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________________________________________

�ں الصح دویاں
� �
�

� ونیت
�ں داسں اگ۔ ںیَم�

� �
�

� ونیت
$ اںی ںیَم� ��ں میلعت دویاں اگ ےت سیج راہ اےْت وتں رٹان

� �
�

� ونیت
’’ںیَم�

اگ۔ ریمی اھک ریتے اےْت وہوے یگ۔‘‘

________________________________________

آاتیں10، 8وتں3اب��ب35ی#سعی#ا�ہ وجایب ڑپاھیئ: 

0 دے3
0

۔ امڑے اھتہں ونں زور ےت امڑے وگڈاب#�ں ونں اطتق

�ا یئل آؤدنا4 �  ۔ اوانہں ونں ڑہیجے ےچک دل واےل ںین آھک ہک تمہ رکو ےت ہن ڈرو۔ ووھکی اہتڑا رب زسا ےت زج�
اے۔ اہں رب ای آےئ اگ ےت اہتونں اچبےئ اگ۔

ھی#ا�ں داب#�ں ااھکں کیھٹ ایتیکں اجن ایگں ےت وبایلں دے نک وھکےل اجن ےگ۔5
۔ اوس وےلی ان�

�ااینں وچ اب�aین ےت6 �ن وارگن الھچاگنں امرن ےگ ےت وگےگن دی زاب��ن اگےئ یگ ویکں ےج وری# l۔ ریف ڑگنلے رہ
q نیپ ایگ۔ r aالگنجں وچ دناب#�ں ٹْھپ
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wڑاں داب#�ں امدناں وچ ےھتج اور7 xاب#�یئ درھیت ہمشچ نب اجوے یگ۔ دِگ�
0
۔ ہکلب التء وی ریساب وہون ےگ ےت ری

� ےت لن اکھٹہن رک نیل ےگ۔
�
 ےئپ یس ےَن

۔ ےت اوےھت اک ڑسک ےت راہ وہوے یگ ڑہیجی اب�aک راہ اوھکاےئ یگ۔8

ی#و�ن وچ اگؤدنے وہےئ آؤن10
�
ہا�ں ونں رب ےن یصلخم دیت اے اوہ رپت ےک آؤن ےگ ےت صئ

۔ ےت ج�ن�
�دامین اب�aن ےگ ےت مغ ےت دrھک کْمr اجن

�
rےت وہوے اگ۔ اوہ وخیش ےت اش ےگ ےت ادبی رسور اوانہں دے رِسx�اں ا

ےگ۔

دریس وظع

انB$لبئ

آاتیں8وتں1اب��ب2ااثمل ۔1

# ےت ریمے مکح ونں اینپ رظن وچ رںیھک۔1
�

� ریماب#�ں الگں ونں ںینم r
0
�! ےج وْت

0
ra۔ اے ریمے رتْپ

�ل دل ال ےل۔2 �ں ایسن ول اےنپ نک رھک ےت لقع اب� r
0
 ۔ اجنی یئپ وْت

rیچ رکںی۔3 �ں لقع ونں البوںی ےت مہف یئل آواز ا r
0
۔ ہکلب ےج وْت

��ااینں ونں4
�

 ۔ ےت اوونہں اجنی لن�ھئ#ں ویجںی اچدنی ونں ےت اوونہں اجنی لن�ھئ#ں ویجںی ہیفخ زج

�ں رب دے ڈر ونں ںیھجمس اگ ےت رب دی رعمتف ونں احلص رکںی اگ۔5 r
0
 ۔ ےت وْت

کلدwے ںین۔6
�
 ۔ ویکں ےج رب ایسن ددنیا اے۔ ملع ےت لقع اودہے ہنم ووچں ای ی
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�زاں یئل دمد ایتر ردھکا اے ےت راتس0 رو یئل اوہ ڈاھل اے۔7 �
0

 ۔ اوہ راابتس

�ں وج اوہ اینں داب#�ں راوہاں دی روھکایل رکے ےت اےنپ دقماسں دی راہ ونں وفحمظ رےھک۔8 ۔ اب0

آاتیں12وتں6اب��ب3السنیط 1۔ 2

� اے اسی یئل یئپ اوہ ریتے وضحر رایتس6 0 q�ا ااسحن اتیک# rےت ری� ۔ امیلسن ےن آایھک وتں اےنپ اخدم ریمے ویپ داؤد ا
�ں r

0
�ں اودہے یئل اہہی وڈاھ ااسحن رایھک وہایئ یس یئپ وْت r

0
�ل دِسwxےھ دل وتں دلچا رایہ ےت وْت 0 ےت اب�

0
ےت دصاتق

� ڑہیجا اودہے تخت اrےت ےھٹیب ویجںی اج دے دن اے۔ � دxاب0
0
raاوونہں اک رتْپ

7� qہ انباب#� اے ےت ںیم وھچاب�
�
� اےنپ اخدم ونں ریمے ویپ داؤد دی اھتں اب��داش r

0
wاودنا ریمے راب�� !وْت

�
r� اے دخ

l۔ ےت نْہ 
۔ #

� �
� اجن ےت رپت ےک آؤن دی وی لقع ںیئن lا ای آں ےت ونیمں اب��رہwq

�
r  ڈنْم

�ں نچ ایل یس۔ اوہ ایہیج وقم اے ڑہیجی وبےتہ وہون دے8 r
0
۔ ےت ریتا اخدم ریتی وقم دے وچ اے وہنجں وْت
امشر یتیک اج سکدwی اے۔ ینگ اج سکدwی اے ہن  اب�aروں ہن 

دنمے وxچ9 ےگنچ ےت  �ں وج ںیم  مج�ھں� واال دل دے اب0
س
�ں اےنپ اخدم ونں اینپ وقم دا اینں رکن یئل  r

0
۔ اسی یئل وْت

وکن رک سکدwا اے؟ اڈھ رکاکس ویکں ےج ریتی اسی وڈیھ وقم دا اینں 

یگنم۔10 ےش  دنسپ آیئ یئپ امیلسن ےن اہہی  ۔ ےت اہہی لگ رب ونں 

یتیک ےت ہن اےنپ11  #
� �

یمل رمع دی دروخاتس0 ںیئن یگنم ےت اےنپ یئل  ےش   ۔ ےت رب ےن آایھک یئپ ویکں ےج وت اہہی 
دنملقعی دی دروخاتس0 � اےنپ یئل  r

0
یگنم ہکلب اینں رکن یئل وْت � ےت ہن اےنپ دانمشں دی اجن  0 یئل دوتل0 داوسال اتیک#

یتیک اے۔
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� اجنی دا12 مج�ھں� واال دل دxاب0
س
�ں اک لقع ےت 

� #
0
ونیت  #

�۔ ںیَم� 0 اطمقب اتیک# # ریتی دروخاتس0 دے 
ںیَم�  ۔ اسی یئل وھکی 

وکیئ آےئ اگ۔ دعب ریتے وراگ  می#ا� ےت ہن ریتے  ج� وکیئ ریتے وتں الہپں  یئپ ریتے وراگ ہن 

)وتں؛( ، 31وتں29اب��ب4السنیط 1۔ 3 آاتیں34، 32 

دنمسر دے29 0 ای زاب#�دہ ےت دل دی وتعس وی دxیت ویجںی  l۔ ےت رب ےن امیلسن ونں ایسن ےت ھجمس وبتہ
wی اے۔

�
r

lدنْہ  0 انکرے دی رتی#

وفتیق ردھکی یس۔30 ولں ودھ  � رصم دی ایسن اب� رشمق دی ایسن ےت   x۔ ےت امیلسن دی ایسن اسرے الہ 

� یس:31 �ولں وباتہ ایساب� دنباب#�ں اب�  ۔ اسی یئل یئپ اوہ اسرے 

جنپ تیگ یس۔32 �ار 
� lار اثمالں آایھکں ےت اودہے اک رہ�

� lرہ � x
0
 ۔ ےت اوےنہ نِت

ولک34  یس 
�
rہا�ں ےن اودہی ایسن ینْس

�وہاں وولں ج�ن�
�
 ۔ ےت اسراب#�ں وقامں ووچں درھیت دے اسرے اب��داش

ننس یئل آؤدنے یس۔ امیلسن دی ایسن 

 آاتیں11، 10، 7، 5وتں3اب��ب36اویب ۔ 4

وسنمب رکاں اگ3 �ل  # اےنپ ملع ونں دوروں ایلوناں اگ ےت رایتس ونں اےنپ اخقل اب�
 ۔ ںیَم�

اکلم اے۔4 �ل اے ملع وچ  # ۔ اوہ ڑہیجا ریتے اب�
� �

وھجایٹں ںیئن چم ریماب#�ں الگں  چس   ۔ ویکں ےج 

rےت اغتل� اے۔5 # دھجمسا۔ اوہ مہف دی وقت ا
� �

ریقح ںیئن کسے ونں  اقدر اے ےت   ۔ وھکی! رب 
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اھٹبؤدنا اے ےت اوہ7 rےت  �ل تخت ا �وہاں اب�
�
ریھپدا ہکلب اوانہں ونں اب��داش  #

� �
 ۔ اوہ اصداقں وولں ااینپں ااھکں ںیئن

wے ںین۔
�

r
lدنْہ �از 

�
رسرف

�اب#�یئ وتں اب��ز آؤن۔10 انکں ونں میلعت یئل وھکدلا اے ےت مکح ددنیا اے یئپ ری� ۔ اوہ اوانہں دے 

دwی وچ ےت اےنپ ورےھ وخاحشیل وچ زگارن11
ابعدت رکن ےت اےنپ دن اابقلمی� � نیل ےت اودہی  r۔ ےج اوہ نْس

ےگ۔

)وتں،( ، 2، 1اب��ب13یتم ۔ 5  3(  1، ) � #
0
آاتیں16، 15، 13، 11، 10رکیت

ھی#ا�۔1
qڈنکے اج ب�ئ#ن لیھج دے  لکن ےک  رھگوں  وسیع  ۔ اوےس دن 

ڈنکے اrےت2 ولک  ھٹیب ایگ ےت اسرے  q�ھ ےک  aےت زجr یتشک ا وکل ااہیجرش ااھٹک وہایگ یئپ اوہ   ۔ ےت اودہے 
ڑھکے رےئہ۔

xکلی#ا�۔3
�
جیب وبن ی الیثمتں وچ آایھکں یئپ ووھکی اک وبن واال  0 اسراب#�ں الگں  l۔ ےت اوےنہ اوانہں ونں وبتہ 

�ں الیثمتں وچ ویکں الگں رکدااںی؟10 r
0
rجaھی#ا� یئپ وْت aوکل آےک اوونہں ن ۔ ایلیچں ےن اودہے 

یئگ اے رپ اوانہں11 دیھباں دی ھجمس دxیت   ۔ اوےنہ وجاب وچ اوانہں ونں آایھک اسی یئل یئپ اہتونں اامسن دے 
یئگ۔ # دxیت 

� �
 ونں ںیئن

� داب#�ں13 rے ےت نْسwوب#کھد #
� �

�ل الیثمتں وچ اسی یئل الگں رکدا آں یئپ اوہ وب#کھدwاب#�ں وہےئ ںیئن # اوانہں اب�
۔ ںیَم�

دھجمسے۔  #
� �

� دے ےت ںیئن rنْس #
� �

وہےئ ںیئن
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� دے ںین ےت اوانہں15 rنْس rاچ  یئگ اے ےت اوہ انکں وتں ا q�ھ  aرچیب زج rےت  ولاکں دے دل ا ا�ں   ۔ ویکں ےج ان#ہی�
� نیل ےت دولں rل نْس� ےتک اجنی ہن وہوے ہک ااھکں وتں اجن نیل ےت انکں اب� دنب رک ایلں ںین یئپ  ےن ااینپں ااھکں 

افش دویاں۔ # اوانہں ونں 
ںیَم� ھجمس ےک روجع ایلؤن ےت 

� دے ںین۔16 rنْس ابمرک ںین اہتڈاب#�ں ااھکں اسی یئل یئپ اوہ وب#کھدwاب#�ں ںین ےت اہتڈے نک یئپ اوہ     ۔ رپ 

آاتیں35وتں32اب��ب7رمسق ۔ 6

تنم یتیک یئپ اانپ ھتہ اودہے32 وکل ایل ےک اودہی  ھا� وی یس اودہے 
ھن0

ولاکں ےن اک وبےل ونں ڑہیجا ن0 ۔ ےت 
rےت رھک۔  ا

ھrک ےک اودہی زاب��ن33
گلی#ا�ں اودہے انکں وچ واڑاب#�ں ےت ن0

�
 ۔ اوہ اوونہں رش وتں ورھکا ےل ایگ ےت ااینپں ای

وھچیئ۔

لْھکr اج۔34 ینعی  xحتفّ  رھباب#� ےت اوونہں آایھک ا  ۔ ےت اامسن ول وھکی ےک اک وہاک 

ایپ۔35 یئگ ےت اوہ اصف وبنل گل   rلْھک ےئگ ےت اودہی زاب��ن دی ڈنگھ   rلْھک  ۔ ےت اودہے نک 

آاتیں24، 19وتں17اب��ب29ی#سعی#ا�ہ ۔ 7

مج�ھی#ا�17
س
لگنج  دیمان  رھبا  �ا  lدیمان وہاجوے اگ ےت رہ رھبا  �ا  lانبلن رہ wوں  # دخ�

� �
� اب��یق ںیئن وھتڑی یہیج دری# ۔ ہیک 

اجےئ اگ۔

#ر�ے ووچں18 ی
ی� lہ �ریکی ےت  ھی#ا�ں داب#�ں ااھکں اب0

� ےگ ےت ان� r
�
نْنس اتکب داب#�ں الگں  ۔ ےت اوس وےلی وبےل 

وب#کھں� ایگں۔
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دقوس وچ19 دنم ارسالیئ دے  رضورت  � ےت  رغتی# نیکسم رب وچ وباتہ وخش وہون ےگ ےت  ۔ اودہوں 
�دامن وہون ےگ۔

�
اش

� وہون ےگ۔24 wری#
� aذپ q�ان واےل میلعت  q�ری� ۔ ےت اوہ وی ڑہیجے روح وچ رمگاہ ںین ایسن احلص رکن ےگ ےت ری�

اسسنئ ےت تحص

24۔20، 9۔6:  275۔ 1

وکیئ لقع 0 اے ہن 
0

وکیئ اطتق العوہ  ہطقن اہہی اے یئپ رب ، روح، تس� دا احمک اے، ےت اودہے  ٰہی اسسنئ دا اصف  ال
ٰہی اوصل اے۔ تبحم اے، ےت اسی یئل اوہ ال اے، یئپ رب 

ھجک� لقع ای اے، ےت اہہی � وہیئ اے، واحض وطر ےت ددسی اے یئپ تس�  lاظرہ rےت  ایعبطت، ویجںی رواحین ایسن ا ٰہی  ال
ھجک� اجنن واال � اھتں ےت احرض ےت تس�  lدقرت واال،رہ ینعی اسری  العم اویغلب،  ہو�ر، 

«
اقدر الظ اقدر قلطم،  لقع رب، 

� رکدا اے۔ lاظرہ چم اے اوہ لقع ونں  چس  ھجک� وج  اے۔ اسی یئل اوہ تس� 

20۔16:  591۔ 2
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�ن وچ اے، ہکلب
�
# ڑہیجا ااسن

� �
اّلّک� رب، اوہ ںیئن ایپر،  ٰہی اوصل، الص، ایحیت، سچaی#ا�یئ،  یتسہ، ال ، اب#� ایس، کلّی روح،  #

الکّ ںیَم� لقع، 
wی۔

�
r

lدنْہ  #
� �

اکلم ااہظر اے، اولتیہ، ڑہیجی واحض رکدی اے رپ آپ واحض ںیئن وپرا ےت  دیجا  �ن 
�
ٰہی اوصل اب#� رب، ااسن ال

31۔23:  488۔ 3

میظنت اسزی ےت نفعت الصایتحں  ذینہ  تیکلم اے ردھکی اے۔ اسی یئل  لقع اسری ایسن، ادراک ےت ادعتساد دی 
وحاس دا زیمخ جÅے  rن دے س�

�
�ن ونں ابتہ رک دنی۔ ےج ااسن

�
q�ے ااسن #xڑیِک # ےت ان#ہدwے 

� �
، ںیئن #

� �
rےت ںیئن �ی دے رمح و رکم ا wری#

� aذپ
ے اج

# کئÊی0
� �

�اب��د ںیئن �اب اب#� ری�
�

ت0 وچ دواب��ر انبدانی اچدیہا اے؛ رپ اہہی زج اکملی# wا ےت روح ونں اوانہں ونں اسری 
�

r
lدنْہ نکمم   � وہاجاب�

افین امدے وچ۔ افین لقع وچ ووجد ردھکے ںین ہن ہک  سکدwے، ویکں ےج اہہی 

6۔3:  586۔ 4

ذینہ۔ # ہکلب 
� �

ااھکں۔ رواحین ایسن، امدی ںیئن

)رمسق  # وب#کھدwے؟‘‘ 
� �

r ںیئن ےہ ںین رپ یسْت0 ’’ااھکں  رظنم ونں وب#کھدwاب#�ں وہےئ، یئپ  � دے  lاب��ب8وسیع ےن آایھک، اب��رہ
(۔18 0 آتی#

4۔1: 585۔ 5
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’’نک ، ہکلب رواحین ایسن۔ وسیع ےن آایھک، رواحین ھجمس دے اب��رے وچ، یئپ  #
� �

ا�ء ںیئن
�
عض وحاس دے  �م امدی  �اےئ اب� نک۔ ری�

)رمسق  ؟‘‘  #
� �

� دے ںیئن rنْس  
0
(18اب��ب8ےہ ںین ےت یسْت 0 آتی#

2۔23:  486۔ 6

0 روح ےت #
�
تقیقح ےت الافتین # سکدwے۔ ان#ہی�ا�ں دی 

� �
امستع0 اسرے رواحین ااسحس ادبی ںین۔ اہہی کْمr ںیئن ریصبت، 

� اجدنا۔ دلج ای امر دxاب0 �ن 
�
wا ےت ااسن

�
r

lدنْہ وبضمیط وی۔ ےج اجنی ہن  رطاں اوانہں دی  نین، اےسی  ایسن وچ ںین ہن ہک امدے وچ 
�ن ونں

�
افجل، ااھن نپ ےت وبال نپ ااسن مج�ھی#ا� اج سکدwا ےت 

س
ہا�ں دے راںیہ رب ونں 

wے ج�ن�
�

r
lدنْہ وحاس اوہ آہل  جنپ  ےج امدی 

؛ رپ الص وچ  ‘‘ گ وچ  ریغب ج� کسے آس ریتب وتں  wا)ریغب 
�

r
lدنْہ اک وخانفک احتل0 وچ ےل اجدنے، ےھتج اوہ دوایجں وارگن 

ا�ں ونں لن�ھں� ول ےل اجدناب#�ں ںین۔ �ن ونں وخیش ےت ووجد دے اطتل� وہون ےت ان#ہی�
�
اعم وطر ےت ااسن اہہی آاتفں 

28۔25: 393۔ 7

rےت اے وسیع اہہی واحض رکدا اے یئپ ’’دبن دا ونrر اھک اے‘‘ ےت انیقیً اودہا می�لط اہہی اے یئپ ونر دا ااصحنر لقع ا wوں  دخ�
rےت اے ڑہیجاب#�ں رظن دے وضع ون انبؤدناب#�ں ںین۔ لی ا xھ

ج�
 �  اب#

0
raھی#ا�ں، اھکن دی یلتْپ

qنaپ دعایسں،  wہ روطاتبں،  # a aدیچپ  ہن ہک 

6۔28:  284۔ 8

wے ںین۔
�

r
lدنْہ ٰہی لقع وتں اجری  ہر�ے ال ن# وحاس رواحین ںین ج� سب اوہ ای  �ں دے  �اب�

�
اطمقب ، ااسن رکچس اسسنئ دے 
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مسج وتں لقع وچ اجدناب#�ں ںین۔ �ں امدی  qں وچ آؤدناب#�ں ںین رپ ہن ای ااسحس ےت ہن ای رووپراب� �اب�
�
وساچں رب وتں ااسن

�اب#�یئ، ایگنچیئ اب#� ری� # اے ےت اہہی 
� �

ذی وعشر ںیئن wا اے۔ امدہ 
�

r
lدنْہ لم  �

�
�ن وچ اش

�
ینعی ااسن ایخل  ہشیمہ رب وتں اودہے  یمہ راہطب  اب��

0 آدھکا اے � تنج� �ن 
�
�ت وہنجں ااسن

�
# اے۔ سب آزج

� �
0 امدی ںیئن �ن دی ارفنادتی#

�
# اجن سکدwا۔ ااسن

� �
q� ونں ںیئن # xaوخیش اب#� رتْپ

سچaی#ا�یئ اے۔ 0 یئل وڈیھ  دننکہ وہون دی اسسنئ وےلی ےت ادبتی#  ےت اےھتی احلص 
�

r lےنْہ # ہکلب 
� �

 اودہے وچ ای ںیئن

31۔22،27۔17، 14۔11:  285۔ 9

�ل اسےنم آؤدنا �ں اب� رطفاب0 �ں  #
q

rمسج داب#�ں اایٹْل ہیبش اے روح ےت امدے، لقع ےت  �ن رب دی 
�
اسی دوعے دا ومہ یئپ ااسن

 اے ویکں ےج اک لقع واال اے ےت دواج ےب لقع اے۔

ٰہی ااسحس ےت اودہے ااہظر ونں تسشن ایسن دے ال وصتر لقع دی  افین  مسج  والی آایگ اے یئپ الدحمود ےت امدی 
یگنچ ھجمس ددنیی اے۔ ایخل دی  ٰہی اوصل ےت  � ال یتسہ اب# 0 ایلعٰ  lدویے، اہہی اسسنئ وبتہ

ٰہی اوصل وتں # ہکلب ال
� �

چaدwے ںین ، ےت اوہ امدے وتں ںیئن
� نaہن� #

0
رکیت rیچ ایسن  �ن اک ا

�
wوں ااسن رکنچس اسسنئ دے راںیہ دخ�

0 آانھک اے۔
0

وطر ےت اطتق افش دے وطر ےت ےت السیتم دے  ینعی سچaی#ا�یئ ونں  کھں� ےگ یئپ ویکںی حیسم  xینعی رب وتں س

23۔11: 84۔10

قح اے۔ ایخل دا اخص  قلعت رنھک واےل  �ل  ٰہی لقع، ےت اوس لقع اب� امیض، احل ےت لبقتسم ونں اجانن ازیل، ال
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�ں وج اقلب� انبؤدنی اے، اب0 �ل لگ رکن دے  ٰہی لقع دے اب� rےت ال یتسہ دی اسسنئ ونں اجانناسونہں وہر وعیس امیپےن ا
ٰہی �ں وج ال قلعت ردھکے ںین، اب0 �ل  ایلھبیئ اب� اکانئت دی  ینیب یتیک اجوے ڑہیجے  اوانہں واقعی#ا�ں دی شیپ وگیئ ےت شیپ 

ےکس۔ ےکس ےت اہں آزاد لقع دی وتعس ونں وھچایئ اج  � وہایئ اج 
�
اتمری �ل  احلط اب�

رحتک # ہن ای 
� �

اتحمج ںیئن � یئل اھک ےت نک دی 
�
rنْنس ، وب#کھں� ےت  #

� �
ڑکجی ںیئن 0 وچ  اہہی انھجمس یئپ لقع ال دحمود اے، امدتی#

�ن
�
دیجے راںیہ ایس ااسن دقم اے  ڈہاب#�ں ےت ااصحنر رکدی اے، لقع دی اوس اسسنئ ول اک   � ھی#ا�ں اب#

qنaپ 0 یئل 
0

دی اطتق
 دی رطفت ےت ووجد اب��رے آاگیہ احلص رک دے آں۔

16۔9: 467 ۔11

ایحیت،  دی لقع اک اے، اک رب ےت ویپ ، اک 
�
�نِت

�
رطاں ھجمس آاجین اچدیہی اے یئپ اسرے ااسن وپری  اسی لگ دی 

rکْم � اکلم وہاجوے اگ، گنج� �ن 
�
انتتس� وچ اسےنم آوے یگ ےت ااسن تقیقح اک  wوں اہہی  ایپر اے۔ دخ� سچaی#ا�یئ ےت 

اکلم �، دوایجں ول اجن دی اجبےئ اک  � ہن وہاب� اقمئ وہ اجےئ یگ۔ دوےج دویاب0 دنبی  رھبا  جaی  rس �ں دی  �اب�
�
اجےئ یگ ےت ااسن

وکل اوہ ای لقع اے ڑہیجی حیسم وچ دیجے  �ن رب وارگن اب�aک ےت ادبی وہ اجدنا اے، 
�
لقع ول اجدناب#�ں وہےئ ، ااسن

وی یس۔

5۔32، 28۔21:  470۔ 12

�ن
�
اکلم ای ردنہا اے۔ ااسن �ن 

�
ینعی ااسن ایخل اب#� رپاھچوناں  ٰہی  �ل ال اکلم وہن اب� ٰہی اوصل  �ن دا ال

�
�ن دا اخقل ا، ےت ااسن

�
رب ااسن
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� ےت اہہی اوہ ای وہلی یس 0 # اتیک#
� �

ت0 دا ااہظر ںیئن اکملی# ٰہی  �ن ےن ال
�
wوں ااسن وکیئ ااہیج وہلی یس دخ� یتسہ دا ااہظر اے ےج  رب دی 

ریغ ینیقی یس۔ ینعی ووجد  wوں اولتیہ  وطر ےت اہہی اوہ وہلی یس دخ� ےجیتن دے  �، ےت  0 # اتیک#
� �

� ںیئن lاظرہ �ن ےن رب ونں 
�
wوں ااسن دخ�

کْچra اجن دی اے ہن مہ اقلعتت الزوال ںین؛ ےت اسسنئ ن�ھrل  ایخل دے  ٰہی اوصل ےت  �ن ، ال
�
اسسنئ وچ رب ےت ااسن

اکلم ھجک� اوہ انبؤدنا اے  دیجے وچ رب ےت وج  اقونن ردھکی اے  �بیت اب#� رواحین 
0
ٰہی ری � ، رپ اہہی ال آیگنہ ول رپت ےک آؤاب�

�رخی وچ ہن دبنل واےل رےئہ ںین۔ وپری اب0 ےت ادبی ںین، ڑہیجے اودہی 

12۔6:  487 ۔13

الصایتحں دے وگانچ دی اجبےئ اوانہں ذینہ  مسن#چت0 اے۔  � وچ وبیتہ 
�
rنْنس اجبےئ رواحین وطر ےت وب#کھں� ےت  امدہ دی 

� ردنہی اے۔ اودہی ایسن #
0
رکیت شیمہ  # سکدwی، رپ لقع 

� �
قشم وچ وبیتہ اسسنئ ملدwی اے۔ اوہ وگاچ ےت ںیئن دی لقتسم 

�اےئ یگ۔ lا�ں زجعماب#�ں ونں دورہ 0 دیت، ےت اہہی ان#ہی�
0

ننس دی اطتق انیبیئ ےت وبےل ونں   ونں 
�
ےن دصاب#�ں الہپں اےھن

�ض
�

روزاہن دے رف
wی وولں q ریمی رکیب اذپ#

روز اہن دی داع
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 یئل اب��لبئ دا قبس2019رف
ومضمن: لقع

سچaی#ا�یئ، ایحیت ےت ٰہی  یہ آوے؛‘‘ ال �
�
’’ریتی اب��داش � روز اوہ اہہی داع رکے:  lض اے یئپ رہ�

�
� رنک دا اہہی رف lرچچ دے رہ اسی 

ایپر �ں دے  �اب�
�
لکن اجن؛ ےت ریتا الکم اسرے ااسن ھو�ں 

مئ#ن0 پ  �aاقمئ وہوے، ےت اسرے اب تنطلس ریمے ادنر  ایپر دی 
وکحتم0 رکے۔ rےت  ونں وداھوے، ےت اوانہں ا

۔4، نشکیس VIIIرچچ ونیملیئ، ٓارلکیٹ 

دصقماں ےت امکں دا اک اوصل

# رکےن اچدیہے۔
� �

� ںیئن
�
rےت اری امکں ا  � کسے رنک دے دصقماں اب# رچچ دے  قلعت امدری  ذایت  وکیئ  اخمتفل ےت ہن  وکیئ  ہن 

دنبی، جaی رپاہ  rس پ ونں رد رکداب#�ں وہےئ،  �aیحیسم اسدسنئان اب وکحتم0 رکدا اے، ےت اک  ایپر ای  ٰہی  اسسنئ وچ، سب ال
رچچ دے اسرے رانکں ونں ھی#ا�ں سچaی#ا�ایئں دا رپاھچوناں نب دا اے۔ اسی 

qنxم ایپر داب#�ں  �ل  اعمیف اب� ریخات دنسپی ےت 
� دنی

�
�اں ونں نیل ےت طلغ اری

�
الصوحاں، طلغ اری ذماتمں،  صفی#ا�ں، 

می� � وگایئں ، 
� # aنشیپ رطاں داب#�ں  طلغ  اسرے اب�aاب�aں وتں، 

ایخل رانھک اچدیہا اے ےت داع رکین اچدیہی اے۔ � روز  lوتں آزاد رنہ یئل رہ

۔1، نشکیس VIIIرچچ ونیملیئ، ٓارلکیٹ 

ی
rسن0 aض یئل ج �

�
رف

الخف اےنپ آپ ونں ایتر رےھک، ےت الصوحاں دے  ذینہ  � روز اجراحہن  lض اے یئپ اوہ رہ�
�

� رنک دا اہہی رف lرچچ دے رہ اسی 
امکں دے راںیہ دکی رظن ادناز رکے۔ اودہے  دکی نbھrلے ےت ہن  �اضں ونں ہن 

�
�ں یئل اےنپ رف �اب�

�
اقدئ ےت ااسن رب، اےنپ 

وصقر وار وہوے اگ۔  � وصقر اب# ےب  اودہا ااصنف وہوے اگ، اوہ 

۔6، نشکیس VIIIرچچ ونیملیئ، ٓارلکیٹ 
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