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افین ےت الافین ومضمن:

2020، ونربم15 اوتار 

افین ےت الافین ومضمن۔

��ب12ویانح رہنسی نتم:  �50اب تی آ  

________________________________________

”ےت ںیم اجن دا واں اودہا مکح ہشیمہ دی ایحیت اے۔ےت وج ھجک� ںیم آدھکاواں سیج رطاں ویپ ےن ونیم ں آایھک اے
اوےس رطاں آدھکا واں۔“ 

________________________________________

 آاتیں54 وتں 50 اب��ب15 رکویھتنں 1وجایب ڑپاھیئ:

E وہ سکد@ے۔50
F G

�یہ دے وارث ںیئن
K
N ےت وخن رب دی اب��داش

K
اے رھباؤ!ریما بلطم اہہی اے یئپ وگتش

ےت ہن انف اقب دی وارث وہ سکد@ی اے۔

E وسواں ےگ رپ اسرے دبل اجوناں۔51
F G

�ل دیھب داب�Eں الگں رکدا واں۔ایس اسرے ےت ںیئن Gووھکی ںیم اہتڈے اب 
ےگ۔

ےت اہہی اک دم وچ۔اک لپq وچ۔الھچپ رناگنس وھپدکاب�Eں ای وہوے اگ ویکں ےج رناگنس وھپایک اجوے اگ۔52
ےت رمدے ریغ افین احتلN وچ انھْٹ ےگ ےت ایس دبل اجواں ےگ۔
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افین ےت الافین ومضمن:

ویکں ےج رضور اے یئپ اہہی افین دبن اقب دا اجہم اب�qوے ےت اہہی رمن واال دبن ہشیمہ دی ایحیت د ااجہم۔53
اب�qوے۔  

@وں اہہی افین دبن اقب دا اجہم اب�q ولوے اگ ےت اہہی رمن واال دبن ہشیمہ دی ایحیت دا اجہم اب�q ولوے اگ۔54 ےت دج�
ےت اوہ وقل وپرا وہوے اگ ڑہیجا ایھکل اے یئپ ومت حتف دا ہمقل وہیئگ۔

دریس وظع

اب��لبئ ووچں

 آاتیں 8، 5اب��ب3ااثمل ۔1

ْ ےت ہیکت ہن رک۔۔5 �ل رب اےْت وتلک رک ےت اےنپ مہف ا Gاسرے دل اب 

�زیگ وہوے یگ۔۔8 Nں دی اب�Eں ڈہاب�Eف دی تحص ےت ریتاب� Gاہہی ریتی اب

 

 آاتیں 2، 1 :125زوبر ۔2
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افین ےت الافین ومضمن:

 ہکلب ہشیمہ اقمئ اے۔۔1
�

ڑہیجے رب اےْت وتلک رکدے ںین اوہ وہیصن دے اہپڑ وارگن ںین ڑہیجا الپ

@اودن اےنپ۔2
G

¤ دج E
N

Gْ وتں ےل ےک ہشیمہ رکیت �ل رِھگ¬¤اب�E وہایئ اے اوس رطاں ای نْ̈ہ Gاہپڑاں اب E
K

¤ومیلش Eسیج رطاں ری
¤ے اگ۔ Eولاکں ونں ریھگ

 

 آاتیں 3وتں 1: 40زوبر ۔3

۔۔1
G
¤اب�Eد ینْْس

G
@اودن اےْت آس ریھک۔اوےنہ ریمے ول املئ وہ ےک ریمی رف

G
�ل دج Gںیم ربص اب 

¤ووچں ڈکایھ ےت اوےنہ ریمے ریپ اٹچن اےْت درھے ےت۔2 کڑ� ¬qاوےنہ ونیمں وہانلک وٹےئ ےت ددلل دے چ 
ی۔

Nت¬Eریم ی روش اقمئ کی

@اودن دی اتسشئ دا وناں تیگ ریمے ہنم وچ اب�qاب�E۔ریتہبے ویEکھنG ےگ ےت ڈرن ےگ ےت۔3
G

اوےنہ اسڈے دج
@اودن اےْت وتلک رکن ےگ۔

G
دج

 

¤وج ۔4
G

 )وتں؛( آاتیں 7، 2، 1اب��ب20رخ

ےت رب ےن اہہی اسراب�Eں الگں اوانہں ونں دایسں۔۔1

âں رصم دے کلم ووچں الغیم دے رھگوں ڈکھ ایل اب�E ںیم واں۔۔2
G E
N

@اودن ریتا رب ڑہیجا ونیت
G

دج

�ں ےب افدئہ ہن ےل۔۔7 Gاودن اےنپ رب دا اب@
G

â دج ْ
N
وْت
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افین ےت الافین ومضمن:

 آاتیں 16،17اب��ب3یتم ۔5

سمہ ےل ےک یف اوفلر اب�qین ووچں اےْت ایگےت ووھکی اودہے یئل آامسن لھک ایگےت اوےنہ رب۔16
Nیqےت وسیع ب�پ 

¤داب�Eں ےت اےنپ اےْت آؤدناب�Eں ویEکھپEا�۔
N
¤ وارگن ارْی

N
دے روح ونں وبکری

¤اے دیجے وتں ںیم وخش واں۔۔17
N
ْqےت ووھکی آامسن وتں اہہی آواز آیئ یئپ اہہی ریما وسانہ رتْپ

 

 آاتیں 4وتں 1 اب��ب4یتم ۔6

�ں وج اسیلب وتں آزاماب�E اجوے۔ ۔1 Nاوس وےلی روح وسیع ونں لگنج وچ ےل ایگ اب

¤ اکر اوونہں ھکْپqْ یگل۔۔2
G

اچیل رات افہق رک ےک آرخ اچیل دن ےت  ےت 

رھتپ روایٹں نب۔3 ¤ اںی ےت آھک یئپ اہہی 
N
ْqں رب دا رتْپâ ْ

N
وکل آ ےک اوونہں آایھک ےج وْت ےت آزامؤن واےل ےن 

اجن۔

�ل ڑہیجی رب دے۔4 Gلگ اب ر̈ہ¤ اوس  ویجدنہ ہن روہے اگ ہکلب  �ل ای  Gدنبہ رصف رویٹ اب اوےنہ وجاب وچ آایھک یئپ 
کلد@ی اے۔ 

G
ہنم وتں ن

 )وتں:( آاتیں 40، 38 )اوہ( وتں 24)وتں دواج،(، 22اب��ب6ویانح ۔7
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افین ےت الافین ومضمن:

E یس۔ ۔22
F G

یتشک ںیئن ڑھکا یس ویEکھپEا� یئپ اےھتی اک وت وساوکیئ وہر یکن  ےھتج ےن ڑہیجا لیھج دے اب�qر   دوےج دن اوس 

وحنم ول آےئ۔۔24 رفک   Gلت�ھن ھٹیب ےک وسیع ونں  ایتشکں وچ  کپEا�ں 
G۔۔۔اوہ آپ ی

�؟۔25 Eدِک¬@وں آاب لم ےک آایھک اے ریب! وتں اےھتی  ےت لیھج وتں اب�qراوونہں 

لت�ھد@ے یئپ۔26  E
F G

 ونیمں اسی یئل ںیئن
N
یست چس آدھکا واں یئپ  وسیع ےن اوانہں دے وجاب وچ آایھک ںیم اہتونں 

اھک ےک رےھج۔ زجعمے وےئھکی ہکلب اسی یئل یئپ روایٹں 

وہنجں انب¬۔27 ¤ار ردنہی اے 
N

¤رف ¤ ری� E
N

افین وخراک یئل تنحم ہن رکو اوس وخراک یئل ڑہیجی ہشیمہ دی ایحیت رکیت
رہم الیئ اے۔  آدم اہتونں دویے اگ ویکں ےج ویپینعی رب ےن اودہے اےْت 

مک وپرے رکےیئ؟۔28 �ں وج رب دے  Nےت اوانہں ےن اوونہں آایھک ایس ہیک رکےیئ اب

ایلھگ اے اودہے اےْت۔29 وہنجں اوونہے  مک اہہی اے یئپ  وسیع ےن وجاب وچ اوانہں ونں آایھک یئپ رب دا 
اامین ایلؤ۔

ڑہیکا۔30 �ں وج ایس وھکی ےک ریتا نیقی رکےیئ؟وتں  Nاںی اب � Gن واھکؤاب� K
G
اشن ڑہیکا  ریف وتں  ےت اوانہں ےن اوونہں آایھک 

مک رکدااںی؟

اھکن یئل آامسن۔31 اھکدا۔ویکں ےج ایھکل اے یئپ اوےنہ اوانہں ونں  نم  ایباب��ن وچ  اسڈے ویپ دادے ےن 
وتں رویٹ د¬یت۔

E۔32
F G

چس آدھکاواں یئپ ومیسٰ ےن ےت اوہ رویٹ اہتونں آامسن وتں ںیئن وسیع ےن اوانہں ونں آایھک ںیم اہتونں 
د¬یت رپ ریما ویپآامسن وتں اہتونں ایلص رویٹ ددنیا اے۔

گ ونں ایحیت ددنیی اے۔۔33 ¤ ےک چ�
N
ویکں ےج رب دی رویٹ اوہ اے ڑہیجی آامسن وتں ارْی
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افین ےت الافین ومضمن:

اوانہں ےن اوونہں آایھک اے رب!اہہی رویٹ اسونہں ہشیمہ داب�E رک۔۔34

� ہن وہوے اگ۔35 ْqاھکْپ وکل آوے اوہ اب��لکل  وسیع ےن اوانہں ونں آایھک ایحیت دی رویٹ ںیم واں۔ڑہیجا ریمے 
ایپاس ہن وہوے اگ۔  ےت ڑہیجا ریمے اےْت اامین ایلوے اوہ دکی 

E ایلؤدنے۔۔36
F G

ریف وی اامین ںیئن ْ ونیمں وھکی ایل اے  Nرپ ںیم اہتونں آایھک یست

وکل آوے اگ اوونہں ںیم ڈک ھ ہن۔37 وکیئ ریمے  وکل آاجوے اگ ےت ڑہیجا  وج ھجک� ویپ ونیمں ددنیا اے ریمے 
دویاں اگ۔

مک رکاں ہکلب اسی یئل یئپ اےنپ۔38 اطمقب  ¤اب�E یئپ اینپ رمیض دے 
N
E ارْی

F G
 ویکں ےج ںیم آامسن وتں اسی یئل ںیئن

مک رکاں۔ اطمقب  ھلنG واےل دی رمیض دے 
گ

¤ ونں وےھکی ےت اودہے اےْت اامین ایلےئ ہشیمہ۔40
N
ْqویکں ےج ریمے ویپ دی رمیض اہہی اے یئپ ڑہیجاوک یئ رتْپ 

دی ایحیت اب�qوے۔

 

 آاتیں 8وتں 4، 1اب��ب5رکویھتنں 2۔8

� اجوے اگ ےت۔1 Nےمیخ دارھگ ڑہیجا درھیت اےْت اے تش¬� د¬اب @وں اسڈے   ویکں ےج ایس اجن دے آں یئپ دج�
E ہکلب ہشیمہ دا اے۔

F G
امعرت ےلِم¬ یگ ڑہیجی ھتہ دااینب رھگ ںیئن اسونہں رب وولں اامسن اےْت اک ایہیج 

ڑپکے۔4 E یئپ اہہی 
F G

اھبر دے امرے رکادنہے آں۔اسی یئل ںیئن ےمیخ وچ رہ ےک  ویکں ےج ایس اسی 
رغق وہ اجوے۔ �ں وج اوہ ڑہیجاافین اے ایحیت وچ  Nاچےنہ آں اب  � Gؤاب�qہد@ے اےْت وہر اب Eاچےنہ آں ہکلب ای � Gالاب

� اے۔۔5 Nاعیبےن وچ د¬اب � اوہ رب اے ےت اوےنہ ای اسونہں روح  N Eاتیک ہے اسونہں اسی لگ یئل ایتر 
Gےت ج[ت
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افین ےت الافین ومضمن:

¤ ایس دبن دے ونط وچ آں۔6 E
N

@وں رکیت عمج ردنہی اے ےت اہہی اجن دے آں یئپ دج� ےت ہشیمہ اسڈی اخرط 
وکولں الجونط آں۔ @اودن دے 

G
دج

ہک اںیھَک وےھکی اےْت۔۔7 رٹدے آں ہن   ویکں ےج ایس اامین اےْت 

عمج اے ےت اسونہں دبن دے ونط وتں وھک وہ ےک رب دے ونط وچ رانہ وباتہ وظنمر۔8 اخرط  رغض اسڈی 
اے۔

الہپں( آاتیں 25وتں 22 )اہہی(، 16 اب��ب1رطپس 1۔9  )وتں 

۔۔۔ایھکل اے یئپ اب�qک وہو اسی یئل یئپ ںیم اب�qک آں۔۔16

تبحم۔22  � Eل رھباوناں دی ےب راب� Gاے دیجے اب � N ¬ Eاتیک �ل اےنپ د¬الں ونں اب�qک  Gدعباری اب� Nقح دی اب  ْ Nویکں ےج یست 
تبحم روھک۔ �ل آسپ وچ وبت̈ہN زاب�Eدہ  Gدیپا وہیئ اسی یئل د¬ل ےت اجن اب

�ل رب دے الکم دے راںیہ ڑہیجا زدنہ ےت اقمئ اے ونںی۔23 Gہکلب ریغ افین اب E
F G

�ل ںیئن Gمخت اب ْ افین  Nیست ویکں ےج 
رِس¬¤ے وتں دیپاوہےیئ او۔ 

کْْس اجدنی۔24 یqھاْل�ں وارگن۔ اکہ ےت  �ن و وشتک اکہ دے 
K
رشب اکہ وارگن اے ےت اودہی اسری اش ر̈ہ¤  ویکں ےج 

گ اجدنا اے۔ اے ےت یqھْل ڈ¬

¤ اقمئ روہوے اگ۔۔25 E
N

@اودن دا الکم ہشیمہ رکیت
G

رپ دج

 

 آاتیں 17وتں 15 اب��ب2ویانح 1۔10
_____________________________________________________________________________________
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افین ےت الافین ومضمن:

تبحم ردھکا اے۔15 �ل  Gگ اب وکیئ چ� گ وچ ںین۔ڑہیجا  �ل ڑہیجاب�Eں چ� Gویشاں اب تبحم روھک ہن اوانہں  �ل  Gگ اب  ہن چ�
۔ E

F G
تبحم ںیئن اودہے وچ ویپ دی 

وشیخ اوہ ویپوولں۔16 �گنہ ےت ایحیت دی  Nگنہ ےت اایھکں دی اب� Nینعی دبن دی اب گ وچ اے  ویکں ےج وجھجک� چ�
گ وولں اے۔ E ہکلب چ�

F G
ںیئن

¤۔17 E
N

رٹدا اے اوہ ہشیمہ رکیت @اب�Eں اجدناب�Eں ںین رپ ڑہیجا رب دی رمیض اےْت  دٹِم¬� �اگنہں دوونںی  Nں اب�Eگ ےت اودہاب چ�
اقمئ روہوے اگ۔

اسسنئ ےت تحص

�ن اے(۔20 :76۔1
G
21 )ااشن

ویجدنہ اے۔  ٰہی اایتخر دے راںیہ  �ن الافین اے ےت ال
G
۔۔۔ےج ااشن

30۔28، 18۔17 :81۔2
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افین ےت الافین ومضمن:

E
F G

وصرت اےْت وہدناب�Eں وہےئ الافین وہون وتں ااکنر ںیئن �ن رب دی 
G
� ایگ اے ااشن N ¬ Eاتیک ویجںی یئپ اسسنئ وچ اظر̈ہ¤ 

N E Gایگنچیئ دی الافتین ایگنچیئ اےْت رصحنم اے ےت اہہی  N رب،ینعی  E
G

�ن دی الافتین
G
رکسکد@ا۔۔۔اسسنئ وچ، ااشن

وطر ےت ریپوی رکدی اے۔ دے ال زیم ےجیتن دے 

9۔1 :209۔3

انمتش�  � Gدیقعہ ای اے ڑہیجا دبن ونں اب �ن اک الزوال ایحیت ردھکا اے۔ اہہی افین 
G
@اب�Eں وہےئ ااشن

G
ْ دنْ̈ہ ریغافین 

�ن افاینں اےْت وچدرھات̈ہ� رکدا اے۔ 
G
� ااشن Eڈر اب ، Nویجںی یئپ اہجتل انتتش� وچ انبؤدنا اے  امیبری دے  ےت 

اظنامں داک ¤ ےت ایEہپGا�ں اسراب�Eں اےْت رمکحاین رکن وایل،اےنپ وخد دے 
N
¤ری �ں اےْت ری� Nں االصاحاب�Eن،اینپ اسراب� �Eاّیس

�ن دا اعمون اے۔ امدہ ےت �Eاّیس ٰہی  �ن ال
G
قیلخت دی ول ےت ایحیت؛ےت ااشن سمش اے،ینعی اینپ وخد دی وعیس  ¤ی 

G
رمزک

E اے۔ 
F G

�ن ںیئن
G
لقع ااشن  � Eافین دبن اب

25۔19 :214۔4

وہنجں اوہ رواحین رب دے اقمےلب وچ انماب�E اجدنا اے  ےش وتں ڈرن ےت ریپوی رکن یئل  �ں ونں اوس  Gاب�
G
ااشن

افیلکتں ونں ملع، ادتبایئ ”اھچپن دے ْرھک“وارگن،اودہاب�Eں  وصتر رکدے ںین۔ اسرا امدی  وباتہ امدی دبن 
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 یئل اب��لبئ دا قبس2020 ونربم، 15  اوتار    |10   ہحفص
افین ےت الافین ومضمن:

�ن ونں لتق رکن ایگں،ےت اسی
G
وداھؤدنا اے،ویکں ےج افین دوھےک اب��زاب�Eں رب ونں دوھہک دنی ایگں،ااشن

رکش ادا رکن ایگں۔ �ل رھب دنی ایگں ےت  Gایکں اب¤ دوران اوانہں دی زیم ونں آدم وخری داب�Eں ری�ْ

10۔8 :215۔5

E
F G

اکعیس ںیئن لیEپNا�ں دی  Eں اصپ�Eروح داب N Eوافق ںین،ویکں ےج امدہ ےت افتی� Gدی اتیلص وتں اب N Eرشب ووجدتی
رکدے۔

32۔23، 17۔13 :476۔6

دعب وچ دواب��رہ وہنجں  E یس، 
F G

۔ اوہ دکی وی یتسہ دی اکلم احتلN وچ ںیئن E
F G

رتپ ںیئن ےٹْْس� وہےئ  رشب رب دے  افین 
پ وچ اینپ امں �qڑھپی ےت اب  Nرشوع وتں اوانہں ےن ”دبی وچ احتل �رخی دے  Nاج سکد@ا اے۔ افین اب � N Eاتیک احلص 

ڈیٹ وچ آےئ“۔ دے 

یلگنج یqھاْل�ں �ن دی رمع ےت اکہ وارگن اے۔اوہ 
G
�ن دے اب��رے آدھکا اے:”ااشن

G
الکم افین ااشن اب�Eد روھک یئپ اب�qک 

ریف ہن وےھکی یگ۔“ E رایہ ےت اودہی اھتں اوونہں 
F G

یلچ ےت اوہ ںیئن ¤دا اے۔ یئپ وہا اودہے اےْت  ڑِھک¬� وارگن 
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 یئل اب��لبئ دا قبس2020 ونربم، 15  اوتار    |11   ہحفص
افین ےت الافین ومضمن:

لگ رکداب�Eں وہےئ وسیع ےن آایھک، ”رب ایچبں دے اب��رے  �ن دے 
G
ہک ااشن رب دے ولاکں دے اب��رے، ہن 

وکحتمN رکدی اے، اہہی اظر̈ہ¤ رکداب�Eں �ن اےْت 
G
ایپر ایلص ااشن سچqپEا�یئ ےت  ینعی  �یہ اہتڈے واکچر اے؛“ 

K
دی اب��داش

�ہ ےت ادبی اے۔
G
انگ وصرت اےْت ےب  �ن رب دی 

G
وہےئ یئپ ااشن

24۔11 :295۔7

ریمض یتسہ وارگن افین  ےئگ، ہکلب الدحمود رواحین  انبےئ   E
F G

وصرت اےْت ںیئن افین ولک ریغ افاینں وارگن رب دی 
� وہ اجووے اگ، ےت یتسہ دی اکلم ےت ہشیمہ اقمئ رنہ وایل

F
اغتی ےنم اگےت  اریخںی اسسنئ دی اتیلص ونں 

ایسن اسےنم آوے یگ۔

ہشیش دکی ےھٹک گد@ی اے۔ول ےت 
Gلپ ےشیش ووچں  ویجںی ولاب��ری دے  �ن دے راںیہ رب دا ااہظر اجنی ای اے 

G
ااشن

دنہا اے۔اوہ افین ایسن دیجے وچ سچqپEا�یئ واحض مہبم  ¬لد@ے،رپ امدے وارگن،ہشیش دنکھ دی تبسن ٹھگ  م  E
F G

ںیئن
یگنچ سچqپEا�یئ یئل  �ں وج  Nاے اب ْqیکْچ یطلغ ونگا  ،وبیتہ  N Eوطر ےت اسےنم آؤدنی اے اوہ اے ڑہیجی وبیتہ امدتی
E
F G

ھلنG وارگن،اہہی وسرج ونں وہرںیئن
qگ ی
وصرت  رطقے دی   Eکی¬¤ ےکس۔ریف،اک دبل دے ری� افشتیف نب 

اکلؤدنا۔

7۔28 :260۔8
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افین ےت الافین ومضمن:

رطفت ونں رضور وگا ددنیے ںین۔ ¤بیت دےنی آں ےت اہہی الافین 
N
ایخالں ونں افین ابلس وچ ری ےج ایس 

�¤ اب�qےن آں،ایحیت یئل ویEکھد@ے آں ےت ایس ومت اب�qےن E ¬qکھد@ے آں ےت ایس رتْپEذلت یئل وی ےج ایس دبن ونں 
اخمفل، یطلغ اب�qےن آں،روح یئل ویEکھد@ے آں ےت ایس اودہے  آں،سچqپEا�یئ یئل ویEکھد@ے آں ےت ایس 

تبحم،اسری وخیش،مہ سچqپEا�یئ ےت  ت̈ہ� ےک  لمع ونں ااٹْل رکےیئ۔ دبن وتں  امدے،ونں اب�qےن آں۔نہ اسی 
ْ اوانہں Nا�یئ ونں زور ےک ڑھپ ولو و ےت یستEپqسچ ،ایگنچیئ ےت  N K

¤داتش یôے۔ری�
F
N دے اوصل ونں ویEکھی E

G
آیگنہ ےت الافتین

انتتش� وتں اےنپ رجتایبں وچ ایلوو ےگ۔ ےضبق دے  ایخالں دے  ونں اےنپ 

20۔14 :289۔9

�ہ“ونں سب
K
Gْ وی حتف اب�qؤدنا اے، ”دتشہ دے اب��داش سچqپEا�یئ ےن ومت اےْت حتف اب�qیئ اب�E نْ̈ہ  � Eحیسم،اب اہہی اتیلص یئپ 

�ل ابتہ Gں اب� Nاہشداب وہنجں سچqپEا�یئ ایحیت داب�Eں رواحین  E رکدی 
F G

N ںیئن تی� � Kالعوہ ھجک� وی اب یطلغ دے   � Eدیقعے اب اک افین 
� رظنی دے وسا Eتی ¤

G
اظر̈ہ¤ رکدا اے یئپ اسحں ونں ڑہیجی ومت واھکیل ددنیی اے افین رف رکدی اے؛ےت اہہی 

۔  E
F G

وکیئ ومت دا لمع ںیئن �ن ےت ایلص اکانئت یئل 
G
، ویکں ےج ایلص ااشن E

F G
ھجک� وی ںیئن

 

24۔22 :215۔10
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افین ےت الافین ومضمن:

رشط ر̈ہ¤ وخیب ےت  N دی  E
G

�ل،اسسنئ امدی مہف دے وبثت ونں ااٹَل ددنیی اے۔افتین Gاسی یئل وبثت دے اب
پ رک یئل اجدنی اے۔  ¤ N وچ وگاچ اجدنی،ر̈ہ� E

G
الافتین

1۔28، 21۔11 :216۔11

ایطلغں سح داب�Eں  ،افین  E
F G

N دے وہر ھجک� ںیئن
G
ذاہتی � ایسن اے،ےت اہہی یئپ اموساےئ اک ایسن ےت  Gاہہی مہف یئپ ااب

رشوع وہ اجدنا اے۔اہہی مہف دبن ونں مہ آگنہ ¤ایمہ یئل اک دم 
G

سچqپEا�یئ دی رف سح دی  ونں ابتہ رکن ےت افین 
�ن اےْت الہیٰ

G
انبؤدنا اے۔ ےج ااشن انبؤدنااے ہن یئپ امکل  انبؤدنا اے؛اہہی اصعب،ڈہاب�Eں،دامغ وریغہ ونں الغم 

رپسد اے۔ تبحم دے  دنہی اے ےت اودہا دبن ہشیمہ دی ایحیت ےت سچqپEا�یئ ےت  ایسن دے اقونن دی رمکحاین 
وصرت،ونں امدہ ےت ہیبش ےت  �ن،ینعی رب دی 

G
یطلغ اہہی اے یئپ اوہ ااشن رشب دی اسراب�Eں وتں وڈیھ 

¤ض رکدا اے۔
G

¤اب�Eیئ دوونںی رف روح،ایگنچیئ ےت ری�ْ

�ل آدھکا آں:”دبن دے ونط Gن دا دبن امدی“اے ےت ںیم وپولس دے اب�
G
 آدھکے او یئپ ”ااشن

N
یست @وں  دج�

دیقعے ونں @اودن دے ونط وچ رانہ وباتہ وظنمر اے۔“ ایسن وچ امدے ےت اےنپ افین 
G

وتں وھک وہ ےک دج
ہیبش انبؤدنی اے۔ ینعی رب ونں اانپؤ؛ ویکں ےج اہہی ایسن اےنپ آپ دی  سب اک ایسن  ¤ک رک دویو،ےت 

N
ری

29۔27 :487۔12
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افین ےت الافین ومضمن:

وبضمط رکداب�Eں وہےئ اہہی مہف N اےْت اسڈے نیقی ونں  E
G

دقرت ےت الافتین ہد@ی  Eایحیت دی الزوال اتیلص،ای
�ں ونں وداھودنا اے۔ Gیئپ رب،روح،ایحیت اے اسڈے داب

29۔6 :428۔13

دنبہ وکیئ  � اے: ”ےج  Gرکاب N تی� � Kا�ں ونں اب
�
لفظ ا�ں  GہپEحیج اےنپ امکل دے ای¤

N
�ن دی ری

G
اسی دتقمر وےلی وچ ااشن

وھجےٹ رھبوایسں ےت امدی ¤ دکی ومت ونں ہن وےھکی اگ۔“  E
N

الکم اےْت لمع رکے اگ ےت اوہ ہشیمہ رکیت ریمے 
جقیEقپNا�ں اسےنم آؤن، اہہی اک وبت̈ہN وڈاھ احلص یصخش رواحین  �ں وج  Nاکْمْ�ن یئل، اب ایخالں ونں  �ں دے  Nوبثاب
اھتں دویاں ےگ۔ اسی رطاں ایس سچqپEا�یئ سچqپEا�یئ ونں  اکم دویاں ےگ ےت  دننکہ اے دیجے راںیہ ایس طلغ ونں 

� انبؤن واال رب ےس“۔  Eہد@ا رتسمی اب Eت دی اوس لکیہ اب�E دبن ونں انبؤدنے آں، ”ج�

ابعدت“ رکدے �ل  Gاچدیہا دیجی ایس ”الیملع اب  � Gرکاب E
F G

وصخمص ںیئن N ونں ”انمگم رب یئل“  Eاسونہں ووجدتی
ابتہ رک دیقعہ  E سکد@ا ہن ای افین 

F G
وہنجں افین مہف واگڑ ںیئن امعمر، ادبی ویپےت اوس ایحیت یئل  آں، ہکلب ہشیمہ دے 

اقمہلب رکن یئل ڑہیجا رواحین �ل اوانہں دا  Gالتیف رکن یئل ےت اوس ایحیت دے اب طلغ ایمہفں دی  �ین 
G
سکد@ا اے۔ ااشن

اچدیہی اے۔ N دی اقتیلب دی ھجمس وہین 
N
اطتق ذینہ  ہک امدی اسونہں  اے ہن 

ےہ E ہکلب 
F G

�ن اکلم ےت الافین وہوے اگ ںیئن
G
اچدیہی اے یئپ ااشن اک وڈیھ رواحین اتیلص اسےنم ایلیئ اجین 

�ل، حیسم ےت رکنچس Gاب ¤ Eدری �Eل اب� Gی اب
NتEھی qچ اچدیہا اے ےت  وعشر ونں ہشیمہ اقمئ رانھک  N دے  Eاے۔ اسونہں ووجدتی

� اجدنا N Eاتیک ¤ک 
N
اقحقئ ونں ری @وں امدی  اچدیہا اے۔ دج�  � Gپ ےت ومت اےْت وچدہرھی وہاب �qاسسنئ دے راںیہ اب
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افین ےت الافین ومضمن:

N دی واضتحN وہور اسےنم E
G

�ن دی الافتین
G
وبقل رک ایلاجدنا اے ےت ااشن جقیEقپNا�ں ونں  اے ےت یتسہ داب�Eں ریغ افین 

آاجدنی اے۔

¤ض
G

روزاہن دے رف
@ی وولں � Eریمی رکیب اڈی

روز اہن دی داع

سچqپEا�یئ، ایحیت ےت ٰہی  �یہ آوے؛‘‘ ال
K
’’ریتی اب��داش ر̈ہ¤ روز اوہ اہہی داع رکے:  ¤ض اے یئپ 

G
ر̈ہ¤ رنک دا اہہی رف رچچ دے  اسی 

ایپر �ں دے  Gاب�
G
لکن اجن؛ ےت ریتا الکم اسرے ااشن ھوâں 

NتEمی تنطلس ریمے ادنر اقمئ وہوے، ےت اسرے اب�qپ  ایپر دی 
وکحتمN رکے۔ ونں وداھوے، ےت اوانہں اےْت 

۔4، نشکیس VIIIرچچ ونیملیئ، آرلکیٹ 

دصقماں ےت امکں دا اک اوصل

اچدیہے۔ E رکےن 
F G

¤ ںیئن
K
امکں اےْت اری  � Eکسے رنک دے دصقماں اب رچچ دے  قلعت امدری  ذایت  وکیئ  اخمتفل ےت ہن  وکیئ  ہن 

دنبی، ْسچqی رپاہ  پ ونں رد رکداب�Eں وہےئ،  �qیحیسم اسدسنئان اب وکحتمN رکدا اے، ےت اک  ایپر ای  ٰہی  اسسنئ وچ، سب ال
رچچ دے اسرے رانکں ونں نب دا اے۔ اسی  ھپEا�ں سچqپEا�ایئں دا رپاھچوناں 

م¬ت� ایپر داب�Eں  �ل  Gاعمیف اب ریخات دنسپی ےت 
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افین ےت الافین ومضمن:

¤ دنی
K
نیل ےت طلغ اری ¤اں ونں 

K
الصوحاں، طلغ اری ذماتمں،  صفپEا�ں، 

Gمی G وگایئں ، 
K E qنشیپ طلغ رطاں داب�Eں  اسرے اب�qاب�qں وتں، 

اچدیہی اے۔ اچدیہا اے ےت داع رکین  ایخل رانھک  ر̈ہ¤ روز  وتں آزاد رنہ یئل 

۔1، نشکیس VIIIرچچ ونیملیئ، آرلکیٹ 

ی
Nْست qض یئل ج¤

G
رف

الخف اےنپ آپ ونں ایتر رےھک، ےت الصوحاں دے  ذینہ  ر̈ہ¤ روز اجراحہن  ¤ض اے یئپ اوہ 
G

ر̈ہ¤ رنک دا اہہی رف رچچ دے  اسی 
امکں دے راںیہ رظن ادناز رکے۔ اودہے  ¤اضں ونں ہن دکی ی[ھْلے ےت ہن دکی 

G
�ں یئل اےنپ رف Gاب�

G
رب، اےنپ اقدئ ےت ااشن

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

۔6، نشکیس VIIIرچچ ونیملیئ، آرلکیٹ 
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