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________________________________________

�رت دویو۔“  ! ,وادن دے اےگ اگؤ روزاہن اودہی یتکم دی اشب�
-

”ا ے اسرے درھیت دے رنہ واویل!دخ

________________________________________

 آاتیں6وتں 1: 95زوبر وجایب ڑپاھیئ:

�ل اکللرےیئ۔۔1  آؤ ایس رب دے اسےنم ہمغن رسایئ رکےیئ! اینپ اٹچن دے اسےنم وخیش اب-

�ل اکللرےیئ۔۔2 رکش رکداب�Rں وہےئ اودہے وکل احرض وہےیئ۔ زوبر اگؤدناب�Rں وہےئ اودہے اےگ وخیش اب-

�ہ اے۔۔3
!
ٰہیRا�ں اےْت وڈاھ اب��داش ,اودن وڈاھ رب اے۔ ےت اسرے ال

-
ویکں ےج اوہ دخ

درھیت داب�Rں ڈوایگنایئں اودہے ےضبق وچ ںین اہپڑاں داب�Rں وچایٹں وی اودہاب�Rں ںین۔۔4

�۔۔5 n R۔ ےت اودہے اھتہں ےن یکشخ ونں وی ایتر اتیک�Rدنمسر اودہا اے۔ اوےنہ ای اوونہں انباب

یyے۔۔6
{
یRکئ

~ یyے ےت دجسہ رکےیئ! ےت اےنپ اخقل رب دے اسےنم ےنٹھگ ٹ
{
آؤ ایس ج�ھکئ
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 اب
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دریس وظع

اب��لبئ ووچں

 آاتیں 4وتں 1: 51زوبر ۔1

 اے رب!اینپ تقفش دے اطمقب ریمے اےْت رمح رک۔اینپ رتمح دی رثکت دے اطمقب ریماب�Rں۔1
ایطلغں اٹمدے۔

ھو�ں دوھ دے ےت ریمے اب��پ وتں ونیمں اب��ک رک۔۔2
nتRریمی دبی ونں مئ

ویکں ےج ںیم ااینپں ایطلغں ونں نم دا اہں۔ےت ریما اب��پ ہشیمہ ریمے اسےنم اے۔۔3

�ں وج وتں ااینپں الگں وچںیم سب تnیR۔4 nہڑ~¤ااے۔ابRڑہیجا ریتی رظن وچ ب�ھت � n « Rاے۔ےت اوہ مک اتیک � n « Rر¤ا ای اب��پ اتیک
راتسn رہھٹںی۔ےت اینپ دعاتلn وچ ےب بیع روہںی۔

 

�ہ ۔2  آاتیں 17، 15، 12، 10، 4وتں 1اب��ب1ویاب-
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�زل وہایئ۔۔1 �ہ نب ایتم اےْت اب- ,اودن دا الکم ویاب-
-

 دخ

یئپ اھْٹ اوس وڈےھ رہش ونیناہ وچ اج ےت اودہے الخف انمدی رکویکں ےج اوانہں دی رشارت ریمے۔2
اسےنم اڑپی اے۔ 

¤سیس ول اجن واال اہجز۔3
n
¤سیس ول دوڑ ایگ ےت اب�Rافہ وچ اڑپاب�Rےت اوےھت اوونہں رت

n
,اودن دے وکولں رت

-
�ہ دخ رپ ویاب-

�ل اجوے۔ ¤سیس ونں الہ» اہجز دے اب-
n
,اودن دے وکولں رت

-
�ں وج دخ nایھاب¤~ ایلم ےت اوہ رکاہی دے ےک اہجز وچ ڑچ�

یRڑ¤ی یلھگ ےت دنمسر وچ تخس وطافن آاب�R ےت اہہی ڈر یس یئپ اہجز ابتہ ہن وہ۔4
ی- Üی ہ¤~ ,اودن ےن دنمسر اےْت رت�

-
رپ دخ
اجےئ۔

,اودن۔10
-

�؟ویکں ےج اوانہں ونں اہہی ہتپ یس یئپ اوہ دخ n «Rریف اوہ وخذفدہ وہ ےک اوونہں آنھک ےگل وتں اہہی ہیک اتیک
دے وکولں دوڑاب�Rاے اسی یئل یئپ اوےنہ آپ اوانہں ونں آایھک یس۔ 

ریف اوےنہ اوانہں ونں آایھک ونیمں کْچ�ْ ےک دنمسر وچ تس»~ دویوےت اہتڈے یئل دنمسرْرک وہ اجوے اگ۔12
ویکں ےج ونیمں ہتپ اے یئپ اہہی وڈاھ وطافن اہتڈے اےْت ریمے اب��روں آاب�R اے۔

� ےت دنمسر دا الطمط کْْم ایگ۔۔15 nہ ونں کْچ�ْ ےک دنمسر و»چ تس»~ د»اب� ےت اوانہں ےن ویاب-

- رات یلھچم دے۔17 «
n

- د»ن نِت «
n

�ہ نِت »گل اجوے ےت ویاب-
-
�ہ ونں ن ی یس یئپ ویاب-

nت«Rاودن ےن اک وڈیھ یلھچم رقمر کئ,
-

رپ دخ
ڈیٹ وچ رایہ۔ 

 

�ہ ۔3  آاتیں 10 )ںیم دویاں اگ(، 9، 1اب��ب2ویاب-

,اودن اےنپ رب وکولں ْداع یگنم۔۔1
-

�ہ ےن یلھچم دے ڈیٹ وچ دخ  ریف ویاب-
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,اودن وولں اے۔۔9
-

,راں دویاں اگ۔یتکم دخ
- -
ںیم ااینپں ذن

�۔۔10 nہ ونں یکشخ ےت الْگ د»اب� � ےت اوےنہ ویاب- nادن ےن یلھچم ونں مکح د»اب,
-

ےت دخ

 

�ہ ۔4  آاتیں 10، 6وتں 4 )وتں الہپں(، 3اب��ب3ویاب-

,اودن دے الکم دے اطمقب اھْٹ ےک ونیناہ ول ایگ۔۔3
-

�ہ دخ  ریف ویاب-

�۔4 n « Rاب��د اتیک¤ �ں دعب ونیناہ رت� اچیل د»اب- ی ےت آایھک 
nت«R۔اوےنہ انمدی کئ�Rرٹاب �ہ رہش وچ وڑایھ ےت اک د»ن دی راہ  ےت ویاب-

اجوے اگ۔

ےکن ےت وڈےھ اسراب�Rں ےن۔5 ,اودن ےت اامین ایل ےک روزے دی انمدی یتیک ےت 
-

ریف ونیناہ دے ولاکں ےن دخ
ٹ اوڑےھ۔ � اب~

ٹ۔6 � ڑپکے الد»ےت ےت اب~ یہ  �
!
تخت وتں اایھْٹ ےت اب��داش ¤ اڑپی ےت اوہ اےنپ  R

n
رکیت �ہ 

!
ربخ ونیناہ دے اب��داش ےت اہہی 

ھٹیب ایگ۔ وساہ اےْت  اوڑھ ےک 

¤ی اعدت وتں اب��ز آےئ ےت اوہ اوس۔10 ,اودن ےن اوانہں دی اہہی احتلn ویھکی یئپ اوہ اینپ اینپ رت�ْ
-

,وں دخ  دخ�
�۔ n « Rزل ہن اتیک� � یس اب��ز آاب�R ےت اوونہں اب- �زل رکاب- ْ ےت اب- ذعاب وتں ڑہیجا اوےنہ اوانہں ا

 

سعیRا�ہ ۔5 Rآاتیں 10وتں 7اب��ب52ن 
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n۔7 Rریختی السیتم دی داعرکدا اے ےت  ایلؤدنا اے ےت   وخامنش ںین ڑہیجا وخربخشی 
ےنِک»- ریپ اہپڑاں ےت   اودہے 

وہیصن ونں آدھکا اے ریتا رب تنطلس رکدا اے۔ ربخ ےت یتکم دا ااہتشر ددنیا اے۔ڑہیجا  دی 

نس۔اوہ اینپ آواز ایْچ رکدے ںین۔اوہ آواز َرالےک اگؤدنے ںین۔ویکں ےج۔8 �ں دی آواز  ابہگناب- اےنپ 
وہیصن ونں ومڑ ےک ایلےئ اگ ےت اوہ اوونہں آےنم اسےنم وتRکھن- ےگ۔ ,اودن 

-
,وں دخ دخ�

�۔9 nوقم ونں د»الاس د»اب ,اودن ےن اینپ 
-

ےمغن اگؤ ویکں ےج دخ َ ےک  �ل اکللرو۔لَم ¤اوین!وخیش اب- Rدے ورت R
!
¤ومیلش Rاے رت

�۔ nدفہی د»اب R دا 
!
¤ومیلش Rاوےنہ رت

,ودن دی یتکم۔10
-

� اے ےت درھیت رسارس اسڈے دخ n R« اگنن اتیک وقامں دے اےگ  ,اودن ےن اب��ک اب��زوونں اسراب�Rں 
-

دخ
یگ۔ وےھکی 

 

)وسیع آاب�R(سب18 اب��ب28یتم ۔6 n Rآتی 

 وسیع آاب�R۔۔۔۔18

 آاتیں10وتں 2اب��ب15ولاق ۔7

اھکدنا اے۔۔2  � اھکاب- �ل  �ل ملد,ا ےت اوانہں اب- ایپں اب- دنبہ اب�� ~¤ا ےک آنھک ےگل اہہی  ~¤ رت�ْ ہیقف رت�ْ یسی ےت  ¤
-
رف ےت 

لیثمت آیھک یئپ۔۔3 اوےنہ اوانہں اہہی 
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وگاچ اجووے ےت۔4 ,اں وہون ےت اوانہں ووچں اک 
~
وس ب�ھیRد دیجے وکل  دنبہ اے  اہتڈے ووچں وکن ااہیج 

لت�ھد,ا ہن روہوے؟ لم ہن اجووے  ¤ اوہ  R
n
رکیت ,وں  وگیچ وہیئ ونں دخ� , ےک اوس 

~
ایباب��ن وچ ج�ھد اننوناب�Rں ونں 

,ا اے۔۔5
-
Rومڈایھں اےْت کْچ�ْ دنیل لم اجدنی اے ےت وخش وہ ےک اوونہں   , ریف دخ�

�ل وخیش رکو ویکں ےج ریمی۔6 ,اب�Rں ونں البؤدنا اے ےت آدھکا اے ریمے اب- ~
-

وگاذن رھگ آےک اب�Rراں ےت  ےت 
یئگ اے۔ لم   ,

~
وگایچ وہیئ ب�ھیRد

R اک وتہب۔7
{ -
ںیئن ہا�ں ونں وتہب دی ولڑ 

ت- اجبےئ ج� �زاں دی  �
n
رطاں اننونے راابتس R اہتونں آدھکا واں یئپ اےسی 

ںیَمَ
یگ۔ رکن واےل اب��یپ دے اب��روں اامسن اےْت وبیتہ وخیش وہوے 

رھگ۔8 رچاغ اب��ل ےک  وگاچ اجووے ےت اوہ  دیجے وکل دس درمہ وہون ےت اک  وعرت اے  اب�R وکن ایہیج 
لت�ھد,ی ہن روہوے؟ �ل اوونہں  لم ہن اجووے وکشش اب-  ¤ R

n
رکیت  , اھجڑو ہن دویوے ےت دخ� وچ 

�ل وخیش رکو ویکں۔9 �ں ونں الب ےک ہن آےھک یئپ ریمے اب- ,اب- ~
-

وگاذن ہلیRا�ں ےت  Rست , ھبل اجووے ےت ااینپں   ےت دخ�
وگااچ وہایئ درمہ ھبل ایگ اے۔ ےج ریما 

¤ایتشں دے اسےنم وخیش۔10
-
رف R اہتونں آدھکا واں یئپ اک وتہب رکن واےل اب��یپ دے اب��روں رب داب�Rں 

ںیَمَ
,ی اے۔

-
ْ

Üدنْہ

 آاتیں 17وتں 9: 51زوبر ۔8

ےل۔ےت ریماب�Rں اسراب�Rں دباکراب�Rں اٹمدے۔۔9 ریھپ  ہنم  ریمے اب��اب��ں وولں 

اے رب!ریمے ادنر اب��ک دل دیپا رک ےت ریمے اب��نط وچ ونںی روح اب��۔۔10
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ونیمں اےنپ اسوینمں ڈکھ ہن۔ےت اینپ روح ونں ریمے وتں وھک ہن رک۔۔11

�ل ونیمں اھبنسل۔ ۔12 n رک ےت دعتسم روح اب- Rانعتی اینپ یتکم دی وخیش ونیمں ریف 

کھا�واں اگ ےت اب��یپ ریتے ول دایھن رکن ےگ۔۔13 س» اکراں ونں ریتاب�Rں راوہاں  اطخ  ریف ںیم 

ْ~¤ا۔ےت ریمی زاب��ن ریتی۔14
ڑْھچ� ¤م وتں  اے رب!اے ریمے یتکم دنی واےل رب! ونیمں وخن دے ڑچ�

یگ۔ سچ�یRا�یئ دا تیگ اگوے 

یگ۔۔15 »کلے 
-
اتسشئ ن ہنم ووچں ریتی  وھکل دے ےت ریمے  �ں ونں  R ایلْب�ْ اے رب!ریماب�Rں 

�ں وکیئ وخیش۔16
- R
n
ونیت �ل  ین اب- ¤اب��

n
رف R ےت ںیم دے ددنیا۔وسینتخ 

{ -
،ںیئن R

{ -
ںیئن ین وچ ریت ی وخیش  ¤اب��

n
رف  ویکں ےج 

۔ R
{ -
ںیئن

ریقحہن اجںین اگ۔۔17 ہتسخ دل ونں  ین اے۔اے رب وتں ہتسکش ےت  ¤اب��
n
رف ہتسکش روح ر ب دی 

تحص اسسنئ ےت 

� دورسا(۔13۔12 :327۔1 nاب( 

R اے۔
{ -
ںیئن � اے۔وہر وکیئ راہ  ,اب-

~
رطہقی اب��پ ونں ج�ھد نچب دا  اب��پ دی فیلکت وتں 
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16۔29، 21۔3: 5۔2

لقع دے اب��روں ڑہیجا االگ ےت n آاسن اے۔  Üدقم وبتہ دقم اے رپ اہہی  طلغ مک وتں رشدنمیگ االصح ول الہپ 
�ں دے داب��ؤ nاسونہں احالاب ¤ R

n
رکیت ینعی االصح۔ اےھتی  کن- دی ولڑ اے اوہ وافداری وایل آزامشئ اے،  ْ دقم چ� وڈاھ 

,ا اے
-

ْ
Üدنْہ ھجک� وہایئ  ¤م ونں دواب��رہ رکن دی دوعت ددنیی اے، ےت وج  وچ رایھک اجدنا اے۔ آزامشئ اسونہں ڑچ�

سکھد,ے یئپ ااصنف دے  R
{ -
ںیئن ¤ ایس اہہی  R

n
رکیت  , افیلکتں ملد,اب�Rں ںین۔ اہہی ہشیمہ وہوے اگ دخ� اودہے اب��روں ْدھک 

�پ دے اوہ ْ اب- nل یسْت� سیج امیپےن اب- وپے اگ۔   � رھباب-  “��
�� اّکٹ~

R اے ےت اسونہں ”اّکٹ~
{ -
ںیئن  n Rاقونن وچ وکیئ راعتی

¤ ْڈےلھ اگ۔“  Üرہ رھب اجووے اگ ےت ”اب�� �ایپ اجوے اگ“، ےت اہہی  �ل ای اہتڈے یئل اب- ”اودہے اب-

ریپواکراں ےن اودہا ۔ حیسم دے  R
{ -
ںیئن گ وچ ای  چ� ¤ اب��ودنے ںین،رپ ہشیمہ اسی  وپرا اڑچ� دقمس ولک ےت اب��یپ اانپ 

n n
اطتق �؛رپ رب،اسڈے دور دے اطمقب اسونہں  nد»اب ¤َ

رَھب�  ¤ R
n
رکیت افیلکتں ےن اوونہں اوْتں  �رکشی ےت  اتیپ۔اب- ایپہل 

لر¤دے ¤ے ْرھک وارگن“کھ» Üرہ دلیااے۔ اب��یپ  ”کسے  , ~
-

تبحم دی دوتلn اذن ددنیاب�Rں وہےئ،مہف ےت اتفل وچ اینپ 
ینعی داھکں دے اب��روں اب��پ دی ابتیہ وتRکھد,ا اھکلری اوانہں دی اریخ  دنہاب�Rں وہےئ زوبردا  ںین، رپ دور ادنشی 

اے۔ 

امکں ونں اٹمےئ،“اسونہں اسڈے ہک ”اسیلب دے   � Rحیسم(اسی یئل آاب( ¤
n
رتْپ�ْ اک روسل آدھک ااے،یئپ رب د ا 

تسین امیبری،ونں  یطلغ ےت  ومشبل  امکں  اچدیہی اے،ےت دبی دے اسرے  ریپوی رکین  الہٰی ومنےن دی 
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سکد,ے۔الکم آدھکا اے یئپ ےج  R
{ -
ںیئن چب  افکر ے وتں  اچدیہی اے۔ایس اب��پ دے  رکن دی وکشش رکین 

حیسم دا ااکنر رکدے آں،”ےت اوہ وی اسڈا ااکنر رکے اگ۔“ ایس 

سکد,ے ںین رپ گ 
اعمیف مَی- �ن 

-
رمکحاین رکدی اے۔ااشب �ن دی االصح رکدی ےت اودہے اےْت 

-
تبحم ااشب ٰہی  ال

R ڑہیجی اوہ اطع رکدا اے۔
{ -
ںیئن تمکح وتں وھک  ٰہی اوصل ای اب��یپ دی االصح رکدا اے۔ رب اوس  رصف ال

امکں اب�R ادےھ طلغ  اچدیہا اے۔اسڈے   � �ں اوہ اسونہں ددنیا اے اسونہں اوانہں ونں وداھاب- n Rالصاتیح ڑہیجاب�Rں 
العوہ گن- وتں 

�رہ رکدا اے یئپ ایس اعمیف می-
!
رفموےض ول ااش اکیبر  � اسی  امکں یئل اعمیف اب��ؤن واےطس اوونہں اکپراب-

¤ان یئل آزاد وہ اجواں ےگ۔ Üم ونں درہ¤ ہد, ے دعب ایس اسی ڑچ� Rےت اب � R رکاب-
{ -
ںیئن ھجک� 

نیکست ¤یض 
-
رف  ¤ Üرہ نلم وایل  اننب، اب��پ ونں ابتہ رکن دے راںیہ اے۔ اب��پ وچ  افیلکتں دا وہلیس  اب��پ دے اب��روں 

R رک
{ -
ںیئن امدی ایحیت ےت اب��پ اےْت نیقی ونں ابتہ  ¤ یئپ  R

n
رکیت ,وں  یگ، دخ� ڑیپ وتں وبیتہ آراہتس وہوے  ہد,ی اسونںی  Rاب

وپوے اگ۔ انھجمس  ٰہی اوصل دی یتسہ ونں  ٓیگنہ اےْت اڑَپن یئل اسونہں ال ینعی یتسہ دی مہ  � اجدنا۔ اامَسن  nد»اب

4۔30، 22۔11 :22۔3

چ�ن- یئل رب اہتڈے
¤ ب�ہت- R

n
رکیت ایپر دی امگن- اے، ویکں ےج اےھتی  ”اینپ یتکم یئل وکشش رکو“، اہہی ایحیت ےت 

¤ دی اڈکیR رکو، ےت ”کین مک رکن وچ ¤ ںیم ہن آوناں!“ اےنپ اڑچ� R
n
رکیت ,وں  اقمئ روہو دخ�  

n
�ل مک رکدا اے۔ ”یسْت اب-

R
{ -
ںیئن  ¤ رِھگ»¤اب�Rں ںین، ےت اہتونں اسی وےلی وکیئ اڑچ� ¤اس وچ  Üرہ ا�ں وخف ےت  ش!

تمہ ہن اہرو۔“ ےج اہتڈاب�Rں وکس!
تسس وہ اجؤ۔ یطلغ ول ہن اجؤ، ےت ہن ای اسی دوڑ وچ  لم رایہ، رپت ےک 
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 یتیک اے، ےت اہتڈے
n
ایگنچیئ ونں اجن اجؤ ےگ ڑہیجی یسْت  اوس 

n
یسْت - دا دوھواں ٹھچ اجدنا اے،  گنج� ,وں  دخ�

ایپر دا R اے، ویکں ےج 
{ -
ںیئن ڈکنھ یئل دلج اب��ز  ےلم اگ۔ رب اسونہں آزامشئ ووچں  قح دے اطمقب اہتونں 

� اجووے اگ۔ n Rےت اب��ک اتیک�Rبلطم اے یئپ اہتونں آزاماب

دصتقی رکدا ,وں ااصنف  ¤ض ددنیا اے دخ�
n
رف ااصنف یئل اب��یپ ونں االصح دی ولڑ اے۔ رمح سب اودہوں ای 

-¤وی وطر ےت دنہا،ہکلب ڑچ�  R
{ -
ںیئن ¤اب��د  د,ا اے رت�

ش!
- وکسن ب�چ رصف  بضغ ڑہیجا  دنہا اے۔ اوہ  ریخست  اقلب�   � اے۔دبہل اب-

سکد,ی ¤اب��اینں دا اطمہبل رک 
n
رف n اسراب�Rں  Üتبحم ااینپں وبتہ اچبون یئل ایسن ےت  وخش رکدا اے۔اسونہں اب��پ وتں 

R اے۔
{ -
ںیئن اکیف  افکرہ ادا رکن یئل   وی وڈی ویکں ہن وہوے،اب��پ دا 

-
ینِک» ین،اھبونںی اوہ  ¤اب��

n
رف اے۔اک 

 االگ صچفہ21۔19، 16۔10 :404۔4

 ابRہی-ا�ں ونں سب اوانہں دباکر
n
دیقعے ںین، ےت یسْت دنبے دے  امیبر  رطاں دی دبی   ¤ Üرہ  ےت 

- - ضغْب�ْ وہشت، 
کسے اعمف یتیک وہیئ ,ے ںین۔ ےج  دمج� ہا�ں وتں اہہی 

ت- ج� سکد,ے او  اکمؤدنے وہےئ ابتہ رک  دصقماں ونں 
 اسی ےب

n
یسْت دنبے اےْت وہون ےگ، ےت  ےلہ وی اوس   ¤

!
ہد,ے ارت Rہکل اب � یئگ اے، احاب- �ن ایسن ووچں دبی کْْم 

-
ااشب

اکم ددنیی اے۔ ¤م ونں  ْ وپری وہ اجدنی اے ےت االصح ڑچ� ویجںی رب دی رشتعی  سکد,ے او  اکم  ¤یبیت ونں 
n
رت

,ا اے۔
-

ْ
Üدنْہ ¤نی اب��یپ 

n
دنمتحص اب��یپ تخس رت
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یRا�ں
nْکئ
ٰہیRا�ت دے اسراب�Rں وتں امہ ت- R اے،رکنچس اسسنئ دی ال

{ -
ںیئن  اہہی ااسحس یئپ اب��پ وچ الص وخیش 

¤ رکو یئپ Üرظنم ونں اب��یپ دے اسےنم ایلؤ،اودہے اےْت اظرہ ووچں اک اے۔اب��پ دے اسی ونںی ےت الص 
n احلص تِج�» ¤اب�Rیئ اےْت  وبضمط رکدا اے ےت رت� تمہ ونں  ملع اودہی االخیق  R ددنیا،ےت اہہی 

{ -
ںیئن اب��پ وکیئ وکسن 

اقتیلب ونں وداھ ددنیا اے۔ تبحم رکن دی اودہی  �ل  ایگنچیئ اب- رکن ےت 

افشواں یئل اک ای � رکنچس اسسنئ وچ اک ای لگ اے۔دوونںی  افش دانی ےت اب��یپ دی االطصح رکاب- امیبر ونں 
فک ںین۔رفنت،دسح ےب اامیین،ڈر ےت اج�تRہیRا�ں

ریغ مْی- رطےقی دی ولڑدنہی اے ےت دوونںی سچ�یRا�یئ وچ 
اگنچ ذینہ وطر ےت اےنپ آپ ونں  ¤ اہہی دبن وچ  R

n
رکیت ,وں  امیبر انبؤدناب�Rں ںین ےت دخ� �ن ونں 

-
ویشاں ااشب دوایجں 

¤اب��د سکد,ی اے،ےت اجنی اوونہں اودہے رت� دمد رک  �ن لقتسم وطر ےت اودہی  �Rاّیس امدی دواایئں ہن ای  R انبؤدنا ہن 
{ -
ںیئن

ڑھباکؤدنی اظاملہن وخااشہں ونں  �ن اے۔رفنت  �Rاّیس یطلغ افین  رکن واایلں وتں وفحمظ ردھکی اے۔اینبدی 
مسق دی وجارمندی وتں اےْت وہوے،اک �ن ونں ڑہیجا چین 

-
کسے وی اج4تyہے ااشب اقمدص  ¤ے ارادے ےت  اے۔ رت�

�ن انبؤدنے ںین۔ 
-

امویس ااشب تبیصم زدہ 

زیکیگ لطعت وچ رونک،اب�� �ل رفنت ونں اک  ،تقفش دے اب- -
- ننب� �ن ونں وخااشہں دا امکل 

-
رکنچس اسسنئ ااشب

اقوب اب��ن دا مکح � اےْت  Rتی¤
-
رف �ل  حتف اب��ن ےت اامیدناری دے اب- �ل دبےل اےْت  ریخات دے اب- وہشت اےْت،  �ل  دے اب-

اچدنے ےت  � ایلاب-  R
{ -
ںیئن وفج  اکایمیب دے الخف اسزایشں دی اک  ْ تحص،وخیش ےت  nددنیی اے۔ےج یسْت

ےچس یطلغ دے الخف  رمچلیRا�ں وچ ای اضعئ رک دویو۔اہہی اہتونں  ابRہی-ا�ں ایطلغں ونں رشوع واےل 
اقونن دی زسا افین ےل اجوے اگ،ےت االخیق   ¤ R

n
رکیت ایلون ےگ۔فصنم اہتونں ااصنف  �یثل دے وکل  فصنم،اب!

¤ دویج R
n
رکیت ,وں  یگ دخ� ڑکھتہی الء د»یت اجوے  ¤ دووناں ونں  R

n
رکیت یگ۔اودہوں  �ن ےت دبن اےْت اصدر یتیک اجوے  �Rاّیس

جیب دا اے ھجک�  R وہوے اگ۔”دنبہ وج 
{ -
ںیئن ¤ ¤ارت� ~ رت�

-
�ل اہتڈا ااکؤتی ¤ رب دے اب- R

n
رکیت ,وں  یگ، دخ� R وہوے 

{ -
ںیئن ادایگیئ 
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اے۔ اینب  ل  	 اں اب& % ایلں وہایئں الزیم رحتری� ل‘‘ ووچں  	 دے اب& دی یجنک  تحص آاتیں  اتکب، ’’اسسنئ ےت 



 یئل اب��لبئ دا قبس2020مکی ونربم ،  اوتار    |12   ہحفص
ہشیمہ دی زسا ومضمن:

¤اب��د �ن اریَخی اب��پ اےْت حتف اب��وے اگ۔اہہی اب��پ دی ولڑ اے یئپ اہہی اےنپ آپ ونں رت�
-

اوہ ای وڈے اگ۔“کین ااشب
R اے۔ 

{ -
ںیئن  n

n
اطتق ¤ رکدا اے،دیجے اقمےلب اب��پ وچ وکیئ  Üاظرہ رمکحاین  �ن رب،ایگنچیئ دی 

-
رکے۔الافین ااشب

4 )دی(۔1 :339۔5

تسین رک دی یطلغ ونں  ومت ونں ابتہ رک دی اے، سچ�یRا�یئ  ٰہی ایحیت  اکر اے۔ ال رطہقی  ٰہی  اعمیف دا ال اب��پ دی ابتیہ 
R
{ -
ںیئن وصرت ولڑ  کسے  تسین رکدی اے۔ ابتہ وہون وتں دعب، اب��پ ونں اعمیف دی  تبحم رفنت ونں  اے، ےت 

ردنہی۔

¤ض
-
رف روزاہن دے 

,ی وولں ~ Rریمی رکیب اذن

روز اہن دی داع

سچ�یRا�یئ، ایحیت ےت ٰہی  یہ آوے؛‘‘ ال �
!
’’ریتی اب��داش ¤ روز اوہ اہہی داع رکے:  Üرہ ¤ض اے یئپ 

-
رف ¤ رنک دا اہہی  Üرہ رچچ دے  اسی 

ایپر �ں دے  �اب-
-

لکن اجن؛ ےت ریتا الکم اسرے ااشب ھو�ں 
nتRاقمئ وہوے، ےت اسرے اب��پ مئ تنطلس ریمے ادنر  ایپر دی 

وکحتمn رکے۔ ونں وداھوے، ےت اوانہں اےْت 

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

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



 یئل اب��لبئ دا قبس2020مکی ونربم ،  اوتار    |13   ہحفص
ہشیمہ دی زسا ومضمن:

۔4، نشکیس VIIIرچچ ونیملیئ، آرلکیٹ 

دصقماں ےت امکں دا اک اوصل

اچدیہے۔ R رکےن 
{ -
ںیئن  ¤

!
امکں اےْت ارت  � Rکسے رنک دے دصقماں اب رچچ دے  امدری  قلعت  ذایت  اخمتفل ےت ہن وکیئ  ہن وکیئ 

دنبی، ْسچ�ی رپاہ  یحیسم اسدسنئان اب��پ ونں رد رکداب�Rں وہےئ،  وکحتمn رکدا اے، ےت اک  ایپر ای  ٰہی  اسسنئ وچ، سب ال
رچچ دے اسرے رانکں ونں ھیRا�ں سچ�یRا�ایئں دا رپاھچوناں نب دا اے۔ اسی 

م»ت~ ایپر داب�Rں  �ل  اعمیف اب- ریخات دنسپی ےت 
¤ دنی

!
نیل ےت طلغ ارت ¤اں ونں 

!
الصوحاں، طلغ ارت ذماتمں،  صفیRا�ں، 

می- وگایئں ،   -
! R نشیپ� رطاں داب�Rں  طلغ  اسرے اب��اب��ں وتں، 

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

۔1، نشکیس VIIIرچچ ونیملیئ، آرلکیٹ 

ی
nْست ¤ض یئل ج�

-
رف

الصوحاں دے الخف اےنپ آپ ونں ایتر رےھک، ےت ذینہ  ¤ روز اجراحہن  Üرہ ¤ض اے یئپ اوہ 
-
رف ¤ رنک دا اہہی  Üرہ رچچ دے  اسی 

امکں دے راںیہ دکی رظن ادناز رکے۔ اودہے  دکی ب4ھْلے ےت ہن  ¤اضں ونں ہن 
-
رف �ں یئل اےنپ  �اب-

-
اقدئ ےت ااشب رب، اےنپ 

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

۔6، نشکیس VIIIرچچ ونیملیئ، آرلکیٹ 

_____________________________________________________________________________________
اسسنئ دی دریس رکنچس  یئ  یھکل وہ دی  ی  � � اڈی� رکیب  ریمی  آاتیں ےت  ں  	 لبئ داب� 	
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اے۔ اینب  ل  	 اں اب& % ایلں وہایئں الزیم رحتری� ل‘‘ ووچں  	 دے اب& دی یجنک  تحص آاتیں  اتکب، ’’اسسنئ ےت 


