
 یئل اب��لبئ دا قبس2022 وجالیئ، 31 اوتار    |1   ہحفص
ایپر ومضمن:

2022 وجالیئ ، 31اوتار 

ایپر ومضمن۔

	31:23زوبر   رہنسی نتم:  
تی  آ
________________________________________

-اودن اامیدناراں ونں الستم) ردھکا اے۔ ےت رغموراں ونں واواہ دبہل �ل ایپر رکو اے اودہے اسرے دقموس! دخ. -اودن اب. ”دخ.
ددنیا اے۔“

________________________________________

 آاتیں21وتں 17، 14اب��ب 3افسی?و=ں وجایب ڑپاھیئ:

Kی?کد-ا واں۔ ۔14  اسی اب�Tروں ںیَمR? ویپ دے اےگ وگڈےھ ٹ
 ایپر وچ ڑج ڑھپ ےک ےت وینں اقمئ رک ےک۔۔17

(
�ں وج یست ) رکے اب) ےت اامین اب�Tروں حیسم اہتڈے دالں وچ وکستن.

اسرے دقماسں تیمس یگنچ رطاں اتپ رکوکس یئپ اودہی وچڑایئ ےت ابملیئ ےت اایچیئ ےت ڈوایگنیئ یِنک.c اے۔۔18
�ل رھب اجؤ۔۔19  رب دی اسری ومعمری اب.

(
�ں وج یست t اے اب) uےت حیسم دے اوس ایپر ونں اجن وکس ڑہیجا اجنن وتں اب��رہ

�ریث رک دی اے اسڈی دروخاتس) ےت۔20 نہ ڑہیجا ااہیج اقدر اے یئپ اوس دقرت دے اطمقب ڑہیجی اسڈے وچ اب)
�ولں وباتہ مک رکسکد-ا اے۔ ایخل اب.

t اودہی وڈاب?�یئ دنہی روہے۔۔21 ? کلی?سی?ا� وچ ےت حیسم وسیع وچ ڑیپی وتں ڑیپی ےت ہشیمہ رکیت)

_____________________________________________________________________________________
دریس اتکب، رکنچس اسسنئ دی  یئ  وہ یھکل  ی دی  � � 
اڈی ں آاتیں ےت ریمی رکیب  # 
دای &#لبئ  ای  ' ی
مز) ج& اہہی گنک  ے۔  ا  # 
ایتر وہای اد وولں  رکنچس رچچ، آز ڈلیف نیلپ  اہہی قبس  لبئ دا  #& ای

ے۔ ا اینب  ل  # اں ای) ' 
وہایئں الزیم رحتری ل‘‘ ووچں ایلں  # ے ای) دی یجنک د آاتیں  ’’اسسنئ ےت تحص 
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دریس وظع

اب��لبئ ووچں

 )وتں؛( آاتیں18وتں 7 اب��ب4 ویانح 1۔1

�ل ایپر رھک دا اے۔7 �ل ایپر رکےیئ،ویکں ےج ایپر رب وولں اے ےت ڑہیجا وکیئ رب اب. اے ایپروی!آؤ ایس اک دوےج اب.
اوہ رب وتں ج�می?ا� اے ےت رب ونں اجن دا اے۔

? اجن دا ویکں ےج رب ایپر اے۔۔8 £ ? ردھکا اوہ رب ونں ںیئن. £ ڑہیجاایپر ںیئن.
t دنہا اے یئپ رب ےن اےنپ اولکےت رتپ ونں ج�گ وچ ایلھگ۔9 uل اے اوہ ا ی?ہد-ے وتں اظرہ� ڑہیجا ایپر رب ونں اسڈے اب.

�ں وج ایس اودہے اب�Tروں زدنہ رےئہ۔  اب)
� ےت اسڈے۔10 ( �ل ایپر اتیک? � ہکلب ای?ہد-ے وچ اے یئپ اوےنہ اسڈے اب. ( �ل ایپر اتیک? ? یئپ ایس رب اب. £ ایپر ای?ہد-ے وچ ںیئن.

اب�Tاب�Tں دے افکرے یئل اےنپ رتپ ونں ایلھگ۔
tض اے۔۔11 �ل ایپر رانھک رف. � ےت اسڈے اےْت وی اک دوےج اب. ( �ل اجنی دا ایپر اتیک? -وں رب ےن اسڈے اب. اے ایپروی!دخ�
�ل ایپر ردھکے آں ےت رب اسڈے وچ ردنہا اے۔12 ? وی?کھی?ا�۔ےج ایس اک دوےج اب. £ رب ونں دکی کسے ےن ںیئن.

ےت اودہا ایپر اسڈے دل وچ اکلم وہ ایگ اے۔

_____________________________________________________________________________________
دریس اتکب، رکنچس اسسنئ دی  یئ  وہ یھکل  ی دی  � � 
اڈی ں آاتیں ےت ریمی رکیب  # 
دای &#لبئ  ای  ' ی
مز) ج& اہہی گنک  ے۔  ا  # 
ایتر وہای اد وولں  رکنچس رچچ، آز ڈلیف نیلپ  اہہی قبس  لبئ دا  #& ای

ے۔ ا اینب  ل  # اں ای) ' 
وہایئں الزیم رحتری ل‘‘ ووچں ایلں  # ے ای) دی یجنک د آاتیں  ’’اسسنئ ےت تحص 
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� اسی یئل ایس اجن دے آں یئپ ایس اودہے وچ اقمئ رےنہ آں ےت۔13 ویکں ےج اوےنہ اےنپ روح ووچں اسونہں داب)
اوہ اسڈے وچ۔

t ونں ج�گ وچ یجنم انب ےک ایلھگ اے۔۔14 ( ْTےت ایس وھکی ایل اے ےت وگایئ دےنی آں یئپ ویپےن رتْپ
tار رکدا اے یئپ وسیع رب دا رتپ اے رب اودہے وچ ردنہا اے ےت اوہ رب وچ۔۔15 ڑہیجا وی ارف)
�ل اے اوونہں ایس اجن ےئگ آں ےت اسونہں اودہا نیقی اے۔ رب ایپر اے ےت۔16 ڑہیجاایپ رر ب ونں اسڈے اب.

ڑہیجا ایپر وچ اقمئ ردنہا اے اوہ رب وچ اقمئ ردنہا اے ےت رب اودہے وچ اقمئ ردنہا اے۔
�ں وج اسونہں دعاتل) دے دن دریلی وہوے ویکں ےج ویجںی اوہ۔17 اےسی اب�Tروں ایپر اسڈے وچ اکلم وہایگ اے اب)

اے اجنی ای ج�گ وچ ایس وی آں۔
? دنہا ہکلب اکلم ایپر ڈر ونں دور رک ددنیا اے۔۔18 £ ایپر وچ ڈر ںیئن.

)23 اب��ب4یتم ۔2  )وسیع( آتن?

�یہ دی وخربخشی۔23 Øےت وسیع اسرے گلی?ل وچ رھپدا رایہےت اوانہں دے ابعدت اخاینں وچ میلعت ددنیا ےت اب��داش
) زمکوری ونں دور رکدا رایہ۔ t رطاں دی امیبری ےت تن. uدی انمدی رکدا ےت ولاکں ونں رہ

 آاتیں48وتں 43، 2، 1 اب��ب5یتم ۔3

-وں ھٹیب ایگ ےت اودہے ےلیچ اودہے وکل آےئ۔  ۔1 tKھ ایگ ےت دخ� Tاوہ اوس ےھتج ونں وھکی ےک اہپڑ اےْت ڑچ
ےت اوہ اینپ زاب��ن وھکل ےک اجنی اوانہں ونں میلعت دنی لگی?ا�۔۔2

_____________________________________________________________________________________
دریس اتکب، رکنچس اسسنئ دی  یئ  وہ یھکل  ی دی  � � 
اڈی ں آاتیں ےت ریمی رکیب  # 
دای &#لبئ  ای  ' ی
مز) ج& اہہی گنک  ے۔  ا  # 
ایتر وہای اد وولں  رکنچس رچچ، آز ڈلیف نیلپ  اہہی قبس  لبئ دا  #& ای

ے۔ ا اینب  ل  # اں ای) ' 
وہایئں الزیم رحتری ل‘‘ ووچں ایلں  # ے ای) دی یجنک د آاتیں  ’’اسسنئ ےت تحص 
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t۔۔43 ری? Rل و� �ل ایپر رھک ےت اےنپ دنمش اب. -ی اب. K � اے یئپ آایھک ایگ یس یئپ اےنپ وگاڈن. ?  اینس.
(

یست
�ل ایپر رکو ےت اےنپ اتسؤن واایلں یئل داع رکو۔۔44 tاب?�ں اب.  اےنپ وری?

(
رپ ںیم اہتونں آدھکاواں یئپ یست

 اےنپ ویپ دے ڑہیجا آامسن اےْت اے رتپ رہھٹو ویکں ےج اوہ اےنپ وسرج ونں ڑیھباب?�ں ےت اکینں۔45 
(

�ں وجں یست اب)
ہنیم وراؤدنااے۔  �رااتسں دووناں اےْت  �زاں ےت اب. � دووناں اےْت اکمچؤدنا اے ےت رااینس)

?۔46 £ نیل واےل وی اجنی ںیئن. وصحمل  t اے؟ہیک   اےنپ ایپر رکن واایلں ونں ای ایپر رکو ےت اہتڈا ہیک اڑچ�
(

ویکں ےج یست
رکدے؟

وقامں دے ولک۔47  ریغ  رصف اےنپ رھباوناں ونں ای السم رکدے اوہ ےت ہیک وباتہ رکدے اوہ؟ہیک   
(

ےت ےج یست
? رکدے؟ £ وی اجنی ںیئن.

 اکلم وہو ویجںی اہتڈا آامسین ویپ اکلم اے۔۔48 
(

اچدیہا اے یئپ یست اسی یئل 

آاتیں50 )اک( وتں 36 اب��ب7ولاق ۔4

�ی?ٹKھی?ا�۔۔36 اھکن ونں ی  � اھکاب. رھگ  یسی دے  t اھک۔ اسی یئل اوہ اوس رف.  � اھکاب. �ل  ) یتیک یئپ ریمے اب. .
Rیسی ےن تنَمt ۔۔۔کسے رف.

اھکن۔37  � اھکاب. رھگ وچ  tےسی دے  -یھ ڑہیجی اوےس رہش دی یس، اہہی اجن ےک یئپ اوہ اوس رف. K نلچ ڈن�ْ ےت ووھکی یئپ اک دب 
رطع اب�T ےک ایلیئ۔ رطع دان وچ  رمرم دے  گنس  �ی?ٹKھی?ا� اے  ونں ی

رس دے۔38 . گل یئپ ےت اےنپ  % ? Tنّیپ �ل  ریپ ارھتووناں اب. ولھکیت وہیئ اودہے  ریپاں وکل رودنی وہیئ اھچپں  ےت اودہے 
رطع اب�Tاب?�۔  ْمے ےت اوانہں اےْت  Tریپ ج ج�ھی?ا� ےت اودہے 

وپی. �ل اوانہں ونں  واالں اب.
�۔39 =ں اتپ لچ اجاب. . -ا ےت اونہی? .ْ uدنْہ دنبہ یبن  tیسی اہہی وھکی ےک اےنپ دل وچ آنھک لگی?ا� یئپ ےج اہہی  اودہی دوعت رکن واال رف.

دِکc-اں دی وعرت اے ویکں ےج اوہ دبنلچ یس۔ یس یئپ ڑہیجی اوونہں ھتہ الؤدنی یئپ اے اوہ وکن ےت 

_____________________________________________________________________________________
دریس اتکب، رکنچس اسسنئ دی  یئ  وہ یھکل  ی دی  � � 
اڈی ں آاتیں ےت ریمی رکیب  # 
دای &#لبئ  ای  ' ی
مز) ج& اہہی گنک  ے۔  ا  # 
ایتر وہای اد وولں  رکنچس رچچ، آز ڈلیف نیلپ  اہہی قبس  لبئ دا  #& ای

ے۔ ا اینب  ل  # اں ای) ' 
وہایئں الزیم رحتری ل‘‘ ووچں ایلں  # ے ای) دی یجنک د آاتیں  ’’اسسنئ ےت تحص 
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ھجک� آانھک اںی۔ اوےنہ آایھک اے ااتسد آھک۔۔40 =ں  . ? ونیت) وعمشن ںیم  وسیع ےن وجاب وچ اوونہں آایھک اے 
اجپہ دانیراں دا۔ ۔41 جنپ وس دانیراں دا ےت دواج  tدضار یس۔ اک  کسے اسوہاکر دے دو رف)
�۔ اسی یئل اوانہں ووچں وکن۔42 شخب دcاب) ? یس ےت اوےنہ دووناں ونں  £ ھجک� ںیئن. -وں اوانہں دے وکل دنی ونں  دخ�

اگ؟ �ل وباتہ ایپر رکے  اودہے اب.
.سØی?ا�۔ اوےنہ۔43 tہض ی�خ وہنجں اوےنہ وباتہ رف) ریمی ھجمس دے اطمقب  وعمشن ےن وجاب دے ےک اوونہں آایھک یئپ 

�۔ ( ہلصیف اتیک? حیحص  اوونہں آایھک یئپ وْت 
رھگ آاب?� وتں۔44 ریتے  -یھ ونں وی?کھد-ا ں اںی؟ ںیم  K = اسی ڈن�ْ ْ ہیک وْت) وعمشن ونں آایھک  -یھ ول رھپ ےک اوےنہ  K ےت اوس ڈن�ْ

وپےھجن۔  �ل  % دcےت ےت اےنپ واالں اب. ? Tنّیپ ریپ  �ل ریمے  � رپ ایMہن.ے اےنپ ارھتووناں اب. ہن دcاب) ین  �Tن ونں اب ریپ وت% ونیمں 
-ے۔۔45 Kھد Tج ? £ ْمی.ا�ں ںیئن. Tریپ ج ریمے  -وں دا ںیم آاب?� ں  � رپ ایMہن.ے دخ� =ونیمں وبہس ہن دcاب) ْ وْت)
رطع اب�Tاب?� اے۔۔46 ریپاں اےْت  ? اب�Tاب?� رپ ایMہن.ے ریمے  £ لیت ںیئن. رِسtc اےْت  = ریمے  ْ وْت)
تبحم۔47 ںین ویکں ےج ایMہن.ے وبیتہ  پ ڑہیجے وبےتہ یس اعمف وہ ےئگ  �Tں آدھکا آں یئپ اودہے اب= . ? ونیت) اسی یئل ںیم 

تبحم رکدا اے۔ وھتڑی  اعمف وہےئ اوہ  وھتڑے اب�Tپ  دیجے  یتیک رپ 
پ اعمف وہےئ۔ ۔48 �Tریتے اب وعرت ونں آایھک یئپ  ےت اوس 
ےگل یئپ اہہی وکن اے ڑہیجا اب�Tپ۔49 ےھٹیب یس اےنپ دل وچ آنھک  اھکن ونں   � اھکاب. لگ اےْت اوہ اسرے ڑہیجے  اسی 

اعمف رکدا اے؟
یلچ اج۔۔50 � اے۔ الستم)  ( اگنچ اتیک? =ں  . ? ونیت) ریتے اامین ےن  وعرت ونں آایھک  رپ اوےنہ 

 آاتیں39وتں 35 اب��ب 8روویمں ۔5

_____________________________________________________________________________________
دریس اتکب، رکنچس اسسنئ دی  یئ  وہ یھکل  ی دی  � � 
اڈی ں آاتیں ےت ریمی رکیب  # 
دای &#لبئ  ای  ' ی
مز) ج& اہہی گنک  ے۔  ا  # 
ایتر وہای اد وولں  رکنچس رچچ، آز ڈلیف نیلپ  اہہی قبس  لبئ دا  #& ای

ے۔ ا اینب  ل  # اں ای) ' 
وہایئں الزیم رحتری ل‘‘ ووچں ایلں  # ے ای) دی یجنک د آاتیں  ’’اسسنئ ےت تحص 
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� ولتار؟۔35 � رطخہ اب? اگنن نپ اب?  � ملظ اب?� اکل اب?  � یگنت،اب?  � اگ؟تبیصم اب? وکن اسونہں حیسم دے ایپر وتں وھک رکے 
ےنگ ےئگ۔۔36 -اں وارگن  Kذحب وہون واایلں ی�ھی?د ریتی اخرط اسرا دن امرے اجےن آں۔ ایس  ایھکل اے یئپ ایس   اسی یئل 
ہبلغ احلص دنہا۔37 � اسونہں حتف وتں وی ودھ ےک  ( �ل ایپر اتیک? ہے اسڈے اب. جqٹ. رپ ای?ہی.ا�ں اسراب?�ں احاتلں وچ حیسم اب�Tروں 

اے۔ 
-اودن حیسم وسیع وچ اے اودہے وتں ہن اسونہں ومت۔38 ونیمں نیقی اے یئپ رب دا ایپر ڑہیجا اسڈے دخ. ویکں ےج 

ایحیت۔ یگ ہن  وھک رک ےکس 
ہن وکیئ وہر ولخمق۔ ۔39 ہن یتسپ  ہن دنلبی  ویشاں،ہن دقرت  احل داب?�ں ہن اابقتسل داب?�ں  وکحاتمں۔ہن  ہن  tےتش  ہن رف.

 آاتیں3وتں 1 اب��ب 3 ویانح 1۔6

ےہ وی آں۔ ج�گ اسونہں اسی یئل۔1 t اوھکاےئ ےت ایس  ( ْTتبحم ریھک یئپ ایس رب دے رتْپ یسیک  �ل   ووھکی ویپ ےن اسڈے اب.
ہن اجاین۔ ? اجن دا یئپ اوےنہ اوونہں وی  £ ںیئن.

اگ ےت ایس وی اودہے وارگن وہوناں ےگ۔ویکں ےج اوونہں۔2 t وہوے  uوں اوہ اظرہ- .tو!ایس اجن دے آں یئپ دخ� زعری?  
ےہ اے۔ سیج رطاں دا اوہ  اوس رطاں ای واھکی ےگ 

سیج رطاں دا اوہ۔3 ےت ڑہیجا وکیئ اودہے وتں اہہی آس ردھکا اے اےنپ آپ ونں اوس رطاں دا ای اب�Tک رکدااے 
اب�Tک اے۔

اسسنئ ےت تحص

_____________________________________________________________________________________
دریس اتکب، رکنچس اسسنئ دی  یئ  وہ یھکل  ی دی  � � 
اڈی ں آاتیں ےت ریمی رکیب  # 
دای &#لبئ  ای  ' ی
مز) ج& اہہی گنک  ے۔  ا  # 
ایتر وہای اد وولں  رکنچس رچچ، آز ڈلیف نیلپ  اہہی قبس  لبئ دا  #& ای

ے۔ ا اینب  ل  # اں ای) ' 
وہایئں الزیم رحتری ل‘‘ ووچں ایلں  # ے ای) دی یجنک د آاتیں  ’’اسسنئ ےت تحص 
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13۔4 :243۔1

دنتور لیت وتں،دلبے وہےئ  دنباب?�ں ونں ادلْبے وہےئ  ہے  ےب رضر انباب?�،جqٹ. T ونں  Rےلی تس t uہے زرہ ٰہی ایپر،جqٹ. ال
دنم وہ سکد-ا اے۔ حتف  ومت اےْت  پ ےت  �Tافش دے سکد-ا ےت اب t دور وچ امیبر ونں  uاچباب?�،اوہ رہ �ی?ا�ں وتں  خ وتں،ریش دے ٹTٹ.
�ن۔۔۔ڑہیجی حیسم وسیع دی اّیس?% �۔رپ ”اوہ ای  ( �ج اتیک? رس اب) �ل  ) ےت ایپر اب. اطتق) تقبس  الب  اوےنہ وسیع دے ااہظراں ونں 

?�ں ےت روسالں دے رپاےن ااہظراں ونں � ایبن. �ں وجں  اچدیہی اے اب) �ل وہین  طخ دے اب. وی اے“اسسنئ دے 
tاےئ ےت دصتقی رکے۔  uدورہ

6۔32 :112۔2

ٰہی وپری اسسنئ دا رصف اک ای ال � رب اے،ےت  الّک% ٰہی امدعبالطی�ن?عا�ت دا اوصل اے۔ویجںی یئپ رصف اک  رب ال
طخ اRج زیتی دے اچدیہے ںین۔اسسنئ دا  دشہ اوصل وہےن  ےط  ٰہی اوصل دے ااہظریئل وی  اوصل اے؛ےت اسی ال

وھچےٹ درایجں وچ آؤدنی اے۔رکنچس اسسنئ دا رضوری  ( uاڑپد اے،رپ ای?ہد-ی روح وبتہ t ? ) رکیت) ? �تین. �ل ااسن. اب.
ہصح،دل ےت اجن، ایپر اے۔ 

31۔23 :285۔3

رشتحی رکداب?�ں یتکم دنی واےل دے وطر ےت  ٰہی ایپر دی اجبےئ دبن ونں  � ال وطر ےت اب? اچبون واےل اوصل دے  رب دی 
ا� اجری ردھکے آں ےت روح دی اجبےئ امدے ول لٹ�ھی. یتکم ونں  اعمیف دے اب�Tروں  اجبےئ  وہےئ ایس االصوحاں دی 
t ? مہف رکیت) �ن اےْچ  ملع دے اب�Tروں ااسن. العج رکدے آں۔ویجںی یئپ رکنچس اسسنئ دے  وتہج رکداب?�ں وہےئ امیبری دا 

_____________________________________________________________________________________
دریس اتکب، رکنچس اسسنئ دی  یئ  وہ یھکل  ی دی  � � 
اڈی ں آاتیں ےت ریمی رکیب  # 
دای &#لبئ  ای  ' ی
مز) ج& اہہی گنک  ے۔  ا  # 
ایتر وہای اد وولں  رکنچس رچچ، آز ڈلیف نیلپ  اہہی قبس  لبئ دا  #& ای

ے۔ ا اینب  ل  # اں ای) ' 
وہایئں الزیم رحتری ل‘‘ ووچں ایلں  # ے ای) دی یجنک د آاتیں  ’’اسسنئ ےت تحص 
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سخTی?ا�یئ ونں یتکم دنی وایل ینعی  ینعی رب وتں سکھد-ے ںین یئپ حیسم  ? ہکلب اوصل  £ ںین اوہ امدے دے اب�Tروں ںیئن. اڑپدے 
� اجوے۔ ( t اتیک? uدے وطرےت ویکںی اظرہ ( اطتق) افش دنی وایل  ےت 

23۔17 :454۔4

t رکدا،رونش رکدا،نچ دا ےت راامنہیئ Øاتمری اچس ایپر اے۔ایپر راہ ونں  �ل ایپر  �ن اب. افش ےت میلعت دووناں وچ رب ےت ااسن.
ںین۔ایپر ) ےت آزادی ددنیے  اطتق) ہش ددنیے،ےت الکم ےت اامعالں ونں  دصقم ایخالں ونں  رکدااے۔درتس) 

ٰہی ایپر �ل ال ربص دے اب. رٹن ےت اکلم رظنہی انبؤن یئل  �ن دے اب�Tاینں اےْت  اّیس?% ابہگنن اے۔افین  سخTی?ا�یئ دی ااطلر اےْت وڈاھ 
۔  £ دی اڈکی? رکےئی?

10۔1 :230۔5

ےشن دے یچس اے ےت اہہی سخTی?ا�یئ دا ہصح اے۔  قلعت ردھکی اے؛ ےج  �ل  ) اب. ? ےج امیبری ایلص اے ےت اہہی الافتین.
پ ےت امیبری ومہ ںین، ےت اسی �Tابتہ رکو ےگ؟ رپ ےج اب وصختیص ونں   � احتل) اب? سخTی?ا�یئ دی   ْ ریغب ہیک یست) �ل اب?� ای?ہد-ے  اب.
سخTی?ا�یئ دا وےلی � اے،  � حیسم دا آؤاب. ) ددنیادا اے۔ اہہی اجانگ. ? دنمتحصی، اب�Tزیکیگ ےت الافتین. � اسونہں  ْسفن.ے اب?� ومہ وتں اجانگ. افین 
ٰہی کیھٹ رکددنیا اے۔ اہہی اوہ یتکم اے ڑہیجی رب، ال ڈکدھا ےت امیبر ونں   t uیطلغ ونں اب��رہ الہپں ااہظر ڑہیجا  وتں 

� اے۔  ( t اتیک? uوہنجں وسیع ےن اظرہ cلد-ی اے  م تبحم اب�Tروں  اوصل، اوس 

19۔12 :366۔6

_____________________________________________________________________________________
دریس اتکب، رکنچس اسسنئ دی  یئ  وہ یھکل  ی دی  � � 
اڈی ں آاتیں ےت ریمی رکیب  # 
دای &#لبئ  ای  ' ی
مز) ج& اہہی گنک  ے۔  ا  # 
ایتر وہای اد وولں  رکنچس رچچ، آز ڈلیف نیلپ  اہہی قبس  لبئ دا  #& ای

ے۔ ا اینب  ل  # اں ای) ' 
وہایئں الزیم رحتری ل‘‘ ووچں ایلں  # ے ای) دی یجنک د آاتیں  ’’اسسنئ ےت تحص 
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� لمکم اے،ےت اہہی آنھک یئل ین ااسحس وچ اب. � یمک ردھکا اے ااسن. -ردی دی  uدمہ �ن یئل  بیبط ڑہیجا اےنپ اسیھت ااسن. اوہ 
�ل وی ? ردھکا اوہ رب اب. £ وہنجں اوےنہ وی?کھی?ا� اے ایپر ںیئن. �ل  tامن اے یئپ:”ڑہیجا اےنپ رھبا اب. اسڈے وکل روسیل رف.

�ن اےْت نیقی اّیس?% ٰہی  ? رھک سکد-ا۔“اسی رواحین ااسحس دے ہن دنہاب?�ں وہےئ،بیبط ال £ ? وی?کھی?ا� ایپر ںیئن. £ وہنجں اوےنہ ںیئن.
) اطع رکدا اے۔  اطتق) افشہیئ   � الّک% ? اے ڑہیجا  £ �ل وافق ںیئن. یمک ردھکا اے ےت اوہ ال دحمود ایپر اب. دی 

29۔26 :248۔7

? ےت ایس £ اچدیہ ا اے،ںیئن.  � �ر دایھن رکاب. اگلاب) اچدیہے ںین ےت اوانہں اےْت  ومنےن انبوےن  اسونہں ایخالں وچ اکلم 
? رک سکد-ے۔ £ شقن ںیئن. رشافیہن ایحایتں وچ  اوانہں ونں دکی وڈایھں ےت 

11۔3 :326۔8

ےنچ وہےئ رطہقی اکر دے اطمقب �گنہ ردھکے آں،ےت اہہی رب دے  رٹن دی اب) رگم  سخTی?ا�یئ دے  ینعی  ےج ایس حیسم 
اچدیہا اے۔وسیع ےن آایھک،”ڑہیجا ریمے اےْت اامین رھک دا اے اہہی مک ڑہیجے ںیم رکدا واں اوہ وی رکے  � وہاب.
نھ tK Tاگ اوونہں کسے وہر راہ وتں اسسنئ دے اہپڑ اےْت ڑچ العج اب�Tوے  ٰہی  t امیبری داال uاڑپے ےت رہ t ? عبنم رکیت) اگ۔“اوہ ڑہیجا 

�ن رب وتں �ل رب دے ایپر دی میلعت ددنیی اے،رپ ااسن. �ن دے اب. رطفت ااسن. اچدیہی۔اسری  ? رکین  £ دی وکشش ںیئن.
) ونں ایپر رکداب?�ں ےت اودہے اےْت نیقی رکداب?�ں امدتن? اجبےئ  ) دی  ? ? رک سکد-ا ےت رواحتین. £ ودھ ےک اوونہں ایپر ںیئن.

? رک سکد-ا۔  £ � ںیئن. رمتن) ویشاں اےْت  وہےئ،اےنپ ااسحس ونں رواحین 

15۔3 :304۔9
_____________________________________________________________________________________

دریس اتکب، رکنچس اسسنئ دی  یئ  وہ یھکل  ی دی  � � 
اڈی ں آاتیں ےت ریمی رکیب  # 
دای &#لبئ  ای  ' ی
مز) ج& اہہی گنک  ے۔  ا  # 
ایتر وہای اد وولں  رکنچس رچچ، آز ڈلیف نیلپ  اہہی قبس  لبئ دا  #& ای
ے۔ ا اینب  ل  # اں ای) ' 
وہایئں الزیم رحتری ل‘‘ ووچں ایلں  # ے ای) دی یجنک د آاتیں  ’’اسسنئ ےت تحص 
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اکلؤدنا اے۔ ایگنچیئ ونں  دیقعہ اے ڑہیجا رواحین وخوصبریت ےت  ویشاں اےْت اقمئ اہجتل) ےت وجاھٹ  مہف داب?�ں  امدی  اہہی 
وکحاتمں،ہن tےتش ہن  ایحیت۔۔۔ہن رف. وپولس ےن آایھک،”رب دے ایپر وتں ہن اسونہں ومت،ہن  دھجمساب?�ں وہےئ  =ں  . اونہی?
یگ۔“اہہی رکنچس اسسنئ دا ےکس  ولخمق وھک رک  ہن اایْچیئ ہن یتسپ ہن وکیئ وہر  ویشاں ہن دقرت  احل داب?�ں ہن اابقتسل داب?�ں 
? سکد-ی ویکں ےج دھک £ ? وہ سکد-ا،یئپ وخیش دھک وچ دبل ںیئن. £ وموضع وتں اعری ںیئن.  � ٰہی ایپر اےنپ ااہظر اب? دیقعہ اے:یئپ ال
? رک سکد-اہن ای £ �ن ونں دیپا ںیئن. اّیس?% ? رک سکد-ی؛یئپ امدا دکی  £ tاب?�یئ ونں دکی دیپا ںیئن. ایگنچیئ ری� ? اے؛یئپ  £ وخیش داامکل ںیئن.
ہن ےچس اوصالں دے اب�Tروں، اب�Tپ وتں اب�Tک ےت  ینعی اےنپ  �ن،رب  ومت دا ہجیتن وہ سکد-ی اے۔اچس ااسن. ایحیت دکی 

ادبی اے۔ 

21۔14 :410۔10

ٹ.ہا�ں اRواھک � ج� اہراب. وبضمط رکدی اے۔امدی احتل) دا روح دے اب�Tروں  t آزامشئ اسونہں  uرب اےْت اسڈے اامین دی رہ
اچدیہا اے۔وپولس روسل آدھکا اے یئپ ”ایپر وچ ڈر � tنی وہاب. وبضمط ےت اسڈا ایپر اب�Tک ری) اگ اوانہں ای اسڈا اامین  ےگل 
? وہایئ۔“اےھتی رکنچس اسسنئ دی £ اچس ایپر ڈر ونں دور رک ددنیا اے۔۔۔وکیئ ڈرن واال ایپر وچ اکلم ںیئن. ? دنہ اہکلب  £ ںیئن.

تع) اے۔ � Øیمتح ےت ااہلیم ااش

15۔9 :286۔11

? آؤدنا،“”ینعی £ ٰہی اوصل(دے وکل ںیئن. ریمے وےلیس وتں ریغب ویپ )یتسہ دے ال امکل ےن آایھک،”وکیئ 
ینعی �ن  ریغب؛ ویکں ےج حیسم آدھکا اے یئپ،”راہ ںیم واں۔“اوس ایلص ااسن. حیسم،ایحیت،سخTی?ا�یئ ےت ایپر دے 

_____________________________________________________________________________________
دریس اتکب، رکنچس اسسنئ دی  یئ  وہ یھکل  ی دی  � � 
اڈی ں آاتیں ےت ریمی رکیب  # 
دای &#لبئ  ای  ' ی
مز) ج& اہہی گنک  ے۔  ا  # 
ایتر وہای اد وولں  رکنچس رچچ، آز ڈلیف نیلپ  اہہی قبس  لبئ دا  #& ای

ے۔ ا اینب  ل  # اں ای) ' 
وہایئں الزیم رحتری ل‘‘ ووچں ایلں  # ے ای) دی یجنک د آاتیں  ’’اسسنئ ےت تحص 
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ینعی ٰہی اوصل  � ایگ یس۔اوہ اجن دا یس یئپ ال t رک دcاب) ? بیبط دے اابساب��ں ونں ےلہپ درےج وتں اریخی رکیت) وسیع،دے اب�Tروں 
رمکحاین رکدا اے وجایلص اے۔  قلخ رکدا ےت اودہے اےْت  ایپر اوانہں اسراب?�ں ونں 

15۔3 :265۔12

) ونں دھجمسا اے۔ �ل رواحین ووجدتن? انتتس� اب. �ن اوےس  tیق اب�Tدنے ںین ااسن. سخTی?ا�یئ ےت ایپر دی دوتل) ری) ویجںی ویجںی 
اچدیہااے ےت اوانہں دے دصقم ےت ااسحس رواحین وہون ےگ،اوانہں ونں یتسہ داب?�ں  � �ن ونں رب ول وتمہج وہاب. ااسن.

پ ےت �Tں وجں اب� اچدیہا اے،اب)  � �یہ دا انمتس� ادراک اب�Tؤاب. . اچدیہااے،ےت الانتم)  � ڑینے ایلاب. tیق دے  رشتاحیں ونں ری)
� اج وے۔ ( ) ونں متخ اتیک? ? افتین.

�ن دے ْرےھک tک رکداب?�ں وہےئ،کسے وےلیس دے ریغب اولتیہ وچ ااسن. مہف،روح دے امدے ونں ری) یتسہ دا اہہی اسیسنئ 
اھچنور رکدا اے،ینعی  ( t ارفنادتن? �ن اےْت اک وعیس ری) الصح ددنیا اے،رپ ااسن. دشمگیگ دی  ) دی  انشتخ. نپ ےت اودہی 

لقتسم انم اطع رک دا اے۔ tہ،وعیس ایپر ےت اک ااْچ ےت وہر  اعمال�ں ےت ایخ الں دا اک وڈاھ داری£

32-29 :248۔13

�یہ ونں راج رکن دویو ےت اہہی Øزیکیگ،ایپر،اامسن دی اب��داش �Tایگنچیئ،رمح،ااصنف،تحص،اب رغیض،  اسڈے ادنر ےب 
tٹھگ دنہے اجن ےگ۔  ? اب�Tپ،امیبری ےت ومت فلت وہون رکیت)

22۔21 :225۔14
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ایپر ومضمن:

ایپر آزادی دالؤن واال اے۔

tض روزاہن دے رف.
-ی وولں K ریمی رکیب اڈن?

روز اہن دی داع
ایحیت ےت ایپر دی ٰہی سخTی?ا�یئ،  �یہ آوے؛‘‘ ال Øروز اوہ اہہی داع رکے: ’’ریتی اب��داش t uض اے یئپ رہt t رنک دا اہہی رف. uرچچ دے رہ اسی 
�ں دے ایپر ونں وداھوے، �اب. لکن اجن؛ ےت ریتا الکم اسرے ااسن. ھو=ں 

پ می?ٹ) �Tتنطلس ریمے ادنر اقمئ وہوے، ےت اسرے اب
وکحتم) رکے۔ ےت اوانہں اےْت 

ونیملیئ، آرلکیٹ  ۔4، نشکیس VIIIرچچ 

دصقماں ےت امکں دا اک اوصل
اچدیہے۔ اسسنئ ? رکےن  £ t ںیئن. Øامکں اےْت اری  � دصقماں اب? رچچ دے کسے رنک دے  قلعت امدری  ذایت  اخمتفل ےت ہن وکیئ  ہن وکیئ 

دنسپی ےت ریخات  دنبی،  یحیسم اسدسنئان اب�Tپ ونں رد رکداب?�ں وہےئ، ْسجTی رپاہ  وکحتم) رکدا اے، ےت اک  ٰہی ایپر ای  سب ال وچ، 
رچچ دے اسرے رانکں ونں اسرے اب�Tاب�Tں وتں، طلغ نب دا اے۔ اسی  ایئں دا رپاھچوناں  ٹKھی?ا�ں سخTی?ا� cم �ل ایپر داب?�ں  اعمیف اب.
t روز ایخل uدنی وتں آزاد رنہ یئل رہ t Øنیل ےت طلغ اری tاں ونں  Øالصوحاں، طلغ اری . وگایئں ، من.صفی?ا�ں، ذماتمں،  Ø ? Tنشیپ رطاں داب?�ں 

اچدیہی اے۔ اچدیہا اے ےت داع رکین  رانھک 
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ایپر ومضمن:

ونیملیئ، آرلکیٹ  ۔1، نشکیس VIIIرچچ 

ی ْسٹ) Tض یئل جt رف.
ایتر رےھک، ےت رب، الخف اےنپ آپ ونں  الصوحاں دے  ذینہ  t روز اجراحہن  uض اے یئپ اوہ رہt t رنک دا اہہی رف. uرچچ دے رہ اسی 
امکں دے راںیہ اودہا ااصنف ہن دکی یqھْلے ےت ہن دکی رظن ادناز رکے۔ اودہے  اضں ونں  t �ں یئل اےنپ رف. �اب. اےنپ اقدئ ےت ااسن.

اگ۔ وصقر وار وہوے   � وصقر اب? اگ، اوہ ےب  وہوے 
ونیملیئ، آرلکیٹ  ۔6، نشکیس VIIIرچچ 
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