
	، 20اوتار    |1   ہحفص 
 یئل اب
�لبئ دا قبس2019اوتکرب
افکرے دا دیقعہ ومضمن:

	 ، 20اوتار 
2019اوتکرب

افکرے دا دیقعہ ومضمن۔

ی#و!ں  رہنسی نتم:
%26اب
�ب3گلت%  آتی#

________________________________________

 اسرے اوس اامین دے راںیہ ڑہیجا حیسم وسیع وچ اے رب ےت رتپ او۔“  
%

”ویکں ےج یست

________________________________________

آاتیں12 وتں 10، 7، 6، 2، 1: 51زوبر وجایب ڑپاھیئ: 

اے رب! اینپ تقفش دے اطمقب ریمے اےْت رمح رک۔ اینپ رتمح دی رثکت دے اطمقب ریمے اےْت۔1
رمح رک۔

ھو!ں دوھ دے ےت ریمے اب�Wپ وتں ونیمں اب�Wک رک۔۔2
ریمی دبی ونں مت#ت%

Wی#ا�یئ دنسپ رکدا اںی۔ ےت اب
�نط وچ ونیمں ای ایسن اھکسوںی اگ۔۔6 ! اب
�نط دی سچ ْ
%
 وھکی وْت

� وہ اجوناں اگ۔۔7
n
oWف وارگن اٹِچ	 
� ل ونیمں اصف رک ےت ںیم وہ اجوناں اگ۔ ونیمں دوھ دے ےت ںیم رب vزوےف اب

اے راب
� ریمے ادنر وناں دل دیپا رک ےت ریمے اب
�نط ادنر ونںی رسے وتں وبضمط روح اب�W دے۔۔10
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�لبئ دا قبس2019اوتکرب
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ھو!ں وھک ہن رک۔۔11
ونیمں اےنپ اسوینمں دور ہن رک۔ ےت اینپ روح ونں مت#ت%

�ل ونیمں اھبنسل۔۔12  vاینپ یتکم دی وخیش ونیمں ریف دے ےت دعتسم روح اب

دریس وظع

اب
�لبئ ووچں

  آاتیں 17، 16اب
�ب3یتم ۔1

�ل اب�Wےن دے وکل اےْت ونں اایھْٹ ےت ووھکی اامسن لھک ایگ ےت اوےنہ رب۔16 vی اب
سمہ ےل ےک چWھت#ت%

ےت وسیع ب
یWت%
	داب#�ں ےت اےنپ اےْت آؤدناب#�ں وی#کھی#ا�۔

%
	 دی وصرت ارب

%
دے روح ونں وبکرب

	 اے دیجے وتں ںیم وخش آں۔۔17
%
ْWےت ووھکی اامسن وتں اہہی آواز آیئ یئپ اہہی ریما ایپرا رتْپ

 آاتیں 16، 8، 2، 1اب
�ب5یتم ۔2
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®وں ہہب ایگ ےت اودہے ےلیچ اودہے وکل آےئ۔۔1 
n	ھ ایگ ےت دج Wاوہ اوس ےھتج ونں وھکی ےک اہپڑ اےْت ڑچ

ےت اوہ اینپ زاب
�ن وھکل ےک اوانہں ونں اجنی میلعت دنی لگی#ا�۔۔2

دنھ ںین اوہ ڑہیجے اب�Wدکل ںین ویکں ےج اوہ رب ونں وی#کھنv ےگ۔۔8

�ں وج اوہ اہتڈے کین امکں ونں وھکی ےک اہتڈے ویپ دی ڑہیجا اامسن۔16 اہتڈی ول دنباب#�ں دے اسےنم ےکمچ اب%
اےْت اے وڈاب#�یئ رکن۔

 آاتیں 27وتں 21اب
�ب16یتم ۔3

# ونں اجووے ےت۔21
Ê

	ومیلش 	 رکن لگی#ا� یئپ الزیم اے یئپ اوہ رب# Îاوس وےلی وتں وسیع اےنپ ایلیچں اےْت اہہی اظرہ
� اجووے ےت ےجیت دن یج اےھٹ۔ % 	راگں ےت رسدار اکانہں ےت فقت#ہی#ا�ں وتں دھک ااھٹووے ےت لتق اتیک#

v 
رب

®اودن رب ہن رکے۔ اہہی۔22
v

ای#ہد®ے اےْت رطپس اوونہں اب�Wےس ےل اج ےک المتم% رکن لگی#ا� یئپ اے دج
# آوے اگ۔

å v
ریتے اےْت اب
�لکل ںیئن

! ریمے یئل وھٹرک دا اب
�ثعÊ اںی۔23 ْ
%
o	 ےک رطپس ونں آایھک اے اطیشن ریمے اسوینمں دور وہ اج۔ وْت Wاوےنہ رِھپ
# ہکلب دنباب#�ں داب#�ں الگں دا ایخل ردھکا اںی۔

å v
ویکں ےج وتں رب داب#�ں الگں دا ںیئن

� اچوہوے ےت اینپ وخدی دا ااکن۔24 vراوس وےلی وسیع ےن اےنپ ایلیچں ونں آایھک یئپ ےج وکیئ ریمے رگم آؤاب
رکے ےت اینپ وسیل آپ ےکْچWْ ےت ریمے رگم رٹ وپوے۔
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� اچوہوے اوونہں وگاوے اگ ےت ڑہیجا وکیئ ریمی اخرط اینپ اجن۔25 vویکں ےج ڑہیجا وی اینپ اجن اچبؤاب
وگاوے اگ اوونہں اب�Wووے اگ۔

�۔26 افدئہ وہوے اگ؟ اب# اصقنن اب�Wووے ےت اوونہں ہیک  گ احلص رکے ےت اینپ اجن دا  
ےت ےج دنبہ اسرا ج
ہیک دویوے اگ؟ دنبہ اینپ اجن دے دبےل 

کسے ونں۔27  	 Îل آووے اگ۔ اوس وےلی رہ� vایتشں دے اب 	
v
رف 	 اےنپ ویپ دے الجل وچ اےنپ 

%
ْWویکں ےج آدم دا رتْپ

اودہے امکں دے اطمقب دبہل دویوے اگ۔

 آاتیں 12وتں 1اب
�ب23یتم ۔4

ایتیکں یئپ۔1 �ل اہہی الگں  vل ےت اےنپ ایلیچں اب� vاوس وےلی وسیع ےن ےھتج اب

ےھٹیب ںین۔۔2 دگی اےْت  	یسی ومیسٰ دی 
v
رف ہیقف ےت 

رپ۔3 مک ہن رکو ویکں ےج اوہ آدھکے ںین  رپ اوانہں ورےگ  ونم  ھجک
 اوہ اہتونں آنھک اوہ رکو ےت  اسی یئل وج 
۔ #

å v
رکدے ںیئن

رپ آپ۔4 ھ ےک ولاکں دے ومڈایھں اےْت ردھکے ںین 
vت
ا� اواھک اے ب vکی ْ Wہا�ں ونں ج

vت
اھبرے وبھج ج اوہ اج'ت&ہے 
# اچؤدنے۔

å v
� وی ںیئن vالہؤاب �ل  vاوانہں ونں اینپ ایلگْن اب

انبؤدنے ںین ےت۔5 	 وڈےھ 
v مک ولاکں ونں واھکؤن یئل رکدے ںین ویکں ےج اوہ اےنپ وعترب# اوہ اےنپ اسرے 

ڈنکے وچڑے ردھکے ںین۔  ڑپکاب#�ں دے  اےنپ 
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افکرے دا دیقعہ ومضمن:

ابعدت اخاینں وچ ایلعٰ درےج داب#�ں رکایسں ۔6 دصر دی رکیس ےت  �ں وچ  ےت دوعاب%

� دنسپ رکدے ںین۔۔7 vالسم ےت دنباب#�ں وتں ریب اوھکاؤاب ےت اب
�زاراں وچ 

رھبا او۔۔8  اسرے 
%

 ریب ہن اوھکاؤ ویکں ےج اہتڈا ااتسد اک ای اے ےت یست
%

رپ یست

کسے ونں اانپ ویپ ہن آوھک ویکں ےج اہتڈا ویپ اک ای اے ڑہیجا اامسین اے۔۔9 ےت درھیت اےْت 

ینعی حیسم۔۔10 اہدی اک ای اے  اہدی اوھکاؤ ویکں ےج اہتڈا   
%

ےت ہن یست

ےنب۔۔11 رپ ڑہیجا اہتڈے ووچں وڈاھ اے اوہ اہتڈا اخدم 

انبوے اگ اوہ۔12 �ہ  o
v
اکِن � اجووے اگ ےت ڑہیجا اےنپ آپ ونں  % �ہ اتیک# o

v
انبےئ اگ اوہ اکِن ےت ڑہیجا وکیئ اےنپ آپ ونں وڈاھ 

� اجووے اگ۔ % وڈاھ اتیک#

 آاتیں 27، 26، 20وتں 17، 2، 1اب
�ب26یتم ۔5

کی#ا� ےت اجنی وہایئیئپ اوےنہ اےنپ ایلیچں ونں آایھک۔۔1 Wج ®وں وسیع اہہی الگں رک  
ےت دج

ڑھپواایئ اجووے۔2 ولصمب وہون یئل  یگ ےت آدم دا رتپ  دعب فسح دی دیع وہوے  �ں  vابoاجن دے او یئپ دو د 
%

یست
اگ۔

� اںی یئپ ایس ریتے یئل۔17 vےھتک اچؤاب !ں  ْ
%
دیع دے ےلہپ دن ایلیچں ےن وسیع دے وکل ےک آایھک وْت ےت ریطف دی 

اھکےن دی ایتری رکےیئ؟ فسح دے 
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ہڑn	ے اے۔ ںیم اےنپ۔18 ت#
vالفں دنبے ونں اج ےک آوھک یئپ ااتسد آدھکااے ریما وہلی ب اوےنہ آایھک رہش وچ 

دیع رکاں اگ۔ �ل ریتے وکل فسح دی  vایلیچں دے اب

�۔۔19 % ایتر اتیک# � ےت فسح  % � یس اوانہں ےن اوجن ای اتیک# مکح دoاب% ویجںی وسیع ےن ایلیچں ونں  ےت 

ھی#ا� یس۔۔20
nت#ت
 اھکن ونں ی  � vاھکاب �ل  vرہ ایلیچں دے اب�
م وہیئ ےت اوہ اب �

Ê
®وں اش 
دج

تک دے ےک وتڑی ےت ایلیچں ونں دے ےک۔26 	 
اھک رےئہ یس ےت وسیع ےن رویٹ یئل ےت رب ®وں اوہ  
 دج
آایھکولاھکؤ۔ اہہی ریما دبن اے۔

 اسرے ای#ہد®ے ووچں ویپ۔۔27
%

� ےت اوانہں ونں دے ےک آایھک یست % رکش اتیک# ریف ایپہل ےل ےک 

 آاتیں 7وتں 4، 1اب
�ب6رکویھتنں 2۔6

لضف ڑہیجا اہتڈے اےْت۔1  رکدے آں یئپ رب دا 
% v o
یتنِب رشکی# آں اہہی وی  مک وچ  �ل  vےت ایس ڑہیجے اودہے اب

افدئہ ہن رنہ دویو۔ وہایئ ےب 

�ل۔اایتحج۔4 vل۔ تبیصم اب� vے ربص اب	n 
	 رکدے آں۔ رب Îل اینپ وخیب اظرہ� vلگ اب  	 Îہکلب رب دے اخدامں وارگن رہ
�ل۔ vیگنت اب �ل۔  vاب

�ل۔۔5 vافایقں اب �ل۔  vل۔اجنگ اب� vل۔ اتنحمں اب� vل۔ اگنہایمں اب� vدیق وہن اب �ل۔  vاھکن اب  وکڑے 

�ل۔۔6 vتبحم اب  � �ل۔ ےب راب# vک روح اب�Wل۔ اب� vین اب �
رہماب �ل۔  vل۔ لمحت اب� vملع اب �ل۔  vزیکیگ اب �Wاب 

ےجس ےبھک
 ںین۔۔7 �ل ڑہیجے  vایھتہراں دے اب �زی دے  

%
�ل۔ راابتس vدقرت اب �ل۔ رب دی  vالکم اب 
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�8، 5وتں 1اب
�ب5روویمں ۔7  آاتیں 11اب%

حلص۔1 ®اودن وسیع حیسم دے راںیہ 
v

�ل اےنپ دج vز رہھٹے ےت رب دے اب� 

%
�ل راابتس vوں ایس اامین اب® 
اسی یئل دج

۔
å
رےئیھک#

اقمئ آں ےت رب دے۔2 چنہپ وی وہیئ دیجے اےْت  	 اسڈی  #
%

رکیت لضف  دیجے راںیہ اامین دے اب�Wروں اوس 
۔
å
رخف رکےئی# الجل دی آس اےْت 

®ا اے۔۔3
v

ْ
Îدنْہ �ل ربص دیپا  vرخف رکےیئ اہہی اجن ےک یئپ تبیصم اب # ہکلب مصی#ت
ی%ا�ں اےْت وی 

å v
ےت سب اہہی ای ںیئن

®ی اے۔۔4
v

ْ
Îدنْہ �ل آس دیپا  vیگتخپ اب یگتخپ ےت  �ل  vےت ربص اب

� ایگ اے اودہے راںیہ رب۔5 ®ی ویکں ےج اب�Wک روح ڑہیجا اسونہں دoاب%
v

ْ
Îدنْہ  #

å v
احلص ںیئن رشدنمیگ  �ل  vےت آس اب

یئگ اے۔ تبحم اسڈے دالں وچ اب�Wیئ  دی 

یہ یس ےت حیسم اسڈے یئل۔8 ®وں ایس اب�Wیپ  
	 رکدا اے یئپ دج Îرپ رب اےنپ ایپر دی وخیب اسڈے اےْت اجنی اظرہ
رماب#�۔

بضغ وتں وی۔9 ٰہی  �ز رہھٹے ےت اودہے راںیہ ال 

%
وہل دے راںیہ راابتس ®وں ایس اودہے  
vْ دج

Îاسی یئل نْہ
رضور اچبں ےگ۔

لیم وہایگ ےت۔10 �ل اودہے رتپ دی ومت دے راںیہ اسڈا  vووجد رب دے اب�
ویکں ےج ْدنمش وہون دے اب
چب اجوناں ےگ۔ دعب ایس اودہی ایحیت دے راںیہ ےت رضور  لیم وہن دے 
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لیم وہ ایگ اے رب۔11 vْ اسڈا 
Îروں دیجے راںیہ نْہ�Wہکلب اےنپ رب وسیع حیسم دے اب #

å v
ےت سب اہہی ای ںیئن
اےْت رخف وی رکدے آں۔

تحص اسسنئ ےت 

9۔3 :18۔1

% زاب#�دہ Îےت ای#ہد®ے یئل اسڈے اےْت اودہی وبتہ ،� % �ن دے اھٹک ونں ایبن اتیک#
v
�ن ےت ااسن

v
�رصی ےن ااسن vوسیع اب

رصف � ہن  % مک وپرا اتیک#  
انمبس ایحیت دا  نشم ارفنادی ےت اامتجیع دوونںی یس۔ اوےنہ  اھبراے۔ اودہا  دیقعت دا 
� vونیکںی رکاب مک  �ں اےْت رمح دے اب�Wروں اوانہں ونں اہہی واھکن یئل یئپ اوانہں ےن اانپ  vاب�

v
اےنپ ااصنف یئل ہکلب ااسن

�۔ % ذہم داری وتں آزاد رکن یئل اہہی اتیک# کسے  اے، ہکلب ہن ےت آپ اوانہں یئل رکن اب#� ہن ای اوانہں ون ں 

11۔6، 2۔1: 19۔2

� یس۔۔۔۔وسیع vن یئل رایض رکاب�
v
ہک رب ونں ااسن � یس ہن  vن ونں رب یئل رایض رکاب�

v
دصقم ااسن اسی یئل حیسم دا 

�ل رایض وہون vٰہی اوصل ددنیاب#�ں وہےئ رب دے اب مہف، وسیع داب#�ں امیلعتں دا ال �ن ونں ایپر دا ایلص 
v
ےن ااسن
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امدے، �ن ونں 
v
اقونن دے راںیہ ااسن ٰہی ایپر دے  اقونن، ال مہف روح دے  دمد یتیک، ےت ایپر دا اہہی ایلص  وچ 

اقونن وتں آزاد رکدا اے۔ ومت دے  اب�Wپ ےت 

14۔6 :259۔3

�ل ایبن vےگنچ رطےقی اب  % Îٰہی رطفت ونں حیسم وسیع وچ وبتہ ہیبش اے۔ ال �ن رب دی ایلص 
v
ٰہی اسسنئ وچ ااسن ال

ومنےن وتں وڈیھ 	 یتیک ےت امڑی وسچ دے  Îاکعیس اظرہ  
انمبس  % Îں اےْت رب دی وبتہ� vاب�
v
ہے ااسن

vایگ اے، ج'ت � % اتیک#
	 رکدی Îرمن ونں اظرہ امیبری، اب�Wپ رکن ےت  نگ،  oن دے ڈ�

v
ینعی ایہیج وسچ ڑہیجی ااسن 	امہ یتیک، 

v
رف ایعمرo زدنیگ 

�ن، وسچ
v
ھجمس وچ اکلم اوصل ےت ایخل، اکلم رب ےت اکلم ااسن افش دی حیسم وریگ  ٰہی  اے۔ اسیسنئ یتسہ ےت ال

لم وہدنے ںین۔ �
Ê
وین ں دے وطر ےت اش ےت ااہظر دی 

31۔13 :25۔4

امیبر ونں ٰہی اوصل  ے یئپ ویکںی ال
åسکت&ی �ں وج ایس اہہی ھجمس  وسیع ےن ااہظر دے اب�Wروں ایحیت دا رطہقی اکر اھکساب#�،اب%

مک تبسن دیجا الص  دنہا اے۔کسے دوےج دنبے دی  دنم  ومت اےْت حتف  ڈکدھا ےت   	 Îرہ�
افش ددنیا،یطلغ ونں اب
�ل اودہی v۔ رب دے اب� % �ل شیپ اتیک# vےگنچ رطےقی اب  % Îاثمل ونں وبتہ رواحین وہوے وسیع ےن رب دی 

�۔ اےسی رطاں % 	 اتیک# Îیتسہ دے اوصل ونں وباتہ رواحین اظرہ �ل اوےنہ اب
�یق اسراب#�ں ولاکں دی تبسن  vامربنداری اب	
v
رف
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لمع رکو �ل ایپر رکدے او ےت ریمے امکحں اےْت  vریمے اب 
%

% اے یئپ ”ےج یست
%

اطتق تحیصن دی  اودہی اسی 
ےگ۔“

کسے رطاں وی دوایجں ونں اوانہں 	 رکداب#�ں وہےئ، وڈےھ ااتسد ےن  Îامیبری اےْت اانپ اایتخر اظرہ اھبونںی اب�Wپ ےت 
% دا

%
اطتق �، یئپ اوہ اسی  % مک اتیک# % یئل  # یتیک۔ اوےنہ اوانہں دی دہاتی#

å v
دمد ںیئن دے وقتیٰ دے ولطمہب وبثت دنی وچ 

۔ااتسد اےْت وپرا اامین ےت اوہ اسرا vھن
مج
س
ٰہی اوصل ونں  � ےت ای#ہد®ے ال % ویجںی اوےنہ اتیک# ااہظر اجنی ای رکن 

#
å v

سب اہہی ای اسونہں اودہے رگم رٹن واےل ںیئن سکد®ے آں،  اھچنور رک  ®اب
�یت ایپر ڑہیجا ایس اودہے اےْت 
v 
دج

#
å v

اتکں ونں ںیئن 	 
# ےت ایس اوانہں وڈایھں رب
å v

� اچدیہا اے، ںیئن vمک رکاب انبؤن ےگ۔ اسونہں اج ےک اودہے وارگن ای 
یہس۔ حیسم دی اولتیہ دا ااہظر وسیع فیلکت  � ےت  % مک اتیک# امکل ےن اسونہں دنی یئل  وداھ رےئہ ڑہیجاب#�ں اسڈے 

� ایگ یس۔  % % وچ اتیک# #
v

�تین
v
دی ااسن

14۔9 :28۔5

ےشیپ کسے دنبے دی حیسم وچ دقتسی  زعت ددنیاب#�ں وہےئ،  اگنچ اے اوونہں  ھجک
 وی  	 وج  Îرہ�
سی#ا� دے ادنر اب#� اب کلت#

#
å v

رشتنم وہون واےل دیقعاب#�ں ونں روک ںیئن وینں ردھکی اے۔ وعشر وچ، ایس  دی تبسن ااہظر اےْت وبیتہ 
ومت اےْت افش دنی ےت  امیبر ونں  ٰہی اوصل ونں وہر دھجمساب#�ں وہےئ، اسونہں  سکد®ے، ےت الزوال حیسم دے ال

اقلب
 انباب#� ایگ اے۔ حتف اب#�ب وہون دے 
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)وتں۔(22۔12 :31۔6  

Wی#ا�یئ ےت ایپر دی 	ض اوےنہ اےنپ رگم رٹن واایلں ونں اھکساب#� وہ سچ
v
بس
 وتں الہپرف رہفبس% وچ  اضں دی  	

v
رف یحیسم 

Wی#ا�یئ ای ویجدنہ حیسم، یلمع سچ یت۔اہہی  oد #
å v

ےب اجن رامسں ونں وکیئ اتیمہ ںیئن % اے۔ اوےنہ 
%

اطتق افش دنی وایل 
انبؤدنا اے ڑہیجے امکں وچ اودہے رگم رٹدے اے ڑہیجا حیسم ونں اوانہں اسراب#�ں یئل ”ایقتم% ےت ایحیت“ 

سکد®ے آں اوانہں ای !ں ھجمس 
v ہا�ں ایس اونہی#

vت
ج 	امربنداری رکداب#�ں وہےئ، 
v
رف امکحں دی  یتمیق  ںین۔ اودہے 

 آں، ےت
v

ْ Îےنْہ رشکی#  دنیپے آں، اودہی رویٹ وچ  اودہے ااہظر رگم رٹداب#�ں وہےئ، ایس اودہے ایپےل ووچں 
ٰہی اوصل دے سمہ اب�Wؤےن آں،ےت اریخںی ایس ڑہیجا ومت اےْت حتف اب�Wؤدنا اے اوس ال

زیکیگ وچ ب
یWت% �Wاودہی اب
اھٹیبں ےگ، آرام رکاں ےگ۔ �ل  vمہف وچ اودہے اب وپرے 

8 )دی(۔25 :458۔7

ٰہی ایسن داب#�ں دہااتیں رگم رٹن وچ دِسo®یھ رکدا اے، ےت اوہ ال �ل اینپ راہ  vدھجمساری اب n	ی  
رکنچس اسدسنئان رب
% 
�تی Êافش دنی ےت میلعت دنی دے راںیہ اوونہں اہہی اب �ل  vزگارن ےت اودہے اب ®ا اے۔ ایحیت 

v
ْ

Îدنْہ �ر ےت اامیدنار  اگلاب%
امیبری وتں یتکم یلک راہ اے دیجے راںیہ دنبے اوک واری اب�Wپ ےت  � اچدیہا اے یئپ حیسم دی راہ ای اوہ  vرکاب

اب�Wؤدنے ںین۔ 

_____________________________________________________________________________________
اسسنئ دی دریس رکنچس  یئ  یھکل وہ دی  ی   � اڈی� رکیب  ریمی  آاتیں ےت  ں  � لبئ دای� �� � ای �ی�مز ج� ہہی گنک  ا اے۔   � ایتر وہای� اد وولں  آز رچچ،  رکنچس  نیلپ ڈلیف ہہی قبس  ا ا  لبئ د �� ای

اے۔ اینب  ل  � �اں ای � ایلں وہایئں الزیم رحتری� ل‘‘ ووچں  � �دے ای دی یجنک  تحص آاتیں  اتکب، ’’اسسنئ ےت 



	، 20اوتار    |12   ہحفص 
 یئل اب
�لبئ دا قبس2019اوتکرب
افکرے دا دیقعہ ومضمن:

ومڑن دی امدے وتں ر وح ول  وطر ےت  رطفی  �ن ونں 
v
	دا اے، مست#چت% ااسن nْڑْم 	! ول  وَل #ڑ	ے وتں  ی

vی Îہ ویجںی یWھْل   
®ا اے ڑہیجاب#�ں ”ہن اایھکں ےن وی#کھی#ا�ں ہن انکں

v
وصخمص رکدنیل# ویشاں ونں  �ن اوانہں 

v
نب دی اے۔ ریف ااسن وہج 

ین دے �
	اب
%
رف افین دنبے ونں  % اھچپن یس یئپ ویکں ےج  Îویانح ےت وپولس ونں اسی لگ دی وبتہ �ں۔“  # ْ

v
ےن ابتس

v	اےن احلص رکےن
v

® ےک اامسین ڑچ
n
سکد®ی، اسی یئل اوونہں اسری داین داری چWھد لم   #

å v
زعت ںیئن ریغب داین وچ 

# وہوے اگ۔
å v

دصقماں وچ وکیئ ہصح ںیئن ®رداب#�ں، رغاضں ےت  Îدمہ گ داب#�ں  
اچدیہے ںین۔ ریف اودہا ج

29۔21 :183۔8

امگنv رکدی اے۔ ای#ہد®ے وتں ٹھگ % دی 
%

اطتق 	امربنداری، ایپر ےت 
v
رف �ن دی وپری 

v
وطر ےت ااسن  	

v å
ٰہی ایسن اجرب ال

وقت اطع رکدی اے۔ % ےت 
%

اطتق �ن ونں 
v
دعباری ااسن � Wی#ا�یئ دی اب% # رےھک اجدنے۔ سچ

å v
ظفحت ںیئن وافداری یئل وکیئ 

� نیپ ونں وداھ ددنیی اے۔ nدا اھگاب %
%

اطتق وحایگل  یطلغ ونں 

	 ڈکھ ددنیی Îرہ�
�ل اب vاقونن دے اب % دنسپاں دے رطی#قی#ا�ں ونں الص رواحین  Wی#ا�یئ اسراب#�ں دباب#�ں ےت امدتی# سچ

ریپ ددنیا اے۔ ڑگنلے ونں  گے ونں آواز ےت 
vگْی  ،� v

v
انیبیئ، وبےل ونں ابتس * ونں 

v
اقونن ڑہیجا اےھّن اے،ینعی اوہ 

16۔11 :149۔9
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	، 20اوتار    |13   ہحفص 
 یئل اب
�لبئ دا قبس2019اوتکرب
افکرے دا دیقعہ ومضمن:

کسے رطاں اکایمب وہون  
%

®ے۔ ےج یست
v

ْ
Îدنْہ  #

å v
	ق ںیئن

v
رف ت% اسسنئ وچ دکی  %اوصل ےت اودہے لمع دی اکملی#

�، ویکں ےج یست % # اتیک#
å v

	 ںیئن Îایحیت ونں وہر اظرہ Wی#ا�یئ دی   حیسم، سچ
%

�اکم وہ اجدنے او، ےت اہہی اسی یئل یئپ یست vوچ اب
�۔ % # اتیک#

å v
% ںیئن 
�تی Êٰہی اوصل ونں  اب # یتیک ےت اسسنئ دے ال

å v
دعباری ںیئن � اوصل دی اب%

28۔17 :19۔10

مک اب�Wپ یئل وسیع دے افکرے ونں یگنچ وسچ ےت   	 Îوکشش، رہ 	 Îااسحس، االصح دی رہ 	 Îوتہب ےت ْداھکں دا رہ
� vپ رکاب�Wاب ،� vےت وتہب رکاب � vپ رکاب�Wیپ اب�Wرپ ےج اب دمد رکن ےگ؛  % وچ وی  دمد رکن ےگ ےت ای#ہد®ی اافدتی# مج
ھنv وچ 

س

% ٹھگ ہصح وہوے Îل ااکی رکن وچ اودہا وبتہ� vانگنم اجری ردھکا اے، ےت افکرے وچ، رب دے اب اعمیف  ےت 
رمیض تمکح دی  �ن ونن 

v
� اے، ڑہیجی دل دی االصح رکدی ےت ااسن nیلمع وتہب دا اھگاب اگ، ویکں ےج اودہے وچ 

امکل داب#�ں امیلعتں ےت 	، اسڈے  #
%

رکیت دح  یسک  ٹھگ  انبؤدنی اے۔اوہ ڑہیجے، ٹھگ و   
اقلب ونں وپرا رکن دے 
اھبونںی رب الھب اے، ۔  #

å v
رشاتک ںیئن سکد®ے اوانہں دی رب وچ وکیئ  # رک 

å v
ٰہی اوصل دا ااہظر ںیئن لمع دے ال

# رکین اچدیہی۔
å v

% وسحمس ںیئن
v

امضتی زگارےیئ، ےت اسونہں وکیئ  	امربنداری وچ ایحیت 
v
رف �ل  vےج ایس اودہے اب

14۔9، 5۔1 :21۔11
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 یئل اب
�لبئ دا قبس2019اوتکرب
افکرے دا دیقعہ ومضمن:

سکد®ے او  اریخںی آھک 
%

یطلغ اےْت حتف اب�Wریئہ اے، ےت یست Wی#ا�یئ  ایحیت ےت لگ اب
�ت وچ سچ 	 روز دی  Îےج اہتڈی رہ
�ن او۔ اہہی

v
ےگنچ ااسن  اک 

%
ڑل یئل اے۔۔۔ ںیم اامین ونں وفحمظ رایھک“، ویکں ےج یست یتشک  یگنچ  یئپ، ”ںیم 

لگ اے۔ ایگنچیئ ےت اےکی وچ ہصح اب�Wؤن وایل 

سِحo وتں دور امدی  	یق رک رایہ اے، ےت اوہ ادنر آؤن دی وکشش رک رایہ اے۔ اوہ 
%
الیچ رواحین وطر ےت رب ےج 

ویشاں ونں ھبل رایہ اے۔ ےج اامیدنار اے ْکنv واایلں  � م vر وکشش رک رایہ اے ےت روح داب#�ں اب� اگلاب% وہون دی 
ہک اریخںی اوہ وخیش  	 #

%
رکیت ®وں  
کیھٹ اب�Wےس ای اجووے اگ دج 	 دن  Îرشوع رکے اگ ےت رہ �ل ای  vےت اوہ اامیدناری اب

®ا۔
v
# رک دنیل#

å v
رفس وپرا ںیئن �ل اانپ  vدے اب

	ض
v
رف روزاہن دے 

®ی وولں n ریمی رکیب اڈی#

روز اہن دی داع

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

v
رف 	 رنک دا اہہی  Îرچچ دے رہ اسی 

�ں دے ایپر vاب�
v
لکن اجن؛ ےت ریتا الکم اسرے ااسن ھو!ں 

اقمئ وہوے، ےت اسرے اب�Wپ مت#ت% تنطلس ریمے ادنر  ایپر دی 
وکحتم% رکے۔ ونں وداھوے، ےت اوانہں اےْت 
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	، 20اوتار    |15   ہحفص 
 یئل اب
�لبئ دا قبس2019اوتکرب
افکرے دا دیقعہ ومضمن:

۔4، نشکیس VIIIرچچ ونیملیئ، آرلکیٹ 

دصقماں ےت امکں دا اک اوصل

# رکےن اچدیہے۔
å v

	 ںیئن
Ê
کسے رنک دے دصقماں اب#� امکں اےْت ارب رچچ دے  امدری  قلعت  ذایت  اخمتفل ےت ہن وکیئ  ہن وکیئ 

رپاہ دنبی، یحیسم اسدسنئان اب�Wپ ونں رد رکداب#�ں وہےئ، ْسجWی  وکحتم% رکدا اے، ےت اک  ٰہی ایپر ای  اسسنئ وچ، سب ال
رچچ دے اسرے رانکں ونں نب دا اے۔ اسی  رپاھچوناں  ایئں دا  Wی#ا� ھی#ا�ں سچ

nتoم �ل ایپر داب#�ں  vاعمیف اب ریخات دنسپی ےت 
	 دنی

Ê
نیل ےت طلغ ارب 	اں ونں 

Ê
الصوحاں، طلغ ارب ذماتمں،  صفی#ا�ں، 

vمی v وگایئں ، 
Ê # Wنشیپ طلغ رطاں داب#�ں  اسرے اب�Wاب�Wں وتں، 

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

۔1، نشکیس VIIIرچچ ونیملیئ، آرلکیٹ 

ی
ْست% Wض یئل ج	

v
رف

الخف اےنپ آپ ونں ایتر رےھک، ےت الصوحاں دے  ذینہ  	 روز اجراحہن  Îض اے یئپ اوہ رہ	
v
رف 	 رنک دا اہہی  Îرچچ دے رہ اسی 

رظن ادناز رکے۔ اودہے امکں دے راںیہ 	اضں ونں ہن دکی ی'ھْلے ےت ہن دکی 
v
رف �ں یئل اےنپ  vاب�

v
اقدئ ےت ااسن رب، اےنپ 

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

۔6، نشکیس VIIIرچچ ونیملیئ، آرلکیٹ 
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