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ے کے ایہہ کہانی ن قل کرسکدے اؤ یا چھاپ سکدے اؤ
الئسیس :تتُہانوں اجازت ہئ
جد یک ئُسی ایہنوں فروحت بئیں کرب ندے۔

ے ب نایا؟ یاب نل ،جُدا دا کالم اساں نُوں دسدا انے کے کویں ائسانی ئسل شروع
سانوں کئ

ہو۔ نوہت یہالں ،جُدا نے سب نُوں یہال آدمی ب نایا انے اوہدا یاں آدم رکھ نا۔

ے جُدا نے آدم وچ زیدگی دا دم
جُدا نے آدم نُوں زمین دی مئی نُوں ب نایا۔ جتہڑے و یل

پھُویک نا ،یاں اؤہ جنویدا ہویا۔او ہئ
ے ا تئ
ے آپ نُوں ِاک ایک خُوبصُورت یاغ وچ یایا جتہڑا

ے۔
عدن اکھوایدا ہئ

ُ
ی
ہ
الیاک خُوبصُورت دب نا ب نانی جتہڑی سوہی ناں چیزاں یال
جُدا دے آدم نُوں ب ناون نُوں ِ
سگی۔
پھری ِ

پ
ھ
ِاک ِاک کر کے جُدا نے یہاڑی مُقامات ب نانے انے چراگاہاں ب نانے ،خُوشبُودار ُل
ُ
پ
ب نانے انے چاے درحت ،جمکدار تراں والے تریدے ب نانے انے ھیبھ نانی مکھ ناں
پ
س
ح
ب نانی ،وڈی وڈی وہ نل مجھل ناں ب نانی انے ھ لن والی ُکگ ناں ب نانی۔ در قیقت ،جُدا نیں
سب کُجھ ب نایا ۔۔سب ُکجھ۔

سب نُوں یہالں،جُدا دے کونی شے
ے سوانے جُدا
ب ناون نُوں یہالں ،او پھ
دے کُجھ بئیں سِگا۔ کونی لوک ،یا
پھاواں یا کونی شے بئیں سِگا۔ کُجھ
بئیں۔ کونی روشئی بئیں انے کونی
ُ
ایدھیرا وی بئیں۔ کونی اجاں یا کونی

تنواں یاں سِگا۔ کونی پجھال کل یا کونی
ے
آون وال کل یاں سِگا۔ او پھ
صرف جُدا سِگا جتہ ندی کونی اب ندا یاں
سِگا۔ فیر جُدا نے کم کی نا!

سب نُوں یہالں جُدا نیں
آسمان انے زمین ب نانی۔

انے زمین دی کونی سکل انے صُورت
ُ
بئیں سگی۔ انے گہراؤ ناے ایدھیرا

سِگا۔ فیر جُدا کہ ندا انے۔
’’روشئی ہو جاوے‘‘۔

ے
ے روشئی ہو گئی۔ جُدا نے روشئی نُوں دن آکھ نا انے ایدھیرے نُوں او ہئ
انے او پھ
رات آکھ نا۔ انے سام انے صُبح  ،یہال دن سِگا۔

ُ
چ
پ
ے
دوچے دیہاڑے ،جُدا نے سم ندراں  ،ھ نالں انے وڈے یاب ناں نُوں آسمان ھل
ے دیہاڑے ،جُدا آکھدا انے’’،خُسک زمین ن ظر آوے‘‘۔ انے
ترتیب دنی۔ تبج

اویں ہویا۔

پ
ھ
ک
جُدا فیر گھراؤ ،انے ُل انے چڑی نُوب ناں انے درخ ناں نُوں ن ظر آون لئی آ ھ نا۔

انے اوہ ظاہر ہو گئ
ے۔ انے سام انے صُبح ،
فیر ترپجا دیہاڑا ہویا۔

فیر جُدا نے سورج ،چن انے نوہت
سارے یارے ب نانے جتہاں کُون
گیئی بئیں کرسکدا۔ انے سام
انے صُبح  ،فیر خوپھا دیہاڑا ہویا۔

سم ندری مجلوقات انے مجھل ناں انے
ے ہن۔ تبجویں
تریدے جُدا دی لسٹ وچ ا گل
ے وڈی یلوار والی مجھلی انے
دیہاڑے او ہئ
چھونی مجھل ناں ،لمئی ل ناں والے شُیرمُرغ
ے گاؤن والے تریدے
انے خُوش یکِ
ب نانے۔ جُدا نیں ہر قسم دی مجھلی زمین

دے یاب ناں نُوں پھرن لئی ب نانی انے ہر قسم
دے تریدے یاں چے اوہ ُخسکی ،انے سم ندر
انے فضا وچ لُطف ایدوز پھی سکن۔ انے

سام انے صُبح تبجواں دیہاڑا ہویا۔

ُ
ایہدے بعد ،جُدا فیر کہ ندا انے ،اوہ آکھدا انے’’،زمین انے جایدار ب ندا پھنون۔۔۔‘‘
ے زمین کو
ہر قسم دے جانور انے کیڑے مکوڑے انے سپ وغیرہ ب ندا ہوے۔ او پھ

ے م ُصروف رہن والے کیڑے۔ شرارنی یایدر انے ید
ہالون والے ہاپھی انے ہر و یل
سکل مگرمجھ۔ یلدار کیڑے انے سوخ گلہریاں۔ بکال نما زرافے انے چرچر کردی یل ناں۔
تر قسم دا جانور جُدا نے ب نایا۔

انے سام انے صُبح چھنوا ں دیہاڑا ہویا۔

جُدا نے چھنویں دیہاڑے کُجھ ہور کی نا۔۔کُجھ نوہت جاص۔ ہُن سب کُجھ آدمی لئی ب نار
ُ
سِگا۔ کھی ناں وچ خوراک سِگا انے اوہ ندی جدمت لئی جانور۔ انے جُدا آکھدا انے،
ُ
’’آؤ اتئی صُورت ناے ائسان ب ناؤں۔
ُ
اوہنوں زمین ناے سب کُجھ دا جاکم ب ناؤں‘‘ ۔
ُ
فیر جُدا نیں ائسان کو اتئی صُورت ناے
ُ
ے
ب نایا؛ جُدا دی صُورت ناے او ہئ
اوہنوں ب نایا۔۔۔

جُدا آدم نُوں آکھدا انے۔
’’یاغ وخوں جتہڑی شے

نُوں ب نڈا دل کرب ندا انے،
کھا۔ تر ب نکی انے یدی

ع
دے لم دے درحت نُوں
بئیں کھاویا۔ چے کر نُوں
ُ
اوس درحت انوں کھادا یاں
نُوں الزمی مر وئسیں‘‘۔

انے جُدا آکھدا انے’’،ایہہ جنگا بئیں کے ائسان کال
رہوے۔ میں اب ندے لئی مددگار ب ناساں‘‘۔ جُدا
گ
سارے تریدے انے جانور ہویدے کول ھن کے
آویدا نے۔ تر اوہ ناں جانوراں انے تریدیاں وخوں
پ
ب
کونی اوہ ندے لئی مُناسب سا ھی ئیں سِگا۔

ُ
گ
جُدا آدم انے ڈاہڈی پی ند ھن کے آویدا
ے آدم دیاں ئسل ناں وخوں
انے۔ شُئ

ِاک ہ ناویدے ہونے ،جُدا آدم دی
ئسلی نُوں عورت ب ناویدا ناے۔ جتہڑی
عورت جُدا ب ناؤیدا انے ،اوہ آدم لئی
ک ُ
پ
یال ل درست سا ھی سِگا۔

ے دیہاڑیاں وچ ب نایا۔ فیر جُدا شبویں دیہاڑے
ے کُجھ چھ
جُدا نے شبھ
نُوں ترکت دب ندا انے انے اوہنوں آرام دا دیہاڑا ب ناؤیدا انے۔
عدن دے یاغ وچ ،آدم انے اوہ ندی تنوی خوا جُدا دی یابعداری
کردیاں خ نگی خُوشی م ناؤیدے ہِن۔ جُدا اوہ ناں دا ُجداوید،

ے کُجھ دنون واال انے اوہ ناں دا دوست سِگا۔
شبھ

جدوں جُدا نے سب کُجھ ب نایا
جُدا دے کالم ،یاب نل وخوں ِاک کہانی
ایہدے وچ یانی جاویدی انے
ب ندائش  ۱۔ ۲

’’ تیرے کالم دا داجلہ روشئی دب ندا انے‘‘
زنُور ۱۳۰:۱۱۹

اخی نام

یاب نل دی کہانی سانُوں جُدا دے جعیب کماں یارے

ے۔
ے سانُوں ب نایا انے جتہڑا جاہ ندا انے کہ اسیں اوہنوں جا تئ
دسدی انے جئ
ے نیں ،جتہاں نُوں اؤ یاپ آکھدا انے۔ یاپ دی شزا موت انے،
جُدا علم رکھدا انے کہ اسیں م ندے کم کیئ
ُ
پ
ے اب نا ِاکو نوتر ئسوع ھبج ڈیا کہ اوہ ضلیب ناے جان دنوے انے
تر جُدا یُہانوں اب ناں زیادہ ب نار کردا انے کہ او ہئ
ُ
ُ
اساڈے یایاں لئی شزا یاوے۔فیر ئسوع زیدہ ہوب نا انے گھر آسمان ناے جال گ نا۔ چے کر ئُسی ئسوع ناے انمان
رکھدے اؤ نے اوہنوں یہاڈے یایاں دی معافی لئی آکھدے اؤ ،یاں اوہ ایہہ کرے گا۔ اوہ آوے گا انے
یہاڈے وچ رہوے گا انے ئُسی اوہدے یال ہمیساں لئی رہوؤ گے۔
چے کر ئُسی ن قین رکھدے اؤ کہ ایہہ سچ انے یاں جُدا نُوں ایہہ آکھوں:

ے،
ے مرن لئی ائسان تئ
ب نارے ئسوع ،میں ن قین رکھداں ہاں کے ئُسی جُدا اؤ انے میرے یایاں کیئ

انے ہُن ئُسی فیر زیدہ اؤ۔مہریانی یال میری زیدگی وچ آؤ انے میرےیایاں نُوں معاف کرو یاں چے میں ہُن

نویں زیدگی یا سکاں انے ِاک دن یہاڑے کول ہمیساں لئی آ سکاں۔ میری مدد کرو کے میں یہاڈا یابعدار رہواں
انے یہاڑے لئی یہاڑے یال دے طور زیداں رہواں ۔ آمین۔
یاب نل تڑھو انے ہر روز جُدا یال گل یات کرو! نوخ نا ۱۶:۳

