دلجی اینت   

 رںیہ رکےت رخنے ایک مہ وت ےہ آای رہتش ااھچ اانت ایھب ےہ یئگ وہ یھب وہ وت یک اسل 22 ےہ ابت وکیسن وایل دلجی ارے

یھت وہیئ یکٹل رپ وںیہ وسیئ یک اتیئ ےہ ریہ اغبئ ےس رھگ دن دنپرہ دس ہی ہک ںیہن یھب ہتپ وک یسک وت ایھب ےگ   

 ںیم قح ےک اشدی دلجی اینت ںیم اور ںیہ اچےتہ رکان اشدی دلجی ولگ وہ ریہ ھجمس ںیہن وک ابت ریمی آپ اھبیھب

اچاہ اھجمسان ےن اباب وہں ںیہن   

 اکنح رکو آج اجبےئ ےک لک ہک وہں یتہک وت ںیم اصبح اونر ںیہ اجےت ےئک ےط یہ یہ دلجی اعمالمت ےک ایبہ اشدی

ےہ ااھچ دلجی یہ اانت اجےئ وہ یک رھگ اےنپ دلجی ینتج یچب۔   
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ےہ ریہ وہ ابت یک اکنح رصف اور رصف وت ایھب ںیہ آرےہ رک ےل ابرات یہ آج وکاسن وہ اور   

۔ یگ آےئ ابری یک ریتصخ ورا اشدی ںیہک رک اج رھپ وہیگ امویں ےگ رکواںیئ دنہمی ےگ ڈاںیل دن ےک یچب دعب ےک اکنح  

 ںیہن واسپ یھبک وت ایگ الچ ےس اہھت رہتش ہی ارگ وہ رےہ رک رکشہی ہن مت ےک رک رھکنے ےس رطح اس ےہ رہتش ااھچ اانت 

اہک وہےئ اھجمسےت ےن  اتیئ اگ آےئ   

 اچاتہ انکنیھپ ںیہن ںیم منہج یسک وک یٹیب اینپ ںیم ےہ دشہ اشدی یہ ےلہپ ڑلاک وہں اچاتہ اجانن ےس کیھٹ وک ڑلےک دہعف اکی ںیم

ےھت رپاشین ااہتنیئ اباب   

ھا ری ہک ےہ یکچ لیھپ ابت ہی ںیم البدری وپری ایمں اونر دوھکی

م

 

پ

 اجےن ہن ےہ ریہ اغبئ ےس رھگ دن دنپرہ دس یٹیب 

 اور رھگ اور۔ ےہ ںیہن اب اھت دشہ اشدی ڑلاک اور ےہ آای رہتش ااھچ اانت ںیم اےسی ںیہ رےہ رک ابںیت یسیک یسیک ولگ

وہ ےئگ ھٹیب ںیم وسےنچ ھچک بس ہی مت اور ےہ آای رہتش ےس اخدنان ڑبے اےنت۔ دوھکی اخدنان   

ھا ری رانھک اید وت ہن ایک ااکنر ےس رےتش اس ارگ

م

 

پ

۔ اگ ےئآ ںیہن رہتش وکیئ اور ےیل ےک یٹیب   

 اس ےس اس ایک ںیہن اکم طلغ وکیئ ااسی ےن اس ےہ نیقی وپرا رپ یٹیب ریمی ےھجم ںیہ رکیت ذرک اک دونں ان ابر ابر آپ اھبیب

اھت اہک ےس ےصغ اپر اس ےن اباب رکدوں ایب یھب اسھت ےک یسک ےس رطح   

 ہی رک کہچ کہچ ےس رطح سج اسےنم ےک واولں اخدنان ںیہن وک واولں داین رپ یٹیب اینپ ےہ نیقی ںیہمت ایمں اونر

 اسری۔ ےک ڑلیک اس ےتلم ںیہن زماج اسھت ےک یسک وت ںیم اخدنان اگ رکے ںیہن نیقی رپ اس وکیئ ےہ دیی وک ایتلھچ

 اانت یھب ابووجد ےک وہاجےن ھچک بس اانت ہک اچےیہ انمان رکش وت ںیہمت ےہ وہا ہن رہتش ہی ارگ یگ رےہ یھٹیب اےسی زدنیگ

ےہ آای رہتش رتہبنی   
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 وخش وک ےٹیب اےنپ ےلہپ ےس رمےن یگ ےئج دن ےنتک اجےن ہن ےہ وعرت امیبر ںیہ ریہ اج اھکےئ رپاشیاینں اہیں ںیہمت اور

 رک انرکشی ویں مت اور ےہ اخدنان دار زعت ڑبا اانت۔ ےہ انم ےک اس اجدیئاد اسری ابر رھگ ےہ ڑلاک اولکات  ےہ اچیتہ دانھکی

 رکےت ایبن اسےنم ےک ان انمت اینپ ےن اتیئ دیتی دے ںیم وت وہات رہتش اہیں اک یٹیب ریمی رطح یک اکعہشن ارگ وہ رےہ

اہک وہےئ   

 وبھج اجن وت اتیئ یھت ریہ نس آوازںی یک ولوگں ان وہ ےس بک ادنر ےک رمکے  رکدںی اہں ےیل ےک رےتش اس آپ اباب

اجےئ آواز یک اس کت رمکے ہک یھت ریہ رک ابت ںیم آواز اویچن اویچن اینت رک   

 اھت اچےیہ وہان ںیہن اغبئ رک آ اپاتسکن ےس ریپس ےس رطح اس ےھجم ںیہ یتہک یہ کیھٹ اتیئ ےہ وبقل رہتش ہی ےھجم اباب

 ںیم زسا یک یطلغ اس نکیل اباب ےہ وہیئ یطلغ ےس ھجم ےہ ریہ وہ ےبزعیت یک آپ ںیم اخدنان وپرے ےس وہج یک اس

ے ںیہن وک آپ

 

ی

 

ھکٹ
 

پ

۔ یگ دوں   

 ابرے ےک رحمم ان رکان دنب ںیم رےتش یسک دلج ےس دلج ںیم یھب وےسی ےئجیل الب اںیہن ںیہ اچےتہ آان ےیل ےک اکنح ولگ وہ

۔رکںی دمد ریمی ےئل ےک رکےن اکایمب ںیم دصقم ریمے ےھجم زیلپ وہں اچیتہ وھچڑان وسانچ ںیم   

 ےھت ےئگ رہ رک وہ رپاشین رک دھکی وک یچب وصعمم اس اینپ وت اباب۔ اھت ایگ رماھج رہچہ اتکہچ وتق رہ رونش اک اس ںیم دن یہ ھچک

 ۔

۔ اھجمس رضوری وبانل ےن اتیئ ںیہ آےت ےس تمسق رےتش اےسی رکو ہن دری اب یئگ لم ااجزت یک یٹیب اب ایمں اونر ایل نس  

°°°°°°° 

۔ںیھت یکچ آ اپاتسکن یہ ونیتں ذعرا دنسس ملین اھت اکنح اک اس ںیم ےتفہ اکی  
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 ےن ملین احالہک ایک ںیہن ارتعاض وکیئ رپ اس ےن اس اھت اتبای ںیم ابرے ےک اکنح اےنپ رکےک وفن وخد ےن اس وک رممی

 اسھت ےک اور یسک وخد وہ ہک اھت رطہقی اس وکن ہی اک البےن وک انحن اھت اتگل ںیہن ااھچ ابلکل ھچک بس ہی اےس اھت ایک ارتعاض

اجےئ دنبھ ںیم رےتش   

 وکیئ وہ وہں اچیتہ رانہ ںیہن رک دنبھ ںیم ایدوں یک اس زدنیگ اسری وہ ہک اھت ایک نئمطم رک ہہک ہی اےس ےن اکعہشن نکیل

 رویت زدنیگ اسری رک ھٹیب ںیم وکےن اکی ای رکدے ربابد زدنیگ اینپ دعب ےک اناکیم ںیم تبحم وج ےہ ںیہن ڑلیک زمکور

رک الب وک انحن یک ڑبےنھ آےگ ںیم زدنیگ اینپ ہکلب ںیہن یگ رویئ وہ رےہ   

 ربرقار یھب اب ےس انحن انرایگض یک دوونں ان نکیل اھت ایک ودعہ اک آےن رپ اشدی ےس اس یہ ےن دوونں آیٹن اور رممی

 یھت

 رشواعت یک زدنیگ یئن اینپ رک الھب اےس وہ یگ دے وہےن ںیہن احوی رپ وخد وک انحن وہ ہک اھت رکایل ہلصیف ےن اکعہشن

 ںیہن فیلکت وکیئ اور زمدی اب یھب وک اباب اےنپ وہ نکیل اھت ںیہن آاسن ےیل ےک اس الھبان وک انحن  یھت اجیتن وہ یگ رکے

۔یھت اچیتہ دانی  

 

 

 ےس رطف یک داہل یھت یک ادا رمس ےس رطف یک داہل ےن اخوتن زعمز اکی ںیم اسڑیھ ولب یھت ریہ وہ ادا رمس یک دنہمی 

ےھت وہےئ ںیہن اشلم ںیم رمس یک دنہمی ولگ زایدہ   

۔ یھت وہیئ اگلیئ روقن وخب ےن دووتسں ےک دےہل یھب رھپ نکیل  
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 الگ الہ اکیف ےن اوہنں ےھت آےئ اہیں دوتس وج ہک ےہ دل نکیل۔  اھت ہن یھب وخاشہ یک دےنھکی اےس۔  اھت آای ںیہن وخد داہل

 یھب ےس یسک دل اک اس آیئگ ںیم رمکے اےنپ یہ ےلہپ وہ نکیل ےگ ںیلم یھب ےس دنہل وہ ہک یھت وخاشہ یک ان اھت راھک اچم

اھت راہ رک ںیہن وک ےنلم   

 وطافن اور ایک ںیم داین یک ادنر ےک اس ہک یھت اچیتہ اتبان ںیہن یھب وک یسک یھت اچیتہ اپھچان  احتل اینپ ےس ولوگں بس وہ

یھت ںیہن وہیئ یپھچ ےس ملین وہ ںیھت رحتریںی وج ںیم آوھکنں یک اس یھب ابووجد ےک اس نکیل یھت اخومش وہ ےہ وہا اچم   

 یھب ےس اس وعرت وہ یئگ آ ادنر یہ ےھچیپ ےک اس ملین بج اھت زگرا یہ وتق ھچک وہےئ آےئ ںیم رمکے اےنپ یھب اےس 

 رصف اور رصف وہ اب اسھت ےک اکعہشن اب ہک اھت چس یھب ہی نکیل یھب ےس دنسس اور یھت یلم ےس رطےقی اےھچ اکیف

۔ اجںیئ وہ اکی اھبیئ اک اس اور اکعہشن ہک یھت امیگن داع ںیم امنزؤں رات دن وت وہ یھت یگل دےنھکی وک انحن  

 حبص ےکس وہ ںیہن اکی وہ الیئ ہن رگن داع وکیئ یک اس وت یہ بت اھت ںیہن یہ اھکل اسھت اک اکعہشن اور انحن اشدئ اوسفس نکیل

اسھت ےک صخش اور یسک اھت اکنح اک   

 وہات انحن وہ اکش نکیل یھت ریہ اج وہےن اشدی یک زکن یس ایپری یک اس اسھت ےک سج اھت تمسق وخش تہب وہ انیقی

یھت وہیئ ہن وپری وج یھت آرزو یس دیب دیب آکی ںیم دل ےک اس   

 امون ریمی وہ ریہ ڈال ںیم اذتی وک وخد مت رک وجڑ رےتش ےک زربدیتس ہی رکو تم ربج رپ وخد وہیئ ںیہن دری یھب اب اکعہشن

 ںیم ٹجنھج ےسیج اشدی ااحلل یف رکو ٹیلپمک اڈٹسی اینپ ولچ واسپ ریپس اسھت ریمے اور دو رک ااکنر ےس رےتش اس

 ےتہک ںیم ادناز واےل اھجمسےن اےس وہ وہں رکیت ابت ےس الکن وخد ںیم اجؤ لھبنس یھب ایھب ےہ وتق ڑپوھ تم

یھت ریہ رک ادا رفض اک وہےن دوتس اےھچ وہےئ   
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 اس ںی ںیہن اور اب ےہ وہیئ دبانیم تہب یک اباب یہ ےلہپ ےس وہج ریمی یتکس ںیہن یھب وسچ ااسی ںیم اب ںیہن ملین ںیہن

یگ رکوں ںیہن ااکنر ےس رےتش اس اب ںیم وہں وہیئ ایتر ےس دنمی راض یک دل اےنپ وخد ےئل ےک اشدی   

 اےس آہتسہ آہتسہ وہ۔یگ رکوں ںیہن رشدنمہ وک ان ںیم ےہ داھکی رخف  ےیل اےنپ ںیم رظنوں یک اباب اےنپ ابر یلہپ ےن ںیم

 رہگی اینت آج اھت وساتج ںیہن ھچک العوہ ذماق یتسم ےسج دوتس یس یلھج یک اس۔ یئگ رہ رک دھکی اےس  ملین  یھت ریہ اھجمس

یھت ریہ رھب احیم ےیل ےک رےتش اس ےیل ےک اباب اےنپ رصف وہ یھت ریہ رک ابںیت   
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 گل وخوصبرت ااہتنیئ نب دنہل یک دنہمی وہ ایگ وہ رجنب ھچک بس ےسیج اھت اتگل ااسی اھت امسں اک وریاین بیجع ںیم دل ےک اس

روےئ ےک امر امر داہڑںی اچاہ دل یئگ ھٹیب رپ ڈیب رک آ ادنر ربخ ےب ےس نسح اےنپ وہ نکیل یھت ریہ   

 ابر یلہپ ںیم زدنیگ یھت امین ابت یک اباب اےنپ اھت رکواای رہتش ہی ےس رمیض اینپ ہک وہ رویت ویکں وہ یھت یتکس ںیہن وہ نکیل

یھت دی وخیش وکیئ اںیہن ےس ذات اینپ   

 اباب اےنپ ےن اس ابر یلہپ ںیم زدنیگ رکدے ااکنر ویکں وہ نکیل ےہ وتق یھب اب دو رک ااکنر ےس اکنح اس اھت اہک ےن ملین

اھت ایک وسحمس رخف یھت یک وسحمس وخیش ےس وہج اینپ ںیم آوھکنں یک   

  ایگ اواقت یک اس اےس صخش وہ نکیل یئگ وہ رگاتفر ںیم تبحم یک یسک وہ ےیل ےک وحملں ھچک یھت یئگ کہب  وہ اہں

 

 یک اس ب 

 اک وکڑی دو وک تبحم یک اس وہ ےس آاسین ینتک ریہ ہن اقلب ےک ےنلم رظن ےس وخد وہ ہک اھت ریقح اانت اقمم اک اس ںیم رظنوں

دای رک ومل ےب ںیم رظنوں یک ایس اےس وہ ایگ رک وتنیہ یک ذجابت وصعمم یک اس وہ ےس آاسین ینتک ایگ رک   
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 امہ ےس بس ںیم داین وک آپ اےنپ وہ یھت یئگ وٹٹ ےس رطح ربی آج ڑلیک وایل رکےن تبحم ااہتن ےب ےس ذات اینپ وہ

رگیگ ےس رطح ربی ںیم رظنوں یہ اینپ آج اور یھت اجیتن  

رکوایت ںیہن ےبزعیت اینپ ےک رک ایبن ویں اسےنم ےک صخش اس ذجےب اینپ وت آاجیت لقع رپ وتق اےس اکش   

 افدئہ ایک اک آوسنوں ان اب نکیل یھت یئگ رک روسا  وک وخد وہ ںیم رظنوں یک اس یک ایپر ےک اس یھت ہن اتیمہ وکیئ

  !۔۔۔۔۔

 صخش دقر ےب اس یگ روےئ ںیہن وہ اگ اجےئ وہ اک اس وہ اس وکن یگ رکاپےئ احلص اےس وہ ےس اہبےن آوسن ہی اس وکن

یگ رکے ںیہن اضعئ آوسن اےنپ وہ ےئل ےک   

 ادنر اےنپ ےن اس  داھکی ڑھکا وک اباب رپ دروازے رپ رمکے وت ںیک اصف آںیھکن اینپ رک اھٹ ےن اس یھت یل اھٹن ےن اس

البای ادنر اںیہن ںیم رک رکسما وہےئ اپھچےت درد اک   
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 ںیم روپ ےک داامد اگل ااھچ تہب وت ےھجم ےہ ہچب ااھچ تہب ےہ اچاتہ انلم ےس مت ابر اکی وہےئ اکنح لک اہمترا ےس سج اٹیب

 وک دورسے اکی ےلہپ ےس اکنح ےہ ااھچ ول لم ابر اکی مت یگ روہ وخش تہب اسھت ےک اس مت ہک ےہ نیقی ےھجم اسیج ےٹیب

اہک آرک ےن اباب ےگ اجو اجن ھچک   

 اشدی لک۔ےہ کیھٹ سب انلم ایک اب وت ےہ ریہ وہ اشدی ےہ دای رک رہتش ےن آپ اچیتہ انلم ںیہن ےس یسک ںیم اباب ںیہن

 ےس یسک یھب وےسی ںیم وت وتق اس ےہ درد تہب یھب ںیم رس ریمے  وت وتق اس یھب وےسی اور ےہ ںیہن اٹمئ اک ےنلم ےہ

وبیل ںیم ادناز ےس رپوکسن وہ یگ ولمں یہ دعب ےک اکنح الماقت ےس اس ںیم اب  اور اچیتہ انلم ںیہن   
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 اتگل ںیہن طلغ ھچک ںیم اس ےھجم اور ےہ اچاتہ رکان الماقت رپ اکی ےلہپ ےس اکنح رصف وہ ول لم ےس اس ابر اکی رصف اٹیب

اہک وہےئ اھجمسےت ابابےن   

 اکی رصف ہن المان انلم ہی وت ےہ وہاکچ ےط ھچک بس ےہ ریہ وہ اشدی وت اب ےہ ںیہن یک طلغ ای ےہ حیحص ابت اباب ںیہن

۔اچیتہ ڑپان ںیہن ںیم افلکتت یھب یسک یک رطح اس ںیم اور ےہ افریٹلم   

 ابر دو ایکن اھت راہ آ ےیل ےک ےنلم ےس اس اپس ےک ان ںیم دری یہ وھتڑی ڑلاک وہ یھت ااکنری اصف ےس ےنلم ےس اس وہ

اھت اجان ااھچ تہب اےس ےن اوہنں اور یھت وہیئ الماقت ےس ڑلےک اس   

 رکان ابت ےس اس رک لم ےس اکعہشن ابر اکی سب ڑلاک وہ اھت ںیہن ارتعاض وکیئ یھب رپ ےنلم ےلہپ ےس اشدی اںیہن ےیل ایس

یھت رکریہ ااکنر وہ نکیل اھت اچاتہ  

 داھکی وک اکعہشن ابر اکی ےن اوہنں اھت راہ وبل وک آےن ابرہ وہ اور اھت وفن اک ڑلےک ایس اجب ومابلئ اک ان ںیم دری یہ وھتڑی

ےئگ ےلچ ابرہ رک اھٹ ےس اخومیش اباب اھت ااکنر وجاب اک اس نکیل اہک ےیل ےک ےنلچ ےس رھپ ابر اکی اےس اور   

°°°°°°° 

 ںیم دامغ ےک اس وتق اس رکیت ایک وہ نکیل ےئگ ےلچ رک کھت رک اھجمس اھجمس اباب اجیت گیھب آںیھکن ےس آوسنؤں ابر ابر

۔اھت وہےئ ےیک رسیبہ دھک اک انحن رصف   

ےھت آوسن رخیآ واےل ےنہب ںیم اید یک انحن آوسن ہی اشدی ےھت رےہ ےل ںیہن انم اک رےنک وج ےھت آوسن   



 ھ ہن احل ریقفاں 
ُچ
پ 

و 
ُ

 

دا از ارجی اشہت  

 

www.shaheenebooks.com 

 

 وہ اجںیئ ہہب ںیم ابر یہ اکی آوسن اسرے ےک انم ےک ینہ دعب ےک اس ےک اانت یھت اچیتہ روان احتاش ےب یھت اچیتہ روان وہ

 وہ ےلہپ ےس اس اور یھت ریہ اج وہےن ےک اور یسک ےئل ےک ہشیمہ وہ اھت اکنح اک اس حبص لک یھت اچیتہ رکان ںیہن اید اےس

آےئ ہن اید یھبک اےس آدنئہ وہ اتہک یھت اچیتہ روان رک وھپٹ وھپٹ ںیم اید یک انحن ابر آرخی   

 رغض یسک انب ےھجمس وسےچ انب ےن اس یھت یئگ نب ذعاب یھب تبحم ہی ےیل ےک اس ہن ںیہ دیتی ذعاب انتک  تبحم رطکیہف

 رک وھچڑ اےس وج یھت ویبی یک اس یتسہ رتنی امہ یک اس ںیم زدنیگ یک اس اھت ںیہن زعزی وکیئ  ےسج اھت اچاہ وک صخش اس ےک

 اینپ یک انحن ہک کت اہیں اھت ںیہن امہ یھب وکیئ ےئل ےک اس ایگ رھکب رک وٹٹ یہ وخد انحن دعب ےک اس ااور یئگ یلچ

یھت ریتھک ںیہن اتیمہ وکیئ ںیم رظنوں یک اس یھب ذات   

 رفق ےس وہےن ہن ای وہےن ےک سج رکیت اشلم ںیم زدنیگ اینپ اےس ےسیک وہ امیتگن کیھب یک اسھت اےنپ اےس ویکں الب وہ

اھت ڑپات ںیہن   

 آےگ رکےک متخ وک ایدوں یک اعیش یک اس ےس اس ےسیک وہ الیت ابرہ رک اکنل ےس وخل ےک ذات یک اس وک اس ےسیک وہ

اھت ںیہن انم ےک اس وہ ویکہکن یھت یئگ اہر ےک رک وکشش رہ یک زدنیگ یئن اکی اےس وہ یتہک اک ڑبےنھ   

اتبای ویکں ںیم دل ریمے ےن اس وت اھت اتکس وہ ںیہن ریما وہ ارگ اہلل ویکں   

 امہرے ےن آپ ےسج ںیہ رکےت دیپا تبحم یک ایس ںیم دل امہرے وت آپ ہن ےہ وہات امہرا وت وہ ںیہ اچےتہ مہ ےسج اہلل

 تبحم ےس اس ےھجم ویکں اسبای ںیم دل ریمے ویکں اےس وت اھت ںیہن ہصح اک ذات ریمی انحن ارگ رھپ وت ےہ وہات انبای ےیل

  وہیئ
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 ےھجم ےس روح ریمی اےس دںی اکنل ےس زدنیگ ریمی اےس رکدںی متخ دںی اٹم اشقن اک اس ےس دل ےس دامغ ریمے اہلل ای

یھت ریہ رو لسلسم یکھج ںیم دجسے وہ ےہ رکین رشواعت یئن اکی یک زدنیگ اینپ ےھجم اسھت اک اس انیل ںیہن   

 صخش اس وہ یھت یک وتنیہ یک ذجابت اپزیکہ ےچس رےھک ےیل ےک رحمم اےنپ ےن اس رک انب ہصح اک زدنیگ اینپ وک انرحمم اکی

اھت راہ اج وہےن رحمم اک اس لک وج یھت اگر انگہ یھب یک   
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 وقحق عمج اےنپ یھٹیب وہ یھب ابووجد ےک اس نکیل اھت راہ اج اٹھپ ےس درد رس اک اس وہیئ ادا رمس یک اکنح ےس اخومیش تہب

 ےس بس اک زدنیگ یک اس ہی اھت وہا اگلای اسھت اےنپ اےس وہےئ رےتھک اہھت ہپ رس ےک اس ےن اباب یھت ریہ رک انم ےک یسک

اھت ہحمل رتنی لکشم   

 یگ وسےچ ںیہن ںیم ابرے ےک اس یھبک یگ روےئ ںیہن ےیل ےک انحن یھبک وہ اب ہک اھت ایک ودعہ ےس وخد ےن اس آج

 اس اکنح ںیم دایھین ےب وہ ےہ وہا اکنح اک اس ےس سج ںیم ابرے ےک صخش اس رصف اور رصف وت یک وسںیچ ارگ

یھت آیئ انس ہن کت انم اک وشرہ اےنپ ںیم   

 رپ اس وہ یہ اانت یھت ریہ روک ےس وسےنچ انتج ںیم ابرے ےک انحن وک آپ اےنپ وہ اھت راہ اج اٹھپ رس اک اس ےس نشنیٹ

۔ اھت ایک ہلصیف ےس وخد ےن اس یگ رکے دور ےس ایدوں یک اس وک آپ اےنپ ےس رطےقی نکمم رہ وہ اھت اجراہ وہےئ احوی  

 رشکی اےنپ ںیم رفس ےئن اس رک الھب ھچک بس وہ اھت وہان رشوع رفس این اکی رھپ یھت اجین وہ ریتصخ یک اس ںیم دری وھتڑی

اھت نیقی اےس یگ دے الھب وہ اور یھت اچیتہ الھبان وک انحن وہ یھت اچیتہ اجان اسھت ےک رفس   
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 اک اس انحن یگ وسےچ ںیہن ںیم ابرے ےک رحمم ان وہ ہک اھت ایک ودعہ ےس رب اےنپ ےن اس اھت نیقی رپ رب اےنپ اےس

 رصف رپ تبحم یک اس اور رپ وخاوبں ےک اس رپ ایدوں یک اس اھت قح اک وشرہ ےک اس رصف اور رصف رپ اس اھت انرحمم

یھت یکچ رک وقحق امتم اےنپ وہ انم ےک سج اھت قح اک صخش اس رصف اور   

°°°°°° 

 احملت آرخی ےک اس ہی ےھت رےہ لم ےس اس وہےئ دےتی داعںیئ اےس ابری ابری بس آیٹن اور رممی دنسس ملین اخہل

 اک رےنک آوسن یھت ریہ اھٹب ںیم اگڑی ےیل اسھت اےنپ اےس اخوتن یس ربتعم وہ یھت ریہ وہ ریتصخ یک اس ںیم رھگ اس ےھت

۔ ےھت رےہ ےل ںیہن انم  

ی اینپ اباب ےک اس

 

پ ہ ن

 ادا رکش اشدئ وت ایم اتیئ۔  ےھت اداس یہ ولگ بس ےک رھگ۔  ےھت رےہ رو وہےئ رکےت رتصخ وک 

 ہن آوسن ےس آوھکنں یک ان یھب ےیل ےک داھکوے داینویئ یھت ڑھکی رپ اسڈیئ اکی دور وہ رپ اجےن ےک اس یھت ریہ رک

۔ اھت اکنال  

 ےک اس ےن اوہنں ولسیک دب وج کت آج یھت ریہ رک اعمف ےس دل اےنپ یھب اںیہن ےلہپ ےس اجےن ےس اہیں وہ نکیل

 اجان ںیہن رک ےل دباغمیض یک ایدوں رپاین ںیم رفس ےئن وہ یھت یکچ رک اعمف ےس دل اںیہن ےئل ےک ابت رہ وہ یک اسھت

۔یھت اچیتہ  

 اھت دقحار اولکات اک وقحق عمج امتم ےک اس وج اھت اھٹیب صخش وہ رقبی ابلکل ےک اس اجبن ابںیئ یک اس اسھت ےک اس

یک دےنھکی اےس یھت ںیہن یھب وخاشہ وکیئ ادنر اور یھت اپیئ دھکی ںیہن رہچہ اک اس وہ ےس وہج یک وہےن ابمل وھگٹھگن۔   
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 تہب وہ ایگ وہ رشوع ہلسلس  ابمل اک رومسں وت وہا متخ رفس یھت ریہ رک ااظتنر اک وہےن امتم ےک رفس اس یھٹیب ےس اخومیش وہ

 ادا رمس اسری ہی ےس وخیش ینتج وہ یھت اپیئ رک ںیہن متخ وک اترثات ےک زیباری ےس رہچے اےنپ یھب ابووجد ےک اچےنہ

یھجمس اکھتوٹ نکیل۔  اھت ایل اگل یھب ےن اسس یک اس ادنازہ اک سج اھت اکچ وہ ومڈ اک اس زیبار یہ اانت یھت اچیتہ رکان  

 وک ڑلیک اکی ےیل ےک اجےن ےل ںیم رمکے اےس ےن اوھنں دعب ےک رومسں ےک وعروتں یہ وھتڑی ہک یھت وہج یہی

 ںیہن یطلغ یھب یک دےنھکی رمکہ رک اٹہ وھگٹھگن ےن اس ایگ دای اھٹب ںیم وھگٹھگن چیب وچیبں ےک ڈیب اےس اجیھب اسھت ےک اس

یھت یک   

 نکیل یک اندنسپدییگ ای وہ یک دنسپ اچےہ اشدی۔  اھت وساچ تہب یھب ےن اس ںیم ابرے ےک رےتش اس رطح یک ڑلیک رہ

 وک صخش اس وہ ایک اھت واال وہےن ایک اجےن ہن اھت راہ دڑھک ےس ینیچ ےب تہب یھب دل اک اس۔  ںیہ رےتہ یہ رسکی ذجابت

۔ یھت تیکلم وہ یک سج یگ اپےئ انب دقحار اک وتبحمں اینپ  

۔ اھت دقحار وہ اک سج یگ اپےئ دے وخایشں وہ وک صخش اس وہ ایک  

 اکی دل اک اس وہیئ دکتس رپ دروازے ےس آہتسہ بج ےھت وسال یہ ےنتک ںیم دل ےک اس یگ دے الھب وک انحن وہ ایک

۔ اھت دڑھاک ںیم رتگن یئن  

 یک دل ےک اکعہشن اسھت ےک دقم رہ رہ ےک اس اور۔ یھت ریہ دھکی وک دقومں واےل ڑبےنھ رطف اینپ ےس اخومیش وہ

۔ یھت ریہ اج وہیت زیت دڑھںینک  

راک رک آ رقبی ےک اس ےس ہتسہآ وہ اپیئ دھکی ںیہن اےس رک ااھٹ رس یھب ابووجد ےک اچےنہ وہ اھت وہا اکھج رس اک اس   
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 یک اس۔۔۔۔! مت وہ ریہ رک ویکں اگنٹکی اووور اینت یک رشامےن یک نکیل وہیئ ںیہن ےس رمیض اہمتری اشدی ہی وہں اماتن

 اور بل رکسماےت وج یگل دےنھکی وک دخا زمایج اےنپ ےس ےبینیقی رک ااھٹ رظن اسہتخ ےب وہ وت رکٹایئ ےس امسوتعں آواز

اھت راہ دھکی وک رساےپ نیسح ےک اس ےس رظن دشکل  

 

 وہےئ دےتھکی رطف یک اس ےس دیپسچل ڑبی  وج یھت ریہ دھکی وک آدیم اس ڑھکے اسےنم ےس رظنوں رھبی ریحت وہ

۔ اھت راہ ےل اجزئہ اک رساےپ نیسح ےک اس ابوغر  

 یک دروازے اگنںیہ اایتخر ےب یھت یکچ وہ ڑھکی اسےنم ےک اس رک اھٹ ےس رپاشیین وہ وہ رےہ رک ایک اہیں مت۔۔۔! مت

وہ ڈر اک اجےن ڑکپے وہےئ رکےت وچری ےسیج یئگ رطف   

 مت ڈارگنل وہ ریہ دھکی ویکں رپ دروازے رطح یک وچروں ویں مت اور ؟۔۔۔۔ےہ بلطم ایک اک وہں راہ رک ایک اہیں ںیم

وبال ںیم ادناز فلکت ےب اکیف وہوہ اسھت ےک دخا زمایج اےنپ وشرہ اےنپ ہکلب ںیہن اسھت ےک ریغ یسک   

 رک ڑکپ رس اانپ ےس رپاشیین وہ وشرہ ریمے مت ےہ بلطم ریما۔۔۔۔ اشدی ریمی اہمترا مت۔۔۔۔۔ ےہ بلطم ایک اک وشرہ

۔یئگ ھٹیب  

 وت ےھجم وہ یئگ ھٹیب رک ڑکپ رس ویکں ویں مت اور وہں راہ رک وپری وخاشہ اہمتری وت ںیم ںیہمت ےہ ایگ وہ ایک رسکیلی ڈارگنل 

 ےس اشدی وت مت نکیل یگ اجؤ وہ اپلگ ےس وخیش مت وت وہں وشرہ واال وہےن اہمترا ںیم ہک اگ ےلچ ہتپ ںیہمت بج ہک اھت اتگل

 وہاجات یہ افدئہ وکیئ اہمترا اھت ااھچ وت یتیل لم ابر اکی اگل ںیہن ااھچ ابلکل ےھجم یھت ںیہن ایتر یھب ےیل ےک ےنلم ےس ھجم ےلہپ

وبال وہےئ دےتھکی آںیھکن یک اس اور رہچہ اک اس ےس دیپسچل وہ اجیت وہ تچب یک ان ںیہ  اہبےئ اکش اےنت ںیم اید ریمی وج   
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 اہمتری وت ںیم ریمے ںیہ ںیہن آوسن ومل ےب اےنت یگ اہبؤں آوسن ےیل ےک آپ اور ںیم یک انجب آپ ےہ یمہف طلغ

 اک سج ےہ یک یطلغ ڑبی ےس بس یک زدنیگ ےن ںیم ےک رک تبحم اسھت ےک ااسنن ےسیج مت اچتہ دانھکی ںیہن کت لکش

آیت ںیہن اپس اہمترے یھب رک رم یھبک ںیم ےہ اکچ وہ اب ےھجم ااسحس   

 وہ دیتی رک ااکنر ےس اکنح وتںیم ےہ ریہ وہ اسھت اہمترے اشدی ریمی ہک اجات لچ ہتپ ےلہپ ےس اشدی اس ےھجم ارگ

 کش وک اکعہشن رپ رکسماٹہ یک اس اھت راہ اج رکسماےئ یھب رپ ےصغ ےک اس وت وہ ہک بج یھت ریہ ہہک اےس ےس ےصغ ااہتنیئ

۔ ںیہن ای یھب ےہ انحن ہی ہک وہا  

 یئگ وپیھچ رمیض اہمتری بج ےس مت ایک ںیہن ویکں ااکنر وہےئ رکےت اسنئ رپ انےم اکنح ےن مت وت ےہ ابت ہی وت ااھچ

۔ اھت راہ وپھچ وہےئ دےتھکی وک رہچے ےک اس ےس دیپسچل وہ اور ایک ںیہن ویکں ااکنر ےس رےتش اس ےن مت بت  

 وتق اس یھت اپیئ نس ےس کیھٹ وک آواز یک اصبح ومولی ںیم یہ ہن اور اھت داھکی ںیہن انم اہمترا رپ انےم اکنح ےن ںیم

 رس اےنپ ےن ںیم رک اہب اہب آوسن ںیم اید اہمتری ہک اجان ھٹیب تم ںیم یمہف وخش اس اب اھت راہ وہ درد تہب ںیم رس ریمے

اھت رکایل درد ںیم  

 اہمترے ںیم اور ےہ یکچ وہ کیھٹ ابلکل تعیبط ریمی اب نکیل یھت رخاب یس وھتڑی تعیبط ریمی سب اھت ںیہن ھچک 

 یھت رھبی رطف یک دروازے ےتہک ےس ےصغ ااہتنیئ وہ یگ روہں ںیہن رہزگ ےچین ےک تھچ اکی ںیم رمکے اس اسھت

ایل چنیھک رطف اینپ اےس رک اھتم اہھت اک اس ےن انحن یہ ےلہپ ےس اس نکیل   
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 مت ریمی ونس ابت ےہ ںیہن رضورت یک رکےن اظمرہہ اب وہ اہبدر ینتک مت ںیم وہں اجاتن راین یک اجیسن ریمی سب سب

 ےک اس وت وہ ہک بج اھت اکچ ڈال اہھت اانپ ںیم رمک انزک یک اس وہےئ ےتچنیھک رطف اینپ اےس وہ وہں اچاتہ انہک ھچک ےس

ھل  رک آ رقبی

ی ک

یھت یئگ    

 انحن اسھت ےک دڑھنک رہ یک دل اس اور اگ ےلکن ابرہ رک وتڑ وک دویاروں یک ےنیس ایھب ےسیج اھت اگل دڑھےنک ےس زور زور دل

ےہ دڑھاتک ےئل ےک ایس رصف دل یہ اھت اجاتن وہ اھت راہ نس انم اانپ ےس آاسین   

 یک دل یگل ڑھچاےن ےس اس آپ اانپ ےس ےصغ ااہتنیئ وہ وہیئ ابت یھب وکیئ ےس مت رکین ںیہن ےھجم انحن ےھجم وھچڑو وھچ

 وتنیہ یک ذجابت ےک اس وج یھت اچیتہ رانہ ںیہن ڈنکیس اکی وہ اسھت ےک صخش اس نکیل یھت زیت تہب یھب اب دڑھنک

اھت اکچ رودن ےلت دقومں اےنپ وک تبحم یک اس وج اسھت ےک صخش اس ریتہ ویکں وہ اھت اکچ رک   

 ابت ےس رطح کیھٹ ےس مت یھبک راھک روہی ربا تہب اسھت اہمترے ےن ںیم اکعہشن وہں رکات وبقل وک یطلغ اینپ ںیم

 اپ رک ںیہن آےگ رک الھب وک اعیش ںیم وہ وافق یھب ےس وہج اس مت اب اور یھت وہج اکی ےھچیپ ےک بس اس نکیل یک ںیہن

اھت راہ   

 وکیئ وھبانل وک تبحم یلہپ اور ےہ تبحم یلہپ ریمی اعیش ےہ اکم لکشم دح ےب اکی ےیل ریمے رھبان آےگ رک الھب وک اعیش

 ھجمس ںیم وہ ریہ رک وکشش یک ےنیل ہگج یک اعیش مت اگل ےھجم آیئ ںیم زدنیگ ریمی ےس رطح سج مت وہات ںیہن اکم آاسن

وہ آیئ ابےنٹن اہنتایئں ریمی وت مت اتکس ںیہن یہ   

 وت ںیم وہ آیئ الےن رطف یک زدنیگ دوابرہ ےھجم وہں آیئ دےنی تبحم ےھجم وہ آیئ ابےنٹن درد ریما مت اکس ںیہن یہ ھجمس ںیم

 ہگج اینپ ہکلب ںیہن ےنیل ہگج یک اعیش مت ہک اپای ںیہن یہ ھجمس ہی ںیم وہ آیئ ےنیل ہگج یک اعیش ریمی مت ہک راہ اتھجمس یہی سب
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 ہگج دل یہ اےنپ ںیہمت ںیم یھبک رک اھٹن یک دےنی ہن ںیہمت ہگج یک اعیش ہک اپای ںیہن ھجمس یھب ہی ںیم اور وہں آیئ انبےن

اھٹیب دے   

 ہن امیبر اینت ایم دن اس ارگ وہات ںیہن یھبک ااسحس اک تبحم اس ےھجم اشدی ےہ یئگ وہ تبحم ےس مت ےھجم اکعہشن ےہ چس ہی اہں

 ںیم ےہ یتکس اج اجن یک ان ےس دےنی نشنیٹ اںیہن زمدی ہک اہک ےن ڈارٹک ہک یھت یئگ وہ رخاب اینت احتل یک ایم۔  وہںیت

 ذرک اک اشدی دورسی اور ولں رک اشدی دورسی ںیم ہک یک وخاشہ ےس ھجم ےن امں ریمی دن اس اھت ایگ وہ رپاشین تہب

۔اکعہشن اھت اہمترا وہ آای انم الہپ وج ںیم دامغ ریمے یہ آےت   

 دامغ ریمے یہ آےت ایخل اک اشدی دورسی نکیل وہات ںیہن یھب ااسحس اک تبحم اہمتری ےھجم اشدی ےہ چس ہی اکعہشن اہں 

 وہ وت ےہ ںیہن ڑلیک وکیئ ںیم رظن ریمی ارگ ہک وپاھچ ےس ھجم ےن ایم ریمی اھت آای ںیہن وکیئ اور اہمترے وساےئ ںیم

 ڈوھڈن ےھجم ےن سج ڈوھڈنوں اےس ےہ رتہب ےس ےن ڈوھڈن ڑلیک وکیئ وخد ہک وساچ وت یگ رکدںی یھب ےس یسک اشدی ریمی

۔  ےہ ایل  

 ےن ںیم آای ںیہن ایخل اک اعیش ےھجم بج یھت رات یلہپ وہ ہی راہ وساتچ ںیم ابرے اہمترے رصف رات اسری ںیم

 یئن اکی یک زدنیگ اینپ رک وھچڑ اھچیپ ریما مت اتہک ڈاال رودن ےس رطح ربی وک ذجابت اہمترے یک وتنیہ یک تبحم اہمتری

 فیلکت ںیہمت یھب یھبک ںیم اکعہشن ںیم اھت ڑتاپ تہب ںیم رک دھکی دن اس آوسن ےک آوھکنں اہمتری نکیل رکو رشواعت

وہں انب وہج یک فیلکت اہمتری ہشیمہ یھب رھپ نکیل اھت اچاتہ دانی ںیہن  

 یئن امہری اتہک اھت اچاتہ امانگن اعمیف ےس مت ںیم اھت اچاتہ رکان رئیلک ھچک بس ہی رک لم ابر اکی ےس مت ےلہپ ےس اشدی ںیم

 اھت ربا تہب وہ ایک اسھت اہمترے وج ےن ںیم اکعہشن وہیئ ںیہن دری یھب اب نکیل وہ وخوصبرت تہب رشواعت یک زدنیگ
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 اہھت اےنپ اسےنم ےک اس انحن دو رک اعمف ےھجم زیلپ دای انم طلغ وک تبحم اہمتری یک وتنیہ یک ذجابت اہمترے ےن ںیم

یھت ریہ دھکی وک صخش ےھٹیب اسےنم ےس رپاشیین اکعہشن ہک بج وبال وہےئ وجڑےت  

 یک دل ےک اس رک امس ںیم ابوہں یک اس اور دے وھکل وک اہوھتں وہےئ دنبےھ ےک اس رک رھب آےگ  ہک اچاہ دل اک اکعہشن

 اور رصف یھت اچیتہ اپان اےس وہ دے اجےن ہن دور ےس وخد اےس یھبک ےل انب اانپ اےس ےئل ےک ہشیمہ ںینس وک دڑھنک

۔ ےس آاسین اینت ںیہن نکیل یھت اچیتہ انبان اانپ رصف  

 اکچ امگن اعمیف وہ ےہ کیھٹ اھت ایک رہٹ اےس یھت یک وتنیہ یک ذجابت یک اس ےن انحن یھت یتکس ںیہن الھب وک وتنیہ اینپ وہ

۔ یھت اچیتہ انیل دبہل اینپ ےس اس وہ یھت اچیتہ رکان ںیہن اعمف اےس ےس آاسین اینت وہ یھب رھپ نکیل اھت  

 دانی ںیہن دوابرہ ومعق ااسی وک انحن وہ اور اھت اتکس رک رہٹ اےس یھب یھبک انحن یھب آےگ اشدی وت دای رک اعمف آج ارگ

۔ یھت اچیتہ  

 رک ومل ےب وک ذجابوتں ریمے وہ ےکچ رک وتنیہ یک تبحم ریمی ابر اکی مت یتکس رک ںیہن اعمف ںیہمت ںیم انحن ںیہن

 اھت اتپ ںیہن ےھجم اچیتہ اجان ںیہن رک ےل آےگ وک رےتش اس ںیم اچیتہ وہان ںیہن روسا اسےنم اہمترے ابر ابر ںیم اب وہ ےکچ

ےگ وہ مت اہیں ہک   

 ےک زگارےن زدنیگ اینپ اسھت ےک صخش اےسی یھبک ںیم ںیہن مت نکیل وہات وبقل ےھجم وت وہات اور یھب وکیئ ہگج اہمتری ارگ

 اتیمہ وکیئ سفن ریمی اسےنم ےک سج ںیہن دقر وکیئ یک تبحم ریمی ںیم رظنوں یک سج یتکس وسیتچ ںیہن ںیم ابرے

ریتھک ںیہن   
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 ےس مت ںیم دو رک اعمف ےھجم ابر اکی رپ آوھکنں رس بس ہصغ اہمترا انرایگض اہمتری اکعہشن اچےہ اجب وہان انراض اہمترا

۔ ےہ ودعہ اک اخن دنکسر انحن ہی اگ رکوں ںیہن فیلکت ںیہمت یھبک دوابرہ ںیم زدنیگ ںیم وہں رکات ودعہ  

رسالہای ںیم اہں رک رکسما ےن اس آیئ آواز یس افخ یک اس ہک انسؤ ںیہن یھب ابںیت یھبک ےھجم اور   

ایگ الہ رس ںیم اہں رھپ داتھکی ےس اگنوہں رھبی کش اےس وہ  اہک ےس رھپ ےن اس۔  ےگ امون ابت رہ ریمی   

 ایر ںیہ ااھٹ وبل وہ رپ رفامشئ اس یک اس۔  ےگ اجؤ رک ےل وفر ےھجم مت اگ رکے دل اک ےنلم ےس دنسس اور ملین یھب بج ریما

ںیم وہں ںیہن اریم اانت اتکس اگل ںیہن رکچ ےک ریپس روز رہ ںیہمت ںیم   

یگل رکےن اھدیس لبمک رک اھٹ ےس رقبی ےک اس وفراً  رپ ااکنر ےک اس وہ لسنیک اعمیف رھپ وت ےہ کیھٹ   

ایک ہلصیف وہےئ وسےتچ ھچک ےن اس اگ رکوں اجای ےئل ریپس ابر اکی ںیم اسل ںیہمت ںیم ےہ کیھٹ   

وبیل رک انب ہنم وہ یگ اجؤں بت ںیم اگ رکے دل ریما بج ںیہن   

 ااھچ وہں امکات ااھچ ںیم ےہ کیھٹ ںیم اسل اکی ںیہمت ںیم اتکس اج ےک ےل ںیہن زایدہ ےس اس دوابر ےہ کیھٹ ااھچ

اپؤں رک اوفرڈ اجان ریپس روز رہ ہک ےہ ںیہن ہی بلطم اک اس وہں اھکات  

یھت ریھک اھک مسق ےن اس وت یک امےنن ہن ابت یک اس بلطم داھکےئ ہن اایلگنں نیت ےن اس ابر نیت   

وبال وہےئ دےتھکی وہ یگ وہاجےئ متخ انرایگض اہمتری وت رک اہں ےیل ےک ابر نیت ارگ ےک بلطم   

وبیل ےس اینزی ےب دقرے وہ ےہ اتکس اج وساچ   

۔ آیت وپزنشی رفٹس وت دیتی ازگزمی مت رک ھجمس وسچ اانت ارگ ےہ اتکس اج وساچ رصف یھب ابووجد ےک امےنن ھچک بس اانت  
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 ادناز واےل وعروتں اخص وہ یل ںیہن وپزنشی رفٹس یھبک ےن ںیم ےہ اتگل ایک ںیہمت وہ ےتھجمس انالقئ ےھجم مت بلطم ایک

یھت وبیل ںیم   

 ںیہن وٹسی اٹمئ اانپ ںیمہ ےہ ایخل ریما ےہ اک رشواعت یک زدنیگ امہری وت ہی ےہ ںیہن اک ابوتں بس ان وتق ہی اکعہشن

۔ وبال  وہےئ ےتچنیھک رطف اینپ اےس رک اھتم اہھت اک اس وہ اچےیہ رکان  

۔ یھت یکچ رھک اہھت اانپ رپ وہوٹنں ےک اس یہ ےلہپ وہ وھچڑات  اکسمل وبلں اےنپ رپ وبلں ےک اس وہ ےک ےلہپ ےس اس  

 ےہ وہا ڈاال ںیم ذعاب وک اجن اینپ ےن ںیم رک نہپ اگنہل  لسلسم ےس ےٹنھگ آھٹ ےلھچپ رکو رعتفی ریمی ےلہپ ےسیک اےسی

 ریمی۔  رکو رعتفی یک وخوصبریت ریمی ےلہپ وہ ڑپے ےھچیپ ےک رکےن ادا رمالح اےلگ ےہ یک رعتفی ریمی انب مت اور۔

 وخوصبرت ےس بس اک زنیم اک اچدن اتکمچ اک آامسن۔ وہک زغل نیسح یک اشرع یسک ےھجم۔  رکو ںیم آامسن زنیم ںیم رعتفی

ِ  وہ۔ وہک رہل یک لیھج یک اپین ڈنھٹے۔ وہک وھپل وبیل ےک رک دور ےس وخد ےس وہیئ داھکیت زناتک ادا   

 رتشمی اطعرد ایسرے وسرج اچدن زنیم آامسن  رہلے اپین دنمسر ےتپ وھپل ہی نکیل وہ وخوصبرت تہب مت ہک ےہ چس ہی

یھت وکتیف اخیص ںیم ادناز الچیتکس ںیہن اکم ریغب ےک اس ایک مت  وہات ںیہن ےس ےھجم ھچک بس ہی ایر   

وبیل ےس ےصغ ااہتنیئ واےل رکےن ںیہن رعتفی ریمی مت بلطم ایک   

ےگ وہں ںیہن ےس ھجم ےلمج اشرعاہن ہی وہ اچیتہ مت ںیم ادناز سج نکیل اگ دوں رک رعتفی ںیم ایر   

وبیل وہےئ رکےت ااسحن وہ دو رک یہ انرلم ےہ کیھٹ   

اکس رہ ہن یھب ںیہک وہ رپ ادناز ےک اس۔ ۔۔۔ رکشہی   
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 دےتھکی وک رہچے ےک اس ےس ابںیئ داںیئ وہ۔ رعتفی اہمتری ںیم وہں رکات راٹئ رعتفی اہمتری اھت رکان ایک وت اہھت

اگل رکےن التش اافلظ ےئل ےک رعتفی وہےئ   

اھت وبال النئ یہ یس اینت سب ےک دری اکیف وہ رپ مت ےہ راہ رک وسٹ تہب رلک رڈی   

وبیل ںیم ادناز واےل التجےن وہ ںیہن ریمی ےہ یک رعتفی یک وسٹ ےن مت ہی  

وبال وہےئ وھگرےت اےس ہو۔ وہ ریہ ویکں وبل ںیم چیب ہن ونس رک ھٹیب ےس اخومیش مت وہں راہ رک رعتفی ںیم ایر   

 ےچس اہمترے ہکلب ںیہن رک دھکی وک وخوصبریت اہمتری اشدی ےس مت ےن ںیم وہاگ ںیہن ھچک بس ہی ےس ھجم اکعہشن دوھکی

  ںیہ رےھک ریمے رصف اور رصف ےن مت وج ںیہ رےتھک اتیمہ ذجابت اہمترے ےیل ریمے۔  ےہ ریہ دھکی وک ذجابت

 یک ذجوبں ان اہمترے وہں رکات ودعہ ںیم اکل ےہ ںیہن اومنل یھب ھچک اور ےئل ریمے زایدہ ےس تبحم اپزیکہ اہمتری۔

 یھب یھبک ںیم تبحم ریمی مت اگ روہں اماتگن زدنیگ اسری اعمیف یک اس ےہ وہیئ ےس ھجم یطلغ وج۔ایقتم ات اگ رکوں دقر

 رک ہہک ابت اینپ وہ۔دانی اھکس ںیم دعب وخد ےھجم وت ھچک بس ہی وریغہ رکان رعتفی ہی اور۔  یگ دوھکی ںیہن وجل اک مسق یسک

دی رکسما یھب وہےئ اچےتہ ہن وہ وت وبال رک انب لکش یس وصعمم   

۔ وبیل رک اجس رپ ںوبل رکسماٹہ ےس وخوصبرت۔  ےہ ڑپا اپال ےس ویبی یخس ےسیک ےگ رکو اید ایک ےہ کیھٹ ولچ  

 وہوٹنں ےک اس بل اےنپ رک کھج یہ ےلہپ ےس رےنھک اہھت ہپ ےکوبلں اکعہشن ایر اس۔   اگ ےلچ اتپ اب وت وہ وہ یخس ینتک مت

 وخد رطح وپری اےس وہ۔  اھت دڑھاک ںیم ڑتگن اگل دل اک اکعہشن ےک رک وسحمس سمل اک وبلں ےک اس۔ ۔ اھت اکچ رک رھک رپ

 وخوصبرت اانت ادناز اک اس یھت یکچ وہ رشواعت یئن یک تبحم یھت ریہ اج وبیتل آپ اانپ آہتسہ آہتسہ وہ۔  اھت راہ رک مگ ںیم

۔ یھت یکچ لکن آےگ تہب ںیم تبحم یک اس وہ۔ یئگ رہ رک وہ دیق ںیم ابوہں ےک اس ےس رطح وپری وہ ہک اھت   
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 اچیتہ البان وک انحن رک ھجمس ویبی یک اور یسک وک آپ اےنپ وہ کت ےلہپ ےٹنھگ ھچک ایھب ںیہ وہےت وپرے یھب رطح اس وخاب

۔ یھت ریہ رک وسحمس وہےئ ےتلھگپ وک وخد ںیم ابوہں یہ یک انحن اب اور یھت  

 دقم اکی سب ےہ ںیہن زدنیگ وکیئ یک اس دعب ےک اعیش اتکس  ںیہن یج وہ ریغب ےک اعیش ایک ہک اھت وساچ ےن سج انحن

 نکیل ےہ اھت ںیہن آاسن الھبان وک اعیش یھت دی ہگج ںیم زدنیگ وک اکعہشن ےک رک ڑبا دل اانپ اور اھت ااھٹای اسھت ےک تبحم

  تہب  رشواعت یک رفس ےئن اس اسھت ےک اکعہشن

 

ن

چش
جٹ

۔ ےہ   

 تبحم یک اس ےس رطح وپری وہ۔  اھت راہ وہ وسریا اک رووینشں وخوصبرت ںیم زدنیگ یک ان وہےئ ےتلیھپ ایسیہ اکیل یک رات

۔ اھت وہےئ ےٹیمس ںیم وخد اےس رطح یک اتمع یتمیق یسک انحن اور۔  یھت ریہ کہم امدنن ےک الگب ںیم  

°°°°°°°° 

 اکعہشن۔ ےہ ںیہن اننکمم یھب ھچک ںیم داین اس۔  ںیہ اجےت لھک وخبد وخد راےتس وہوت یچس دشت یک اپےن اور نگل  ےہ چس

 اس رصف اور رصف ےس رطح وپری انحن آج۔ اھت ایل اپ ےن اس اور۔   یھت اچیتہ اپان وک تبحم یک انحن وہ یھت یچس نگل یک

 ےک انحن ےن اس۔  دے الھب اعیش وہ ہک یھت ںیہن رشط ہی یھب ںیم تبحم یک اس وہیت ںیہن رشںیط ںیم تبحم۔  اھت اک

۔ اھت ایک وبقل یھب وک تبحم یلہپ یک انحن اسھت  

 ادناز ےک اس نکیل یھت رکیت وسحمس وہ وک تبحم یچس یک اس ےس  اعیش وہ۔  اھت اتبای ںیم ابرے ےک اعیش اےس ارثک انحن

 انحن ہک یھت وہج یہی اشدی۔یھت تبحم یک وجانحن یھت رکیت تبحم ےس زیچ اس رہ وہ ویکہکن۔  اھت ہن دسح ای نلج وکیئ ںیم

ج ک اسےنم ےک اس ابت رہ یک دل اےنپ
 ھ
چ

داتی ہہک  ےب  
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 وک رفنت ای ای زیباری وکیئ رپ رہچے ےک اس یھب یھبک نکیل اھت داتی ڑھچ ذرک اک اعیش وہےئ رکےت ابںیت ےس اس ارثک انحن

۔ اھت دالات اید یک اعیش اےس ادنازہ اک اس ابںیت یک اس یھبک یھبک نکیل اھت اچاتہ رکان ںیہن ذرک اک اعیش وہ اھت ایک ںیہن وسحمس  

 دوونں ان یھب یھبک وہ ہک یھت وہیت وکشش یہی یک اس نکیل اھت ایک وبقل یھب وک اعیش اسھت اسھت ےک انحن ےن اکعہشن

۔ الےئ ہن وک رسیتے یسک ںیم  

 ہک اھت اہک یہی ےن اس امین ںیہن اکعہشن نکیل اھت اہک وک دےنی ااتر ےس رھگ وصتریںی اسری یک اعیش دعب ےک اشدی ےن انحن

 انتج رھگ ہی۔  یگ اجےئ اٹہیئ ںیہن ےس ہگج یک اس زیچ یھب وکیئ یک اعیش ںیہن ےنیل ہگج یک اعیش ےہ آیئ انبےن ہگج اینپ وہ

 ےب وہ۔ اگ اجےئ ںیہن یھب اٹہای ےس رطح اس اےس نکیل ےہ ںیہن چیب امہرے وہ کش ےب۔ ےہ یھب اک ُاس اانت ےہ اک اس

یگ رےہ امہ ںیم زدنیگ امہری ہشیمہ ڑلیک یس وصعمم وصقر   

°°°°°°°° 

۔۔۔۔ یگ اجو رگ ےس آرام اٹیب اعیش  

۔ یھت ریہ ہہک ےئل ےک ےنلچ ےس آرام اےس رےھک  ابںیئ داںیئ اہھت رطف دوونں یتلچ آہتسہ آہتسہ ےھچیپ ےھچیپ ےک اس وہ  

۔یتاج رگ ارثک ہک یھت اھبیتگ ںیم ڈیپس ایسی یھت ریہ رک رشوع انلچ ایھب ایھب وج وہ ہک بج   

 ارٹنی یک انحن اور الھک دروازہ یہ ےسیج رپ ٹیگ نکیل یھت اچیتہ اچبان ےس رگےن اےس یتلچ اسھت اسھت ےک اس اکعہشن

۔ یھت دی اگل دوڑ ےس واہں یھب ےن انحن وہےئ دےتھکی ڈیپس ہی یک اس اور یھت القئ دےنھکی ےس ڈیپس یک اس وہیئ  

 اپیت رھک ںیہن یھب اپوں ےس کیھٹ رپ زنیم وہ وت ااحلل یف اور ےھت وہےئ یہ دن دنچ رصف ایھب وہےئ ےتلچ اےس ویکہکن

۔ اتگل امرےن وجش رپ ووجد وصعمم اک اس یہ دےتھکی وک انحن نکیل یھت  



 ھ ہن احل ریقفاں 
ُچ
پ 

و 
ُ

 

دا از ارجی اشہت  

 

www.shaheenebooks.com 

 

 ںیہن رگےن اس یھبک ابپ اک اس اھت نیقی اےس ےسیج۔  آیت اھبگ رطف یک اس رک وھبل ڈر اسرا وہ یہ دےتھکی وک ابپ اور

۔ اھت اکچ اگل ےس ےنیس رک ااھٹ ںیم ابوہں اینپ اےس رک چنہپ اپس ےک اس وفر اھبےتگوہےئ ےس رطف دورسی انحن اگ دے  

 ریہ دی وبےس رھبے وھتک اےنپ رپ ہنم ےک اس  وہ وہےئ ےتہک وج امام اور اباب ےھت آےت ےس وظفلں یہ دو طقف ایھب اےس

۔ یھت  

۔ اھت وھچراہ ےس ںوبل وک اگولں وھپےل وھپےل رنم ےک اس وہا رکات ووصل وک تبحم وخوصبرت یک اس یھب وہ اور  

 یک اس یھت ریتہ اھبیتگ ےھچیپ ےھچیپ ےک اس یھت ریتہ ااھٹیت رخنے ےس اس وہ دن اسرا داھکی وک یٹیب اینپ رک وھگر ےن اکعہشن

۔  وہ ہن یہ اجیتن اےس ےسیج یھت الھبیت اےسی اےس وہ یہ آےت ےک ابپ وک اشم نکیل دیتی اےس وہ زیچ رہ یک دنسپ  

 دری وھتڑی یھت یکچ دنب آںیھکن رےھک رس رپ ےنیس ےک ابپ اےنپ یھٹیب رپ وصےف وہ ریغب ےیک رپواہ یک وھگری یک اس اعیش

 اجراحہن یک یٹیب یک اس وج یھت رکریہ اصف رہچہ اک انحن ےس دوےٹپ اےنپ اکعہشن ہکبج اھت اجان وہ مگ ںیم وادویں یک دنین ںیم

۔ اھت اکچ گیھب یہ اسرا رقتابی ےس تبحم  

 ےک اس وہےئ رگاےت رپ وخد اےس ےن انحن ااچکن ہک یھت ریہ یہ رک اصف رہچہ اک اس ےس دمد یک دوےٹپ اےنپ وہ ایھب

۔ اھت وھچا ےس وبلں اےنپ وک وبلں  

 ےس اس وھکیس ھچک ےہ رکیت یٹیب ریمی ےسیج ےہ اجات ایک ومکلی ےس ایپر ےس بت ےہ آات رھگ وشرہ بج وت وہ ویبی یمکن ااہتنیئ

۔ ایگ ےل ادنر رک ااھٹ وک اعیش رک داب آھکن وہےئ دےتھکی اےس ںیم ادناز رھبوپر ےس رشارت  وہ۔   
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 یک اس ہک ںیہ اجیت وھبل یہ آےت اہمترے اور ےہ ریتہ وھگےتم ےھچیپ آےگ ریمے دن اسرا وج وھکیس ےس یٹیب اس اہں

 ابووجد ےک وکشش تہب یک انحن یگل انبےن اچےئ ےئل ےک اس رک آ ںیم نکچ ہک وہےئ ڑبڑباےت رپ وہ۔ ےہ یھب امں وکیئ

یھت آیئ ںیہن  آپ ےس مت اکعہشن یھب   

 ںیم ابوہں اینپ اےس وہےئ آےت ےھچیپ ےک اس ںیم نچک بک اجےن ہن وت انھکیس ںیہن ےس اس ارگ وہں داتی اھکس ںیم وت اہں

اھت اکھج رپ رگدن دار رصایح ےک اس ےیک دیق ںیم وخد رطح وپری اےس وہ اب اور۔ اھت اکچ رھب   

وبیل ےس یسب ےب وہ رک دھکی وک اسجروتں وہیئ ڑبیتھ یک اس یگ اجےئ رگ وہں ریہ انب اچےئ ںیم انحن  

ایگ رک وبجمر رپ رکسماےن یھب اےس اتہک ےس رشارت وہ ےہ وتق اک اچہ ںیہن اک اچےئ وتق اس  

 

THE END… 


