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2020، ونربم8اوتار 

�ن ومضمن۔
�

آدم ےت اب��یپ ااسن

ں رہنسی نتم:  سی�و� �ب5اف �14اب تی� آ

________________________________________

”اسی یئل اوہ آدھکااے، اے وسن واےل!اجگ ےت رمداب.�ں ووچں یج اھٹ ےت حیسم دا ونر ریتے اےْت ےکمچ اگ۔“ 

________________________________________

 آاتیں57، 53، 51، 49، 47، 34 اب��ب 15 رکویھتنں 1وجایب ڑپاھیئ:

� وافق ںین۔۔34 �ز وہن یئل وہش وچ آؤ ےت اب��پ ہن رکو ویکں ےج یئک رب وتں اب� �
T

 راابتس

الہپ دنبہ درھیت وتں ینعی اخیک یس۔دواج دنبہ آامسین اے۔۔47

ےت سیج رطاں ایس اسی اخیک دی وصرت اےْت وہےئ اوےس رطاں اوس آامسین دی وصرت اےْت وی۔49
وہوناں ےگ۔

. وسوناں ےگ رپ اسرے دبل اجوناں ےگ۔۔51
l �

ووھکی ںیم اہتونں دیھب دی لگ آدھکا واں۔ایس اسرے ےت ںیئن

ویکں ےج رضوری اے یئپ اہہی افین دبن اقب دا اجہم اب��وے ےت اہہی رمن واال دبن ہشیمہ دی ایحیت دا اجہم۔53
اب��وے۔
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�اودن وسیع حیسم دے راںیہ حتف شخب دا اے۔۔57
�

رپ رب دا رکشاے ڑہیجا اسونہں اسڈے دخ

دریس وظع

اب��لبئ ووچں

� الہپں(۔31، 28وتں 26، 2، 1اب��ب1دیپاشئ ۔1 Tآاتیں )اب 

�۔۔1 T  رب ےن رشوع وچ درھیت ےت اامسن ونں دیپا اتِیک.�

ی.ر�ا یس ےت رب دی روح اب��اینں اےْت شبنج رکدی یس۔۔2
ن� �ان ےت اسنسن یس ےت رہگاؤ اےْت ہ� ےت درھیت وری.

�ن ونں اینپ وصرت اےْت اینپ ہیبش وارگن انبےیئ ےت اوہ دنمسر داب.�ں مچ�ھن.ا�ں ےت۔26
�

ریف رب ےن آایھک یئپ ایس ااسن
گد�ے

آامسن دے رپدناب.�ں ےت وچاب��ایئں ےت اسری درھیت ےت اسرے اجدناراں ےت ڑہیجے درھیت اےْت ری.ن�
ںین اایتخر رنھک۔

�ری۔27 �۔رنواب� T �۔رب دی وصرت اےْت اوونہں دیپا اتِیک.� T �ن ونں اینپ وصرت اےْت دیپا اتِیک.�
�

ےت رب ےن ااسن
�۔ T اوانہں ونں دیپا اتِیک.�
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�تک د�یت ےت آایھک ولھپ ےت ودوھ ےت درھیت ونں ومعمرو وکحمم رکو ےت دنمسر داب.�ں۔28 رب ےن اوانہں ونں ری�
مچ�ھن.ا�ں ےت وہا دے رپدناب.�ں ےت اسرے اجونراں ےت ڑہیجے درھیت اےْت رھپدے ںین اایتخرروھک۔

T اگنچ اے۔۔31 ی ےت وی.کھن.ا� یئپ وبتہ�
Tےت رب ےن بس� اےْت وج ھجک� اوےنہ انباب.� یس رظن کی.�ت

 آاتیں 22، 21، 7، 6اب��ب2دیپاشئ ۔2

ھد�ی یس ےت اسری درھیت ونں ریساب رکدیس۔۔6
Èْ�اْٹ ہکلب درھیت وتں رہْک

�ن۔7
�

Íایک ےت ااسن ْ �ن ونں انباب.� ےت اودہے اینھتنں وچ ایحیت دا اسہ وْھپ�
�

 وتں ااسن
È ےت رب ےن درھیت دی یٹِم�

ویجدنی دنج وہایئ۔

ےت رب ےن آدم اےْت رہگی دنین ر یلھگ ےت اوہ وسں ایگ ےت اوےنہ اودہاب.�ں ایلسپں ووچں اک ونں ڈکھ۔21
�۔ Tرھب د�اب T

Ü
ےک اودہی اھتں وگبس

�یھ انب ےک اوونہں آدم دے وکل ایلاب.�۔۔22 È ےت رب اوس یلسپ وتں ڑہیجی اوےنہ آد م ووچں ڈکیھ یس اک ڈْب�ْ

 

 )وتں:( آاتیں 3 )وتں دواج؛(، 2)اسی رطاں(، 1 اب��ب43ی.سعن.ا�ہ ۔3

Íں انباب.� اہہی آدھکااے یئپ وخف ہن۔1
� .
T

ہے اے ارسالیئ ونیت
� ےت جñت� T � ہے اہتونں دیپا اتِیک.

�اودن جñت�
�

۔۔۔اے وقعیب!دخ
Íں ریما اے۔ ْ

T
�اب.� اے وْت Íں الْب�ْ

� .
T

�ں ےل ےک ونیت � اے۔ںیم ریتا اب� Tرک ویکں ےج ںیم ریتادفہی د�اب
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Íں۔2
� .
T

Íں دناب.�ں ووچں ےگنل ےت اوہ ونیت ْ
T
�وں وْت �ل وہوناں اگ ےت دخ� Íں الیسب ووچں ےگنل ےت ںیم ریتے اب� ْ

T
�وں وْت  دخ�

Íں ہن اسڑے اگ۔ 
� .
T

Íں آچن ہن ےگل یگ ےت ہلعش ونیت
� .
T

ںیلچ اگےت ونیت Íں اگ اےْت  ْ
T
�وں وْت ہن ڈوبن ایگں۔ دخ�

� واں۔۔3 Tاودن ریتارب ارسالیئ دادقوس ریتا یتکم دااب�
�

. دخ
 ویکں ےج ںیَم�

 

20T: 49زوبر ۔4  آتی.

انف وہ اجدنے ںین۔۔20 . رکدااجونراں وارگن اے ڑہیجے 
l �

�د ںیئن �
�
رِخ دنباڑہیجازعت دی احتلT وچ ردنہا اے رپ 

35T اب��ب9یتم ۔5 یجیت�،( آتی. )وتں 

ابعداختاینں وچ میلعت ددنیا رایہےت۔35 ��دا رایہ ےت اوانہں دے  رِھپ� رہشاں وچ  �اں ےت  È � ےت وسیع اسرے ڈنِپ��
انمدی رکدا رایہ۔  یہ دی وخربخشی دی  �

Ü
اب��داش

ربخ یلھگ(سب، 35 اب��ب14یتم ۔6  آاتیں 36 )ےت(، 35 )اوانہں ےن 

امیبراں ونں اودہے وکل ایلےئ۔۔35 ربخیلھگ۔۔۔ےت اسرے  ۔۔۔اوانہں ےن 

ےئگ۔۔36 ےگنچ وہ  ڑھپاب.� اوہ  �ں ےن  .
�
اینِج�� نیل ےت  ڑھپ  انکرہ ای  �ک دا 

Ü
وپاش تنم رکن ےگل یئپ اودہی  ےت اودہی 
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 آاتیں 44وتں 41، 11، 4، 1اب��ب11ویانح ۔7

امیبر یس۔۔1 �ں دااک دنبہ  زعلراب� ن.ا�ہ دا 
تیب� عی�  � È � ڈنِپ�� نہب امراھت دے   رممی ےت اودہی 

�ں وج اودہے اب��روں۔4 Tہکلب رب دے الجل یئل اے اب .
l �

ومت دی ںیئن امیبری  نس ےک آایھک اہہی  وسیع ےن اہہی 
� وہوے۔ الجل اظرہ� رب دا 

لگن.ا� یئپ اسڈا دوبسT زعلروس ں ایگاے رپ ںیم۔11 دعباوانہں ونں آنھک  الگں آایھکں ےت اودہے  اوےنہ اہہی 
� آں۔ اگجؤن اجاب� اوونہں 

�۔ریف وسیع ےن ااھکں وھکل ےک آایھک اے اب��پ ںیم ریتا رکش رکدا واں۔41 Tاٹہ د�اب رھتپ ونں  ےت اوانہں ےن اوس 
Íں ریمی نْْس� یئل۔ ْ

T
یئپ وْت

ولاکں دے اب��روں ڑہیجے آےل دواےل۔42 ا�ں  نْْس� دااںی رپ اٹ.ہن� ےت ونیمں ےت ہتپ یس یئپ وتں ہشیمہ ریمی 
ایلھگاے۔ Íں ای ونیمں  ْ

T
�ں وج اوہ اامین ایلؤن یئپ وْت Tڑھکے ںین ںیم اہہی آایھک اب

� آ۔۔43
�

لکِن زعلر  �ل اکپراب.�یئپ اے   ےت اہہی آھک ےک اوےنہ ایْچ آواز اب�

� وہایئ یس۔وسیع ےن۔44 .
È ولایٹی. �ل  ہنم روامل اب� � آاب.�ےت اودہا 

�
ھے وہےئ لکِن

ریپ یñت� �ل ھتہ  ڑہیجا رم ایگیس اوہ نفک اب�
اوانہں ونں آایھک یئپ اوونہں وھکل ےک اجن دویو۔ 

 

4Tاب��ب33اویب ۔8  آتی.
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قلطم دادم ونیمں ایحیت ددنیا اے۔۔4 اقدر�  رب دی روح ےن ونیمں انباب.� اے ےت 

Íں(، 9 اب��ب8روویمں ۔9 ْ
T
 )ےج( آاتیں 11 )وْت

. ہکلب رواحین اںی رپ رشط اہہی اے یئپ رب دا روح ریتے وچ وایس وہایئ اے۔رپ۔9
l �

Íں امسجین ںیئن ْ
T
۔۔۔وْت

۔ .
l �

. اوہ اودہا ںیئن
l �

دیجے وچ حیسم دا روح ںیئن

ہے حیسم وسیع ونں۔11
ہے وسیع ونں رمداب.�ں ووچں وجااب.�ےت جñت�

ےج اودہا ای روح اہتڈے وچ وایس وہایئ اے جñت�
�ں ونں وی اےنپ اوس روح دے راںیہ ویجدنا رکے اگ ڑہیجا اہتڈے وچ رمداب.�ں ووچں وجااب.�اوہ اہتڈے افین دباب�

وایس وہایئ اے۔

 

 آاتیں 24وتں 21، 15وتں 13، 7وتں 4اب��ب4افسی.وÍں ۔10

ےئگ یس اےنپ البےئ اجن وتں آس۔4 �ےئ   اک ای دبن اے ےت اک ای روح اے۔ اسی یئل اہتونں ڑہیجے الْب�ْ
وی اک ای اے۔

سمہ۔۔5
Tاودن اے۔اک ای اامین۔اک ای ی�ن�ی�

�
اک ای دخ

ویپےت رب اک ای اے ڑہیجا اسراب.�ں اےْت ےت اسراب.�ں دے واکچر ےت اسراب.�ں دے۔6 ےت اسراب.�ں دا 
ادنراے۔ 

لضف وہایئ اے۔۔7 اطمقب  ششخب دے  �اک اےْت حیسم دی  رہ� ےت اسڈے ووچں 
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اھچپن وچ اک ہن وہ اجےیئ ےت۔13 � دے اامین ےت اودہی 
T
رتْپ�ْ � ایس اسرے دے اسرے رب دے  .

T
رکیت �وں   دخ�

� ہن اڑپاجےیئ۔ .
T
رکیت دق دے ادنازے  وپرے  ےئنب ینعی حیسم دے  �ن ہن 

�
اکلم ااسن

اکمری دے اب��روں اوانہں دے رمگاہ۔14 رگی ےت  ےچب رےئہ ےت دنباب.�ں دی اب��زی  �ں وج ایس اےگ وتں ہن  Tاب
��ےیئ۔  رِھپ� الھچں وارگن اْچ�ھلد�ے ےت ودگے ہن  �ل  وھجےکن اب� وصنمایبں ول اک میلعت دے  رکن واےل 

�۔15 رہ� ویپہتس وہ ےک  �ل  �ل ڑہیجا رساے ینعی حیسم دے اب� اقمئ رہ ےک ےت اودہے اب� �ل سچ�ن.ا�یئ اےْت  تبحم اب� ہکلب 
رطاں وددھے اجےیئ۔

 ےت اودہے وچ اہہی میلعت یئل وہوے۔21
�
ینْْس اطمقب ڑہیجی وسیع وچ اے اودہی  Íں اوس سچ�ن.ا�یئ دے  ْ

T
ہکلب وْت

یگ۔

�اب۔22
�
رِخ �ں اب��روں  Tوہشاب � داب.�ں  تی. �

�
رف T ونں ال دویو ڑہیجی  .

�
�تین

�
�این ااسن نلچ دی اوس ری�ْ اچل  ْ اےنپ اےلگ  Tیسْت یئپ 

وہ اجدنی اے۔

نب دے اجؤ۔۔23 T وچ ونںی  .
�

ےت اینپ ایسن دی رواحتین

یئگ۔24 زیکیگ  وچ دیپا یتیک  �زی ےت اب�� �
T

سچ�ن.ا�یئ دی راابتس اطمقب  T ونں اب��وؤ ڑہیجی رب دے  .
�

�تین
�

ےت ونںی ااسن
اے۔

 آاتیں 3، 2 اب��ب3ویانح 1۔11

� وہوے اگ ےت ایس وی اودہے وارگن وہوناں ےگ۔ویکں ےج۔2 اظرہ� �وں اوہ  �و!ایس اجن دے آں یئپ دخ�
� زعری.  

ےہ اے۔ اوونہں اوس رطاں ای واھکی ےگ سیج رطاں دا اوہ 
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ےت ڑہیجا وکیئ اودہے وتں اہہی آس ردھکا اے اےنپ آپ ونں اوس رطاں دا ای اب��ک رکدااے سیج رطاں۔3
دا اوہ اب��ک اے۔

 

2Tاب��ب19اابحر ۔12 Íں( آتی. ْ
T
)وْت

�اودن ریتا رب آں اب��ک آں۔۔2
�

Íں اب��ک رہ ویکں ےج  ںیم ڑہیجا دخ ْ
T
 وْت

تحص اسسنئ ےت 

29۔24 :516۔1

�۔27اب��ب1دیپاشئ  T �ری اوانہں ونں دیپا اتِیک.� �۔رنو اب� T �ن ونں اینپ وصرت اےْت دیپا اتِیک.�
�

: ےت رب ےن ااسن T  آتی.

�ن ونں اینپ وصرت  اےْت
�

�ااب.� ایگاے یئپ رب ےن ااسن ایخل اےْت زوردنی یئل اہہی یئک واری درہ� احملیت  اسی اب.�د اگر 
اکعیس رکے۔ �ں وجالہٰی روح دی  Tاب� T دیپا اتِیک.
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29۔26، 22۔21 :521۔2

ھد�ی یس ےت اسری درھیت ونں ریساب رکدی یس۔6اب��ب2دیپاشئ 
Èْ�اٹ :ہکلب درھیت وتں رہْک T  آتی.

 

ایبن ڑہیجا ویجںی ملد�ا اے، اوہ  امدی رظنےی دا ایبن  اکانئت دے اسی  دیپاشئ دے دوےج اب��ب وچ رب ےت 
ےلہپ راکیرڈ وہیئ اسیسنئ سچ�ن.ا�یئ دے اب��لکل اتْلÈ اے۔

 )وتں،(16۔3 :522۔3

� Èرکدی اے۔ےج اک ایلص اے ےت دواج وھجاب T تی� � Üوھجٹ ونں اب ےلہپ راکیرڈ دی اسسنئ دوےج راکیرڈ دے 
T ےت رمکحاین رب ونں دے

T
اطتق اخمفل ںین۔الہپ راکیرڈ اسری  اے ویکں ےج اوہ اک دوےج دے 

�ن ونں دبنل دے
�

�ل ہیبش ددنیا اے۔دواج راکیرڈ ااسن وقت اب� تT ےت  اکملی. �ن ونں رب دی 
�

ددنیااے،ےت ااسن
T دھکلا اے۔ ووجدتی. دمار وچ کْمد�ا وہایئ،  وطر ےت اےنپ ای  � وتں وھک وہون دے  Tاقلب� ےت الافین،اےنپ دویاب

وطر ےت واحض رکدی اے۔ �نکمم دے  ونں،اولتیہ وتں ورھکا،اسسنئ اب�

امدے وہنجں  �رخی دس دا اے  Tیطلغ دی اب الکشں وچ  وھٹس  �ل اودہاب.�ں اوانہں  یفلکت دے اب� ےب  اہہی دواج راکیرڈ 
الخف،رشک ونں ایبن رکدا اے؛رپ T ےت ایحیت آایھک اجدنا اے۔اہہی االخیق روح دی اب��ال دیتس دے 

�
ذاہتی وچ 

�ایگ اے۔ T �ن ونں افین واحض اتِیک.
�

اعریض ےت ااسن اسی وصرت� احل ونں 
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2 )وسیع(۔31 :292۔4

T ایلص دی .
�

ریغ ایلص امدی افتین . اے،ےت اہہی 
l �

� ںیئن T دا ایلص وجرہ� .
�

�تین
�

�ن ااسن
�

وسیع ےن اہہی واھکاب.� یئپ افین ااسن
� وہ اجدنی اے۔

l
وموجدیگ وچ اغتی

2۔28 :493۔5

T وہ اجدنا یئپ حیسم اک تی� � Üل اہہی اب� ہد�ے اب� �ا ےت اٹ.
�

ْ
دنْہ�  � اگجاب. ے، رھبم وتں 

ْسفی� ےج وسیع ےن زعلر ونں ومت دے 
کش رکن �ہ آزامشئ اےْت وکن  ْ

Ü
دْش ےط  وقت دی اسی  ایسن دی رمیض ےت  ٰہی  �وغ ددنیا یس۔ ال

�
رف مہف ونں  وھجےٹ 

امکں دی �ن دے اسرے 
�

�ار رےھک ےت ااسن
T
رف � احتلT وچ ری� �ن ونں ہشیمہ اودہی 

�
�ں وج ااسن Tأت رک دا اے اب� رِخ� دی 

رگناین رکے؟

30۔28، 25۔21 :345۔6

اقلب� �ھن� دے  مچ
س
اطمتقب ونں  T دے واکچردعم  .

�
�تین

�
ایخل ےت واچری ااسن وکیئ وی دنبہ ڑہیجا رب دے 

لسن دے �ن، ڑہیجاا ودہی وصرت اےْت انباب.� ایگ اے،ےت آدم دی اب��پ رکن وایل 
�

اے،اوونہں رب دے ااسن
اچدیہا اے۔  � اقلب� وہاب� �ھن� دے  مچ

س
)� T �ق ونں )وج رکنچس اسسنئ ےن اتِیک.

�
رف واکچر 
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لعتشم رکدا اے ےت دبین ایسن ایسن ونں  دعم،دیجی اسسنئ میلعت ددنیی اے،دبین  وصتر،امدی  �ن داا ہہی 
�

ااسن
اخمتفل دی اخص وہج اے۔ دی 

24 )دی(۔18 :151۔7

ٰہی ایسن دی مک ال  � رہ� �ن دا 
�

. اے۔ الص ااسن
l �

قلعت ںیئن �ل وکیئ  Í، دل، ڑھپیھپاب.�ں وریغہ دا ایحیت، ینعی رب اب�
l
لہو

ہد�ا رب دے . ردھکی، ےت اٹ.
l �

T ںیئن
T
اطتق العج رکن دی وکیئ   � �ن دی وسچ لتق رکن  اب.

�
روھکایل وچ اے۔ ااسن

اقمئ ردھکا اے۔  �ن ونں انباب.� اینپ وصرت ےت ہیبش ونں 
�

ہے ااسن
ٰہی ایسن جñت� . اے۔اوہ ال

l �
دنبے اےْت وکیئ اایتخر ںیئن

5۔11 :470۔8

ایخیل ایبن ونں واحض رکدی اے یئپ الصح دے راںیہ اسی  ھا�ں د�یت وہیئ آپ اسےنم آؤن وایل 
Èی.ت� ٰہی اسسنئ ہ ال

�اب.�یئ ریغ اشمتہب وی یلقن اے۔ ےت ری� �اب.�یئ، ینعی رب دی  یکین ایلص اے ےت ری�  � ایسن اک اے: ےج رب اب.
�زدناں دے وکل اک

�
رف سکد�ی اے۔ رب دے  �ل ای ایلص واھکیل دے  رصف یلقن ونں ایلص دا روپ دنی اب�

�اب.�یئ وچ ایگنچیئ ری�ْ . رکدا ےت 
l �

�ن دی ایسن،دکی اب��پ ںیئن
�

�وں رب،ینعی ااسن ۔ دخ� .
l �

العوہ ھجک� وی ںیئن ایسن دے 
ایعمر اٹھگ �ن یس۔ ہیک رب ےن اےنپ آپ دا 

�
ایعمر رب ےت ااسن تT دا  اکملی. وطرےت  سکد�ی اے؟اینبدی  دِک��اں دبل 

�ن اب��پ وچ ڈ�گ ایگاے؟
�

ایل اے ےت ااسن
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اکلم ای ردنہا �ن 
�

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

�ن دا اخقل اے، ےت ااسن
�

رب ااسن
� T . اتِیک.

l �
تT دا ااہظر ںیئن اکملی. ٰہی  �ن ےن ال

�
�وں ااسن �ن رب دی یتسہ دا ااہظر اے ےج وکیئ ااہیج وہلی یس دخ�

�
اے۔ ااسن

�وں ےجیتن دے وطر ےت اہہی اوہ وہلی یس دخ� �، ےت  T . اتِیک.
l �

� ںیئن �ن ےن رب ونں اظرہ�
�

�وں ااسن ےت اہہی اوہ ای وہلی یس دخ�
ٰہی ایسن وی اکلم اوصل، ال تT وگا یئل اے ےت اوےنہ اانپ  اکملی. ریغ ینیقی یس۔ےج دنبے ےن اینپ  اولتیہ ینعی ووجد 
T اک �ن دی ووجدتی.

�
دکی ووجد ردھکا یس ےت ریف ااسن ریغب  ایسن دے   � اکلم اوصل اب. �ن اسی 

�
وگا یئل اے۔ ےج ااسن

اہکین یس۔ یض  �
�
رف

اقلعتت الزوال ںین؛ ےت اسسنئ ٹ�ھْل کْچ�ْ اجن دی ایخل دے  ٰہی اوصل ےت  �ن، ال
�

اسسنئ وچ رب ےت ااسن
دیجے وچ رب ےت وج ھجک� اقونن ردھکی اے  �بیت اب.� رواحین 

T
ٰہی ری �، رپ اہہی ال اے ہن مہ آیگنہ ول رپت ےک آؤاب�

�رخی وچ ہن دبنل واےل رےئہ ںین۔ Tوپری اب اکلم ےت ادبی ںین، ڑہیجے اودہی  اوہ انبؤدنا اے 

31۔28، 14۔7 :475۔9

�ن رب دی ہیبش ےت وصرت اےْت انباب.� ایگ اے۔ اہہی امدے دی
�

اب��ک الکم اسونہں اہہی لگ د س دا اے یئپ ااسن
اکلم اے؛ ےت ویکں ےج اوہ �ن رواحین ےت 

�
سکد�ی۔ ااسن . وہ 

l �
ریغ رواحین ںیئن ی 

. اے۔ روح دی ہیبش اٹ.ہت�
l �

ہیبش ںیئن
تبحم دا �ن 

�
اچدیہا اے۔ ااسن  � �ھن.ا� اجاب� مچ

س
اکلم اے اسی یئل اوونہں رکنچس اسسنئ وچ اجنی ای  رواحین ےت 

. اے۔
l �

ایخل،ےت وصرت اے؛اوہ دبن ںیئن
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سکد�ا ےت ہن ای رب، . وہ 
l �

زیکیگ وتں ورھکا ںیئن �ن اب��
�

۔ ایلص ااسن .
l �

ومت دے القئ ںیئن امیبری ےت  �ن اب��پ، 
�

ااسن
سکد�ا اے۔ وقت اب.� آزادی دیپا رک  الخف  امن اب��ؤدنا اے، اب��پ دے  وشنو  �ن 

�
دیجے وتں ااسن

24۔19، 9۔3 :302۔10

، .
l �

�ی ںیئن T وگادخ�
�

انشتخ �ن دی 
�

�ن رواحین ےت ادبی اے۔ایلص ااسن
�

اعریض ںین، رپ ایلص ااسن امدی دبن ےت ایسن 
T ہن دبیل T دی وعشری الدحمودتی.

�
انشتخ وپری  یتسہ ےت  لت�ھی اجدنی اے یئپ، ویکں ےج  �ل  ہکلب اسی واضتخT اب�

�نکمم اے یئپ لمکم ےت ادبی وطر ےت اودہا اے ےت اہہی اب� � رب  اقمئ ردنہی اے۔دخ� یھجمس اجدنی ےت  اجن وایل 
�ن اج�ت.ہن.ا� ھجک� وی وگا دویوے وج ایلص اے۔

�
ااسن

�ن
�

اکلم اے ویکں ےج رواحین ااسن ویپ  � یئپ ویجںی  .
T
رکیت � رکدی اے،اوھتیں  اکلم اظرہ� �ن ونں 

�
یتسہ دی اسسنئ ااسن

�ن اےْت
�

یقیقح ااسن ٰہی اوصل اے،ےت اہہی اسی یئل یئپ اسی  �ن رب اے، ڑہیجا اسراب.�ں ولخماقں دا ال اّیس.�  � دی دنج اب.
�ں اقوناب� �ں دے ای امدے دے  ہک اب� دنہی اے،ینعی رشتعی دی روح دی،ہن  مہف دی اجبےئ روح دی رمکحاین 

دی۔

18۔14 :304۔11

ےچس اوصالں دے اب��روں، اب��پ وتں اب��ک ےت ادبی اے۔  �ن،رب ینعی اےنپ 
�

اچس ااسن
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 یئل اب��لبئ دا قبس2020 ونربم، 8 اوتار    |14   ہحفص
�ن ومضمن:

�
آدم ےت اب��یپ ااسن

اقمئ ردنہی اے۔ ہد�ے وچ  دنہی ےت اٹ. رٹنکول  ہد�ے راںیہ  دنہی،اٹ. مہ آیگنہ اےنپ اوصل دے راںیہ دیپا 
�ن دی ایحیت اے۔

�
الہٰی اوصل ااسن

32۔28 :476۔12

ایچبں دے اب��رے لگ رکداب.�ں وہےئ وسیع ےن آایھک، ”رب �ن دے 
�

ہک ااسن ولاکں دے اب��رے، ہن  رب دے 
� رکداب.�ں وکحتمT رکدی اے، اہہی اظرہ� �ن اےْت 

�
ایپر ایلص ااسن سچ�ن.ا�یئ ےت  یہ اہتڈے واکچر اے؛“ ینعی  �

Ü
دی اب��داش

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

�
وہےئ یئپ ااسن

�ض
�
رف روزاہن دے 

�ی وولں È ریمی رکیب اڈْب.

روز اہن دی داع
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�
آدم ےت اب��یپ ااسن

سچ�ن.ا�یئ، ایحیت ےت ٰہی  یہ آوے؛‘‘ ال �
Ü
’’ریتی اب��داش � روز اوہ اہہی داع رکے:  رہ� �ض اے یئپ 

�
رف � رنک دا اہہی  رہ� رچچ دے  اسی 

ایپر �ں دے  �اب�
�

لکن اجن؛ ےت ریتا الکم اسرے ااسن ھوÍں 
Tمی.ت اقمئ وہوے، ےت اسرے اب��پ  تنطلس ریمے ادنر  ایپر دی 

وکحتمT رکے۔ ونں وداھوے، ےت اوانہں اےْت 

ونیملیئ، آرلکیٹ  ۔4، نشکیس VIIIرچچ 

دصقماں ےت امکں دا اک اوصل

اچدیہے۔ . رکےن 
l �

� ںیئن
Ü
امکں اےْت اری  � کسے رنک دے دصقماں اب. رچچ دے  امدری  قلعت  ذایت  اخمتفل ےت ہن وکیئ  ہن وکیئ 

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

Èم�ت ایپر داب.�ں  �ل  اعمیف اب� ریخات دنسپی ےت 
� دنی

Ü
نیل ےت طلغ اری �اں ونں 

Ü
الصوحاں، طلغ اری ذماتمں،  صفن.ا�ں، 

می� � وگایئں ، 
Ü . نشیپ� طلغ رطاں داب.�ں  اسرے اب��اب��ں وتں، 

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

ونیملیئ، آرلکیٹ  ۔1، نشکیس VIIIرچچ 

ی
Tْست �ض یئل ج�

�
رف

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

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

�
اقدئ ےت ااسن رب، اےنپ 

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

ونیملیئ، آرلکیٹ  ۔6، نشکیس VIIIرچچ 

_____________________________________________________________________________________
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 


