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2021 ونجری، 3اوتار

رب  ومضمن۔

��ب 6یتنگ  رہنسی نتم:  اب آاتیں26وتں 24   

________________________________________

&اودن اانپ ڑھکما ریتے اےْت اکمچووے ےت ریتے اےْت رہماب��ن
'

.تک دویوے ےت وفحمط رےھک۔ دخ 1ں رب�
' 2
3

&اودن ونیت
'

”دخ
1ں السیتم ےشخب۔“ 

' 2
3

&اودن اانپ ڑھکما ریتے ول وتمہج رکے ےت ونیت
'

روہوے۔ دخ

________________________________________

 آاتیں 5وتں 2 اب��ب2ی2سعی2ا� ہ وجایب ڑپاھیئ:

73 اب��ب4فلپOی2و1ں   آتی2

&اودن دے رھگ دا اہپڑ اہپڑا ں داب�2ں وچایٹں اےْت انباب�2 اجووے اگ ےت۔2
'

اریخی داہیڑاب�2ں وچ اجنی وہوے اگ یئپ دخ
ی2لی2ا�ں وتں ااْچ وہوے اگ ےت اسراب�2ں وقامں اوےھت اڑپن ایگں۔

j ٹ

ے ینعی وقعیب دے۔3
oیpھپ.j Oاودن دے اہپڑ اےْت ڑچ&

'
3 اسراب�2ں ااتْمں آؤن ایگں ےت آنھک ایگں یئپ آؤدخ vہکلب وبتہ 

رب دے رھگ وچ دالخ وہےیئ ےت اوہ اسونہں ااینپں راوہاں دےس اگ ےت ایس اودہاب�2ں راوہاں وچ الچں ےگ
2 وتں اصدر وہوے اگ۔

�
.میلش &اودن دا الکم رب2

'
ویکں ےج رشتعی صی2و1ن وتں ےت دخ
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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 قبس2021 ونجری، 3اوتار    |2   ہحفص
رب  ومضمن:

3 اسراب�2ں ااتمں ونں ڑھجےک اگ ےت اوہ ااینپں ولتاراں۔4 vےت وقامں دے واکچر اوہ دعاتل3 رکے اگےت وبتہ 
ونں وتڑ ےک اھپےل ےت اےنپ اھبایلں ونں وسنہےئ انب نیل ےگ ےت وقم اےْت وقم ولتار ہن الچووے یگ ےت اوہ ریف

� ہن سکھن' ےگ۔ ' رکاب' دکی گنج�

&اودن دی ول وچ ےئلچ۔ ۔5
'

اے وقعیب دے رھگاےن آؤ ایس دخ

. اے اہتڈے دالں ےت ایخالں ونں حیسم وسیع وچ وفحمظ۔7 vےت رب دا اانیمطن ڑہیجا ھجمس وتں اب��لکل اب��رہ
رےھک۔

دریس وظع

اب��لبئ ووچں

113: 29زوبر ۔1  آتی2

.تک دویوے اگ۔۔11 &اودن اینپ اتم3 ونں السیتم دی رب�
'

&اودن اینپ اتم3 ونں زور ےشخب اگ۔ دخ
'

دخ

13اب��ب25اابحر ۔2  آتی2
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&اودن ےن انیسہ دے اہپڑ اےْت ومیسٰ ونں آایھک،۔1
'

دخ

 

 آاتیں 13، 12، 8)وتں:(، 6، 4، 3 اب��ب26اابحر ۔3

 ریمی رشتعی اےْت ولچ ےت ریمے امکحں ونں ونم ےت اوانہں اےْت لمع رکو۔۔3
3

ےج یست

�ج دیپا وہوے اگ ےت دیمان دے ْرھک۔4 ےت ںیم اہتڈے یئل وےلی رس ہنیم وراھوناں اگ ےت درھیت وتں ااب'
پOھی2لن' ےگ۔

2 ڈراوے اگ۔۔6
o '

 وسونو ےگ ےت اہتونں وکیئ ںیئن
3

2 کلم وچ انم اشخبں اگ ےت یست
Üےت ںیَم 

j.ن ےگ ےت اہتڈے۔8 .ار ونں دھکرب2
' vےت اہتڈے جنپ دنبے وس ونں ردیگن ےگ ےت اہتڈے وس دنبے دس رہ 

�ل اہتڈے اےگ اےگ امرے اجن ےگ۔ .ی ولتار اب' ورب2

 ریمی وقم وہوےگ۔۔12
3

2 اہتڈے واچےل رٹاب�2 رھپاب�2 رکاں اگ ےت اہتڈا رب وہوناں اگ ےت یست
Üےت ںیَم

 اوانہں دے الغم ہن روہو۔13
3

&اودن اہتڈا رب واں ڑہیجا اہتونں رصم کلم وچں اسی یئل ڈکھ ایلاب�2 یئپ یست
'

2 دخ
Üںیَم

2 اہتڈے وجوے داب�2ں وچاب��ں وتڑدëایتں ےت اہتونں دِسë&اھ ڑھکا رک ےک الچاب�2۔
Üےت ںیَم

 )وتں15 )آاب�2(، 14 )وتں الہپ(، 14، 12، 9، 6 )وتں:(، 4 )وتں دواج(، 3، 1 اب��ب20 وتارخی 2۔4
 آاتیں 30، 22وتں 20، 18، 17وجنپاں(، 
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�ل۔1 �ل یئک ومعاینں ےن وہیسفط اب'  اپ2ہد&ے دعب اسی رطاں وہایئ یئپ ینب ومآب ےت ینب ومعن ےت اوانہں دے اب'
ی۔

کپë2ت3 j.اھیئ  Oڑلن یئل ڑچ

اطتل� وہایئ۔۔3 &اودن دا 
'

ےت وہیسفط ڈر ےک دëولں دخ

گن' یئل اےھٹک وہےئ۔۔4
می' دمد  &اودن وکولں 

'
ےت ینب وہیداہ دخ

؟ےت ہیک وقامں داب�2ں۔6 2
o '

1ں ای آامسن اےْت رب ںیئن ْ
3
ہیک وْت ویپ دادے دے رب  &اودن اسڈے 

'
ےت آایھک اے دخ

ھتہ وچ اپ2ہد&اں یئپ وکیئ دقرت ریتے  ؟زورےت  2
o '

1ں ای ںیئن ْ
3
وْت وکحتم3 رکن واال  مملکی3ا�ں اےْت  اسراب�2ں 

2 رک سکد&ا۔
o '

ریتااسانم ںیئن

اکل ےت ایس اسی رھگدے اےگ ےت ریتے۔9  � دیجاں ولتار اب�2 آتف اب�2 واب�� اب2 ےج وکیئ الب اسڈے اےْت آاجوے 
.اب�2د رکاں

'
رف ھو1ں 

ت3پ2ت3 �ں اسی رھگوچ اے(ےت ایس اینپ تبیصم وچ  اےگ ڑھکے وہواں ےگ )ویکں ےج ریتااب'
اچب ولںی اگ۔ 2 اگ ےت 

'
ںینْْس 1ں  ْ

3
ےگ ےت وْت

اقمےلب وچ۔12 2 رکںی اگ؟ویکں ےج اسی وڈےھ اوبنہ دے 
o '

1 ں اوانہں دی دعاتل3 ںیئن ْ
3
اے ریم ے رب ہیک وْت

ہیک رکےیئ 2 ردھکے ےت ہن ایس اہہی اجن دے آں یئپ 
o '

3 ںیئن
3
اطتق ھجک�  j.ھ آؤدنا اے ایس  Oڑہیجا اسڈے اےْت ڑچ

لگی2ا�ں ںین۔ ہکلب اسڈاب�2ں ااھکں ریتے اےْت 

�زل وہیئ۔۔14 &اودن دی روح اب'
'

نب زرکاب�2ہ۔۔۔۔۔اےْت دخ رخیی الی  ریف امجتع3 دے واکچر 

ونس۔۔15  اسرے 
3

�ہ وہیسفط یست
�
دنشو!اے اب��داش 2 دے اب��

�
.ومیلش لگی2ا� اے اسرے وہیداہ ےت رب2 ےت اوہ آنھک 
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O اچپ ڑھکے۔17 Oنب ےک پچ اطقر   
3

!یست 2
�

.ومیلش 2 ےئپ اگ۔اے وہیداہ ےت رب2
o '

� ںیئن ڑلاب' اہتونں اسی اھتں وچ 
.ااسں ہن وہو۔لک اوانہں دے vل اے وویھکی۔وخف ہن رکو ےت رہ� &اودن دی یتکم ڑہیجی اہتڈے اب'

'
روہو ےت دخ

�ل اے۔ &اودن اہتڈے اب'
'

اقمےلب یئل ولکن ویکں ےج دخ

2 دے رنہ واایلں ےن رب۔18
�

.ومیلش ھْکی2ا� ےت اسرے وہیداہ ےت رب2 ج�  . 2
3
رکیت ٹْْسj ےک درھیت  ےت وہیسفط رس 

�۔ 3 ë2اتِیک دجسہ  گ ےک اوونہں  ëدے اےگ ڈ

.ن وےلی وہیسفط ےن ڑھکے وہ ےک۔20 ْ
j
ےئگ ےت اوانہں دے رب لکن  3 وقتع ونں 

�
ڑتےک اھْٹ ےک دٹْس ےت اوہ 

ے اجوو
اقمئ کپë2ی3  ْ &اودن اےنپ رب اےْت اامین روھک ےت یست3

'
1۔دخ

'
ونْْس 2 دے اب��دنشوی!ریمی 

�
.ومیلش آایھک اے وہیداہ ےت رب2

اکایمب وہو ےگ۔   ْ �ں دا نیقی رکو ےت یست3 2 �
'
ایبن ےگ۔اودہے 

.دے۔21 ْ
j
رکشل دے اےگ اےگ رب � ڑہیجے  3 ë2اتِیک رقمر  � ےت اوانہں ولاکں ونں  3 ë اتِیک2 وشمرہ  �ل  &وں اوےنہ وقم اب' ےت دخ�

رکش زگاری رکو &اودن دی 
'

دمح رکن ےت آنھک یئپ دخ �ل اودہی  ë دقتس دے اب' تیگ اگن ےت نسْْح' &اودن یئل 
'

وہےئ دخ
. اے۔ 2

3
رکیت ہشیمہ  ویکں ےج اودہی رتمح 

ریعش دے اب��دنشاب�2ں۔22 &اودن ےن ینب ومعن ےت ومآب ےت وکہ 
'

ےگل ےت رب دخ دمح رکن  &وں اوہ اگؤن ےت  دخ�
ےئگ۔ �،ےت اوہ امرے  نیمک واایلں ونں اھٹب دëاب3 ےھ آرےئہ یس  .j Oےت ڑہیجے وہیداہ اےْت ڑچ

ویسں اامن یشخب۔۔30 �Oےت وہیسفط دی تنطلس وچ انم رایہ ویکں ےج اودہے رب ےن اوونہں اچروں اب

143 اب��ب7 وتارخی 2۔5  آتی2
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&ار۔14 نب ےک داع رکن ےت ریمے ددی2 �ں وتں اوھکادنے ںین اخاسکر  ریف ےج ریم ے ولک ڑہیجے ریمے اب'
اعمف ë.ن ےت ںیم آامسن وتں نْْس' ےک اوانہں دا اب�Oپ  Oرِھپ .اب�2ں راوہاں وتں  اطتل� وہون ےت ااینپں رب�ْ دے 

احبل رکاں اگ۔ رکاں اگ ےت اوانہں دے کلم ونں 

 آاتیں 18، 17 اب��ب32ی2سعی2ا�ہ ۔6

ہشیمہ دا آرام و اانیمطن وہوے اگ۔۔17 3 دا لھپ 
3
دصاتق 3 دا ااجنم حلص وہوے اگ ےت 

3
دصاتق  ےت 

�ں۔18 اکایشاب' ےب رطخ رھگاں و چ ےت آوسدیگ ےت آاسشئ دے  �ں وچ ےت  اکماب' ےت ریمے ولک السیتم دے 
وچ رنہ ےگ۔

 آاتیں 21 وتں 19، 15 اب��ب57ی2سعی2ا�ہ ۔7

دقوس اے اہہی آدھکااے یئپ ںیم۔15 �ں  دیجا اب' اقمئ اے   . 2
3
رکیت ہشیمہ  اعیل ےت ااْچ اے ےت   ویکں ےج ڑہیجا 

.وانتں
'
رف �ں وجں  .ونت اے اب3

'
رف ہتسکش دل ےت  �ل وی ڑہیجا  اقمم ےت رانہں واں ےت اودہے اب' دقمس  اےْچ ےت 

دی روح ونں زدنہ رکاں ےت ہتسکش دالں ونں ایحیت اشخبں۔

ابلں دا لھپ دیپا رکدا آں،السیتم،السیتم اوونہں ڑہیجا دور اے ےت۔19 &اودنآدھکا اے یئپ ںیم 
'

رب دخ
اوونہں ڑہیجا وکل اے ےت ںیم اوونہں تحص اشخبں اگ۔

. ےت دنگ ااھْچدلا اے۔۔20 jکڑ ëOچ ین  �Oدیجا اب .ار اے 
3
رف ےب  '.ن ےت  ہشیمہ ومڑچ� دنمس روارگن ںین ڑہیجا  . ےت  رپ رشرب2
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۔۔21 2
o '

.اں یئل السیتم ںیئن ریما رب آدھکااے یئپ رشرب2

 آاتیں 2، 1 اب��ب59ی2سعی2ا�ہ ۔8

2 یئپ نْْس' ہن ےکس۔۔ 1
o '

نک اھبرا ںیئن اچب ہن ےکس ےت اودہا  2 وہوے اگ یئپ 
o '

� ںیئن jوھچاب ووھکی رب دا ھتہ 

&ایئ رکدëیت اے ےت اہتڈے اب�Oاب�Oں ےن۔2 دباکری ےن اہتڈے ےت اہتڈے رب دے واکچر دخ� ہکلب اہتڈی 
2 نْْس' دا۔ 

o '
� اپ2ہد&اں یئپ ںیئن 3 ë اتِیک2 وپش  اوونہں اہتڈے وتں روح 

 )ویکں( آاتیں 9، 6، 5 اب��ب1جج�ّی ۔9

وغررک۔۔5 ْ اینپ روح اےْت  ْ' رب االوفاج اہہی آدھکااے یئپ یست3
vنْہ  ےت 

۔6
ْ 2 پ�ج�ھد&ی۔یست3

o '
ایپس ںیئن رپ  &ے او  ë

' 2 Oدِنیپ  ْ ۔یست3 2
o '

ھد&ے ںیئن رپ رج� اھکدنے او   ْ رپ وھتڑا وڈایھ۔یست3  � 3 وباب2 vوبتہ ْ یست3
یلیھت وچ یھٹک رکدا اے۔ .دوری وسراخ دار 

'
زم .دور اینپ 

'
&ے ےت زم

'
ْ

vدنْہ  2
o '

رپ رگم ںیئن ڑپکے اب�Oؤدنے او 

. وکیئ اےنپ رھگ ول۔9 vان اے ےت اہتڈے ووچں رہ. رب االوفاج اہہی آدھکااے ویکں؟اسی یئل یئپ ریما رھگ ورب2
� اجدنا اے۔ 2

'
ایسن

 آاتیں 9وتں 6 اب��ب 2جج�ّی ۔10
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.۔6 رحبورب� . اک واری ریفآامسن ےت درھیت ےت  2
3
رکیت  . وھتڑی درب2 وفاج اہہی آدھکااے یئپ ںیم   ویکں ےج رب اال 

الہ دویاں اگ۔ ونں 

الج ل۔7 ویشاں آؤن ایگں ےت ںیم اسی رھگ ونں  رموغب  الہدویاں اگ ےت اوانہں داب�2ں  ںیم اسراب�2ں وقامں ونں 
ومعمر رکاں اگ رب االوفاج آدھکا اے۔  �ل  اب'

وفاج آدھکااے۔۔8 � ریما اے رب اال  اچدنی ریمی اے ےت وساب'

اکم ن۔9 ےلہپ رھگ دی روقن وتں وبیتہ وہوے یگ رب االوفاج آدھکااے ےت ںیم اسی  ےلھچپ رھگ دی روقن  اسی 
وفاج آدھکااے۔ وچ السیتم اشخبں اگ رب اال 

تحص اسسنئ ےت 

1۔8 :465۔1

وسال۔ رب ہیک اے؟

تبحم اے۔ سچOی2ا�یئ،  دحمودایسن، روح، اجن، اوصل، ایحیت،  ٰہی، ایلعٰ، ال  دبین، ال ریغ  وجاب۔رب 
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ظفل ںین؟ رتمادف  ہیک اہہی االطصوحاں  وسال۔ 

ت3 ونں اکملی2 . ےت  vٰہی دی رطفت، وجرہ ںین۔ اپ2ہد&ا دصقم ال وحاہل ددنیے  یج۔ اہہی اک قلطم رب دا  وجاب۔اہں 
یکین وریغہ ںین۔ صلی3ا�ں ااصنف، رمح، ایسن، 

خ' � وی اے۔ رب داب�2ں  . رکاب' vاظرہ

ےہ اے؟ � اوصل  وسال۔ہیک اک وتں ودھ رب اب2

ہمہ اجیئ یتسہ 2 اے۔اوصل ےت اودہا ایخل اک اے،ےت اوہ اک رب،اقدرقلطم،ہمہ داین ےت 
o '

وجاب۔ںیئن
�ن ےت اسنسر اے۔

'
رپاھچوناں ااسن اے،ےت اودہا 

12۔9 :516۔2

�ل یکین اب' �ل، رب  �ل، سچOی2ا�یئ رایتس اب' 3 اب' ایحیت ووجدتی2 ہیبش اےْت انبؤدنا اے۔  ویشاں ونں اینپ  رب اسراب�2ں 
ںین۔  3 رکدے  انعتی2 &ا اے، ڑہیجے اینپ السیتم ےت االقتسل ونں 

'
ْ

vدنْہ سکعنم 

13۔4 :328۔3
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ایحیت الّّک�ای الص  ایگنچیئ ےت  ہک رب   & ںین،دخ� ایگنچیئ دے ریغب زدنہ رہ سکد&ے  �ن دھجمسے ںین یئپ اوہ 
'
ااسن

افش مہف ردھکاب�2ں وہےئ ڑہیجا یتکم ےت  ٹھگ  ٰہی اوصل دے اب��رے  دنہا اے؟اوس ال اے۔ےت اپ2ہد&ا ہجیتن ہیک 
ایطلغں الص پ،امیبری ےت ومت وتں راہیئ اب�O سکد&ے ںین۔اہہی  �Oل اب� رصف اامین دے اب' �ن 

'
ددنیا اے،ااسن

j.ے رانہ ْ �ل ڑچ� �ں دے اب' �اب'
'
.،اےھتی اب�2 اسی وتں دعب، ااسن 2

3
رکیت دنہاب�2ں،ےت اوانہں ونں اودہوں   2

o '
وچ اجنی ابتہ ںیئن

�ل رب دے دیجے اب' &ے 
'
2 اب�O دنیل2

o '
. اوہ اسسنئ وچ رب دے ایلص ادراک ونں ںیئن 2

3
رکیت &وں  اچدیہا اے دخ�

. رکدا vت3 دے اب��رے وڈایھں خقی2قی3ا�ں ونں اظرہ اکملی2 ںین ےت اہہی اودہی  دنہاب�2ں  طلغ ایمہفں  �ن داب�2ں 
'
اب��رے ااسن

اے۔

31 )ےج(۔26 :329۔4

3 دے راںیہ السیتم یئل وکشش رکن 2
'
مج�ھن' ےت اوہ رواحتین

س
اتکں  . عبنم ونں اسراب�2ں رب� �ن اےنپ ایلص 

'
ےج ااسن

اخمتفل 3 دی  2
'
&ی اے، رواحتین

'
ْ

vدنْہ ایسن رغق وہیئ  دیجے وچ امدی  ہی ڈویگن وہوے یگ 
ت' خ� یطلغ  رپ اوہ  ےگ؛ 

&ی۔
'
دنیل2  2

o '
یطلغ سچOی2ا�یئ ونں نم ںیئن . یئپ  2

3
رکیت  & & وہوے یگ، دخ� دشدی2 اوینہ ای 

18۔7 :324۔5

وصتر . ایس رب دا ایلص  2
3
رکیت 2 وہ اجدنے، او س وےلی 

o '
3 وباتہ واحض ںیئن 2

'
�ن دی الافتین

'
. مہ آیگنہ ےت ااسن 2

3
رکیت &وں  دخ�

رمکحاین رکے اگ اھبونںی اہہی سچOی2ا�یئ وہوے اب�2 اکعیس رکے اگ ڑہیجا اودہے اےْت  دبن اودہی  2 اب�O سکد&ے ےت 
o '

ںیئن
ایلم رہ ےت الستم3 روہںی اگ۔“ �ل  دیقعہ، روح وہوے اب�2 امدہ۔ اسی یئل، ”اودہے اب'  � ایسن وہوے اب2 یطلغ، 
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الّّک� رب ای ایحیت اے اوہ راہ دسیھ مہف ول ےل اجدنی اے یئپ  3 روہو۔ڑہیجی راہ اسی  Oتسچ اچالک،اسدہ ےت 
پ،امیبری ےت ومت اےْت اسونہں حتف اب�Oؤین �Oڑلایئ اے،دیجے وچ اب �ل اک  دبن دے اب' ےت وسڑی اے۔ اہہی 
ایحیت اچدیہی اے اھبونںی اےھتی اب�2 اپ2ہد&ے وتں دعب، انیقیاسی وتں الہپں یئپ ایس روح دے دصقم،اب�2 رب وچ 

۔
o
. اڑپ ےئکس 2

3
رکیت احلص رکن 

5۔23، 15۔5 :265۔6

� اچدیہااے ےت اوانہں دے دصقم ےت ااسحس رواحین وہون ےگ،اوانہں ونں �ن ونں رب ول وتمہج وہاب'
'
ااسن

� اچدیہا انمٹْس� ادراک اب�Oؤاب' یہ دا  � '
3
� اچدیہااے،ےت الانتم ڑینے ایلاب' .یق دے 

3
رشتاحیں ونں رب یتسہ داب�2ں 

� اج وے۔ 3 اتِیک2 متخ  3 ونں  2
'
افتین �ں وج اب�Oپ ےت  اے،اب3

�ن
'
ریغب اولتیہ وچ ااسن ک رکداب�2ں وہےئ،کسے وےلیس دے  .

3
مہف،روح دے امدے ونں رب یتسہ دا اہہی اسیسنئ 

اھچنور  3 . ارفنادتی2
3
�ن اےْت اک وعیس رب

'
الصح ددنیا اے،رپ ااسن دشمگیگ دی  3 دی 

'
انشپچ دے ْرےھک نپ ےت اودہی 

ایپر ےت اک ااْچ ےت وہر لقتسم انم اطع رک دا اے۔ .ہ،وعیس 
o
رکدا اے،ینعی اامعالں ےت ایخ الں دا اک وڈاھ دارب

2
o '

وخااشہں احلص ںیئن وخیش یئل واوا  � ےت رواحین  3 اتِیک2 وکسن دے اصقنن ونں وسحمس  ین  �
'
ہے ااسن

خ*ت' ڑہیکا اے 
�تف رک . یئپ اسی وتں الہپں یئپ ایس اوہ دراب2 2

3
رکیت احلص وہدنا اے اوھتیں  وکسن  ایگنچیئ دے دعب  ایتیکں؟اÜامسین 

3 دالں دی vاصقنن وبتہ وخایشں د ا   آاسں ےت 
' قلعت ردھکا اے۔زینیم2 �ل  تبحم دے اب' دے ڑہیجاایسن ےت 
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ںین افین  وخایشں  ںین یئپ ادراک داب�2ں  افیلکتں اسونہں ددساب�2ں  نھ وایل راہ رونش رک دی اے۔مہف داب�2ں  .j Oڑچ
وخیش رواحین اے۔ ےت اوہ 

چھک ےک دور رکدے ےت روح دے دیقعاب�2ں ونں  . فطل  ْOوھجےٹ رب ںین،ےج اوہ  شخب  افیلکتں تحص  مہف داب�2ں 
�دامن“رک دی اے۔اجنی ای

�
اش یگنچ اے ےت ”دل ونں  ےھتج رب دی ولخمق  تبحم دیپا رک دے ںین،  مہف وتں 

ھکیل 3 ےت  �ن دی ایْچ ارفنادتی2
'
3 دا رس ملق رک دی اے،ااسن یطلغ،امدتی2 دیجے وتں سچOی2ا�یئ  اسسنئ دی ولتار اے 

ونں اھتں ددنیاب�2ں وہےئ۔

16۔5 :540۔7

ھجک� ٹْس�  2 ای رب اہہی 
Üاخقل واں۔ ںیَم 2ر.ے دا  ی

ی' vہ ی2سعی2ا�ہ وچ ایس ڑپدھے آں: ”ںَمÜ ای ول ونں انبؤن واال ےت 

1ں ٹھگ
' اختیص وچ اونہی2 1ں اسےنم ایلؤدناب�2ں وہےئ ےت اپ2ہد&ی  

' یبن ےن اونہی2 &وں  رپ دخ� رکن واال واں؛“ 
�اے۔ دنی وحاہل دëاب3 اقونن دا  ٰہی  ڑھباکؤدناب�2ں وہےئ ال دبی دے ااہتنیئ دعم اےْت اامین ونں  رکداب�2ں وہےئ، 

دبی، دوھےک &وں  ایمیکیئ امدے دے اامعتسل وچ، دخ� وپوے اگ۔ االخیق   � الہاب' ہہت ونں  ونں اصف رکن یئل دنگی 
منج دبی ونں  یملع وچ اہہی ھجمس سکد&ے آں یئپ رب ےن  � اجدنا اے، ایس اینپ ٹھگ  �اینں ونں ڑھباک دëاب3 �

'
اسن داب�2ں 

.اں ونں اسےنم
�
اہند اب�Oپ ےت اپ2ہد&ے ارب �م  رپ اسونہں اہہی اجانن اچدیہا اے یئپ رب دی رشتعی اب' � اے؛  دëاب3

انف رک 3 ونں 
3
اطتق پ رکن یئل اسی  �Oدبی داب�2ں اسراب�2ں اسحں ونں ےت اب سب اسی یئل یئپ سچOی2ا�یئ  ایلؤدنی اے، 

ےکس۔
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31۔25 :225۔8

ٰہی ایسن �ں ونں ال ذہمب راحجاب' ' واےل  O
' Oں وچ ںیئن� وصراب3 ہشیمہ ملظ داب�2ں وناب�2ں  نمج واےل ےت  ایسن وچ  افین 

�اچدیہا اے۔ '
j
j ےک انٹْْس ْ Oوھں تی & jڈْْم دے لمع دے راںیہ 

ںین ےت اپ2ہد&ے وتں ااجنن ںین یئپ اینپ دیق وچ  مہف دی  ےلہ وی امدی  &اب�2ں  j دی�ْ لسن دے دنبے ےت  ےطخ ےت   . vرہ
آزادی ویکںی اب�Oےیئ۔

17۔5 :226۔9

اقدص رحتکی2 دے  & اسی ونںی  وگجن دی اے، دخ� ہقی دے الغم وولں رب دی آواز اج وی اسڈی درھیت وچ  .
'
ارف

وپری �ن دے وقحق دی 
'
وطر ےت ااسن رتپ دے  ، رب دے 

'
رْْس. وارگن ینْْس اینبدی  اسنسر دی آزادی دے  دی آواز 

ین ایسن �
'
.اب�2ں ااسن jڑک امیبری ےت ومت داب�2ں  پ،  �Oاطمہبل ردھکاب�2ں وہےئ یئپ اب بلط رکداب�2ں وہےئ، اہہی  وظنمری 

2 ہکلب حیسم دی
o '

�ل ںیئن رجنخ اب' وہل ےت   ، 2
o '

' دے راںیہ ںیئن ین گنج� �
'
یتج اجووے ااسن وتں تخس وہن ےت اپ2ہد&ی آزادی 

ٰہی اسسنئ دے راںیہ۔  ال
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ٰہی دوعاب�2ں اےْت انباب�2 اے۔اہہی 1ں اوےنہ ال
' وقحق دی اک ایْچ اھتں انب ےک ریھک اے، ےت اونہی2 ین  �

'
رب ےن ااسن

ہا�ں وتں
�ل خ�ت' ےئگ ہکلب ”درھیت اےْت اوانہں دنباب�2ں اب' 2 انبےئ 

o '
دیقعاب�2ں دے راںیہ ںیئن  � �راب�2ں اب2

�
دوعے ااش

�ل۔ رایض وہوے حلص“ دے ااہظر اب'

 )وتں؛(10۔7 :232۔10

ملد&ی اے۔ 3 سب رکنچس اسسنئ وچ 
'

یتسہ دے دوعاب�2ں دی امضتی ہشیمہ دی  مہ آگنہ ےت 

نکمم ایگنچیئ  ھجک� وہ سکد&ا اے“،روح یئل اسری  ٹْس�  ولعمامت ددنیا اے یئپ ”رب وتں  الکم اسونہں اہہی 
اے؛

20۔12 :96۔11

اخمتفل ےت اموییس وہوے اطاتقں دا ااھکڑانب رایہاے۔اک اب�Oےس ےت اےھتی  اصتمدم  گ وی  چ� نہ اہہی امدی 
پ،امیبری ےت ومت دے �Oیفلت اب دیقعاب�2ں دی  ہک دوےج اب�Oےس اےھتی اسسنئ ےت انم وہوے اگ۔امدی   & یگ؛دخ�
. ونںی دوراں 2

3
رکیت . وہون  vاظرہ �ل ویھکی اج ےکس یگ ڑہیجے اےنپ دعم دے  �گنہ ےت اوسفس دے اب' طحق ےت واب��،اب3

اخمتفل &وں اسری  ی2ا�ں، دخ�
o
گپ . اجری رنہ  2

3
رکیت یطلغ دے اخےمت  رپاشیاینں  وبقل رکدے ںین۔ اہہی  ونں 

.پ رک یئل اجوے یگ۔  j vل رہ� سچOی2ا�یئ اب' رواحین 
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12۔6 :323۔12

یتیک اجدنی دمد  زیکیگ ول اسڈے ودنھ وچ  �Oزی، انم ےت اب� �
3
المتم3 دے راںیہ راانٹْس تبحم دی تحص دنی وایل 

امکں ونں وت2کھد&اب�2ں وہےئ، ایس ْردکے سچOی2ا�یئ دے وبےتہ  ںین۔  �ن  �
'
�زی اسن 2

3
اے، ڑہیجے اسسنئ دے اانتم

& وچ . الدحمود ایخل ودخ� 2
3
رکیت &وں  . اےگ وددھے آں دخ� 2

3
رکیت آں، رب دی اڈکی2 رکدے آں۔ ریف ایس اوس وےلی 

2 اْڑااب�2 اجدنا۔
o '

. ااْچ ںیئن 2
3
رکیت الجل  ٰہی  ریغ دصمہق رظنےی ونں ال 2 آؤدنا، ےت 

o '
ںیئن

.ض
'
رف روزاہن دے 

&ی وولں j ریمی رکیب ادی2

روز اہن دی داع

سچOی2ا�یئ، ایحیت ےت ٰہی  یہ آوے؛‘‘ ال �
�
’’ریتی اب��داش . روز اوہ اہہی داع رکے:  vض اے یئپ رہ.

'
رف . رنک دا اہہی  vرچچ دے رہ اسی 

ایپر �ں دے  �اب'
'
لکن اجن؛ ےت ریتا الکم اسرے ااسن ھو1ں 

مپ2ت3 اقمئ وہوے، ےت اسرے اب�Oپ  تنطلس ریمے ادنر  ایپر دی 
وکحتم3 رکے۔ ونں وداھوے، ےت اوانہں اےْت 

ونیملیئ، آرلکیٹ  ۔4، نشکیس VIIIرچچ 
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دصقماں ےت امکں دا اک اوصل

2 رکےن اچدیہے۔
o '

. ںیئن
�
امکں اےْت ارب  � کسے رنک دے دصقماں اب2 رچچ دے  قلعت امدری  ذایت  اخمتفل ےت ہن وکیئ  ہن وکیئ 

رپاہ دنبی، ْسجOی  پ ونں رد رکداب�2ں وہےئ،  �Oیحیسم اسدسنئان اب وکحتم3 رکدا اے، ےت اک  ایپر ای  ٰہی  اسسنئ وچ، سب ال
رچچ دے اسرے رانکں ونں نب دا اے۔ اسی  رپاھچوناں  ھی2ا�ں سچOی2ا�ایئں دا 

jتëم ایپر داب�2ں  �ل  اعمیف اب' ریخات دنسپی ےت 
. دنی

�
.اں ونں نیل ےت طلغ ارب

�
الصوحاں، طلغ ارب ذماتمں،  صفی2ا�ں، 

می' وگایئں ،   '
� 2 Oنشیپ طلغ رطاں داب�2ں  اسرے اب�Oاب�Oں وتں، 

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

ونیملیئ، آرلکیٹ  ۔1، نشکیس VIIIرچچ 

ی
ْست3 Oض یئل خ.

'
رف

الخف اےنپ آپ ونں ایتر رےھک، ےت الصوحاں دے  ذینہ  . روز اجراحہن  vض اے یئپ اوہ رہ.
'
رف . رنک دا اہہی  vرچچ دے رہ اسی 

امکں دے راںیہ رظن ادناز رکے۔ اودہے  .اضں ونں ہن دکی پ*ھْلے ےت ہن دکی 
'
رف �ں یئل اےنپ  �اب'

'
اقدئ ےت ااسن رب، اےنپ 

وصقر وار وہوے اگ۔  � وصقر اب2 ےب  اودہا ااصنف وہوے اگ، اوہ 

ونیملیئ، آرلکیٹ  ۔6، نشکیس VIIIرچچ 
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