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2019  وجن  ، 30 اوتار

اسسنئ ومضمن۔  رکنچس 

نتم: ی  ��ب1دیپاشئ  رہنس  آاتیں4، 3اب

________________________________________

”ےت رب ےن آایھک ول وہوے ےت ول وہیئگ۔ ےت رب ےن ول ونں اگنچ آایھک۔“

________________________________________

آاتیں21وتں 19، 4وتں 1اب��ب60ی1سعی1ا�ہ وجایب ڑپاھیئ: 

: وہایئ۔۔1 اھٹ ونمر وہ ویکں ےج ریتی ول آیئگ اے ےت رب دا الجل ریتے اےْت اظرہ;

ی1ر:ا درھیت اےْت اھچ اجووے اگ ےت ریتیگ ااتْمں اےْت رپ رب ریتے اےْت اطعل وہوے اگ ےت۔2
Sی ویکں ےج وھکی ہ;

اودہا الجل ریتے اےْت امناب�1ں وہوے اگ۔

ےت وقامں ریتی ول ول آؤن ایگں ےت اطلسن ریتے ولطع دی ول وچ نلچ ےگ۔۔3

 وکل آؤدنے ںین۔۔4
e
1
e

gے ںین ےت ےتیت
S

ْ
ااینپں اایھکں کْچkْ ےک اچراں اب�kےس وھکی۔ اوہ اسرے ای اےھٹک دنْہ;

ریتے رتپ دوروں آؤن ےگ ےت ریتاب�1ں ِدایھں ونں وھجیل وچ کْچkْ ےک ایلؤن ےگ۔
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�ل ہکلب رب ریتی ہشیمہ دی ول ےت ریت رب۔19 Sاب Sمکن kل وہوے یگ ہن نچ دے چ� Sریف ریتی ول ہن ِدےن وسرج اب
ریتا الجل وہوے اگ۔

ریتا وسرج دکی ہن ڈےلھ اگ ےت ریتے نچ ونں زوال ہن آوے اگ ویکں ےج ریتا رب ریتا ادبی ونر وہوے۔20
اگ ےت ریتے ونِی دے دن کْْم اجن ےگ 

: کلم دے وارث وہون ےگ ینعی ریمی الیئ۔21 1
e

�ز وہون ےگ۔ اوہ ہشیمہ رکیت �
e

ےت ریتے ولک اسرے راابتس
: وہوے۔ �ں وج ریما الجل اظرہ; eےگ اب S

S �ینہ ےت ریمی داکتسری ننب� وہیئ اب�

دریس وظع

لبئ ووچں �� اب

آاتیں 5وتں 1اب��ب1ویانح ۔1

رشوع وچ الکم یس ےت الکم رب یس۔۔1

�ل یس۔۔2 Sاہہی ای رشوع وچ رب دے اب

اسراب�1ں ویشاں اودہے راںیہ چ�می1ا�ں ےت وج ھجک� چ�می1ا� اودہے ووچں وکیئ ےش وی اودہے ریغب ہن یمج۔۔3
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اودہے وچ ایحیت یس ےت وہ ایحیت دنباب�1ں دا ونر یس۔۔4

�۔۔5 e ی1ر:ے ےن اوونہں وبقل ہن اتیک1
Sی ی1ر:ے وچ دکمچی اے ےت ہ;

Sی ےت ول ہ;

18eزوبر، 119۔2 آتی1

�ں وج ںیم ریتی رشتعی دے بیجع مک واھکیں۔۔18 eریماب�1ں اایھکں وھکل دے اب

آاتیں 9وتں 5زوبر، 36۔3

: ایْچ اے۔۔5 1
e

اے راب��! اامسن وچ ریتی تقفش اے۔ ریتی وافداری کلف رکیت

�ن ےت اجونر۔6
S

« ااسن ْ
e
گے ںین۔ اے راب��! وْت

Sڈوہ¿ی e kی1ا�یئ رب دے اہپڑ اں وارگن اے ریتے مکح وبتہ; ریتی سچ
دووناں ونں وفحمظ ردھکا اںی۔

gے ںین۔۔7
S
اے راب��! ریتی تقفش کنSہی یتمیق اے۔ ینب آدم ریتاب�1ں اب��وہناں دے رپاھچونںی وچ انپہ دنیل1

e رنھج ےگ۔ وتاوانہں ونں اینپ وخیش دے دراب�1 ووچں الپونںی اگ۔ ۔8 عمیeا�ں وتں وبتہ;
S
اوہ ریتے رھگ داب�1ں ی

ویکں ےج ایحیت دا ہمشچ ریتے وکل اے۔ ریتے ونر دے اب�kروں ایس ول واھکیں ےگ۔۔9
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آاتیں 13، 10وتں 5اب��ب 8یتم ۔4

gوں اوہ رفک وحنم وچ وڑایھ ےت اک وصہب دار اودہے وکل آاب�1 ےت اودہی تنم رک ےک آایھک۔۔5 ےت دج�

e فیلکت وچ اے۔۔6 اے راب�� ریما ونرک افجل دا امراب�1 وہایئ رھگ وچ ایپ اے ےت وبتہ;

اوےنہ اوونہں آایھک ںیم آےک اوونہں افش دونیاں اگ۔۔7

ھا�ں آونںی ہکلب وتں سب۔8
;ی1ن� 1 یئپ وتں ریمی تھچ ہ

ñ S
وصےب دار ےن وجاب وچ آایھک اے راب�� ںیم اسی القئ ںیئن

ہو«ں آھک دے ےت ریما ونرک افش اب�k ولاگی۔
Sمن

gوں اک ونں آدھکا۔9  ھا�ں ںین ےت دج�
;ی1ن� ویکں ےج ںیم وی دوےج دے اایتخر وچ آں ےت اپسیئ ریمے ہ

واں یئپ اج ےت اوہ اجدنا اے ےت دوےج ونں آدھکا یئپ وتں آ ےت اوہ آؤدنا اے ےت اےنپ ونرک ونں آدھکا یئپ وتں
اہہی رک ےت اوہ رکدا اے۔

چس آدھکا آں یئپ ںیم ارسالیئ۔10 اہتونں  رگم آؤن واایلں ونں آایھک ںیم  ریحان وہایئ ےت  نْْسS ےک  وسیع اہہی 
1 وی1کھی1ا�۔ 

ñ S
وچ وی اجنی دا اامین ںیئن

ویجںی وتں اامین رایھک اے ریتے یئل اوجن ای وہوے ےت۔13 ےت وسیع ےن وصےب دار ونں آایھک یئپ اج 
اوےس وےلی ونرک ےن افش اب�kیئل۔

آاتیں 21وتں 16اب��ب3ویانح ۔5
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�ں وج ڑہیجا وی اودہے اےْت۔16 eاب�1 ابg
�
�ل ااہیج ایپر رایھک یئپ اوےنہ اانپ الکالک رتپ دے چkھڈ Sگ اب ویکں ےج رب ےن ج�

رمے ہن ہکلب ہشیمہ دی ایحیت اب�kووے۔ اامین ایلوے 

گ اےْت زسا دا مکح دویوے ہکلب اسی یئل یئپ۔17 ایلھگ یئپ ج�  1
ñ S

گ وچ اسی یئل ںیئن ویکں ےج رب ےن رتپ ونں ج�
گ اودہے راںیہ یتکم اب�kووے۔ ج�

1 ردھکا۔18
ñ S

ڑہیجا اودہے اےْت اامین ںیئن gا۔ 
S

ْ
1 دنْہ;

ñ S
زسا دا مکح ںیئن ڑہیجا اودہے اےْت اامین ردھکا اے اودہے اےْت 

1 ایلاب�1۔
ñ S

�ں اےْت اامین ںیئن Sےلک رتپ دے اب ےلک  کی1ا� اے۔ اسی یئل یئپ اوہ رب دے  kج اودہے اےْت زسا دا مکح وہ 

ی1ر:ے ونں ول وتں وباتہ دنسپ۔19
Sی گ وچ آاب�1 اے ےت دنباب�1ں ےن ہ; ج� ےت زسا دے مکح دی وہج اہہی اے یئپ ونر 

ڑیھبے یس۔  �۔ اسی یئل یئپ اوانہں دے مک  e اتیک1

1 آؤدنا۔ اہہی ہن وہوے یئپ۔20
ñ S

: ردھکا اے ےت ول دے وکل ںیئن �ل وری1 Sڑہیجا دبی رکدا اے اوہ ول اب ویکں ےج 
یتیک اجووے۔  eامکں اےْت المتم اودہے 

: وہون یئپ اوہ رب وچ۔21 لمع رکدا اے اوہ ول دے وکل آؤدنا اے اب�1ں وج اودہے مک اظرہ; kی1ا�یئ اےْت  ڑہیجا سچ رپ 
ےئگ ںین۔  ے 

eکی&ت

12eاب��ب8ویانح ۔6 آتی1

ی1ر:ے۔12
Sی رٹے اگ اوہ ہ; رگم  گ دی ول ںیم آں۔ڑہیجا ریمے  اخمبط وہ ےک آایھک یئپ ج� �ل  Sوسیع ےن ریف اوانہں اب

ےلچ اگ ہکلب ایحیت دی ول اب�kووے اگ۔ وچ ہن 
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آاتیں 18وتں 12اب��ب14ویانح ۔7

چس آدھکا آں یئپ ڑہیجا ریمے اےْت اامین ردھکا اے اہہی مک ڑہیجے ںیم رکدا آں اوہ وہ رکے۔12 اہتونں  ںیم 
�ں واں۔ Sوکل اجاب »

ñ kا�ں وتں وی وڈےھ مک رکے اگ۔ ویکں ےج ںیم وْتSاگ ہکلب ای1ہی

ویپ رتپ وچ الجل اب�kووے۔۔13 �ں وج  eں وتں اچوہو ےگ ںیم اوہ ای رکاں اگ اب� Sریمے اب 
e
ےت وج ھجک� یست

وگنم ےگ ےت ںیم اوہ ای رکاں اگ۔۔14 ھو«ں 
eمی1ن �ل  Sں اب� Sےج ریمے اب

�ل ایپر رکدے او ےت ریمے امکحں اےْت ولچ۔۔15 Sریمے اب 
e
ےج یست

�ل روہے۔ ۔16 Sاہتڈے اب �ں وج اوہ  eدمداگر دویوے اب اہتونں دواج  e رکاں اگ یئپ اوہ  Sِتنِم ویپ وتں  ےت ںیم 

سکڈgا ویکں ےج ہن اوانہں وی1کھڈgا اے ےت ہن اجن دا اے۔۔17 1 رک 
ñ S

احلص ںیئن گ  ج� وہنجں  kی1ا�یئ دا روح  ینعی سچ
اہتڈے ادنر وہوے اگ۔ �ل ردنہا اے ےت  Sاہتڈے اب  اوونہں اجن دے اوہ ویکں ےج اوہ 

e
یست

اہتڈے وکل آوناں اگ۔ ۔18 gاں اگ۔ ںیم 
�
1 چkھڈ

ñ S
اہتونں میتی ںیئن ںیم 

فہ ۔8
1eاب��ب1اکمش@ )وتں؛( آتی1

الگں واھکوے۔1 : وہایئ یئپ اےنپ دنباب�1ں ونں اوہ  فہ ڑہیجا اوونہں رب وولں اسی یئل اظرہ;
اکمش@ حیسم دا  وسیع 

رضوری اے۔  � Sی وہاب
eھی1ن kہا�ں دا چ

Sن ج�
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فہ ۔9
آاتیں 4وتں 1اب��ب21اکمش@

یلہپ درھیت اجدنی ریئہ یس۔21 ریف ںیم اک وناں اامسن ےت ونںی درھیت ونں وی1کھی1ا� ویکں ےج الہپ اامسن ےت 
1 یس رایہ۔ 

ñ S
دنمسر وی ںیئن ےت 

�ی1ا�۔22 :داب�1ں وی1کھی1ا� ےت اوہ اوس وویٹہ وارگن سچ
e
1 ونں اامسن اوْتں رب دے وکل ارْی

@
:ومیلش رہش ونںی ری1 ریف ںیم اب�kک 

� وہوے۔ e اھگنشر اتیک1 ہے اےنپ دنبے یئل 
SنVوہایئ یس ج

ہمیخ دنباب�1ں دے واکچر اے۔23 � یئپ وھکی رب دا  1
S

ڈgاب�1ں ابتس
Sکہی �ل اہہی  Sریف ںیم تخت ووچں کسے ونں ایچ آواز اب

�ل روہے اگ Sرکے اگ ےت اوہ ودہے ولک وہون ےگ ےت رب آپ اوانہں دے اب e
S

وکستی �ل  Sےت وہ اوانہں اب
ےت اوانہں دا رب وہوے اگ۔

دعب ہن ومت روہوے یگ ہن۔24 ہڈgے  وپھجن دویوے اگ۔ ای1 ےت اوہ اوانہں داب�1ں اایھکں دے اسرے ارھتو 
�ں۔  ñ َونی روہے اگ۔ یkہلی1ا�ں ویشاں اجدناب�1ں رائہ;

فہ ۔10
آاتیں 17، 16اب��ب22اکمش@

وگایہ۔16 الگں دی  ا�ں  Sاہتڈے اےگ ای1ہی کلی1سی1ا�وناں دے اب��رے  ایلھگ یئپ  ہتش اسی یئل  :
S
رف ںیم وسیع ےن اانپ 

�را واں۔  eدا دکمچا اب 
S
حنص لسن ےت  دویوے۔ ںیم داؤد دی الص ےت 

ڑہیجا۔17 :ایئاب�1 وہوے اوہ آووے ےت 
e
ری ڑہیجا  یھب آےھک آ۔ ےت  ننس واال  ےت روح ےت وویٹہ آدھکی اے آ، ےت 

تفم ولے۔ ین  �kاچوہوے ایحیت دا اب
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اسسنئ ےت تحص

4 )رکنچس(۔1: 554۔1

: وج ھجک� ووجد اے اودہی وہج ونں وی۔ 1
e

1 وی1کھی1ا�“، اےھتی رکیت
ñ S

: رکدی اے ڑہیجا ”اھک ےن ںیئن ۔۔۔رکنچس اسسنئ اہہی اظرہ;
ٰہی الافین اوصل اے۔  ہڈgا ال ڑہیجا ای1 ہا�ں رب اے، 

Sن لم رک ےک، اوانہں ای ادبی اے ج� �
@
�ن ونں اش

S
ویکں ےج اسنسر، ااسن

4۔27:  510۔2

ایسن ونں نک دی۔ اسسنئ سب اک  » ْ kایثں وچ روح وْھپ � ہک امدے دے ااب@ ین اے ہن  � @
S

kی1ا�یئ ےت ایپر دی اسن ایسن، ایحیت، سچ ول 
وکحتمe رکداب�1ں لم رک ےک،  �

@
�ن ونں اش

S
gاب�1ں وہےئ اسنسر اےْت، ااسن

S
ْ

�ل ونمر دنْہ; Sرکدی اے ےت اہہی اےنپ آپ دی ول اب : اظرہ;
:اں ونں انبؤدنی، وانہں دی اْداھر یئل وہیئ ول ےت وصتری1 ایخالں ےت ااینپں  اکلم مہ آیگنہ ردھکا اے۔ اہہی ایسن  وہےئ 
رقفے ونں واحض رکدی g رکدی ےت اوانہں ونں رونش رکدی اے، ےت اجنی الکم دے اسی  �

S
ھا�ں وڈن

;ی1ن� تe دی وہر ہ
Sت ذاہ;

جیب رنھک۔“ اے یئپ، ”ڑہیجے اےنپ آپ وچ ای 
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26۔23: 313۔3

وغہط الاب�1 ےت ھا�ں 
;ی1ن� بس� وتں وباتہ اسیسنئ دنبہ یس۔ اوےنہ امدی ویشاں دے ہ ریپ رنھک واال  گ وچ  ج� �رصی  Sوسیع اب

لن�ھی1ا�۔  رواحین وہج ونں 

11۔32، 10۔315:6۔4

ہک دبن ایسن یس ہن   � S۔ اوہ اجن دا یس یئپ ااب� e 1 اتیک1
ñ S

اوہ سب اک ایسن ونں اجن دا یس ےت کسے دوےج اےْت اوےنہ وکیئ دوعیٰ ںیئن
یkھت�کا�ر ایلؤن دی ٰہی اسسنئ دی اہہی ھجمس اودہے اےْت زامےن دی  1 یس؛ ےت ال

ñ S
پ ےت دبی ایسن ںیئن �kیس ےت اہہی یئپ امدا، اب

وہج ینب۔ 

ہا�ں ےن اودہا الکم
Sن ج� نب ایگ  یتکم دی راہ  : رکداب�1ں وہےئ، اوہ اوانہں اسراب�1ں یئل  ٰہی اسسنئ دا وریتہ واحض رکداب�1ں ےت اظرہ; ال

یتسہ اوونہں �ن دی الص 
S

سکڈgے ںین یئپ  دبی وتں ویکںی ایچب اجووے۔ ااسن �ن اہہی ھکس 
S

�۔ اودہے وتں ای ااسن e وبقل اتیک1
قلعت ونں احلص �ل اودہے  Sل اب� Sن اے ےت رب دے اب�

S
ڑہیجا ایلص ااسن حیسم ونں،  �:ی اے، اوس  ْ ڑْج� �ل  Sانبؤن واےل اب

kی1ا�یئ حیسم، سچ پ وتں دور رنہ ےت افین وخدی وتں اایھکں ریھپن دی ولڑ اے۔  �kن ونں اب�
S

:زدنی یئل ااسن
S
رف ٰہی  رکن ےت ال

امیبری وتں افش e رکے، ےت اہہی واھکؤن یئل یئپ  �تی� �ں وج دبن اےْت روح دی وقت ونں اب@ eایگ اب � e : اتیک1 وسیع دے راںیہ اظرہ;
:اں دے
@
ہڈgے اری ایسن ےت دبل اےْت ای1 �ن دی 

S
kی1ا�یئ دا ااہظر ااسن تسین رکداب�1ں وہےئ، سچ پ ونں  �kددنیاب�1ں وہےئ ےت اب

gا اے۔
S

ْ
اب�kروں دنْہ;
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14۔107:1۔5

التش ونں1866نس  لن�ھی1ا� ےت اینپ اسی  �ں ونں  Sاقوناب ٰہی  kی1ا�یئ ےت ایپر دے ال  وچ، ںیم رکنچس اسسنئ اب�1 ایحیت، سچ
ٰہی اوصل دے اسی وپرے ال ذینہ افش دے  �ل ونیمں اسیسنئ  Sرطےقی اب �دنار 

@
e اش �۔ رب وبتہ; eں ِداب� Sرکنچس اسسنئ دا اب

فے دے اابقتسےئیل یئل ایتر رکایہ اے۔ 
اکمش@ اریخی 

�رہ رکدا اے، آدم دے
@
فے ول ااش
اکمش@ �ل اے“، ہشیمہ دے احمک، دے  Sاہہی رصیحی اوصل اامعونلیئ، ”رب اسڈے اب

� ےت امیبری وتں آزاد رکداب�1ں وہےئ ”ڑہیجا دبن دی ریماث اے“۔ رکنچس اسسنئ دے راںیہ، ذمتہ; : اوس  رتپ ونں رہ;
ایخل : ِدےت اجدنے ںین، ےت  َkری �ل ااہلیم انبےئ اجدنے ںین، اامین ےت ھجمس ونں  Sدے اب : رطفت ےت وجرہ; ٰہی  دوایئ ال

�ل وجڑدے ںین۔  Sل اےنپ آپ ونں رب دے اب� Sایسن دے اب

31۔293:28۔6

دعم ونں ول وچ تیلک ےت دبی دے  ایگنچیئ دی  مہ آیگنہ، رب،  اعریگمل  ہڈgی وڈاب�1یئ،  kی1ا�یئ ےت ای1 رکنچس اسسنئ سچ
ایلؤدنی اے۔

)اےھتی(۔504:12۔7  14
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رھب kی1ا�یئ، ایحیت ےت ایپر رثکت ونں  1 ویھکی اجدنی، ویکں ےج سچ
ñ S

ےھتج رب دی ول ںیئن 1 اے 
ñ S

۔۔۔اجنی دی وکیئ اھتں ںیئن
دے ےت ہشیمہ وتں ںین۔ 

25۔22:  10۔8

ہڈgی دصقم اگنچ اے، ےت ای1 ہڈgا  gا اے۔ ای1
S

ْ
e دنْہ; �تی� �ل اب@ Sذایت رجتےب اب �ھنS واےل دے 

لن kی1ا�یئ ونں  ٰہی اوصل کسے وی سچ افش دا ال
رطےقی وتں وفحمظ ےت وبایتہاطوتقر اے۔ افصیئ دے  قشم کسے وی دوےج 

21۔9:  11۔9

دیجے وتں ، وسیع دے زامےن وارگن، اسےنم آؤدنی اے،  S
ْ

�ل نْہ; Sٰہی اوصل دے مک اب رکنچس اسسنئ دی دبین افش ال
� وہ اجدنے

ñ
وگا ددنیے ںین ےت اجنی رطفی ےت الزیم وطر ےت اغتی ین ھجمس وچ اینپ اتیلص  �

S
امیبری ااسن پ ےت  �kالہپں اب

نہ وی اہہی وڈےھ مک اموفق ارطفلی اھتں ددنیے ںین۔ اوس وےلی وارگن،  ی1ر:ا ول ونن ےت اب�kپ دریگتس ونں 
Sی ویجںی ہ; ںین 

ین ھجمس وچ وموجد �
S

: ڑہیجا ااسن
@
ٰہی اری �ن ںین، اک ال @

S
�ل اے“ دا اسن Sرطفی ںین۔ اہہی اامعونلیئ، اب�1 ”رب اسڈے اب 1 ہکلب 

ñ S
ںیئن

� ایگ یس یئپ،  e ہڈgا ودعہ اتیک1 ویجںی امیض وچ ای1 Sْ آرایہ اے، 
:ادناب�1ں وہےئ، نْہ; اے ےت اےنپ آپ ونں دورہ;

)ھجمس دے( دیقاب�1ں ون  راہیئ
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ربخ دنی یئل انیبیئ اب�kؤن دی  ھی1ا�ں ونں 
Sےت ای

ےلچک وہایئں ونں آزاد رکن یئل ےت 

6۔32: 323۔10

ہڈg داشن ونں دیپا رکدا اے ڑہیجی ونںی رظنےی � ای1 Sابg
�
�گنہ ےت ونںی وسچ یئل رپاین ونں چkھڈ eدی اب S

S ےچب وارگن ننب�  ِ
S
ےکِن اک 

ھنS دی وخیش، اہہی
gاب�1ں وی1ک

S
ْ

� دنْہ;
ñ

gن دی وخیش ےت اوانہں ونں اغتی
�
�اینں ونں چkھڈ @

S
طلغ اسن ونں وبقل رکن وایل وہوے۔ 

:یق دا وبثت اے۔
e
ری زیکیگ  �kدمد ددنیی اے۔ ھجمس ےت اےنپ آپ دی اب وپرا رکن وچ  �ل  Sالصح اسری مہ آیگنہ ونں زیتی اب

ھنS ےگ۔“
”دنھ ںین اوہ ڑہیجے اب�kدکل ںین؛ ویکں ےج اوہ رب ونں وی1ک

22۔19: 572۔11

فہ 
e وچ ایس ڑپدھے آں:1 اب��ب 21اکمش@ آتی1

درھیت یلہپ  ےج الہپ اامسن ےت  ویکں  ا�  %کھی% ےت ونںی درھیت ونں وی اامسن  وناں  ںیم  ریف 
ی ہن رایہ۔ و دنمسر  یس ےت  ی ریئہ  اجدن
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2۔573:3۔12

ریغ اۃل�eایم وسچ سکڈgی، وج  1 وھکی 
ñ S

ہک اوہ وی1کھڈgاب�1ں وہےئ وج اھک ںیئن  g ااشکنف رکن واال اسڈی ووجدت دی اھتں اےْت یس، دج�
اقمئ ردھکی اے، یئپ اامسن ےت درھیت وگایئ اسسنئ دی اسی اتیلص ونں  اھکلیئ دی اہہی  ریغ احرض اے۔اب�kک  یئل 
�ن دی

S
ریغ رونش ااسن ھجمس،  ہک دویج   g ھجمس، ینعی اوہ ھجمس ڑہیجی رب ددنیا اے، اودہے یئل رواحین اے، دج� ین  �

S
اک ااسن

ین ایسن امدے ےت روح دی االطصح ددنیی اے �
S

ویجںی ااسن : رکدا اے یئپ  ریصبت امدی اے۔ کشیب اہہی اظرہ; ایسن، یئل 
�رہ رکدی اے۔

@
رمجلی1ا�ں ےت احاتلں وچ ااش ےت اوہ ھجمس دے 

ٰہی مہ آیگنہ، یئپ رب، مہ آیگنہ دا ال : یئپ اامسن وولں االعن، ایْچ  1
e

فہ یس، اےھتی رکیت
اکمش@ �ل اک وہر  Sاسی اسیسنئ ھجمس دے اب

مج�ھی1ا� ایگ
س
 1

ñ S
اقلب� اب�kیپ ںیئن �ن ونں وہر رمح دے 

S
�ل اے ےت اوہ ودہے ولک ںین۔ اسی یئل ااسن Sن دے اب�

S
اوصل، ہشیمہ ااسن

� وہ
ñ

اغتی سح  دقمس ویانح دی دبین  مج�ھی1ا� ایگ۔ ویکں؟ ویکں ےج اامسن ےت درھیت دے اب��رے 
س
تک واال رتپ  : ہکلب رب دا ری�

دیجے اب�kروں اوہ ونںی اامسن ےت یسفن احتلe یس  سح آیئگ یس، ڑہیجی ایہیج  سح دی اھتں رواحین  یئگ یس، ےت اسی وھجیٹ 
لم اے۔ الکم دا اہہی اایتخر اسی ےجیتن �

@
ھجمس اش ایخل ےت اتیلص دی  دیجے وچ رواحین  سکڈgایس،  ونںی درھیت ونں وھکی 

نکمم ریئہ یس، ےہ ےت  نکمم  �ن یئل 
S

Sْ وایل احتلe وچ ااسن
نْہ; e دی  ونں ایلن یئل یس یئپ یتسہ دی ایہیج اھچپن اسی ووجدتی1

اھٹمس سکڈgے آں۔ اہہی اسری رکنچس اسسنئ دی  ربخ وہ   اب��
S

ْ ےنْہ; �ل اےھتی ےت  Sیئپ ایس ومت، ْدھک ےت درد دے آرام اب
لکش وچ انیقی دکی ہن دکی کسے ہن کسے  یتسہ دی اہہی اتیلص  وحہلص روھک، ویکں ےج  e رکن واےل ایپروی! 

@
:دابس ری� اے۔ 

وسیع دے  اہہی ڑپوھ ےت 
e
یست gوں  «ھجن ِدےت اجن ےگ۔ دج� ْkڑیپ ہن وہوے یگ ےت اسرے ارھتو وْت اسےنم آووے یگ۔ وکیئ 

Sْ واال ااکمن اے۔
ھجمس نْہ; اہتڈے واکچر اے۔“ اےسی یئل اہہی رواحین  یہ  �

@
ا�ں ونں اب�1د روھک، ”رب دی اب��داش

�
لفظ ا�ں  Sای1ہی
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رکنچس اسسنئ ومضمن:

:ض
S
رف روزاہن دے 

gی وولں � ریمی رکیب اڈن1

روز اہن دی داع

kی1ا�یئ، ایحیت ےت ٰہی سچ یہ آوے؛‘‘ ال �
@
’’ریتی اب��داش : روز اوہ اہہی داع رکے:  :ض اے یئپ رہ;

S
رف : رنک دا اہہی  رچچ دے رہ; اسی 

�ں دے ایپر Sاب�
S

لکن اجن؛ ےت ریتا الکم اسرے ااسن ھو«ں 
eمی1ن اقمئ وہوے، ےت اسرے اب�kپ  تنطلس ریمے ادنر  ایپر دی 

وکحتمe رکے۔ ونں وداھوے، ےت اوانہں اےْت 

رلکیٹ  آ  نشکیس VIIIرچچ ونیملیئ،  ۔4،

دصقماں ےت امکں دا اک اوصل

1 رکےن اچدیہے۔
ñ S

: ںیئن
@
امکں اےْت اری  � رچچ دے کسے رنک دے دصقماں اب1 قلعت امدری  ذایت  اخمتفل ےت ہن وکیئ  ہن وکیئ 

پ ونں رد رکداب�1ں وہےئ، ْسجkی رپاہ دنبی، �kیحیسم اسدسنئان اب وکحتمe رکدا اے، ےت اک  ٰہی ایپر ای  اسسنئ وچ، سب ال
رچچ دے اسرے رانکں ونں نب دا اے۔ اسی  kی1ا�ایئں دا رپاھچوناں  ھی1ا�ں سچ

�ل ایپر داب�1ں ِمن� Sاعمیف اب ریخات دنسپی ےت 
: دنی
@
نیل ےت طلغ اری :اں ونں 

@
الصوحاں، طلغ اری ذماتمں،  صفی1ا�ں، 

Sوگایئں ، مت  S
@ 1 kنشیپ رطاں داب�1ں  طلغ  اسرے اب�kاب�kں وتں، 

ایخل رانھک اچدیہا اے ےت داع رکین اچدیہی اے۔ : روز  وتں آزاد رنہ یئل رہ;

رلکیٹ  آ  نشکیس VIIIرچچ ونیملیئ،  ۔1،
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ی
eْسن kض یئل ج:

S
رف

الخف اےنپ آپ ونں ایتر رےھک، ےت الصوحاں دے  ذینہ  : روز اجراحہن  :ض اے یئپ اوہ رہ;
S
رف : رنک دا اہہی  رچچ دے رہ; اسی 

امکں دے راںیہ رظن ادناز رکے۔ اودہے  :اضں ونں ہن دکی یVھْلے ےت ہن دکی 
S
رف �ں یئل اےنپ  Sاب�

S
اقدئ ےت ااسن رب، اےنپ 

وصقر وار وہوے اگ۔  � وصقر اب1 اودہا ااصنف وہوے اگ، اوہ ےب 

رلکیٹ  آ  نشکیس VIIIرچچ ونیملیئ،  ۔6،
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