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دنج ےت دبن ومضمن:

2020، ونربم22اوتار 

دنج ےت دبن ومضمن۔


	ب13روویمں رہنسی نتم:  اب  1� تی آ  

________________________________________

�دعبار اے۔“  )دنبہ ایلعٰ وکحاتمں دا اب  ”رہ(

________________________________________

 آاتیں7وتں 1 اب��ب4افسی3و1ں وجایب ڑپاھیئ:

C البےئ ےئگ یس اودہے۔1 �ل یسْت  Fھو1ں اامتلس رکد آں یئپ سیج البوے اب
Rاودن وچ دیقی آں ت ی3ت 

F
ےت ںیم ڑہیجا دخ

القئ اچل ولچ۔

  رکو۔۔2
Z

)داتش �ل اک دوےج دی رب� Fل لمحت رک ےک تبحم اب� Fوینت ےت ِحلم دے اب(
F

ینعی امکل رف

ھی روہے۔۔3
Fل ب�ت� Fےت اسی وکشش وچ روہو یئپ روح دی اگیتگن حلص دے دنبھ اب

اک ای دبن اے ےت اک ای روح۔اسی یئل اہتونں ڑہیجے البےئ ےئگ یس اےنپ البےئ اجن دی آس وی۔4
اک ای اے۔

سمہ۔۔5
Rاودن اے۔اک ای اامین۔اک ای ب�پ~ی 

F
اک ای دخ
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ج ہہی گنک  ا اے۔   	 ایتر وہاب اد وولں  آز رچچ،  رکنچس  نیلپ ڈلیف ہہی قبس  ا ا  لبئ د 	
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اے۔ اینب  ل  	 اں اب$ # ایلں وہایئں الزیم رحتری ل‘‘ ووچں  	 دے اب$ دی یجنک  تحص آاتیں  اتکب، ’’اسسنئ ےت 
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Cےت ےت اسراب�3ں دے واکچر ےت اسراب�3ں دے ادنر۔6 ےت اسراب�3ں دا رب ےت ویپ اک ای اے ڑہیج اسراب�3ں ا
اے۔

Cےت حیسم دی ششخب دے ادنازے دے وماقف لضف وہایئ اے۔۔7 ) اک ا ےت اسڈے ووچں رہ(

دریس وظع

اب��لبئ ووچں

 آتی3 16 اب��ب3 رکویھتنں 1۔1

C رب دے دقمس او ےت رب داروح اہتڈے وچ وایس وہایئ اے؟۔16 3 اجن دے یئپ یسْت 
� F

C ںیئن  ہیک یسْت 

 آتی3 1 اب��ب27اانثتس ۔2

ہے مکح اج دے دن ںیم۔1
Fل وہےک ولاکں ونں آایھک یئپ  ج�ت� Fراگں دے اب(

F ریف ومیسٰ ےن ینب ارسالیئ دے رب�
اہتونں دانی آں اوانہں اسراب�3ں ونں اننم۔
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 آاتیں 9، 8، 4وتں 1 اب��ب28اانثتس ۔3

�ل نم ےک اودہے اسراب�3ں امکحں اCےت ڑہیجے۔1 Fاودن اےنپ رب داب�3ں الگں ونں اجاشفنین ابR
F

1ں دخ C
 
 ےت ےج وْت

Rاودن ریتا رب ح�گ داب�3ں اسراب�3ں وقامں وتں وباتہ
F

�ل لمع رکںی ےت دخ Fاج دے دن ںیم اہتونں دانی آں اایتحط اب
)از رکے اگ۔

F
1ں رسرف

F 3
 

ونیت

�زل وہن ایگں ےت۔2 Fےت ابC )اتکں ریتے  ا Rاودن اےنپ رب دی لگ ےنس ےت اہہی اسراب�3ں رب�
F

1 ں دخ C
 
ےت ےج وْت

1ں مِلنF ایگں۔
F 3
 

ونیت

1ں دنھ وہوںی اگ ےت تیھک وچ وی دنھ وہوںی اگ۔۔3 C
 
رہش وچ وی وْت

ریتی اوالد ےت ریتی درھیت دی دیپاوار ےت ریتے وچاب~�ایئں دے ےچب ینعی اجمں اگوناں دے ےت ریتاب�3ں۔4
Rاں رکباب�3ں دے ےچب دنھ وہون ےگ۔

Ï
ب�ھپ3ڈ

)تک دا مکح دویے اگ ےت۔8 1ں ھتہ الوںی رب� C
 
Rاودن ریتے اابنر اخاینں وچ ےت اسرے امکں وچ دیجے وچ وْت

F
دخ

)تک ےشخب اگ۔ 1ں رب�
F 3
 

1ں ددنیا اے ونیت
F 3
 

Rاودن ریتا رب اوس کلم وچ ڑہیجا اوہ ونیت
F

دخ

Rاودن اینپ اوس وسں۔9
F

Cےت رٹںی ےت دخ 3 ےت اودہاب�3ں راوہاں  ا
F

Rاودن اےنپ رب دے امکحں ونں ںینم
F

1ں دخ C
 
ےج وْت

1ں اینپ اب~�ک وقم انبےک رےھک اگ۔
F 3
 

�ل اھکدی ونیت Fدے اطمقب ڑہیجی اوےنہ ریتے اب

 

 آاتیں 2، 1 اب��ب12روویمں ۔4
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اسی یئل اے رھباؤ! ںیم حیسم داب�3ں رحمپ ا�ں اب�3د رکوا ےک اہتڈے اےگ تنم رکدا آں یئپ اےنپ دبن ایہیج۔1
Rہ وہوے۔ اہہی اہتڈی وقعمل ابعدت اے۔ Rر رکو ڑہیجی زدنہ ےت اب~�ک ےت رب ونں دنسپدی3

F F
)اب��ین وہون یئل دی

 
رف

�ں وج رب دی کین۔2 �ل اینپ وصرت دب ل دے اجؤ اب  Fکل ہن ونب ہکلب لقع ونںی وہ اجن ابZےت اسی ح�گ دے ہ(مش 
اتپ رکدے اجؤ۔ �ل  Fرمیض رجتےب اب Rہ ےت اکلم  ےت دنسپدی3

 آاتیں 15وتں 1اب��ب3ویانح ۔5

�ں داوہیداب�3ں دا رسدار یس۔۔1 Fں ووچں اک دنبہ وکین دسمی اب� 3 ایسی3 (
F

رف

Cاتسد وہ۔2 1ں رب وولں ا C
 
اوےنہ رات ونں وسیع دے وکل آےک اوونہں آایھک اے ریب ایس اجن دے  آں یئپ وْت

�ل ہن Fرب اودہے اب ( 3
 
رکیت  R سکڈRا دخ� 3 واھک 

� F
1ں واھکؤدنا اںی وکیئ دنبہ ںیئن C

 
ویکں ےج ڑہیجے زجعمے وْت ےک آاب�3اںی  

وہوے۔

) وکیئ ونںی رسے وتں دیپا ہن وہ وے رب۔3 3
 
رکیت  R چس آدھکا آں دخ� 1ں 

F 3
 

وسیع ےن وجاب وچ اوونہں آایھک ںیم ونیت
سکڈRا۔ 3 وھکی 

� F
یہ ونں ںیئن �

Z
دی اب��داش

سکڈRا اے؟ ہیک اوہ دواب��رہ اینپ امں دے۔4 ویکںی دیپا وہ  Rاھ وہایگےت  Ï Cدی� R وکیندسمی ےن اوونہں آایھک دنبہ دخ�
سکڈRا اے؟  ڈیٹوچ اج ےک دیپاوہ 

�ل دیپا ہن وہوے۔5 Fوکیئ دنبہ اب~�ین ےت روح اب ( 3
 
Rرکیت چس آدھکا آں دخ� 1ں 

F 3
 

� یئپ ںیم ونیت وسیع ےن اوونہں وجاب ِداب 
سکڈRا۔ 3 اج 

� F
یہ وچ ںیئن �

Z
رب دی اب��داش

�ل دیپا وہایئ اے روح اے۔۔6 Fل دیپا وہایئ اے دبن اے ےت ڑہیجا روح اب� Fڑہیجادبن اب
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� اے۔۔7 Fرضور دیپا وہاب 1ں ونںی رسے وتں 
F 3
 

1ں آایھک یئپ ونیت
F 3
 

بجعت ہن رک یئپ ںیم ونیت

ھو1ں آؤدنی اے۔8
کِت  3 اجن دا یئپ اوہ 

� F
رپ ںیئن F دا اںی  Cنْس 1ں اودہی آواز  C

 
دلچی اے ےت وْت Rرھاچؤدنی اے  وہا دخ�ِ

رطاں دا ای اے۔ �ل دیپا وہایئ اے اسی  Fھے اجدنی اے۔ڑہیجا روح اب
کِت  ےت 

ںین؟۔9 سکڈRاب�3ں  ویکںی وہ  وکین دسمی ےن وجاب وچ اوونہں آایھک اہہی الگں 

3 اجن دا؟۔10
� F

1ں اب3ہپFا�ں الگں ونں ںیئن C
 
وسیع ےن وجاب وچ اوونہں آایھک ینب ارسالیئ دا ااتسد وہےک ہیک وْت

وگایہ۔11 وہنجں ایس وت3کھپ3ا� اودہی  چس آدھکا آں یئپ وج ایس اجن دے آں اوہ آدھکے  آں ےت  1ں 
F 3
 

ںیم ونیت
3 رکدا۔

� F
وبقل ںیئن وگایہ  1ں  C

 
ددنیے  آں ےت وْت

1ں آامسن داب�3ں الگں۔12
F 3
 

� ےت ےج ںیم ونیت اتِیک3ِ   3
� F

1ں نیقی ںیئن C
 
�ل درھیت داب�3ں الگں آایھکں ےت وْت Fںیم ریتے اب R  دخ�

ویکں نیقی رکںی اگ؟ آاھکں ےت 

)اب�3 ینعی انبِ آدم ڑہیجا آامسن وچ اے۔۔13 
 
Cرب وِِس1اےئ اودہے ڑہیجاآامسن وتں ا Ï)ایھ  ڑچ~  3

� F
Cےت وکیئ ںیئن ےت آامسن   ا

�۔14 Ï)اھاب3 ڑچ~ Cاچ  رطاں رضور اے یئپ انبِ آدم وی ا Ï)اھاب�3 اوےس  ڑچ~ Cاچ  ایباب��ن وچ ا Rاں ومیسٰ ےن  تش~ ونں  ےت  دخ�
اجوے۔

ہشیمہ دی ایحیت اب~�وے۔۔15 �ں وج ڑہیجا وکیئ اامین ایلوے  اب 

 

آاتیں 37وتں 34 اب��ب8رمسق ۔6

� اچوہے ےت۔34 Fرگم آاب ریمے   تیمس وکل البےک اوانہں ونں آایھک ےج وکیئ  ایلیچں  ھے ونں اےنپ 
ت  ریف اوےنہ ج�َ

رگمآوے۔  ےکْچ~C ےت ریمے   1یل  Cوِس وخدی وتں ااکنر رکے ےت اینپ  اینپ 
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ریمی ےت الیجن دی اخرط۔35 � اچوہے اوہ اوونہں ونگاےئ اگ ےت ڑہیجا وکیئ  Fاچباب ویکں ےج  ڑہیجاوکیئ اینپ اجن   
اچبےئ اگ۔ اینپ اجن ونگاےئ اگ اوہ اوونہں 

ےکْچ~C ےت اوونہں ہیک افدئہ وہ وے اگ۔۔36 اصقنن  ےت دنبہ ےج اسرے ح�گ ونں احلص رکے ےت اینپ اجن دا 

ےت دنبہ اینپ اجن دے دبےل ہیک دویے؟۔37

 آاتیں 20 )اجدنے(، 19 اب��ب6رکویھتنں 1۔ 7

3 اجن دا یئپ ریتا دبن روح ادقلس دا دقمِس اے ڑہیجا ریتے وچ وایس وہایئ اے ےت۔19
� F

1ں ںیئن C
 
۔۔۔ہیک وْت

۔ 3
� F

 اےنپ ںیئن
 

� اے؟ےت یسْت ایلِم3ِ 1ں رب وولں 
F 3
 

ونیت

) رکو۔۔20 الجل اظرہ( �ل رب دا  Fے ےئگ او۔ ےت اےنپ دبن ابR )دی3
F
ڑچ �ل  Fتمیق اب ویکں ےج   

 

 آاتیں 17وتں 15، 2، 1 اب��ب3کلسی3و1ں ۔8

ھے حیسم وموجد اے ےت۔1
ت  التش وچ روہو ج�ِ ویشاں دی  اعملِ اب��ال داب�3ں  الجےئ ےئگ ےت  �ل  Fحیسم دے اب 

 
R یسْت ےت  دخ�

اھٹیباے۔ ےجس اب~�ےس  رب دے 

ویشاں دے۔۔2 ایخل وچ روہو ہن یئپ درھیت داب�3ں  ویشاں دے  اعملِ اب��ال داب�3ں 

_____________________________________________________________________________________
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 اک دبن وہ ےک البےئ وی ےئگ او اہتڈے دالں  اCےت وکحتم  رکے۔15
 

ےت حیسم دا اانیمطن دیجے یئل یسْت
زگارروہو۔ رکش   

 
ےت یسْت

تحیصن۔16 �ل آسپ وچ میلعت ےت  Fیئ اب� Fل ونس دویو ےت امکل دااب� Fالکم ونں اےنپ دالں وچ رثکت اب حیسم دے 
زغالں اگؤ۔ تیگ ےت رواحین  �ل رب یئل زوبر ےت  Fرکو ےت اےنپ دالں وچ لضف دے اب

رکش  رکو۔۔17 �ل رکو ےت اودہے راںیہ  رب دا  Fں اب� Fاودن وسیع دے ابR
F

ھجک� رکدے او تش� دخ مک وج   � ےت الکم اب3

 

کی3و1ں 1۔9
Fھسلپ

ب 
 آاتیں 23 وتں 16 اب��ب5 

وخش روہو۔۔16 ) وےلی   رہ(

ہغ داع رکو۔۔17 � Fاب� الِب�ِ

رمیض اے۔۔18 ویکں ےج حیسم وسیع وچ اہتڈی اب��تی�  رب دی اہہی ای  رکش زگاری رکو  ) اک لگ وچ  رہ(

اھجبؤو۔۔19 روح ونں ہن 

اقحرت ہن رکو۔۔20 �ں دی  وبناب 

ڑھپ ولو۔۔21 یگنچ وہوے اوونہں  اسراب�3ں الگں ونں آزامؤ۔ڑہیجی 

) مسق دی دبی وتں ےچب روہو۔۔22 رہ(

لکل اب~�ک رکے ےت اہتڈی روح ےت دنج ےت دبن۔23 ہمشچ اے آپ ای اہتونں اب�� رب ڑہیجا اانیمطن دا 
بیع وفحمظ  رنہ۔ وپرے ےت ےب  وپرے   ( 3

 
رکیت وسیع حیسم دے آؤن  Rاودن 

F
اسڈے دخ
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تحص اسسنئ ےت 

 سب26، 24۔22 : 477۔1

کشے R روح وتں ٹھگ 
F
۔دنِج�ِ 3

� F
رپ امدے وچ ںیئن Rی اے 

F
C

دنْہ(   اے، دیجی ارفنادتی3  
F

ذاہتی �ن دی 
F
ایحیت، ااسن R امدا، 

F
دنِج�ِ

سکڈRی۔ 3 نب 
� F

رپاھچوناں ںیئن ےش دا 

�ن روح دا ااہظر اے۔
F
ااسن

17 )اسسنئ(۔14 :310۔2

) رکدی وطر ےت اظرہ(   دے 
F

ذاہتی پ ےت ومت وتں ربما،ایحیت ےت  وطر ےت،اب~� اسسنئ روح ونں رب دے 
رگدش رکداب�3ں ںین۔ ویشاں  اظنم وچ اسراب�3ں  �ن دے  اّیس�3 �ل  Fاے دیجے آےل دواےل مہ آیگنہ دے اب

9۔5 :71۔3
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�ں Ïٰہی اوصل،روح داب�3ں انبواب ہشیمہ اجری ردنہی اے؛رپ روح اب�3 اسراب�3ں دا ال ایخل   � اسری اتیلص دی اھچپن اب3
سکع CٹلÏ اے،ڑہیجا رصف  ) ال دحمود اوصل دے ا دحمود لکش وتں اب��رہ( ۔ اجن روح، رب، اخقل،رمکحان  3

� F
ںیئن

دی لیکشت رکدا اے۔

9۔30۔ 23۔5 :301۔4

رماد اے۔اےنپ آپ دے � اے یئپ ظفل رکف رکن وتں رکنچس  اسسنئ دی ہیک   ِ اتِیک3 ھجک� ولاکں ےن وغر 
یطلغ اے ےت اسی مہف وچ  �ن اےنپ آپ ونں وماد واھکیل ددنیا اے،رپ وماد دے اسی 

F
افین ااسن اب��رے،امدی ےت 

یئل اہہی امدی،اعریض اے۔

ذات اے،ےت اہہی ادبی وماد اب�3 روح دے اب��رے وغر رکدا �ن ایلص 
F
دوےج اب~�ےس،الافین،رواحین ااسن

وغر رکدا اے،ڑہیجا وادح ایلص ےت ادبی اولتیہ اجری Cےت  رشب آس ردھکے ںین۔ اوہ اوس الہٰی ا اے،دیجی 
�ین

F
�ن دی اتیلص ااسن

F
ویکں ےج رواحین ااسن ریغ واعض واھکیل ددنیی اے،  مہف یئل  افین  رکف  ردھکا اے۔اہہی 

ی اجدنی اے۔
) کی3ِت  ریصبت ونں واحض رکدی اے ےت اہہی سب الہٰی اسسنئ دے راںیہ اظرہ(

ایگنچیئ دے الص،روح �ن ونں رصف 
F
ٰہی لکش و وصرت اے،ےت ااسن �ن ال

F
ویجںی یئپ رب الص اے ےت ااسن

دیقعہ رواحین تقیقح وچ اجنی ای وہایئ اے۔اہہی  وخاشہ رینھک اچدیہی اے ےت  دے الص ہن یئپ امدے دی 
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1ں اک رب،اک C
 
ےلہپ مکح ونں وتڑدا اے یئپ وْت �ن اے، ےت اہہی  اّیس�3  � �ن دے وکل دواج وماد اب3

F
3 اے یئپ ااسن

� F
ںیئن

۔ 3
F

�ن ونں ںینم اّیس�3

�ن ونں رواحین دی اجبےئ امدی
F
وطر ےت،ےت ااسن ریغ واحض اب��دنشے دے  �ں وچ  یطلغ روح دی امدی وصراب  اہہی 

�  ِ اتِیک3  3
� F

�ل وصحمر ںیئن Fاجدنا۔روح ونں دحمودتی3  دے اب �  ِ اتِیک3  3
� F

دحمود ںیئن 3  وتں 
F
افتین 3  ونں 

F
افتین امگن رکدی اے۔ال 

3 اب~�اب�3 اجدنا۔
� F

ایخالں وچ ںیئن Rے وہےئ  Ï
F

اجدنا۔اوصل ودی

، 3
� F

Rی ںیئن وگادخ~   
F
انشتخ �ن دی 

F
�ن رواحین ےت ادبی اے۔ایلص ااسن

F
رپ ایلص ااسن اعریض ںین،  امدی دبن ےت ایسن 

  دی وعشری الدحمودتی3  ہن دبیل
F
انشتخ وپری  یتسہ ےت  ویکں ےج  لت�ھی اجدنی اے یئپ،  �ل  Fہکلب اسی واضتخ  اب

نکمم اے یئپ � Fوطر ےت اودہا اے ےت اہہی اب R رب لمکم ےت ادبی  اقمئ ردنہی اے۔دخ� اجن واال یھجمس اجدنی ےت 
وگا دویوے وج ایلص اے۔ ھجک� وی  �ن اج�ت3ہپ3ا� 

F
ااسن

23۔17 :467۔5

�ن دے
F
3 ہکلب ااسن

� F
�ن وچ ںیئن

F
) رکدی اے، ےت رب ونں ااسن ریغ وموجد اظرہ( اسسنئ اجن، روح ونں دبن وچ 

یطلغ سکڈRا اے اک  رتمک وچ وہ  دیقعہ یئپ وڈاھ  سکڈRا۔ اہہی  3 وہ 
� F

رتمک ںیئن ) رکدی اے۔ وڈاھ  سکعنم اظرہ( راںیہ 
3
� F

ایخل وچ ںیئن ہطقن اے یئپ اوصل اےنپ  �اکم وہ اجدنی اے۔ اجن دی اسسنئ وچ اہہی اک اصف  Fاے ڑہیجی اب
Rی۔

F
C

دنْہ(  3
� F

دکی ںیئن 3 اے، ےت امدے وچ 
� F

دحمود ںیئن �ن وچ 
F
Rا۔روح، اجن ااسن

F
C

دنْہ(
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دنج ےت دبن ومضمن:

31۔19 :466۔6

Rاواں دی االطصح اے۔ دنج اب�3 روح
F

Rاں دخ انمتش� اے دخ� ریغ  اجونں ےت رووحاں دی االطصح اودہاں ای 
سب رماد اے  دحمود دنج اے ہن روح اے۔ دنج اب�3 رو ح وتں  3 رکدی۔ہن وکیئ 

� F
�رہ ںیئن

Z
کِشے ول ااش العوہ  رب دے 

وہیدی قصپ3ا�ں ےن اسی � دے قصپ3ا�ں ےت  ذمابہ( سکڈRا۔ریغ  � اج   ِ اتِیک3  3
� F

دکی ںیئن عمج وچ  ہمج  (
 
ہڈRا رب اک ایسن، ےت اب3

رپیتس ےت رواتی3  دنسپی ، دنج ےت ایحیت امدے وچ اب~�یئ اجسکڈRی اے؛ےت تی�    F
ذاہتی یطلغ ونں اجری رایھک یئپ 

F وتں وھک رکن یئل ھتہ وچ
کنَکَ ڑی ونں  1 C

 
ںین۔مشت3حت  دی اسسنئ وْت دیقعاب�3ں دا ہجیتن  �ن دے انبےئ وہےئ 

F
ااسن

ہڈRے یگ ےت مشت3حت  اسی واضتخ  ونں اب3 کیھٹ واحض رکے  ےل ےک آؤدنی اے۔اسسنئ رب ونں  اھکپ 
Rا اے۔    

F
C

دنْہ( اگنچ انب رایہ  وطرےت  �ن ونں دبین،االخیق ےت رواحین 
F
یگ،ڑہیجا ااسن ) رکے  الہٰی اوصل ونں اظرہ(

10۔24 :122۔7

مہف یئل ےت اسسنئ وچ،ایحیت دبانل ایحیت ونں متخ رکددنیی اے؛رپ رواحین  مہف یئل،ہش رگ دی میسقت  امدی 
مہف اے۔ طلغ  )ی ردھکی اے ےت یتسہ ادبی وہ اجدنی اے۔اعریض ایحیت ووجدتی3  دا اک  ڑچ�

وپرے اظنم یطلغ رک دے ںین ڑہیجی وٹپیمل ےن وسرج دے  وہر رظنےی وی دبن ےت اجن دے اب��رے اوہ ای 
  یئل دبن ےت ایسن دے

F
اعموتی ںین یئپ اجن امدے دی  دض رکدے  Cےت  یتیک یس۔ اوہ اسی لگ ا دے اب��رے 
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� ابتہ رک داب  رظنےی ونں  وھجےٹ  ویشاں دے اب��رے  رظنےی وچ اب~�یئ اجدنی اے۔ایکلفیت اسسنئ ےن اامسین 
یگ۔ریف ایلص ابتہ رک دویوے  یطلغ ونں  ویشان اب��رے وڈیھ  اے، ےت رکنچس اسسنئ انیقیً اسڈے درھیت داب�3ں 

ویجںی یئپ یگ  3 رکے 
� F

) ںیئن
Z
Cےت ارب مہ آیگنہ ا یطلغ یتسہ دی  وٹپیمل دی  ) وہوے اگ۔  �ن دا اوصل اظرہ(

F
ایخل ےت ااسن

)بیت ونں اٹلÏ ددنیی اے ےت امدے ونں
 
3 رکدی، ڑہیجی اسیسنئ رب

� F
) ںیئن

Z
یطلغ ارب اجن ےت دبن دے اب��رے 

ولخمق مہ آگنہ  ریغ  �ن اسنسر دا اسرراب�3ں وتں وباتہ امڑا ےت 
F
�ں وج ااسن   ددنیی اے، اب 

 
اطتق Cےت اایتخر ےت  روح ا

نب اجووے۔

6۔25 :119۔8

وحااسں یئل اسی رھبوےس دی رظنم اسڈے  کلڈRاب�3ں وت3کھڈRاب�3ں وہےئ وکیئ دنبہ اہہی نم دا اے یئپ اہہی 
F
وسرج ن

یسمش دی ایکلفت اظنم  ملع  رحتک وچ اے ےت وسرج استک اے۔ویجںی  اخمتفل رکدا اے یئپ درھیت 
Rین دبتلی رکدا اے،اجنی ای رکنچس اسسنئ دنج ےت دبن دے ددی3 رظنےی ونں  �ین 

F
رحتک دے اب��رے ااسن

Cےت ااصحنر رکدا �ن ا
F
�ن یئل اعمون انبؤدنی اے۔اسی یئل اہہی ااسن اّیس�3 دبتلی رکدی اے ےت دبن ونں  قلعت ونں 

مہف ونں دحمود ،اھبونںی دویج وصرت وچ اہہی  3
� F

ھجک� ںیئن میلح اخدم وہون دے وسا  �ن دا  اّیس�3 اے ڑہیجا آرام دہ 
3 نم دے یئپ دنج

� F
) ایس اہہی ںیئن 3

 
رکیت Rوں  اکسں ےگ دخ�  3

� F
ھجمس ںیئن دکی وی  1ں 

F )اے۔رپ ایس اونہی3 )ارب� رکن دے رب�
لم اے۔دنج اب�3 روح رب اے؛ہن �

Z
یلقع وچ اش مک  �ن 

F
�ن وچ اے ےت اہہی یئپ ااسن اّیس�3  � امدے دے اب~�روں دبن اب3

اکعیس رکدا اے،ویکں ےج �ل ووجدتی3  ردھکا ےت اودہی  Fن دنج،رب دے اب�
F
دبنل واال ےت ادبی؛ےت ااسن
ہیبش اے۔ �ن رب دی 

F
ااسن
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29۔23 :114۔9

رپدہ ہیفخ  )ا ر ددنیی اے۔اہہی اجن ےت دبن وتں 
 

ذینہ رف 3 ہکلب 
� F

�ں ونں دبین ںیئن � اببس� رکنچس اسسنئ اسرے 
ےلم ااہبم ونں ورھکا قلعت ددسی اے، یتسہ دے رےل  �ل اسیسنئ  Fن دا رب دے اب�

F
اٹہؤدنی اے۔اہہی ااسن

لم رک ےک �
Z
�ن ونں اش

F
ٰہی اسسنئ وچ اکانئت ااسن الغیم دی وسچ ونں آزاد رکدی اے۔ ال ورھکا رکدی اے، ےت 

رواحین، مہ آگنہ ےت ادبی اے۔

16۔11 :210۔10

ایتیکں اجدناب�3ں رایہ ں  ( اظرہ( �ن دے راںیہ 
F
ہشیمہ یئل ااسن ا�ں  صلپ 

Fاہہی اجن داب�3ں وہےئ یئپ اجن ےت اودہاب�3ں ج
ریپ دےت، اجنی اوہ ڑگنلے ونں  نک دےت،   ونں اایھکں دایتں، وبےل ونں 

F
افش دیت، اےھن امیبر ونں  ںین، امکل ےن 

یگنچ یتکم دی  ٰہی ایسن دے اسیسنئ لمع ونں ول وچ ایلاب�3 ےت اوانہں ونں اجن ےت  Cےت ال �ں ا Fایخالں ےت دباب �ین 
F
ااسن

ھجمس دیت۔

� دورسا،(15۔8 :200۔11 )اب   

Rا اے۔
F

C
دنْہ(  � Fوبقل ہن رکن وچ ایساب Rا اے اوہ دبن دی واضتخ  

F
C

دنْہ( � الہ  Fڑہیجا وکیئ وی دنج ونں واحض رکن یئل اب
وصتر �ن رب دا 

F
ایحیت رب اے ےت ااسن یگ،ویکں ےج  ہشیمہ روہے  ےہ ےت  ہشیمہ امدے وتں آزاد یس،  ایحیت 
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3
� F

رشط ںیئن � ابتہ وہون دی  انف وہون اب3 3 ہکلب رواحین وطر ےت انباب�3 ایگ یس، ےت اودہے یئل 
� F

وہنجں امدے ںیئن اے، 
ھجک� 1 تش�  C

 
� اے۔ وْت Cےت اایتخر ِداب  ویشاں ا اینبں  1اوونہں اےنپ ھتہ داب�3ں  C

 
اھکلری ےن آایھک: ”وْت اے۔ زوبر دے 

� اے۔“ ھا�ں رک ِداب 
Ïی3ت) ریپا ہ اودہے 

18۔16 :273۔12

3 انباب�3۔
� F

�ن ونں لمکم، مہ آگنہ ےت الافین ںیئن
F
دکی ااسن اقونن ےت یبط اسسنئ ےن  �ں دے  Fامدے دے سب اب

Rا اے۔
F

C
دنْہ( Rوں روح دی رگناین وچ  Rا اے دخ�

F
C

دنْہ( �ن اودہوں مہ آگنہ 
F
ااسن

)ض
F

روزاہن دے رف
Rی وولں Ï ریمی رکیب ادی3

روز اہن دی داع

سح~پ3ا�یئ، ایحیت ےت ٰہی  یہ آوے؛‘‘ ال �
Z
’’ریتی اب��داش ) روز اوہ اہہی داع رکے:  )ض اے یئپ رہ(

F
) رنک دا اہہی رف رچچ دے رہ( اسی 

ایپر �ں دے  Fاب�
F
لکن اجن؛ ےت ریتا الکم اسرے ااسن ھو1ں 

اقمئ وہوے، ےت اسرے اب~�پ می3ت  تنطلس ریمے ادنر  ایپر دی 
ونں وداھوے، ےت اوانہں اCےت وکحتم  رکے۔
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ونیملیئ، آرلکیٹ  ۔4، نشکیس VIIIرچچ 

دصقماں ےت امکں دا اک اوصل

3 رکےن اچدیہے۔
� F

) ںیئن
Z
Cےت ارب کشے رنک دے دصقماں اب�3 امکں ا رچچ دے  قلعت امدری  ذایت  اخمتفل ےت ہن وکیئ  ہن وکیئ 

رپاہ دنبی، چ~ی  Cس پ ونں رد رکداب�3ں وہےئ،  یحیسم اسدسنئان اب~� ایپر ای وکحتم  رکدا اے، ےت اک  ٰہی  اسسنئ وچ، سب ال
رچچ دے اسرے رانکں ونں نب دا اے۔ اسی  رپاھچوناں  ھپ3ا�ں سح~پ3ا�ایئں دا 

Ïِمت ایپر داب�3ں  �ل  Fاعمیف اب ریخات دنسپی ےت 
) دنی

Z
نیل ےت طلغ ارب )اں ونں 

Z
الصوحاں، طلغ ارب ذماتمں،  صفپ3ا�ں، 

Fمی وگایئں ،   F
Z 3 نشیپ~ رطاں داب�3ں  طلغ  اسرے اب~�اب~�ں وتں، 

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

ونیملیئ، آرلکیٹ  ۔1، نشکیس VIIIرچچ 

ی
Cشت  )ض یئل ج~

F
رف

الخف اےنپ آپ ونں ایتر رےھک، ےت الصوحاں دے  ذینہ  ) روز اجراحہن  )ض اے یئپ اوہ رہ(
F

) رنک دا اہہی رف رچچ دے رہ( اسی 
رظن ادناز رکے۔ اودہے امکں دے راںیہ دکی  دکی ب�ھCلے ےت ہن  )اضں ونں ہن 

F
�ں یئل اےنپ رف Fاب�

F
اقدئ ےت ااسن رب، اےنپ 

وصقر وار وہوے اگ۔  � وصقر اب3 ےب  اودہا ااصنف وہوے اگ، اوہ 

ونیملیئ، آرلکیٹ  ۔6، نشکیس VIIIرچچ 
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