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2022 ونربم ، 6اوتار 

�ن ومضمن۔ آدم ےت اب��یپ ااسن�

	�ب15 رکویھتنں 1   رہنسی نتم:  اب  22� تی  آ
________________________________________

”ےت ویجںی آدم وچ اسرے رم دے ںین اوےس رطاں حیسم وچ بس� ویجدنے کی)ت&ے اجن ےگ۔“
________________________________________

�12، 2، 1: 92زوبر وجایب ڑپاھیئ:  آاتیں 15 اب&
 آاتیں25، 24 اب��ب 1وہیداہ 

� اے قح اعتیلٰ!۔1 �ں دی دمح رسایئ رکاب� � ےت ریتے اب� اہنکں اگنچ اے رب دا رکش رکاب�
� ےت رات ونں ریتی وافداری۔۔2 X رکاب� Yونں ریتی تقفش اظرہ X وسری[

Xا رھبا وہوے اگ۔ اوہ انبلن دے دویدار وارگن ودےھ اگ۔۔12 Yر دے ْرھک وارگن رہiھو� اچس دنبہ کج
Xے رھبے وہون ےگ۔۔13 Yاودن داب[�ں اب��راگوہاں وچ رہq qاودن دے رھگ وچ الےئ وہےئ ںین اوہ اسڈے دخ� اوہ دخ�
Xے رھبے رنہ ےگ۔۔14 Yزہ ےت رہ� Xyاھےپ وچ وی ودےھ اگ۔ اوہ اب& اوہ ری�
۔ ۔15 ] z �رایتس ںیئن� �ں وج اہہی واحض رکن یئپ رب کین اے۔ اوہ ای ریمی اٹچن اے ےت اودہے وچ اب� اب&

_____________________________________________________________________________________
ب، دریس اتک رکنچس اسسنئ دی  یئ  وہ یھکل  ی دی  � � اڈی ں ےت ریمی رکیب  ں آاتی � داب لبئ  �	 اب  % یمز& ج	 اہہی گنک  ے۔  ا  � اب ایتر وہ ولں  اد و ، آز رکنچس رچچ ڈلیف نیلپ  اہہی قبس  ا  لبئ د �	 اب

ے۔ ا اینب  ل  � اں اب& % یم رحتری ں الز وہایئ وچں ایلں  ‘ و ل‘ � ے اب& دی یجنک د آاتیں  سنئ ےت تحص  ’’اس
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�ل ےب بیع رک ےک۔24 نہ ڑہیجا اہتونں وھٹرک اھکن وتں اچب سکدqا اے ےت اےنپ رپ الجل وضحر وچ امکل وخیش دے اب�
ڑھکا رکسکدqا اے۔

qاودن وسیع حیسم دے اب��روں۔25 اوس ےلّک� رب دا ڑہیجا اسڈا یتکم دنی واال اے الجل ےت تمظع ےت اایتخر اسڈے دخ�
X روہے۔آنیم۔ ے۔ ] ویجںی رشوع وتں اے نہ وی وہوے ےت ہشیمہ رکیت&

دریس وظع

اب��لبئ ووچں

9th June 2019 [1]) )وتں یلہپ( آاتیں 31، 27، 26 اب��ب1دیپاشئ ۔1
pick.)

�ن ونں اینپ وصرت اےْت اینپ ہیبش وارگن انبےیئ ےت اوہ دنمسر داب[�ں مج�ھی[ا�ں ےت اامسن دے۔26 ریف رب ےن آایھک ایس ااسن�
رپدناب[�ں ےت وچاب��ایئں ےت اسری درھیت ےت اسرے اجدناراں اےْت ڑہیجے درھیت اےْت ِرڑدھے ںین اایتخر رنھک۔

�ری اوانہں۔27 �۔ رن ےت اب� & �۔ رب دی وصرت اےْت اوونہں دیپا اتیک[ & �ن ونں اینپ وصرت اےْت دیپا اتیک[ ےت رب ےن ااسن�
�۔ & ونں دیپا اتیک[

& اگنچ اے۔۔31 Yےت رب ےن بس� ھجک� اےْت وج اوےنہ انباب[� یس رظن یتیک ےت وی[کھی[ا� یئپ وبتہ

_____________________________________________________________________________________
ب، دریس اتک رکنچس اسسنئ دی  یئ  وہ یھکل  ی دی  � � اڈی ں ےت ریمی رکیب  ں آاتی � داب لبئ  �	 اب  % یمز& ج	 اہہی گنک  ے۔  ا  � اب ایتر وہ ولں  اد و ، آز رکنچس رچچ ڈلیف نیلپ  اہہی قبس  ا  لبئ د �	 اب

ے۔ ا اینب  ل  � اں اب& % یم رحتری ں الز وہایئ وچں ایلں  ‘ و ل‘ � ے اب& دی یجنک د آاتیں  سنئ ےت تحص  ’’اس
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(.9th June 2019 [2] pick) آاتیں 22، 21، 9وتں 6 اب��ب2دیپاشئ ۔2

Xْ اٹyھدqی یس ےت اسری درھیت ونں ریساب رک دی یس۔۔6 ہکلب درھیت ووچں رہْک
�ن ویجدنی۔7 iایک ےت ااسن� ْ �ن ونں انباب[� ےت اودہے اینھتنں وچ ایحیت دا دم وْھپ� �ل ااسن� qاودن رب ےن درھیت دی یٹم اب� ےت دخ�

دنج وہایئ۔
�ن ونں وہنجں اوےنہ انباب[� یس اوےھت رایھک۔۔8 qاودن رب ےن رشمق ول دعن وچ اک اب��غ الاب[� ےت ااسن� ےت دخ�
X ْرھک ونں ڑہیجا وی[کھن� وچ وخش امن ےت اھکن یئل اگنچ یس درھیت ووچں ااْگاب[� ےت اب��غ دے واکچر۔9 Yاودن رب ےن رہq ےت دخ�

ایحت دا ْرھک ےت یکین ےت دبی دی اھچپن دا ْرھک وی الاب[�۔
qاودن رب ےن آدم اےْت رہگی دنینر یلھگ ےت اوہ وسں ایگ ےت اوےنہ اودہاب[�ں ایلسپں ووچں اک ونں ڈکھ ایل۔21 ےت دخ�

�۔ & رھب ِداب& ýےت اودہی اھتں وگبس
وکل ایلاب[�۔۔22 qیھ انب ےک اوونہں آدم دے  y ڈْب�ْ qاودن رب اوس یلسپ وتں ڑہیجی اوےنہ آدم ووچں ڈکیھ یس اک  ےت دخ�

29th May 2022) آاتیں 19)وتں یلہپ(، 17، 13،16، 6، 3وتں 1اب��ب3دیپاشئ ۔3
[2] pick, 8th May 2022 [4] 16, 17 and 19 verses.)

ہیک۔1 وعرت ونں آایھک  اچالک یس ےت اوےنہ  qاودن رب ےن انباب[� یس  ہا�ں ونں دخ� ن� بس� اسرے ویشح اجونراں ووچں ج�
�؟  ہن اھکاب�

&
کسے ْرھک دا لھپ یست چم رب ےن آایھک اے یئپ اب��غ دے  چس 

لھپ ےت ایس اھکےن آں۔۔2 وعرت ےن بس� ونں آایھک یئپ اب��غ دے ْراھکں دا 

_____________________________________________________________________________________
ب، دریس اتک رکنچس اسسنئ دی  یئ  وہ یھکل  ی دی  � � اڈی ں ےت ریمی رکیب  ں آاتی � داب لبئ  �	 اب  % یمز& ج	 اہہی گنک  ے۔  ا  � اب ایتر وہ ولں  اد و ، آز رکنچس رچچ ڈلیف نیلپ  اہہی قبس  ا  لبئ د �	 اب

ے۔ ا اینب  ل  � اں اب& % یم رحتری ں الز وہایئ وچں ایلں  ‘ و ل‘ � ے اب& دی یجنک د آاتیں  سنئ ےت تحص  ’’اس
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[ ےت۔3 z � ںیئن� وھچاب� � ےت ہن   ہن اھکاب�
&
یست لھپ اب��رے رب ےن آایھک اے یئپ اوہ  اگل اے اودہے  رپ ڑہیجا ْرھک اب��غ دے واکچےئ 

رم اجؤ ےگ۔
دگلا اے ےت ایسن دنی یئل واہ واہ اے ےت۔6 وعرت ےن وی[کھی[ا� یئپ اوہ ْرھک اھکن ونں اگنچ ےت اایھکں یئل وخش امن 

� ےت اوےنہ وی اھکدا۔  اودہے لھپ ووچں ایل ےت اھکدا ےت اےنپ دنبے ونں وی داب&
ںیم۔13 �؟ وعرت ےن آایھک یئپ بس� ےن ونیمں ورالغاب[� ےت  & ہیک اتیک[ i اہہی  ْ qاودن رب ےن وعرت ونں آایھک یئپ وْت& دت دخ�

اھکدا۔
یگ۔16 ےنج  ےچب  �ل  iں درد دے اب� ْ & وداھوناں اگ۔وْت& Yلمح دے درد ونں وبتہ ریف اوےنہ وعرت ونں آایھک ںیَم*[ ریتے 

وکحتم& رکے اگ۔  یگ ےت اوہ ریتے اےْت  ل وہوے  ےت ریتی رتبغ ریتے دنبے و*
ےت آدم ونں اوےنہ آایھک۔۔17
X وتں درھیت وچ ریف ہن رپت اجونںی اسی یئل یئپ وتں۔19 ] q رکیت& � دی رویٹ اھکونںی اگ دخ� وتں اےنپ ومہہن دے رپےنیس[

ویکں ےج وتں یٹم اںی ےت یٹم وچ ای رپت ےک اجونںی اگ۔ اودہے ووچں ای ڈکایھ ایگ اںی 

29th August 2021 [R.R] pick and add) آاتیں 17وتں 15، 6 اب��ب1ویانح ۔4
verse 15.)

ایلھگ ایگ یس۔ ۔6 �ں دا آایگ ڑہیجا رب وولں  اک دنبہ ویانحاب�
دعب آؤدنا۔15 � ڑہیجا ریمے  & ذرک اتیک[ دیجا ںیَم*[  اکپر ےک آایھک یئپ اہہی اوہ ای اے  ویانح ےن اودہے اب��رے وگایہ دیت ےت 

ھوiں ےلہپ یس۔
ےج اوہ می[ن& ویکں   � دقمم رہھٹاب[ ھوiں 

می[ن& اے اوہ 
لضف۔۔16 لضف اےْت  ینعی   � ومعمری ووچں ایس اسراب[�ں ےن اب��اب[ ویکں ےج اودہی 
لضف ےت سچ�ی[ا�یئ وسیع حیسم دے راںیہ اڑپی۔۔17 یئگ رپ  اسی یئل یئپ رشتعی ےت ومیٰس دے راںیہ دیت 

_____________________________________________________________________________________
ب، دریس اتک رکنچس اسسنئ دی  یئ  وہ یھکل  ی دی  � � اڈی ں ےت ریمی رکیب  ں آاتی � داب لبئ  �	 اب  % یمز& ج	 اہہی گنک  ے۔  ا  � اب ایتر وہ ولں  اد و ، آز رکنچس رچچ ڈلیف نیلپ  اہہی قبس  ا  لبئ د �	 اب

ے۔ ا اینب  ل  � اں اب& % یم رحتری ں الز وہایئ وچں ایلں  ‘ و ل‘ � ے اب& دی یجنک د آاتیں  سنئ ےت تحص  ’’اس
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(.8th March 2020 [4] pick) آاتیں 9وتں 1 اب��ب 5ویانح ۔5

[ ونں ایگ۔۔1
ý
Xومیلش دیع وہیئ ےت وسیع ری[ دعب وہیداب[�ں دی اک  ا�ں الگں وتں  اٹ[ہی�

qyے۔2 Xآڈْب� � ری�
� * جنَپ� تیبِ دسا اوھکادنا اے ےت اودہے  �الب اے ڑہیجا ربعاین وچ  وکل اک اب& q وبےہ دے  yوملش وچ ٹ�ھی[دX ری[

ںین۔
Yِلن� دی اْڈکی[ وچ ےئپ وہےئ یس۔  ۔3 ہ ین دے  ولک اب�� X رمدہ  ý ڑگنلے ےت ری� امیبر ےت ا*ےھن� ےت  & اسرے  Yاٹ[ہی�ا�ں وچ وبتہ
الہپں۔4 وکیئ  دلہاب[�ں ای ڑہیجا  ین  الہاب[� رکدا یس۔اب�� ین ونں  X ےک اب�� �الب اےْت ارْی& ہتش اب& X رف� qاودن دا  ویکں ےج اک وےلی اےْت دخ�

ویکں ہن وہوے۔ وکیئ وی  امیبری  اھبونںی اودہی  افش اب��ودنا یس  Xدا یس اوہ  ارْی&
رھِگXِاب[� وہایئ یس۔۔5 امیبری وچ  رایھں وتں  ی و*

اوےھت اک دنبہ یس ڑہیجا ا*ٹyھ*ن&
iں اگنچ۔6 ْ X وتں اسی احتل& وچ اے اوونہں آایھک ہیک وْت& رِچ�ِ Xyے  ہک اوہ ری� ایپ وھکی ےک ےت اہہی اجن ےک  اوونہں وسیع ےن 

� اںی؟  اچؤاب�  � وہاب�
ونیمں۔7 الہاب[� اجوے ےت  ین  qوں اب�� ہک دخ�  ] z وکیئ دنبہ ںیئن� وکل  qاودن ریمے  �۔اے دخ� امیبر ےن اوونہں وجاب ِداب& اوس 

X دنیپا اے۔  الہپں ارْی& ھوiں 
می[ن& �ر دویے ہکلب ریمے ا*ڑپداب[�ں ا*ڑپداب[�ں دواج  �الب وچ ااْب& اب&

X۔ ۔8 رٹرھِپ�ِ کْچ�ْ ےک ْ یجنم  وسیع ےن اوونہں آایھک اھْٹ ےت اینپ 
& دا دن یس۔۔9 ایپ۔اوہ تبس� گل  Xن  رھِپ�ِ Xن  ْyاوہ دنبہ اوےس وےلی اگنچ وہ ایگ ےت اینپ یجنم کْچ�ْ ےک ری

31st July 2022 [3]) آاتیں 48)وتں:(، 45 )ںیَم*[ آدھکاواں(، 44، 2 اب��ب5یتم ۔6
pick.)

_____________________________________________________________________________________
ب، دریس اتک رکنچس اسسنئ دی  یئ  وہ یھکل  ی دی  � � اڈی ں ےت ریمی رکیب  ں آاتی � داب لبئ  �	 اب  % یمز& ج	 اہہی گنک  ے۔  ا  � اب ایتر وہ ولں  اد و ، آز رکنچس رچچ ڈلیف نیلپ  اہہی قبس  ا  لبئ د �	 اب

ے۔ ا اینب  ل  � اں اب& % یم رحتری ں الز وہایئ وچں ایلں  ‘ و ل‘ � ے اب& دی یجنک د آاتیں  سنئ ےت تحص  ’’اس
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وھکل ےک اجنی اوانہں ونں میلعت دنی لگی[ا�۔۔2 ےت اوہ اینپ زاب��ن 
اتسؤن واایلں یئل داع رکو۔۔44 ایپر رکو ےت اےنپ  �ل  Xاب[�ں اب�  اےنپ وری[

&
ںیم اہتونں آدھکاواں یئپ یست رپ 

اکینں۔45  ڑیھباب[�ں ےت  ویکں ےج اوہ اےنپ وسرج ونں  رتپ رہھٹو  ویپ دے ڑہیجا آامسن اےْت اے   اےنپ 
&
یست �ں وجں  اب&

ہنیم وراؤدنااے۔  �رااتسں دووناں اےْت  �زاں ےت اب� � دووناں اےْت اکمچؤدنا اے ےت راابتس&
اکلم اے۔۔48 ویپ  اکلم وہو ویجںی اہتڈا آامسین   

&
یست اچدیہا اے یئپ  اسی یئل 

(.25th September 2022 [7]) آاتیں 21، 20 اب��ب17ولاق ۔7

یگ؟ ےت اوےنہ وجاب وچ اوانہں ونں آایھک یئپ۔20 دکوں آووے  یہ  � ýھی[ا� یئپ رب دی اب��داش� �ں ےن اوونہں ٹ�ْج ] ایسی[ X رف�  q دخ�
یگ۔ [ آووے  z وطر ےت ںیئن� Xی  Yیہ اظرہ � ýرب دی اب��داش

یہ اہتڈے۔21 � ýویکں ےج ووھکی رب دی اب��داش [ آنھک ےگ یئپ ووھکی اےھتی اے! اب[� اوےھت اے!  z ولیک اہہی ںیئن� ےت 
واچےل اے۔

(15th August 2021 [8] pick) آاتیں 24 )الہ دویو( وتں 22 اب��ب4افسی[وiں ۔8

qی۔22 �ْ Yدنْہ Xاب  رِچ� �ں دے اب��روں  وہشاب& � داب[�ں  بی[ X رف� & ونں الہ دویو ڑہیجی  ] تین� � نلچ دی رپاین ااسن� اچل  ۔۔۔ اےنپ اےلگ 
اجدنی اے۔

ےت اینپ ایسن دی رواحین احتل& وچ ونںی نب دے اجوو۔۔23
_____________________________________________________________________________________

ب، دریس اتک رکنچس اسسنئ دی  یئ  وہ یھکل  ی دی  � � اڈی ں ےت ریمی رکیب  ں آاتی � داب لبئ  �	 اب  % یمز& ج	 اہہی گنک  ے۔  ا  � اب ایتر وہ ولں  اد و ، آز رکنچس رچچ ڈلیف نیلپ  اہہی قبس  ا  لبئ د �	 اب
ے۔ ا اینب  ل  � اں اب& % یم رحتری ں الز وہایئ وچں ایلں  ‘ و ل‘ � ے اب& دی یجنک د آاتیں  سنئ ےت تحص  ’’اس
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یئگ اے۔۔24 زیکیگ وچ دیپا یتیک  �زی ےت اب�� � اطمقب راابتس& ولو ڑہیجی رب دے  & ونں اب�� ] �تین� ےت ونںی ااسن�

اسسنئ ےت تحص

12۔9 :516۔1

qا �ْ Yدنْہ سکعنم  �ل  �ل، رب یکین اب� �ل، سچ�ی[ا�یئ رایتس اب� & اب� ویشاں ونں اینپ ہیبش اےْت انبؤدنا اے۔ ایحیت ووجدبی[ رب اسراب[�ں 
& رکدے ںین۔  انعبی[ اے، ڑہیجے اینپ السیتم ےت االقتسل ونں 

 )وتں دواج(28۔27 :262۔2

� اے۔  کیھٹ رطاں اریخ وہاب�  � کیھٹ رطاں رشوع رکاب� ایسن اے۔  وھجیٹ  �ن دے رشوع دی  اینبد ااسن� اخمتفل دی  افین 

32۔30، 15 )دی(۔12 :338۔3

ظفل  ربعاین دے  بلطم شیپ رکداadamahظفل آدم   وچں ن�کلی[ا� اے، ڑہیجا درھیت، یٹم ےت دعم دے الل رگن� دا 
لگ اسےنم آیئ یئپ آدم دعب اہہی  ہدqے  نب دا اے ڈمی اب[� دنب۔۔۔۔ اٹ[ qےیئ ےت اہہی  y �ی[ا�ں وچ وڈْب� چ ِYاے۔ ظفل آدم ونں دو ہ

_____________________________________________________________________________________
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� ایگ، ےت & X اتیک[ Yن اےنپ وےلی اےْت اظرہ� اثمیل ااسن� یئگ یس۔  تک دیت  X دیجے اب��روں درھیت ونں ری� [ یس  z �ن ںیئن� اثمیل ااسن� اوہ 
اوونہں وسیع حیسم دے وطر ےت اجاین اجدنا یس۔

6۔21 :529۔4

وھتکں آؤدنا اے؟ بس� سب دبی دی اک لگ رکن واال بس�  وھجیٹ  Xاں دی آزامشئ یئل وبنل واال ےت  & ایپر دے رتْپ�ْ ٰہی  ال
لگ [ اے وہنجں اک  z ڑیپی ںیئن� وکیئ  گ وچ اسڈے ول ایہیج  دنہا اے۔ اجونراں دے ج� لم  � ýوطر ےت اش العتم& دے 

کسے اھبونںی اوہ  �ل وخیش یتیک اجدنی وہوے،  � اجدنا وہوے، ےت اوس دباکر اب� & وطر ےت شیپ اتیک[ رکن واےل بس� دے 
ہن ےت اوہ اینپ اتیلص ردھکا اے ایگنچیئ ےت ایلھبیئ وچ  یفن رکدا اے ےت  � ایگ وہوے اوہ اےنپ آپ دی  & شیپ اتیک[ لکش وچ 
ڑلن اےْت اامین الخف  & ردھکا اے۔ اہہی وی[کھدqاب[�ں وہےئ، اسونہں دبی دے اسرے دوعاب[�ں دے  وکیئ امحبی[ ےت ہن 

ریغ ایلص ںین۔  اکیبر ےت  ےج ایس اجن دے آں یئپ اوہ  ویکں  اچدیہا اے،  رانھک 

�ن اےْت اینپ رمکحاین �ل ااسن� بلطم شیپ رکدا اے۔ اوہ ھجک� رنیم اب� ایسن اےْت رھبوےس دا  امدی  �ں،  یطلغ دا دواج اب� آدم، 
iں اسےنم ردھکاب[�ں � وھجٹ وچ ودھ دا اجدنا اے ےت اودہی ایحیت گھیyدqی اجدنی ای۔ اونہی[ رشوع رکدا اے، رپ اوہ 
اخمتفل رکے۔ ایسن دی  امدی  � اجدنا اے یئپ ہشیمہ یئل افین ےت  & X اتیک[ Yاقونن اظرہ سچ�ی[ا�یئ دا الافین ےت رواحین  وہےئ، 

اقمئ رٹ[ہی�دqا اے۔ ٰہی اوصل دے اب��روں  یتسہ دے ال ینعی  �ن رب  ٰہی اسسنئ وچ،ااسن� ال

5۔16 :470۔5

_____________________________________________________________________________________
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ے۔ ا اینب  ل  � اں اب& % یم رحتری ں الز وہایئ وچں ایلں  ‘ و ل‘ � ے اب& دی یجنک د آاتیں  سنئ ےت تحص  ’’اس



 یئل اب��لبئ دا قبس2022 ونربم ، 6 اوتار    |9   ہحفص
�ن ومضمن: آدم ےت اب��یپ ااسن�

] z پ ںیئن� �ن دی ایسن،دکی اب�� qوں رب،ینعی ااسن� ۔ دخ� ] z العوہ ھجک� وی ںیئن� وکل اک ایسن دے  Xزدناں دے  رف� رب دے 
�ن یس۔ ہیک رب ےن ایعمر رب ےت ااسن� ت& دا  اکملت[ وطرےت  دِکqِاں دبل سکدqی اے؟اینبدی  Xاب[�یئ وچ  ایگنچیئ ری�ْ رکدا ےت 

پ وچ ِڈگ ایگاے؟ �ن اب�� اٹھگ ایل اے ےت ااسن� ایعمر  اےنپ آپ دا 

اکلم ای ردنہا اے۔ �ن  ینعی ااسن� ایخل اب[� رپاھچوناں  ٰہی  �ل ال اکلم وہن اب� ٰہی اوصل  �ن دا ال �ن دا اخقل اے، ےت ااسن� رب ااسن�
� ےت اہہی اوہ ای & [ اتیک[ z ت& دا ااہظر ںیئن� اکملت[ ٰہی  �ن ےن ال qوں ااسن� وکیئ ااہیج وہلی یس دخ� یتسہ دا ااہظر اے ےج  �ن رب دی  ااسن�
ریغ ینعی ووجد  qوں اولتیہ  �، ےت ےجیتن دے وطر ےت اہہی اوہ وہلی یس دخ� & [ اتیک[ z X ںیئن� Yن ےن رب ونں اظرہ� qوں ااسن� وہلی یس دخ�
�ن اسی ایسن وی وگا یئل اے۔ ےج ااسن� ٰہی  اکلم اوصل، ال ت& وگا یئل اے ےت اوےنہ اانپ  اکملت[ ینیقی یس۔ےج دنبے ےن اینپ 

اہکین یس۔ یض  X رف� & اک  �ن دی ووجدبی[ دکی ووجد ردھکا یس ےت ریف ااسن� � ایسن دے ریغب  اکلم اوصل اب[

ہن کْچ�ْ اجن دی اے  اقلعتت الزوال ںین؛ ےت اسسنئ ٹ�ھْل  ایخل دے  ٰہی اوصل ےت  �ن، ال اسسنئ وچ رب ےت ااسن�
دیجے وچ رب ےت وج ھجک� اوہ انبؤدنا اے اقونن ردھکی اے  Xبیت اب[� رواحین  ٰہی ری& �، رپ اہہی ال مہ آیگنہ ول رپت ےک آؤاب�

�رخی وچ ہن دبنل واےل رےئہ ںین۔ وپری اب& اکلم ےت ادبی ںین، ڑہیجے اودہی 

15۔3 :520۔6

، وڈاب[�یئ ےت الجل اسرے & اطتق& ابملیئ،  تبحم دی وچڑایئ،  اقلب� ایسن اسےنم آؤدنی اے۔ الدحمود  � یھجمس اجن دے  اب�
ہصح ین زاب��ن اودہا سب اک الدحمود  � & اے! وج ھجک� ووجد ردھکا اے ااسن� Yوپرا رک ددنیے ںین۔ اہہی ای وبتہ اخیل نپ ونں 
�ں وولں ہن �اب� �ن دوےج ااسن� ایخیل ااسن� وطر ےت  وپرے  ایپر دی اجبےئ  ینعی  Xا سکدqی اے۔ اودہے اےنپ الدحمود اوصل  Yدورہ
�ن، اےھٹک ووجد ردھکے ںین ےت ادبی ینعی ااسن� ایخل  �ھی[ا� اجدنا اے۔اوصل ےت اودہا  سمج ہن ای  وباتہ وی[کھی[ا� اجدنا اے ےت 
ےنگ اجسکدqے۔  ] z اطمقب ںیئن� ڈنلیکر دے  ہا�ں ونں بس& دن آایھک اجدنا اے، وےلی دے  ن� & دے دعد، ج� ںین۔ ادببی[

_____________________________________________________________________________________
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X Yونں اظرہ & ینعی ادببی[ qت  � وہاجدنی اے ےت اوہ ایحیت دی دخ� zاغبی & q الدحمودبی[ دنہے ںین دخ�  X Yاہہی دن اوس وےلی اظرہ
qا � نم دنیل[ کی[لکوiسل ونں  ٰہی الدحمود  ذنہ ال � وہاجدنا اے ےت  zمہف ہشیمہ یئل اغبی یطلغ دا اسرا  دیجے وچ  رکن ےگ، 

اے۔

24۔16 :353۔7

] z وطر ےت ایلص ںیئن� وپرے  ت& اب��وجہں ھجک� وی  اکملت[ ت& اتیلص ونں اسےنم الؤدنی اے۔  اکملت[  اسری اتیلص ادبی اے۔ 
� وہاینں اجری رنہ zویشاں اغبی [ اڑپدی اسراب[�ں  z X ںیئن� ] qی ےت اتیلص رکیت& �ْ Yدنْہ  ] z X ںیئن� Yت& اظرہ اکملت[  X ] qوں رکیت& اے۔ دخ�

اچدیہا اے۔ اسونہں وتمہ رپیتس دے ھجک� وہون  � Xک رکاب� �ں دے اب��رے الگں ونں ری& � X اھتں ےت انِج�ِ Yایگں۔اسونہں رہ
اننبں ایسےن  اچدیہا اے ےت   � وغر رکاب� دیقعاب[�ں اےْت  ہدqے اسرے  اچدیہا، ہکلب اسونہں اٹ[ [ رانھک  z اننمں اجری ںیئن� ونں 

ویشاں اھچپں Xیق یئل ایتر وہ اجوناں ےگ، ”ڑہیجاب[�ں  [ اے، ایس ری& z یطلغ الص ںیئن� q ایس سکھدqے آں یئپ  اچدیہا اے۔دخ�
رہ ایگں ںین اوانہں ونں ٹ�ھْل ےک۔“

21۔17 :259۔8

دھجمساب[�ں وہےئ، iں  � [ وگاچ سکدqی۔ اونہی[ z دکی ںیئن� سکع وچ ایلص اشمتہب  ٰہی  [ اے۔ ال z وکیئ ہیبش ںیئن�  وگایچ وہیئ ہیبش 
اکلم اے۔“ ویپ  ونب ویجںی اہتڈا اامسین  اکلم   ْ اچدیہا اے یئپ یست& وسیع ےن آایھک، ”اسی یئل 

14۔9 :502۔9

_____________________________________________________________________________________
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� ایگ �ں ِداب& رشب دا اب� �رخی اے وہنجں اب��یپ  طلغ وصرت دی اک اب& اتکب دی  رواحین وطر ےت دھجمساب[�ں وہےئ، دیپاشئ دی 
ایبن انمبس� رپاھچونںی دی رواحین اتیلص ونں  � اجوے ےت یتسہ دی اہہی رمگایہ رب دے  & ومازہن اتیک[ کیھٹ  اے۔ 

� ایگ اے۔ & ےلہپ اب��ب وچ شیپ اتیک[ رکدی اے، ویجںی یئپ دیپاشئ دے 

17۔6 :521۔10

�رخی ونں رب یہیج، الجیل اب& یئگ اے( وھتڑی  ےلہپ اب��ب وچ دیس  قیلخت دی )ویجںی یئپ دیپاشئ دے  �ایس اسی رواحین 
ْ

Yل نْہ� وحایگل وچ، وخیش دے اب� امدے دی  ہک دنباب[�ں دے اھتہں وچ دےنی آں، روح دی، ہن یئپ  دے اھتہں وچ، ہن 
نم داب[�ں وہےئ۔ X اھتں وموجدیگ ونں  Yدقرت ےت رہ ےت ہشیمہ رب دی اب��الدیتس، 

امدی وطر �ن  اچدیہا اے یئپ ااسن� y ےک وانھکی  Yویٹوے وتں تہ اخمفل  اقمئ ںین۔اسونہں  & ےت مہ آیگنہ  ] �ن دی الافتین� ااسن�
اچدیہا اے ڑہیجا دل ےت ھجمس اےْت  � قیلخت دے اوس رواحین راکیرڈ ول ومڑاب� � ایگ اے ےت اسڈی رظن ونں  & قلخ اتیک[ ےت 

ایھ ایگ وہوے۔ وْْکiڑ� �ل  ملق اب� Xےتش دی  رف� ”ریہے دی ونک“ ےت اک 

4۔28، 22۔21 :476۔11

�وافق اے۔ وپری رطاں اب� امدی وخدی وتں  لن�ھوi ڑہیجا  �ل  ایعمر ون ں دیجنسیگ اب� �ن دے رواحین  وھکس ےت ااسن� رشب اہہی  اے 

�ن دے ایچبں دے اب��رے لگ رکداب[�ں وہےئ وسیع ےن آایھک، ”رب دی ہک ااسن� ہن  ولاکں دے اب��رے،  رب دے 
X رکداب[�ں وہےئ یئپ Yوکحتم& رکدی اے، اہہی اظرہ �ن اےْت  ایپر ایلص ااسن� ینعی سچ�ی[ا�یئ ےت  یہ اہتڈے واکچر اے؛“  � ýاب��داش

_____________________________________________________________________________________
ب، دریس اتک رکنچس اسسنئ دی  یئ  وہ یھکل  ی دی  � � اڈی ں ےت ریمی رکیب  ں آاتی � داب لبئ  �	 اب  % یمز& ج	 اہہی گنک  ے۔  ا  � اب ایتر وہ ولں  اد و ، آز رکنچس رچچ ڈلیف نیلپ  اہہی قبس  ا  لبئ د �	 اب

ے۔ ا اینب  ل  � اں اب& % یم رحتری ں الز وہایئ وچں ایلں  ‘ و ل‘ � ے اب& دی یجنک د آاتیں  سنئ ےت تحص  ’’اس
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� ےن رب دی اینپ ہیبش ےت وصرت اکلم دنبے وچ یتکم دااب& �ہ ےت ادبی اے۔اوس  انگ� �ن رب دی وصرت اےْت ےب  ااسن�
�۔  & کیھٹ اتیک[ امیبری ونں  کیھٹ رظنےی ےن  �ن دے اسی  ونں وی[کھی[ا� ےت ااسن�

30۔27 :258۔12

�ن یئل اےنپ اےْچ اقمم وتں �ل ااسن� دکی ہن رمن اب� ہن دیپا وہون ےت  دکی  Yی[نyھا�ں ادبی اسسنئ وچ  ہ رمکحاین   رب دی 
نکمم یس۔ � �ں اب� Yی[نyھا�ں ِڈانگ� ہ

Xض رف� روزاہن دے 
qی وولں y ریمی رکیب اڈْب[

روز اہن دی داع
ایپر دی ٰہی سچ�ی[ا�یئ، ایحیت ےت  یہ آوے؛‘‘ ال � ýروز اوہ اہہی داع رکے: ’’ریتی اب��داش X Yض اے یئپ رہX رف� X رنک دا اہہی  Yرچچ دے رہ اسی 
ایپر ونں وداھوے، �ں دے  �اب� لکن اجن؛ ےت ریتا الکم اسرے ااسن� ھوiں 

پ می[ن& اقمئ وہوے، ےت اسرے اب�� تنطلس ریمے ادنر 
وکحتم& رکے۔ ےت اوانہں اےْت 

ونیملیئ، آرلکیٹ  ۔4، نشکیس VIIIرچچ 

دصقماں ےت امکں دا اک اوصل

_____________________________________________________________________________________
ب، دریس اتک رکنچس اسسنئ دی  یئ  وہ یھکل  ی دی  � � اڈی ں ےت ریمی رکیب  ں آاتی � داب لبئ  �	 اب  % یمز& ج	 اہہی گنک  ے۔  ا  � اب ایتر وہ ولں  اد و ، آز رکنچس رچچ ڈلیف نیلپ  اہہی قبس  ا  لبئ د �	 اب

ے۔ ا اینب  ل  � اں اب& % یم رحتری ں الز وہایئ وچں ایلں  ‘ و ل‘ � ے اب& دی یجنک د آاتیں  سنئ ےت تحص  ’’اس
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اچدیہے۔ اسسنئ [ رکےن  z X ںیئن� ýدصقماں اب[� امکں اےْت اری کسے رنک دے  رچچ دے  قلعت امدری  ذایت  وکیئ  اخمتفل ےت ہن  وکیئ  ہن 
دنسپی ےت ریخات  �ی رپاہ دنبی،  یحیسم اسدسنئان اب��پ ونں رد رکداب[�ں وہےئ، ْسج وکحتم& رکدا اے، ےت اک  ایپر ای  ٰہی  سب ال وچ، 
رچچ دے اسرے رانکں ونں اسرے اب��اب��ں وتں، طلغ نب دا اے۔ اسی  ِمنyھی[ا�ں سچ�ی[ا�ایئں دا رپاھچوناں  ایپر داب[�ں  �ل  اعمیف اب�
ایخل X روز  Yدنی وتں آزاد رنہ یئل رہ X ýنیل ےت طلغ اری Xاں ونں  ýالصوحاں، طلغ اری ذماتمں،  � وگایئں ، مت�صفی[ا�ں،  ý ] نشیپ� رطاں داب[�ں 

اچدیہی اے۔ اچدیہا اے ےت داع رکین  رانھک 
ونیملیئ، آرلکیٹ  ۔1، نشکیس VIIIرچچ 

ی ْسن& Xض یئل ج� رف�
ایتر رےھک، ےت رب، الخف اےنپ آپ ونں  الصوحاں دے  ذینہ  X روز اجراحہن  Yض اے یئپ اوہ رہX رف� X رنک دا اہہی  Yرچچ دے رہ اسی 
دکی رظن ادناز رکے۔ اودہے امکں دے راںیہ اودہا ااصنف دکی ٹiھْلے ےت ہن  ہن  اضں ونں  X رف� �ں یئل اےنپ  �اب� اقدئ ےت ااسن� اےنپ 

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

_____________________________________________________________________________________
ب، دریس اتک رکنچس اسسنئ دی  یئ  وہ یھکل  ی دی  � � اڈی ں ےت ریمی رکیب  ں آاتی � داب لبئ  �	 اب  % یمز& ج	 اہہی گنک  ے۔  ا  � اب ایتر وہ ولں  اد و ، آز رکنچس رچچ ڈلیف نیلپ  اہہی قبس  ا  لبئ د �	 اب

ے۔ ا اینب  ل  � اں اب& % یم رحتری ں الز وہایئ وچں ایلں  ‘ و ل‘ � ے اب& دی یجنک د آاتیں  سنئ ےت تحص  ’’اس


