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 ���ت �	 ��ر����
 ����ا ا�ڈ��

 
�� را��	 �ے  :������	 � ���" ���ت"   

 
 
 
 
 
 

 �ہ و)' &ے داغ �#���� �ے ��ے ہے ۔
 

"!  �ا �ے ُ���ے  ��� �ے �ے ُ���� ُاس �ے ُ���ے ���رت �ںٓ��ے وا�� ��وں �	 د����� ، 
 "2ہں �ں �0/ �ے ��ن -% ,+ �ڑے دا)	ں �ں &�ں �%و�$� ۔ 

 
 
 

�ے ُاس و3� �ہ� ،  ُاس  
" �ہ �6	�ے ہں "   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   
ے ۔ �ے ��رے ہے "	  �ا �ے دل �ے �ہ� 3%�! ہ) داغ(�ہ �:�ب ��8ن   

" ���ت �� ��ر�$%?"   
 روح �� ���ں

 
13،  12:  �%�2:�	ں  1  

ح �IJہ وہ روح -��� "	  �ا �� G%ف Eے ہے ,��ہ ُان ��,	ں �$% ہD �ے �ہ ُد�� �� رو
اور ہD ُان ��,	ں �	 ُان ا��Lظ �ں ��ن �ہں �% ,ے "	 ا����0 �	 "��ں "	  �ا �ے ہ6ں &��2� �� ہں۔ 

�IE 	� Dے ہ� �6IM �� ں	,�� ���Mں اور رو�Nے ہ	ں �IJہ ُان ا��Lظ �ں "	 روح �ے N��IEے ہ
 رو���M ��,	ں Eے �	از�ہ �% ,ے ہں۔

 
 

����" �� -ہ�Qن  �او�� �� G%ف Eے د? �RS  ِاس �:��Qے �ں ِاس &� ���Mے " رو� T�6E ��
 T,�E ہے ۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
 

U2�� !���2�:  
%ے -�س �	گ ہں "2ہ	ں �ے E T��ُے را�Vہ �� "	ِاس ��رے -%��8ن �ں ا�TI� �0 رہ� ہ	ں �	�Iہ �

�� �ہ ُا�ہ	ں �ے وہ TQ� !E �ہں -ڑه� "0ے �ں �ں �:� IE:� ,ہں "	 �ں �ے ���ت �ے �:��I� XJY ۔ 
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G �2	ر -% ُا�ہ	ں �ے ُان ,�6م S	اہ	ں �	 �ہں -ڑه� \� �� اور �ہ� ]"2ہں روح ا�\�س �� "��! �ے -
� ُان �N�0^ �ےG	ر -% S �� ]�� ��	Nے "��ے �� aE! �+ رہے ہں ۔ 48"	 ٓا�6Eن �ں Eے -b  

 �9 ��8ٹ��� �ہ�ں ہ�ں 45 42اہ روا�' �ے و��#ہ �� �3#�� �ے و��#ے �2ا �ے ٓا0/�رہ ��� �ہ �ہ�ں ز��
 ِاس ��<#ے �ے ��ے =>ہ �ہ�ں ڈال رہ	 ہ�ں ۔ 

ہ�6ر? �cJ( TQ روا��ت "	 رو��6 ہ	ا ُاس �� S	اہ	ں �ں -��RS �N ہں ، "0ے  �او�� �ے ُ���ے 
ورت ہے "	 روح ا�\�س &�ں -8	اوں �	 �J�ُے د�	ں �ے T,�E ُاس �� "��e �%�ے �� S%d	اہ� د?۔ 
	�Iہ  �ا ُان روM	ں �ے �ے راہ�62وں �	 ذ�ہ دار ٹ�ہ%ا,� ہے "2ہں وہ ��	�ے �ے �I�ُ %� ^��3 ہے�
ں ہD ِان روا��ت اور ا��6ن �ں �ڑه:ے ہں ہ	 ,ے ہں ۔ � h" T�6E T�%- �� ِان T,�E ے� �او��اور  

ے ��ہں �% ,ے ۔ �ہ "	 �ں S	اہ� د? �ہ eE ہے ۔  �ا �ے T,�E رہے اور ,�ش �  
 TQ� ےE ں%ے ِاس G%ح �ڈر ہ	�ے �ے �ے ِاEے �%? ٓاپ ��"�G	al� " ے۔S ل �%�ں�  +I�

ے اور "ہD2 -% )	ر �ہں �� �ہ د�2�Iے �ے �ے S ں ٓاد�	ں ��"	�ہ ا�m ا���6�ار ٓاپ ٓا�6Eن -% �ہ
�6ت �� و"ہ Eے وہ�ں ہ	 ۔ روا��JY, ں ت اورَ�ں �ڈر ��2 "!  �ا �ے �%ے T,�E �ہ ��ت �� �Mل ہ� �

ں را)! �ہں ہ	ا ٓاپ �	ں ُان �	S	ں �� -%����8 �ے ��رے �:�UE ہں ؟ "  ،� �S�ں ٓاپ �� ز�� %Sا
ٓاپ �� �ٹ�ں اب ��� )% ���ت ��b:ہ ہ	�$�، �ہ E	�:ے ہ	Nے �ہ ہ% �� ٹ�m ہے۔ �ں �ے ُ,6ہں 

                  "S	اہ� د?۔
Roy Sauzek 

                        
 
 

 
 Aہ��' (ا�ڈ�C(  

 ِاس �:��Qے �ں �ہ &���ت ۔ ��E !��" �� U2ے۔ 
 

 %a6� ہzL{ ۔ ��Iں �ے ,2| دروازہ د��3  
zL{5ہ �a6% ) رو��( ���ب �� ���رت  

 %a6� ہzL{ �6ن -% �ے "��� ۔Eا �� ُ���ے ٓا�6   
zL{8ہ �a6%  ؟	ا�� ��م �ہں ہ" دہ%اNے"��ے  -�Qے�%ے " �	ں  

��9 ذر�Yہ �ہں ہے ؟ ۔ }zLہ �a6%  )ا&:%اف(�	ں د&� ���ت �ے �ے ا3%ار  
�11ں �� ہے؟ }zLہ �a6%) ا3%ار( QEے ا&:%اف   

 %a6� ہzL{ ے۔�Y�16 &�ت اور ��Y ذ�� �ے �  
%a6� ہzL{ ا3%ار �%�� ہے؟ �18ہ6ں �0/ �ے ��رے �  

� ہے "! �	�N ُاEے ُان �ے دل �ں ہ	�ے �ے �ے �ے ��رے �) را)! ہ	�ے(  �ا�ے ,m�%z �%�ے
�20ہ:� ہے؟ }zLہ �a6%۔   

 %a6� ہzL{ ,� ہے ؟	ا ہ��21! ٓاپ �� روح �Rے E%ے Eے -  
  �او�� ��Jے &�م ��ن �%,� ہے "! ٓاپ �� روح �Rے E%ے Eے -�ا ہ	,� ہے 

zL{ %a22ہ �6! ِاس �� ٓا�m اور د�^ �ہ �! ٓاپ �� روح دو��رہ -�ا ہ	,� ہے   
zL{23ہ �E ���- ! %a6ے ��:60ہ ۔ �ہ �� ہے اور �ہ �� �ہں ہے   

zL{24ہ �a6% !ہ	 IE:� ہے Sڑهے �ں Sِ%��3ُ%��ن �Sہ �ے �ے ��0 �� &��و ��ز �%��    
�2��S �	 د��� رہ� ہں E �� ل�M رِت	{ XJY:� ں ُ���ے ���ت �ے: �او�� �� �ہ�د,  

 
2:�26ے 3%�! ,�� ۔ }zLہ �a6%  �ا &�ں �%,� ہے �ہ �JR0ہ �%ے   

�ہ! "  �ا�ے �ہ� ، �!" %a6� ہzL{27  
T,�E ل روح �ے	ہ ُ-%  Q� ٹ�	�� mا�! %a6� ہzL{28  
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� �� ا�m �2ٹ ؟��L� %a6� ہzL{31  
 %a6� ہzL{ ہے ؟ ��I� ٓاپ �� ��م ��33  

 %a6� ہzL{    �Sد�E34  
 �L� ےE �:Eت" را��� " D0\, �� ! %a6� ہzL{35  

 
      �h!���2 ��-� راNٹ

Roy Sauzek 
 
 

 
 

 �E/دروازہ د� F8� ں �ے��!  
 

 �0	ع �ے �ہ� ، 
�:� :7 :14  

	�Iہ وہ دروازہ ,2| ہے اور وہ راE:ہ IEُڑا ہے "	 ز���S �	 -ہ�Q2,� ہے اور ُاس �ے -��ے وا�ے " �
" ,�	ڑے ہں ۔   

 
��S ، T,�Eے �S,ے ہ	Nے ،  �او�� �ے ُ���ے ُ-% �0%ت �	S	ں �ے  %وح �� ���ںرات �ے رو�� �ں

 �Nد��� h� �N �0J� �N	ہ ?%�� T,�E ں �ے	ا��ے  ��E ��� mا� 	2| دروازے"","  !��" ��
�� "��! رواں دواں ,�� ۔ ا��ه%ے �ں ا�m -ہ�ڑ   

 
 
 
 
 
 

، �Y� 2ے �ےJI� %ے ��ہE h� ، ے اورQ2[ �� " ,2| دروازے"وہ -ہ�	ر�ے �� ��S ےE +Iوہ ، �
 !ERS ےRے "��ٹےے ۔ دور �% د�N	ے ��ر,ے ہE ں	I�ُ ے ا-2ےEر -% ُا	Nے -�% وہ ڈراEاور ُا ،

%وں �ے �Qے رو�� رہے ,�ے ۔ - 
 
 
 
 
 
 

 
 ا� دن �ں و�! -% ,�� اور ا�m ٓاد�� �ے ِاEے �%ے T,�E ���ٹ� ۔ 

0�(�ہ�ں �%چ روح �� ���ںJ� ( ، ��, ٓاد�� mں ا�ں ��ڑے ہ	�ے �� رو�� ر��:� ,��� D2"ہ 	اور " �
�2 �ں b%S:� ر ہ	�� ��0 �ے �Qے ٓاگ �ں -ہ2Q2ے �	 د�TI رہ� ,��I��" �� ےJY� اور ٓاگ �ے ،
ا�m دوE%ے ��� اور -�% �L%ت �	 "��ے د��2 ,�� ، �%وع ہ	ا ۔ ُاEے ا�m �ہ%ے -% )	ر �%�� ,�� ، 

:ے ہ	ا ٓاد�� ٓاگ �$	� "J-�% �%چ �ں ٓاد�� �ے ُاس Eے -	��� �ہ وہ �� �% رہ� ,��؟ �	 ���22 ,�� ۔ 
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ں ُاس ��2د? �%�ے وا�ے �	 د�TI رہ� ہ	ں "h �ے �%ے " ہ	�% "	اب د�:ے ہ	Nے �ہہ رہ� ,�� ، �
ں "��:� ہ	ں �ہ وہ ��� �ہ�ں ہے ، ��0 "$ہ ۔ "h �ے eE T��ُ �ہں �:��� ۔ ! T,�E "�	ٹ �	� �  

:�0	ع �ے �ہ�   
  27۔  24: �13	�3 

"�����8L �%و �ہ ,2| دروازے دے دا ^ ہ	 �	�Iہ �ں ُ,E Dے �ہ:� ہ	ں  ُاس �ے ُان Eے �ہ� �ہ 24" 
ں Sے۔ IE 	ے اور �ہ ہS [ �%�ں�	ے �� ��	دروازہ ۔ �25ہ �ہ:%ے دا ^ ہ %� T,ُا m��� �� %�S !"

ہ�6رے �ے ! دروازہ ��ٹ�Iٹ� �% �ہ �ہ�2 �%وع �%و �ہ اے  �او��  اور ُ,D ��ہ% ��ڑے �2� ��I�ُ % ہ	 
ُاس و3� ُ,D �ہ�2 �%وع �%وSے ۔ �26ہ �ہ�ں �ے ہ	 ۔ اور وہ "	اب دے �ہ �ں �	 �ہں "��:� ��	ل دے 

 �D د? ۔ �ہ ہD �ے ,	 ,%ے رو�%و ����� -JY, ںں ۔ 27اور ُ,	�ے ہ�6رے ��زاروں �� �S وہ �ہے %$�
" ر ہ	 ۔ ُ,E T��ُ !E Dے دو! ُ,E Dے �ہ:� ہ	ں �ہ �ں �ہں "��:� ُ,D �ہ�ں �ے ہ	۔ اے ����رو  

� "	  �ا �ے E T��ُے �ہ� "! ُاس �ے ���ت �ے ��ر ُ���ے ����IE �%وع �� �ہ ,�� �ہ � �Jہ-
��ں ا��0 �ہں ہں "0ے وہ د����N د�:� ہں ۔"  روح �� ���ں،� " h" ��, ��� �0ا� mں ا��

ں�! ��, mں ۔ �ں �ے E	�� �ہ ���ں ��3	 �ں ,�ں، �ہ ���ں �2�د? G	ر -% ���I^ ٹ�Nہ �% چ ٓا
�0 �ہ "!  �ا �ے ُ���ے د����� "	 ,2| " روح �� ��وں"�ے " ��	 ��% ا��از �%�� "�ر? ر��

ں �%Sہ ، اI�	� ، �����	ص �� m, ں	��E +,  ً�a�%\, �0ں �ے ا�دروازے -% رو��6 ہ	 رہ� ,�� ۔ �
Jہ Eے د��� رہ� ,� 0ےa3	ل �%,� "Eُ���ے ا-2ے روح �ے و �او��و �%�� �،  �,%� T,�E ُ���ے ِاس �ے

"ہ�ں �ں ُاEے ��ہ:� ,�� اور ا-�2 ز���S �ے ,�� ۔ �ں ��z وہ�ں  �او�� �	 ر��2ے �ے ��3^ �ہں ,�� 
��ں ا��0 �ہں ہں "0ے �ہ " �ں �ے �ہ رو�� آٓپ �ے T,�E ���ٹ� �	�Iہ ، T,�E "�ر? رہ�2 ��ہ:� ,�� ۔ �

0�وںJ�)ں	ں ��% ٓا,� ہ) �%�ں ۔ �  
 

� رہ� ,�� راہ�62وں �� �2��6��S �% ,� ہے ، �ہ �ہ �E�- �zٹ%ز �� �8a%اِن � h� 	" ں ٓاد��رو�� �
� G%�\ے �	 �ہں ��6E:ے "E hے �	�N ���ت ��b:ہ �2:� ہے۔ E، در  ��	��3 	" ، �� ^�ہ ا��

� �%,� ہے ۔ az� ع -% ا��6ن ر��:� اور	ں �0�S T رہ� ,�� ۔ وہ �b�0%وں �ے �E,��� ا��ه%ے �  
 

	ں �	 د��� رہ� ہے ۔ N�QE ں دو0�وں رو�� �ہ ہے �ہ  �ا ہ6J� ہ �ہ�ں� ، mں( ا�	�6ت ) �%�JY, ��
�2 ,�� ۔ �ں �JR0ہ ہے � ]ں -� ^aN�� 	" ےE �M ے ,2| دروازہYے ذر�� h" ہ:Eا، وہ ر%Eدو

 ز��دہ ٓا�Eن ہے۔ 
 

0ے �ہ دروازہ �2J�ُے �ں �	�N دروازہ �ہں ہے ،  اS% ٓاپ ,�	�% -% )	ر �% ,ے ہں ، �ہ� ں ,2|"
روح ��  �ہ�ں Sُ�ر �Sہ �ے �2J�ُے �ں �	�N دروازہ �ہں ,�� روح ا�\�س �ے ُ���ے د����� "	 دروازے

ں دا ^ ہ	�ے �ے �ے �ہ�ں Eے  ���ں� �S�ے ا-�2 ز�E ت��� 	� mہ ��ر ,�� �ہ ��0 ا��2N�6� ��
" �� ��م �ہں ہ	ا۔" �%ے �Y� دہ%اNے"��ے " �	ں" 	 دو��رہ �6l	ن �ں ِا س دروازے �S�ر�� ہے ۔ 

� ہے ۔ �ں ذ�% �%و�$� S ��ن �� T,�E ے� ^�L, ?ے �ہ�ں �ڑEِا +I�  
 Dاز� D� ار ,�� ۔ �ہ	د� �N	ٹ �� ��2 ہ�%I2� �� %�:- ہ� 	ہ ,�� "�S ر�S m4۔�3ہ ا�  �N��Iٹ� د�	ٹ �b

ں "��:� ,�� �ہ ا�m ا�ٹ�6 "0ے �ں �ے ِاس د�	اد�:� ,�� ۔ � ، �ر �ے �J�ُے ہ	�ے �ے T,�E )	ر �
ِاس رE:ے �	 ,a��^ �ہں �% IE:ے ، ٓاپ �� �ں �D ِاس دروازے �	 �� د�	ار �	 ,a��^ �ہں �% IE:� ,�� ۔ 

Jہ Eے "h -% ہD ا��6ن ر��:ے ہں  "��h ُاس رE:ے �	Eے  �ے و"0ے  �ا �ے ا��? ز���S �ے �
 ^{�M 	� ۔ ���ت ��, ���:� ( دروازے �	 �ں �ے د���I ، اور ,2| دروازہ �%�ے �ے �ے �\%ر �&

+ �% �I�ُ ہے ۔ ا-h رE:ے �� �2N�6��S �% ,�ہے ) G	ر -% Y� ا�ں "0ے  	ں" دو���" روح �� �
���^ �ہں " ��م"ہ�6رے �Mے �� "��! Eے �	�N ہ6ں واG /d	ر -% ��IE,� ہں راE:ہ ٓا�Eن ہے ۔ 

اS% ہ6ں �	�Iہ �ہ�ں �2J�ُے �� دروازہ اور راE:ہ �ہں ہے ۔ �ہ ا��? ���ت ,m -ہQ2:� ہے ہں "! 
�0 �� �	 ��د? G	ر -% �%��، ہ6ں ��م �%�� ,�� ۔ دروازہ  �� راE:ہ ��	��2 ,�� � XJY, �� م �%�ے�� ،
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�ح د�:� ہے �ہ اS% ٓاپ �Eرا ( ۔ ہے  ��0 �� �	 ,a��^ �%�� ، و)%ہ{ U�%Y, mح ا�%G �0� دن
J:ے ہں ، I�0 ا�% �ے ده� %) ٓاپ �ے ��م �ہں �� ۔د�	ار �	 ِاس -% ��  

 
ں ٓاپ �� ,	"ہ �	 �ہ�ں � �I�ُ ہ	ں �ہ ,2| دروازے �	 ��	�2ے �ے �ے �ہ�ں دروازہ �ہں ہے �

+ �ے ذر�Yے -ڑه:ے ہں ��l� 0ے ٓاپ ِان، ,	 ٓاپ ��� "+ �� ,XJY ���ت �ے T,�E ہے �	�Iہ "
E ں ہےدروازے " ��م " ٓاپ �ے �ے �	IE T�6 ، �N:ے ہں �ہ �	ں �ہ�ں ,2| راE:ے �ں دروازہ �ہ

ٓاپ IE T�6E:ے ہں �ہ �QE ا&:%اف ا�m ��م �ہں ہے �IJہ ��ٹ�Iرہ Eے S�ر�ے �	 ���م �ہں د�:ے ۔ 
 ، a3	ل �%�� ہے ۔ 

 
 ��, ��� ��� mا� !��" ?%Eں ، دروازے �� دو0�E h� �Nے دور �% "	 ِان �	S	رو�� �J� 	� ں

�13ں ٓاپ �� ,	"ہ ِاس "��! � رہ� ہ	ں "	 �0	ع �ے ِاس �ے T,�E �	از�ہ �%,ے ہ	Nے �	�3رہ� ,��۔   :
ں �ہ� "	 رو�� �	 ٓا��Iرہ �%,� ہے ۔  27۔  24�  

 
ں ُاس �ے ُان Eے �ہ� �ہ "�����8L �%و �ہ ,2| دروازے دے دا ^ ہ	 �	�Iہ �ں ُ,E Dے �ہ:� ہ	 ۔24

ں Sے۔IE 	ے اور �ہ ہS [ �%�ں�	ے �� ��	ہ �ہ:%ے دا ^ ہ� 
ں �	گ � h� �N�0J� ے�, ^N�� ف%G �� ے( او-% "��ےS ش �%�ں�دا ^ ہ	�ے ) دا ^ ہ	�ے �� ,

ے ) �S% �ے ���E %- h�)m	ار �	گ �� ا :�ر ����ے �ے اور ُ�ڑ RSے ۔ Nڑ د	ے �E ف %G ��
 RSے ,�ے۔ 

 
ُا,T �% دروازہ �2� ��I�ُ % ہ	 اور ُ,D ��ہ% ��ڑے  دروازہ ��ٹ�Iٹ� �% �ہ �ہ�2 ۔ "! m��� �� %�S 25۔ 

ہ�6رے �ے ��	ل دے اور وہ "	اب دے �ہ �ں �	 �ہں "��:� �ہ �ہ�ں �ے ! �%وع �%و �ہ اے  �او�� 
 ہ	 ۔

 
�	گ  ہں ، �%چ "��ے وا�ے" ا���6�ار" �ہ ذہ+ �ں ر��ے �ہ رو�� ہ6ں واG /d	ر -% د���,� ہے �ہ 

ے "	 �0	ع �	S	ں Eے �ہ:� ہے ُان ، اور راہ�62 ہں ، �� ,��۔ اب ، ُاس -% )	ر �S ں  �رج �% د��"ہ
� ,�� ۔ S ں  �رج �% د�� Eے "2ہ

 
۔ ُاس و3� ُ,D �ہ�2 �%وع �%وSے �ہ ہD �ے ,	 ,%ے رو�%و ����� -� اور ُ,	�ے ہ�6رے ��زاروں �ں 26

D د?۔JY, 
 

ں ٓا�6Eن -% ,� !" ��Iں د�� D2"ہ 	ار ��ا���6 mں �ے ا�� ، �� ��, �I�ُ ے� �%ے ( "	 -�� �%ا�,
 �D د?) رو�%و ����� اور -JY,ں ے0� �� ��8ن ا�m �ہ T�6E ^��3 ہے   ۔ ہ�6رے ��زاروں �J� ہI�	�

ں ��ہ% ���Iے RSے �	گ "��:ے ,�ے �ہ �0	 ع �	ن 25۔ �ہ واd/ ہے �ہ ٓا�� �ہ% �ے G	ر -% ہے � 
اور E	چ �ہ ُا�ہں ا��ر "��ے ) ہ�6رے �ے ��	ل دے ! اے  �او��  �ا ( ہے �	ں �ہ ُا�ہ	ں �ے �ہ� ، 

ں �	S	ں �ے ��Sے اور �ہ:% و3� ر��2ے Eے  "0ے ,2| دروازے �� رو�� د��2 ��ہے ، � h�
ے ُا�ہ	ں �ےوہ "��:ے ,�ے �ہ وہ �ہ�ں "� رہے ,�ے ۔ ۔ &�ں �%,� ہے ذر�Yے ِاEے�دروازہ  )	ر �
ں �ہ �ہ�ں راE:ے �ں دروازہ �ہں ہے ، �ہ ہ� S�ر �Sہ �� ��ٹ�Iٹ��� ، � T�6E دروازے -% �ہں ، ِاس

ں &�ں �%,� ہے  0�27	ع -�% دروازہ ہے ۔ � �����ر? �� و"ہ �ہ �	ں وہ ا��ر دا ^ �ہں ہ	Nے ، ٓا�
� �ے T,�E ہے Eے ۔ �	��3 � XJY, �� ?ر���ے وہ �3}% ,�ے ۔ �E h" ��, ہJ دا ��	ں �ہ ! �ہ ��3ہ6

�ے �ہ ,2| ہے ، �I+ -	ر? G%ح ذہ+ �8+ �%�� ہے �ہ ,2| دروازے �� راE:ہ ��3	�� راE:ہ  ہے ، 
، ,�	�% �	 رو�� �� ر�| �� ہ	�N ,�	�% �ے ��0و? ر�|  27۔  24: 13ا�E�a:3ت ، �	M�3� ٓا�Eن ۔ 

ں -ڑه:�% ,ے ہں ۔ � +��l� ^ر"ہ ذ���0 �ہ ٓاپ �2��6ں ے ہں "E 	IEے ِاE ے\�%G �Eٓاپ در ،
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� راE:ہ ��� اور �ہ �ہ �	ں �ہ ِا,�2 ٓا�Eن ہے ۔ Sے Eدر T,�E T,�E ے �� "$ہ �ے�	ده 	ں ٓاپ ��
 �S ں ُ���ے د����� ۔ د���وں0ے  �او�� �ے ُا�ہ"  

 
)رو��( ���ب �	 &>�رت  

 
�ت �	 ۔ �ہ�ں ��� �� رو�� �� S	اہ� ہے "0ے  �ا �ے ُ���ے د�� اور ِاY3وا ]س �ے S%د و -  

� اور�ں �ے ا-�2 �	? �	 ���Qے S ����ہ ُاس و3� �ے دوران ا�:�ا ,�� "! ُ���ے  ��� �ے �ے ُ�
ں "��:� ہ	ں �ہ ُ�ہE �2ے ا��رہ روح ا�\�س �� -�Qے د��I:ے ہ	Nے �ے �ے  �او�� Eے �ہ� ۔ � ،

	�Iہ �2� و"	ہ�ت �ے �ے �ں ا-�2 �۔ G%ف Eے ٓا�����, �	I8� ے۔ �ں �ے 	?ٰ �� ���ت �ے �
	? �	 ��Q۔ �ں �ہں "��:� �ہ ٓا�� �ہ وہ ���ت ��b:ہ ہے �� �ہں ، �I+ اے �ہ� ، � ?%اے  �او�� ، �

ں "�Nے اS% �ہ�ں �	�N و"ہ ہے وہ "ہ �او�� ،�ں ُاEے ���Qے �ے �ے ُ,�E Tے -	�T رہ� ہ	ں ۔ � D2
%ا ِاس �ے �ے �JV! -	رے دل !" ے ,��ہ وہ ز��ہ رہ IEے �2ے د�� �S ، ُ���ے ُاس �� "$ہ�

�ے T,�E ہے ۔ �ں �ے ا-2ے او-% ٓا,ے ہ	Nے ا�+ �	 �0z	س �� اور �ں ��z "��:� ,�� �ہ ِاEے 
� ہ	�� ,�� ۔ Eدر ^I��� ��, �S ا���م د�� %E ےEں "��:� ,�� �ہ ِا�!  

	? اور �ں ا-2ے �%چ -��8%ا�� �ے � ?%ے RSے ۔ ُاس رات �� �ِاEے ہD دو�	ں �ے �ے �ہ
ں رو�� �	 ر��:� ,�� � /a{ �JS۔ ا �S �� G	ر -% �  �2Y� اور UJ:��:ں��روح �� �  

ں Eے �ں �ے ا-�2 �	? �	 ا-2ے 2��Eے ��ڑے ہ	Nے د���I اور ہD ہ�,�	ں �	 -Iڑے ہ	Nے,�ے ۔ �
 ُاEے �2�ر"ہ ذ�^ E	ا�ت -	��ے ۔ 

� ُ,D �ے ا��6ن ر��� �ہ �ہ ز���S �� روٹ� ہے ؟ ُاس �� "	اب S��:ہ رات "! ُ,D �ے " � ، �N��� روٹ�
۔ ""� ہ�ں",�� ،  

� ,6ہ�را ا��6ن ,�� �ہ �ہ �0	ع �	  	ن ,�� ، اور �ہ �ہ وہ ,6ہ�رے �ے " � ، �"! ُ,D �ے َ�ے �	 -
۔""� ہ�ں " ُاس �� "	اب ,�� ،" �%ا؟  

0ے �ہ ُ,D �ے �%ے 2��Eے ِاس �� ا3%ار " D,ُ ، ے� ، ا�m دوE%ے ��� ، ا-2ے  �و�� �ے ��
" �N�Qے RSے ہ	 ۔  

ں �ے ُاa{ �E/ ، رو�� �ں ُاس Eے -	��ے RSے E	ا� ت �ے ذر�Yے ُاس �ے T,�E ا-2ے رو�� �ہ �
0ے  �او�� �ے ٓا��Iرہ �ے ,�ے �ہ وہ ,�و�+ ��۔ " ^I��� ، \� ,�ے��ا�ت ,�	E ُاس �ے ,�6م

 ہ	�$ے ۔ 
ں :\\M ں �%,� ہے ۔ �ہ�ں�ہں�2ہں رو�� &  

ے وہ ُاس �ے ) ۔  1� �Eں ا��6ن ر��� ,�� اور ِا	? �ے ا-2ے دل �� ?% �او��ُاEے "��:� ,�� "	 �
 "	ا��ت "��:� ,��۔ 

� ) ۔ 2� /dے واEا �ے ِا�ا �ے  �ے ہے ،  �ہ ہ�6رے ا��6ن �� ا3%ار ��0 دوE%ے ��� �ے �
ے �ہں۔� 

� �ہ وہ �%ے T,�E، ا-2ے  �و�� �ے T,�E ا-2ے ا��6ن �ے ا3%ار �ے �z6ے  �ا �ے ِاEے واd/ ) ۔3�
 Eے -ہJے ���ت ��b:ہ �ہں ,�� ، اS%ہ ُاس �ے ا-2ے دل Eے ا��6ن ر��� ,�� ۔ 

  �ا �ے ُاEے ُاس �� "��! Eے ُ���ے ا3%ار ��  ��ہ ���2ے Eے ���ت د? ۔ ) ۔4
 

ں�0� �Y� و�+ �%�ے �ے�ے "��:� ,�� �ہ رو�� ر��2ے اور ِاس �� ,E اد �� و"ہ	ح رو�� �ے �%G دہ
	? ���ت ��b:ہ ,��۔ � ?%� �Nے -�س ٓا%� ?	� ?%� �Y� ں	د� TQ� ےاور ُ���ے �%? G%ح ا-2ے �
وہ ہ68ہ اب ُاس �ے�ے ده�ت �ے ��J	�ے �� ���2� د����N د�:ے ہ	Nے ۔ ، ��aN^  %���ے �ے �ے �ہ� 

 ?%a��	  �2-ز(ا	وہ -ہJے ُ���ے �:� �I�ُ ,�� ۔ ,�� �ے ا�6Y:Eل �%,�  ے�� ��	 �Rے �) Sڈ �
%و�� ��8ن ,�� ۔ �ہ }%ف ا�m ,�� "0ے وہ IE T�6E:� ,�� ۔�ہ � ��Y� ازاں  �ہ ا��رو�� ,a���J �� -ہ

)�N! ���	ں ُاس �� ��م اور ا�ہ�ِر و"	ہ �ہ وہ ���ت ��b:ہ ,�� �	�Iہ �%ے �ے ,���X ��  �او�� �ے 
ں -ڑهں Sے ۔ �� ٓاپ �� ��م ���I ہے " ٓا پ ِاEے �6l	ن�ں ,�� ۔  �ے T,�E �:�ب� ،  
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�2ا �� ُ��Eے ٓا��Jن �9 �ے �5��   
 
 

 	� �S�ز� ?%ں Sے �ہ �	ں ِاس ,�%�ے �ے ��Iہے �ہ ٓاپ د� +�0 �ہ ٓاپ -ڑه:ے ہں ُ���ے �\"
�۔ � ^��a,� ,�� ، �����	ص �	�Iہ �S ����ں ���ت �ے رو�� �ے ��2Y �	 �ہں ُ���ے ٓا�6Eن -% �

 ���6E ,�� ۔ 
روح �� ���ں۔ ا�6Eٓٓن   
ں  �او�� � mا��� +Iں "��� ��ہ:� ,�� ، �� %Sہ ا� ���	ں -�ے ا-2ے ٓاپ �	 ٓا�6Eن -% -��� ۔ �ے �ہ

%ے وہ�ں ,0%ے دن -% � +E)ہ�S ���6, ( ۔ �ُ���ے وہ�ں �ہ^ 3��� �%�� ,�� "2ہں ُ���ے ��دل �ُ�
ُ���ے �ہ�ں اور ، ,+ د�	ں �ے �ے ٓا�6Eن �� ,�ش �% ,ے ہ	Nے ۔ �%? Sُ�ٹ2	ں Eے او-%ہ�2 ,�� ، �

ں �ے �0z	س �� �ہ �ں �ے �	 د��2�I ��د ہے "! �ں �^ -�% رہ� ,�� ۔ " ُ���3,	ں" وہ�ں "�ر?�
ں ا-�2 �ا-�2 �	?ٰ �	 �ہں د���I "0ے �ں "��:� ,�� �ہ وہ�ں ہ	�� ��ہے ۔ � �az� �	? �ے �ے �ہ

%ان ہ	 رہ� ,�� �ہ ر��:� ,�� M ۔ اور ��, ��	E ے �ے ��رے�	ُاس �ے وہ�ں ہ 	ے "E ں �ے -�س�
ں  �او�� �	 د�IE TI:� ہ	ں ۔ S�ر,ے ہ	Nے ��� Eے -	��� � %Sرًا �ہ ا	b  ً�a�%\, ، ے ٓا��E ?�J" اوہ

� ۔ S 	ف ��ڑا ہ%G �2دہ ?%	? �ہ�ں ,�� ، � �ہ �ں �ے  �او�� Eے -	��، اور �� ?%ُاس Eے �ہ �
ِاس �� ۔ ُاEے د����ے �ے �ے ٓا�6Eن �ں ��0 "$ہ �ے "�Nے �S ُا�� �% ,ے ہ	Nے �ہ وہ ُ���ے 

ں ہ��� ، ���Nے N�� ےE ںNدا 	� T,ُاس �ے ا-2ے دہ2ے ہ� ، �RS ^�ُ� �6ن �� ,ہہEے ۔ اور ٓا� �او�� 
ں د�2�Iے �ے �ے ہ	Nے ، �Qے "I�ُ:ے �2J�ُے �� G%ف ا��رہ �� ۔ � D2ہ" 	� ٰ?	ں �ے ا-�2 ��

� ,�� ۔ ا�m ��2رے Eے ُاس �� G%ف "����I۔ S 	ہ h� راً  �ے	b ںاو-% ُاٹ�:ے ہ	Nے ، ِ��,ے ہ	Nے �
�2 �� ، ���8�ہ� �% ,ے ہ	Nے اور �ہ:ے ہ	Nے �ہ ، ، ��E �� �او��ں �ے  ے ۔" �Nے �ے ٓاEے ُاN�" "  

"ے؟%ا ��م �� �ہ:� ہ�" ُاس �ے �ہ� ،   
ِ��,ے ہ	Nے ، �ں ڑ رہ� ,�� ، ا�a:3س �	 E	�2ے �� �	�[ �% ,ے ہ	Nے ۔ ���2	ا-2ے ذہ+ �	 "�ں 

�S%ا�� ���ت �ہ ٓاپ �� ��م �ہ:� ہے �ہ اS% ُ,	 ا��6ن �Nے ، ,	 ُ,	 اور ,%ا " �ے �� ,��^ �ہہ د�� ، 
 �S ےN�- ) ! ے )  30:  16ا&�6لEے ُاR��" ،�او��ے  Nے ٓا� "!  

اے  �او�� �ں �ہں "��:� ، " �ں �ے �ہ� ،  "�%ا ��م �� �ہ:� ہے ؟"  �او�� �ے دوa,%� ?%Eہ �ہ� ۔ 
اے  �او�� �	ں وہ " ، �ں دو��رہ ا-2ے ذہ+ �	 "��2	ڑ رہ� ,�� " �ں ��2د? �%�ے وا� �ہں ہ	ں ۔

ں �ے �ے ,��^ �ہہ د�� ، ، �%,ے ہ	Nے  دو��رہ "ہG �� D2%ف ا��رہ" "�,� ؟ُاEے �2ے �ے �ے �ہں �
ر��ے اور ا-2ے �2ہ Eے  �او�� �� ا3%ار اS% ُ,	 ا-2ے دل Eے ا��6ن : رو�	ں ۔ "� ہ�ں  رو�	ں "" 

 �S ےN�- ت��� 	ُ, 	ے! �%ے ,Rے �ے ٓا�Eے ُاR��" ، ے �ہ%ے -% !" وہ ا��6ن ر��:� ہے� �او��ں  �
ں �ے �� �ہ� ؟" �ے �ہ� ، Eے �ہ:ے ہ	Nے ٓا�0	وں �	 د���I "! ُاس � +I�"  

z�ہ �% ہ�S Dٹ2	ں �ے �^ ٓا�0	وں �ں ��ڑے ,�ے ۔ J& ےEِا �او��رہے ,�ے "ہ�ں   %S ےE �6نEوہ ٓا
ے اور ُا�ہں �:��Rے �ہ �ہ� ہے "0ے رو��6 ہ	�� ,�� اS% " ,!  �او�� �ے �ہ� ، �I�ُ ,�� ۔ N�" h-ٓاپ وا

" I�ُے ,�ے ۔۔۔۔ ُ,D اور ,6ہ�ر? �	?ٰ -ہJے ��رے "�  
 ��, �S T�6E ں �او�� �ے ا-2ے ُ"J6ے �	  :D �%�ے Eے -ہJے �ں ز�+ -% ,�� ۔ وہ "��:� ,�� �ہ �

	? �ے �:XJY -ہJے۔۔۔ : "h ��رے وہ ��ت �% رہ� ,�� � ?%ں رو�� �ے ��رے "0ے �او�� ُ���ے ��
 ��, �I�ُ ۔ ���ت �ے ��رے دے ��, �I�ُ %� +و��,  

:ًا ُ���ے ِاس �ے �ے ��  �او�� �ے b	ر  
 �:�10  :32  
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ں ا-2ے ��پ �ے 2��Eے "	 ٓا�6Eن -% ہے -" h	 �	�N ٓاد�	ں �ے 2��Eے �%ا ا3%ار �%ے �S ۔ 32�
" ُاس �� ا3%ار �%و�$� ۔   

 
Jہ ا��? ز���S �	 �ہ ا�m &ہ� �� و&�ہ ہے E0ے ٓاپ ُاس �ے واور ا��0 �ہ�2 &�ں �%,� ہے �ہ �

ہں ۔ �M}^ �%�ے �%,ے   
 

  49۔  47:  �6	�3 
ں Eُ+ �% ُان -% &6^ �%,� ہے �ں ُ,6ں "۔ 47,�� ?%%ے -�س ٓا,� ہے اور �� �N	� 	" ں �ہ وہ	ہ �,�:

 ن۔ وہ ُاس ٓاد�� �� ���2� ہے "h �ے �S% ��2,ے و3� ز�+ Sہ%? ��	د �% �ٹ� h�48 �� ���2� ہے ۔
%�S ب ُاس�E ن ٓا�� اور�b	G !" د ڈا���	�Iہ وہ �al	ط �2� %-  �2� �IE ہ� �Eے ٹI%ا�� ,	 ُاEے ہ

6^ �ں �ہں �,� وہ ُاس ٓاد�� �� ���2� ہے "h �ے ز�+ -% �S% �	 �ے ۔ 49ہ	ا ,�� ۔ & %� +Eُ 	" +I�
�ب ُاس -% زور Eے ٓا�� ,	 و? b	 ا�L	ر S% -ڑا ، اور وہ I��� %�S^ �%��د ہ	ا۔ E !" ، ���2� د�2� "  

 
	? �ے� ?%�  ��ے ا��0 �ہ2ے �	 �ہں �2Eُ ,�� ، �ہ ہ� ُا�ہ	ں �ے "	 ُاس �ے �	S%د ,�ے  �10  :32

� -% ��2 "2ہ	ں �ے ُاس �� ا��0 �%�ے �� راہ�N�62 �� "	 �ہ �ہ:� ہے ۔ 3 %�S �� ہ ہ� �ٹ�ن ُاس� ، ��,
�ہ ُاس �� "h �ے ��رے �0	ع ��ت �% رہ� ہے " �ٹ�ن " -% "0ے �0	ع �ہ:� ہے �ہ ا�0ے ہ	�� ��ہے۔ 

ٓاپ �	 �S% ر��2ے �ے �ے ا�d ��%� �0%ور ہے "	 ��ڑا ہ	 ، �ہ�ں ز�+ -% اور "! �ہ ہے " �Y\	�ہ"
0�  �او�� �ے ا��0ٓاپ ٓا�6Eن �ں دا ^ ہ	,ے ہں ۔ J�)2��6ے �� ��6  32:  �10ے �:� ) �%چE 	�

�ں �� �ہ و"ہ EےِاEے & %- T��ُ ،, ���" را�� �Y3وا 	� ?	� ?%۔۔۔ وہ (�� ، ُاEے �%��د ہ	�� ,��  �ہ �
ں "��� ,�� ، )I��� %�S^ �%��د ہ	ا� D2ے "ہEُا!  

ا��S m% وہ ہے "ہ�ں ٓاپ �Lz	ظ ہ	�ے �	 �0z	س �% ٓاپ �� �S% وہ ہے"	 ٓاپ ا��6ن ر��:ے ہں ۔ 
	? ���ہں ,�� ، �� ٓاپ �� ا&:\�د �Lz	ظ ہے؟ ,ے ہں اور �S% -% ہ	�ے �	۔ � ?%ا"�a2  ُاس �ے �ے�
ں Eے ��0 �ے �ے۔ � Dُاس �� �� ہ 	" ��, ]�� �J0, �ُاس �� ا��6ن ,�� ، اور وہ ُاس �ے T,�E �ہ

�1980� وہ وا�Y3 ا��6ن ,�� ۔   ��, �I�ُ �" ?ے ��رJے -ہE ، ��, ��	ں ہ� D2ے اب "ہEُا !E اور ُان
�%�ے �� N��2S[ �ہں ��Iل  ٓاپ ا�:��ر�	 "2ہ	ں �ے ا��6ن ر��� �ہ وہ ٓا�6Eن -% ,�� وہ )cJ ,�ے۔ 

� ہے ۔ Eٓاپ �� ا��6ن در %Sے ا:IE %� ش�ٓاپ �ے �%�ے �ے �Y� ِاس �� IE:ے اور ِاس �� ,
 درE:$� �ے �ے �ہ� د�% ہ	 "�,� ہے ۔ 

 
 

�� ��م �ہ�ں ہ4ا؟" دہ�اNے�5�ے  EM�9ے���ے " ��4ں  
 

	ں �� �bرم" ، �ں ٓاپ Eے ��ہ:� ہ	ں �ہ ٓاپ ِان ا��Lظ �	 او��Q ٓاواز Eے دہ%ا�ےJQ�� ڈ���%b " ظ�Lہ ا��
ے ، �ہ�ں Eے ٓاNے؟ �� �ہ ٓاپ �� "��! Eے ٓاNے ؟ �ہں ، �ہ �%? G%ف Eے ٓاNے۔ �Iظ ٓاپ د��L�6م ا�,

ے، "	 ہD �ہ:ے ہں ہ�6ر? G%ف Eے �ہں ٓا,ے ۔ Nے دہ%ا�Q%ا ��6ن ہے �ہ �0	ع  �ا �� " �%ے -�
ہ�6را ذا,� ا��6ن �� ۔ ٓاپ �ے �ہں ,�ے  ���� �� ���Nے" ��b �J�Qرمb%�ڈ �ے " �ہ ا��Lظ -�% " �ٹ� ہے ۔

ں Eے ٓا,� ہے ، �ہ �ہ ��0 اورEے ۔  � D�2 ہا&�ن �� ا3%ار  �\  
رو�� �ں َ�ں "��:� "!  �او�� �ے �%ے T,�E ِاس ��ر ے ��ت �� ُاس �ے ُ���ے ا�m دروازہ د����� ۔ 

� �%�ے �ے ��3^ �ہ�%M ں ہے ,�� �ہ �ہ دروازہ �ہ دروازہ ا�m ��� �ے �ے"  �او�� �ے �ہ� ، ۔ 
�ہ دروازہ ا�m ��� �ے " �ں �ے دروازے �	 د��2�I "�ر? ر��� اور ُاس �ے دو��رہ �ہ� ، " ہے 

ں �ہ �ہ ���6E �ہ " �ے ہے۔� m, !" ا	ہ ہ� D:  m, �ں دو �	گ رو�� ا-h و3� �ا�m ہ� و3
اور ا�I6� �� �0+ ,�� ۔  ،دروازہ Eے S�ر�ے �� �	�[ �% رہے ,�ے   

ُاس �ے ذر�Yے "��� ہے۔ "! ا�m اور ا�m ��� �	 ���ت ��b:ہ �22ے �ے �ے �0	ع دروازہ ہے 
Jہ Eے ا3%ار �%�ے �ے ذر�Yے راہ�N�62 ہ	 ,� ہے ��� �� Eدہ%ا�ے �ے و 	ظ ��Lں ُان ا�، ا��Lظ �ہ
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دو ( ��I راہ�N�62 �% رہ� ہے ۔ے "	 ُاہں ُان �ے ا��Lظ �ہں ہں �IJہ ُاس ��� �وہ دہ%ا رہے 
ں دروازہ Eے S�ر�ے �� �	�[ �% رہے ہں � �ٓاپ ��0 دوE%ے �ے ا3%ار ) ا���ص ا�m ہ� و3

"h -% ٓاپ �� ا��6ن ٓاپ }%ف ُاEے IE %� DN�3:ے ہں �	 دہ%ا�ے Eے ���ت ��b:ہ �ہں �+ IE:ے ہں ۔ 
 ہے ، ��0 دوE%ے -% �ہں ۔ 

ں ،  37۔  35:  8ا&�6ل �h�Jb  �� ?ع �� ��2د	ے �0� �ہ وہ اور ُاس �ے �ے  	ا"ہ E%ا �ے �� +\�
ا-�0 �\8:ہ Eے h�Jb �ے ا-�2 ز��ن ��	ل �% ۔  60:��35ہ �2ے Eے -ہJے ا-2ے �2ہ Eے ا3%ار �%ے ۔ 

��0 -��� �� "$ہ -% اور راہ �ں �J:ے �J:ے  ۔ 36۔�%وع �� اور ُاEے �0	ع ��  	��a%? د? 
( ۔  37-��� �	"	د ہے ۔ اب ُ���ے ��:60ہ �2ے Eے �	��0 رو�:� ہے ؟ د�TI  ۔ 	ا"ہ �ے �ہ�-ہQ2ے 

۔ ُاس �ے "	اب �ں �ہ� -h�Jb h �ے �ہ� �ہ اS% ُ,	 دل و "�ن Eے ا��6ن �Nے ,	 ��:60ہ �ے IE:� ہے 
�ہ� ہے "ہ�ں  	ا"ہ E%ا �ے ا-�2 ٓازاد �%�d �ے [" ۔)�ہ �0	ع �0/  �ا�� �ٹ� ہے�ں ا��6ن �,� ہ	ں 

�ہ�ں �ں ا��6ن �,� ہ	ں �ہ �0	ع �0/  �ا �� �ٹ� ہے ، " اور ُاس �ے "	اب د�� اور �ہ� ] T,�E "	اب د��
� رE:ے �	 "��:� ,�� ، �	S	ں �ں Eے ا��6ن �� ا3%ار �%�� ! �%ے �Y� دہ%ا�� "��� �ہں ہےEدر h�Jb

 �ہ� ہے ,��ہ ُان �� ا-�2 ا3%ار ہ	 ۔ 
� ٓاپ ا��6ن ر��:ے ہں �ہ �0	 ع ٓاپ �ے �2Sہ	ں �ے �ے �%ا " ،  ٓا % -% ، �TQ ِاس G%ح -	��ے�

ُا�ہں ُا�ہں ا�:��ب �%�ے د��ے �� " اور �ہ �ہ  �ا �ے ُاEے ُ�%دوں �ں Eے ز��ہ �� ؟ ہ�ں ، �� �ہں ؟
ے �� �dے و! �ے در��ن ا�:��ب �%,� ہے" �ہ"  ��" ہ�ں " "! ا�m ��� ! ا�:��ب �%�ے �ے �

� ٓاپ ا��6ن ( �Lظ �ے �� !JV	 DN�3 �% رہے ہ	,ے ہں �� ِان �� ا��Iر �% رہے ہ	,ے ہں وہ ِان ا��
) ر��:ے ہں �ہ �0	ع ٓاپ �ے �2Sہ	ں �ے �ے �%ا اور �ہ �ہ  �ا �ے ُاEے ُ�%دو ں �ں Eے ز��ہ �� ؟

 ُان �ے ا��6ن �ے G	ر -% ۔ 
�� ��0 دوE%ے ذر�� )  دہ%ا�� ( ار �	 -ڑه�2 �:�ب �ں Eے ا%3! �%ے -�Qے دہ%ا�� "��� ��م �ہں �%,� 

۔ �ہ �	�Iہ �ہ �Eدہ G%ح ٓاپ �ے ا��Lظ �ہں ہں Eے ا��0 �%�� ، �ہ ٓاپ �ے ا&:\�د �	 DN�3 �ہں �%,� 
۔ �ہ% �Mل ، " �%ے -�Qے دہ%ا�� " �ہ �0	ع �ے ، �� ہ� ��S%دوں �ے ، �U2�� ��a �ے ا��Lظ ہں ۔ 

� ( �� ا3%ار �%ا,ے ,�ے ۔ �0	ع ہ68ہ  �	S	ں Eے ا��6ن S ر -% د��	G ے �ے�	6� 	د&� � �� �ا و�� 
%ے -�Qے دہ%اNے "��ے �� د&� �ے G	ر -% �ہں ۔,�� ، � (  

 
�� ذر�3ہ �ہ�ں ہے ؟) ا��Qاف(��4ں د�Q ���ت �ے ��ے ا)�ار  

 
 "0ے  �ا �ے &ہ� �ے و&�وں �ں ,%,!-ہJے ہ6ں �6	�ے ، ا}	ل �	 د�2�Iے �� d%ورت ہے ، 

� ہے۔ �:� S ��2�ُ دے رہ� ہے ۔  19:  16د�� �� �دوE%ے ا��Lظ �ں �0	ع -V%س �	 ٓا�6Eن �� ��د��ہ
�وں �	 DN�3 �%,ے ہں اور �0ے  �او�� �� G%ف ٓا�6Eن �ں ، ��2�ُ ، �6	�ہ �� ہے ، � D0ے ہ�ہ �

ں ٓا�6Eن �� �2�ُ�ں ُ,��ے" �� G%ف �ڑه:ے ہں ؟ �0	ع -V%س �	 �ہ:� ہے ،�  	,ُ TQ� 	" دو�$� اور
�0 �� �	 DN�3 �% ,ے " �6	�ہ �ہ ہے �ہ ،  "ز�+ -% ��	�ے �S وہ ٓا�6Eن -% �J�ُے �S ۔ � %- +ہD ز�

� ,�� ُاEے  �ا ٓا�6Eن -% ,m�%z د�:� ہے ۔ہں � DN�3%- +اور   14: 0�6	ع �ے �:� " اور "	 ہD �ے ز�
ے �3	ر ��Yف �%وSے ,ے ,6ہ�را ٓا���6E ��پ ��� ُ,D �	 َاس �ے �ہ اD,ُ %S ٓاد�	ں �" �ں �ہ� ،  15

 �Sف �%ے�Y� 6ہ�رے ۔  15۔, ��a� ,6ہ�را ��پ 	ے ,S ف �ہ �%و�Y� ر	ں �ے �3	اور اD,ُ %S ٓاد�
ہI��� D^ ُا�E �6	�ے �	 د��I:ے ہں اور �ہ�ں ہD �ہ ��� د��I:ے ہں  �ہ�ں  "�3	ر ��Yف �ہ �%ے �S ۔ 
� ہے �ہ "	 ہDN�3 D �% رہے ہںS �� DN�3 T,�E ں �ے	h �ے ! ِاEے ٓاد�Jں )  1:  10ا&�6ل ( �%��

 �� X8� �� ?ز�a:Eرا %- + �ے  	ف �ے&6^ اور  �ا  ِاساور �ہ &6^ ٓاد�	ں �ے �ے ,�� ۔ ز�
	�Iہ "	 ُاس �ے ز�+ ٓا�6Eن �ں  �ا �ے 2��Eے ��د �Sر? �	 -�ا �� ، ُاس �ے  �ا �	 ,m�%z د? �

, �� ٓاSے �ڑه IE:� ,�� ۔ -% �E%ہb ۔ ��  
 

-h ہD ا-2ے ا��6ن �ے ا3%ار Eے �:XJY ُا�E �6	�ے -% ٓا,ے ہں ۔ �0	ع �ے �ہ� �ہ ��پ ,m -ہ2Q2ے �� 
Jہ Eے ��پ ,m -ہ�2Q2 ہے ۔ Eے و� �E�2 ُا}%ف وہ� ا�m راE:ہ ہے ۔ دوE%ے ا��Lظ �ں ، ہ6ں �\
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��ہ �0ے ہD ٓا�6Eن �ں ��0 �� �	 DN�3 �%,ے ہں  �0	ع �ے ���I^ ِا�E �6	�ے -% �6Y:8^ و&�ہ �
-" h	 �	�N ٓاد�	ں �ے " اور ِاس �ں ُاEے ���^ �% ,ے ہں۔ �ہ�ں �0	 ع �ے &ہ� �� و&�ہ ہے ، 

ں ��� ��پ �ے 2��Eے )ا&�ن(�%ا ا3%ار )  �ف"��! Eے، -% ، (2��Eے� �S ے، -% ( �% ےE !��"
  "�%و�$� ۔) ا&�ن (  %ار "	 ٓا�6Eن -% ہے ا-h �� ا3 )،  �ف

 %- +�ہ ا�Iz:Eم ٓا�6Eن -% ٓاد�	ں �ے I��� T,�E^ ِا�E �6	�ے �ے DN�3 �%�ے �	 د��I:ے ہں اور ہD ز�
��2 او�� �	 ,m�%z د�:� ہے ۔ اس G%ح ا�m ��� ز�+ -% دE%ے ��� �ے �ے ا-2ے ا&:\�د �	  �

�ہ  �ا �� ��3	�� �او�� �	 ا&�ن �%,� ہے۔ اور ُا�E و3� �0	ع ُاس ��� �ے ا��6ن ��  ہے �% ر��:�
Jہ Eے۔ Eٹے �ے وہD  �ا �ے T,�E &ہ� "! ہD ِاEے ِاس G%ح �%,ے ہں G%�\ہ ہے ، ُاس �ے ا-2ے �

ں ٓا رہے ہ	,ے ہں  �ا �ے T,�E ِاس ��ت -% �:XL ہ	,ے ہ	Nے �ہ ُاس �ے ا���0	ں �	 ���Qے �ے �ے �
 ا-2ے �ٹے �	 ���� ۔ 

Jہ  �او�� �ے T,�E  ا-2ے ا��6ن �	 DN�3 �%�ے ، �� ا3%ار �%�ے �� �	�[ �% ,ے "! ہD د&� �ے Eو
۔ ہD ہں ، ہD �0	ع �ے &ہ� �ے و&�ہ �ے �26d رE:ہ Eے S�ر�ے �� �	�[ �% رہے ہ	,ے ہں 

ا-2ے ا��6ن �	 �0	ع �ے ہ�6رے �ے ٓا�6Eن -% DN�3 �%�ے �� ���Nے ��اِت  	د DN�3 �%�ے �� �	�[ 
�0 �� �	 DN�3 �ہں �% IE:ے۔ ٓا�6Eن -% �%اِہ راا-2ے G	ر -% ،  ہD ہں ۔  �% رہے ہ	,ے� �E ا-2ے Dہ

�وں �	 DN�3 �%,ے ہں � %- +Jہ Eے ز�Eاور ا&�6ل �ے و "%- +�(("	 ہD ز�Eہ�6ر? ر�� ( %� DN�3
�(ٓا�6Eن -% ، ُا�E و3�  وہ" ,ے ہں Eا �� ر���,� ہے  ) 	ہ DN�3 ۔  

� ہے ، �ہ ا��0ن ��  �ل ہے ۔ ٓاپ ِاEے  �	" ���ت �� د&�" S ��ہ� Eے ا���6�اروں Eے ا�6Y:Eل �
�۔ ��م �ں �ہں S �ں Sے ، �� ِاEے �S�� �0%د �� ��0 اور �� G%ف Eے ��م �ں ا�6Y:Eل �ہں �N�-

 ��2"$ہ "ہ�ں ٓاپ ِاEے -�,ے ہں �ہ ٓاد�� �� ہ�ا��ت ہں ، "	 }�zLت �ے �Qے د? �RS ہں ، اور
JaNں��	ں -% ۔  	ہ$" ?%Eدو �E �� D	 -	�h �ے �ہ� �ں �ہJY, �0� وہ��ہ ا� %S	�N ُاس �ے &

ں -	�h ���ت ��b:ہ �22ے �ے �ے ہ�6رے ا��6ن �ے ��م  13۔  6:  10رو�	ں ��IE,� ہے وہ )cJ ہے۔ �
!�%�ے �� ��ر�$%? �	 ��IE,� ہے۔ �6	�ے �	 ��د ر��ے  

�ہ ہD ا-�2 ذ�ہ دار? -% �0/ �� G%ف �:�,ے ہ	Nے �%وع �%,� ہے ،  وہ ہ6ں �ے ا��6ن �ہ ہ	�ے �	
دل �ں �ہ �ہ �ہہ �ہ ۔ �$% "	 را�a:Eز? ا��6ن Eے ہے وہ �	ں �ہ:� ہے �ہ ُ,	 ا-2ے �6ڑه IE:ے ہں ۔ 

�2 �0/ �ے ُا,�ر ��ے �	 ( ٓا�6Eن -% �	ن �ڑهے �S ؟ Y�( ؟ 7۔ �S ن ُا,%ے	ں ���2Y ( ۔ �� Sہ%او �
	� /"۔ )ُ�%وں �ں Eے ِ"� �% او-% ��ے �	  �0  

�ہ �ہ ��م ,%ے ��د�m ہے �IJہ ,%ے �IJہ �� �ہ:� ہے ؟ ۔  8!-�% �ہ ٓا��Iرہ �%,� ہے �ہ �0ے 
�ہ اS% ُ,	 ا-�2 ، 9۔ �2ہ اور ,%ے دل �ں ہے ۔ �ہ وہ� ا��6ن �� ��م ہے "�I0 ہD ��2د? �%,ے ہں ۔ 

�ہ  �ا �ے ُاEے ُ�%دوں ا3%ار �%ے اور ا-2ے دل Eے ا��6ن �Nے ز��ن Eے �0	ع �ے  �او�� ہ	�ے �� 
ں Eے ِ"��� ,	 ُ,	 ���ت -�Nے �S ۔� "  

�ے T,�E "	 ُاس �ے �ہ� ُاس �� T�6E د�:� ہے ۔  "�	�Iہ " -�% وہ   
	�Iہ ۔10�  �,�" �را�a:Eز? �ے �ے ا��6ن ��� دل Eے ہ	,� ہے اور ���ت �ے �ے ا3%ا ر �2ہ Eے �

� �� ُا" ہے M�dا��6ن �ے &6^ �� و �z� ن ہے ۔ س �ے�� �6:M �� ے ا��6ن� ��� mا� 	" ،
Jہ Eے ٓا,� ہے Eے ا3%ار �%�ے �ے وE ت �2ہ��� +I۔  �ا �ے ُ���ے ا��6ن را�a:Eز? �2S "�,� ہے �

ں د���I ا-2ے دل Eے ا��6ن ر��:� ,�� �I+ �2ہ Eے ا3%ار � D2ں �ے "ہد����� �ہ وہ ��� "0ے �
!ں �� ,�� "	 وہ دوE%ے ��� �ے �ے ا��6ن ر��:ے ,�ے �ہ  
ُاس �ے  "�Q��2ہ �:�ِب �\�س �ہ �ہ:� ہے �ہ "	 �	�N ا-h -% ا��6ن �Nے �S وہ �%�2�ہ �ہ ہ	 �S ۔۔  11
 	د  �ہ�ں ہ6ں دوE%ے ��� �ے �ے ا-2ے ا��6ن �� ا&�ن �%�ے �ے �ے �%�2�ہ �ہں ہ	�� ۔ �ہ� 

ٓاپ �J�ُے &�م  �ا ۔ � ا3%ار �%�ے �ں �%�2�ہ ہ	�ے �� �	�N و"ہ �ہں ہے  �ا �ے �ے ا-2ے ا��6ن �
I+ �ہ�ں ا-2ے �E,�� ا��0ن �ے �ے �ے T,�E ��ت �% IE:ے ہں "ہ�ں �	�N ٓاپ �	 �ہ IE +Eُ:� ہ	۔ �

 �:IE 	ہ ہJR0� ےN	,ے ہ	ہ ہ�ں �%�2,�� ۔ ا-2ے ا��6ن �� ا3%ار �%�ے �  
	�Iہ۔ 12� 	ں �ں �b TQ%ق �ہں ِاس �ے �ہ وہ� E! ��  �او�� ہے اور ا-2ے E! �ہ	د�	ں اور �	���

�ض ہے ۔ b ےُاس �ے ہ% ا�m �	 ، ہ% 3	م �	 ، ہ% �2Sہ$�ر �	 �ہ� ، �	�N " د&� �%�ے وا�	ں �ے �
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وہ ُان ��  �G%  �ا �ے 2��Eے ٓاSے �ڑهے JR0� �Sہ �ہں �ہ �2Sہ �� ,�� ، وہ ���ت ��b:ہ �+ IE:� ہے ۔ 
ں Sے  اS% وہN� ��� 	� �d%� �� ا�ن ،  �"	 �ہ ز�+ -% ٓاد�	ں �ے 2��Eے ُاس �ے �ٹے �� ا&

 �%�� ہے ۔ 
ں Eُ+ �% ُان -% &6^ ۔  47: �ں �ہ� ،  48۔  47:  0�6	ع �ے �	�3 ,�� ?%%? -�س ٓا,� اور �� �N	� 	"

"h �ے �S% ��2,ے � �� ���2� ہے وہ ُاس ٓاد�۔ �48ں ُ,6ں ":�,� ہ	ں �ہ وہ �h �� ���2� ہے ۔�%,� ہے 
 ��ب ُاس �ے E %�Sے ٹI%ا�� ۔ "! G	�bن ٓا�� ز�+ Sہ%? ��	د �% �ٹ�ن �� �2�د ڈا�� و3E اور 	,

	�Iہ وہ �al	ط ��2 ہ	ا ,�� ۔ � �IE ہ� �" ُاEے ہ  
 ��, �S �� DN�3 %- ع �ے �ہ2ے	0� 	� DJY, �� h�	- XJY:� ےE ں ���ت� �ہ�%M ِ̂ ، ہے "	 �ہ ��3

"��! (-" h	 �	�N ٓاد�	ں �ے 2��Eے" ، " �	JR0� �Nہ �ہں "	 ا��0ن �� ا��6ن ہے ، "0ے �ہ ، 
ں ��� ��پ �ے 2��Eے) ا&�ن(�%ا ا3%ار)  Eے، -% ،  �ف� �S ف( �% ے�"	 ) "��! Eے، -% ،  

"�%و�$� ۔) ا&�ن (  ٓا�6Eن -% ہے ا-h �� ا3%ار   
�ے �Mے �� "��! Eے �	�N &�ا�� �ہں ہے ۔  	اہ ٓاپ �� ��م  �ہ�ں ٓاپ �� ���ت Eے �:XJY  �ا

Eہے۔ ٓا ��I� ں۔ �ہ دوE%ے ا�m ہے "	 ِاEے �ہ�ں �IE TI:� ہے }%ف �0	ع �6ن -% ���I ہے ، �� �ہ
Jہ Eے ۔ E,� ہے ، �ہ �ہ ا&�6ل �ے و	ے ہE ہJEے وE ے ا3%ار �%�ےE ےٓ اپ �ے �2ہ��� �ے �

� �	 "��ے دے رہے ہ	,ے ہں ، ٓاد�	ں �ے 2��Eے �ہ a3	ل �%,ے ا-2ے ا3%ار �ں ، ٓاپ ا-�2 3J��
Jہ Eے راE:ہ ��2,� ہے ۔ ہ	Nے �ہ ٓاپ ا-2ے ٓاپ �	 ��Q �ہں IE:ے ۔ Eٹے �ے و�0	ع ، ا-2ے  �ا ا-2ے �

� �	 DN�3 �%,� ہے G%�\ے Eے ، ٓا�6Eن -% ٓاپ �ے \\M ے ِاس�!  
 

��ں ��� ہے؟) ا)�ار( �Mے ا��Qاف   
 

a3^  �او�� �ے ُ���ے �%ا -ہ� �:��Qہ �2�Iے �	 د�� ۔ ِاس �:��Qے �ں  �ا �ے ُ���ے دس  ��E	ں
ِاس �6l	ن �ں ���ں د�ں "	 ��0 دوE%ے ��� �ے �ے ا��6ن �ے QEے ا3%ار �ے �ے ہں ۔ 

 �L� "ں	�� T�6E ہے ، �ہ �	ں ا�m ��� �� ا��? ���ت ��0 دوE%ے ��� �ے �ے ا��6ن " �
� IE	ن �ں ہ	,� ہے اور ���� �TQ �ہں �ے ا3%ار �ِ��M ں!  

  7:  4ا� �ل 
�ت Eے bہ�M D}^ �% ۔" {�M ہ ا-2ے ,�6مIJ� %� ^{�M �6IM h- ا}^ ہے ۔ ^lbا �6IM "  

ہ6ں دوE%ے ��� �ے 2��Eے ِاس ا��6ن �� ا3%ار �%�� �ہ ا�m ����ار �� ہے �ہ "	  �او�� �ہ:� ہے 
ہD را�a:Eز? -% ا��6ن ر��:ے ہں اور ���ت �� �2ہ Eے ا3%ار ے �ہ �ں �ہ:� ہ 10ہے ۔ -	�h رو�	ں 

� ر��:� az� �2:� ےE Dہ �او��ں �%,� ہے �ہ  ��% ,ے �ں ۔ �ہ د���,� ہے �ہ �ہ �:�2 ٓا�Eن ہے اور &
 ہے ۔ 

ں ٓاپ Eے �ہ E	ال -	��:� ہ	ں ، � %Sں �ے " ا	�2ہS ٓاپ �ے /� ٓاپ ا��6ن ر��:ے ہں �ہ �0	ع �0�
اور اS% ٓاپ ا-2ے دل �ے T,�E ِاس -% ا��6ن " �%ا اور �ہ  �ا �ے ُاEے ُ�%دوں �ں Eے ز��ہ �� ؟�ے 

�ے T,�E "	ا ب د�:ے ہں ، -�% دس ���ں ، "	  �ا �ے ُ���ے �Qے د? " ہ�ں" اور  ر��:ے ہں ،
ں ہں۔" ہ�ں " ہں ، وہ ِاس �  

 
 %a6�1 ع۔	0� 	ا ہے ، "�  	ں "ہے ، اور "	 ٓاپ ہں ۔  ٓاپ a3	ل �% رہے ہ  

ٓاپ �ہ a3	ل �% I�ُے ہں �ہ  �ا �ے ا-2ے �ٹے �	 ���� اور �ہ �ہ ہE D! �	 ���ت �� d%ورت ,�� 
0ے  �ا �ے �ہ� ہD �ے ��۔ " ^I��� ، 

 %a6�2 اور ا��0ن �ے ۔ �ٓاپ ا-2ے ا��6ن �	 ٓا��Iرہ �% رہے ہں  �ا �ں ٓاپ �ہں د�IE TI:ے ۔ ٓاپ ُد�
ُاس �ے �ے ٓاپ �� ا&�ن "	 ٓاپ �ے دل �ں � �N�6[ �% رہے ہں "	 ٓاپ �ے دل �ں ہے ۔ �ے ُاس �

�ہ ٓاپ �ے ا��6ن �� &6^ ہے ۔ ہے   
 %a6�3  ن ۔	ع ��  	ں ، }%ف �0	ے ہ:IE %� ں "0ے ٓاپٓاپ a3	ل �% رہے ہں �ہ �ہ�ں �	�N ��م �ہ

 ہ� �2Sہ �	 ڈه���:� ہے۔ 
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 %a6�4 د �۔	�2ہ ٓا�S ں ۔ ٓاپ ا-2ے�ن �	 a3	ل �% رہے ہ  
I+ ٓاپ ,�6م ��2 �	ع ا��0ن �ے QEے �2Sہ ٓا�	د ��ن �	 a3	ل �% رہے ہں ۔ ٓاپ ���� ِاEے �ہں "��:ے �  

 %a6�5 ہے۔ ۔ eE اور �ہ� �ہ �� ��a� ا�ے�  	ں "ٓاپ ُاس ہ% �� �	 a3	 ل �% رہے ہ  
� ٓاپ �ہ غ &�ن �ں رو��6 ہ	ا وہ eE ہے ؟�� ٓاپ ِاEے a3	ل �ہں �% رہے �ہ "	  �ا �ے �ہ� "	 ���

^ �	 �ہں ��ن رہے �ہ  �ا �ے E�وم �	 ,�aہ �� ؟ Nا%Eا �ے ا�ں �% رہے �ہ  � ٓاپ ِاEے a3	ل �ہ�
� ٓاپ ��% �� )��� Eے ٓازا د �� اور �ہ �ہ ُاس �ے �	�Eٰ �ے ہ�,E Tے 26E�ر �	 دو �Mے �� ؟ �

� ؟  �ہ  �ا �ےِاEے a3	ل �ہں �% رہے � XJ  ےE ہJEے اور ُاس �ے وہ% �� �	 ا-2ے �ٹے �ے �
� ٓاپ ِاEے a3	ل �ہں �% رہے "	  �ا �ے �	��ہ ، ا�%اہ�م ، ا�	ب ، و)%ہ �ے �:XJY �ہ� اور �� ، �ہ �

 eE ہے ،  	اہ ٓاپ ِان ,�6م ��وں �	 a3	ل �% ,ے ہں �� �ہں �% ,ے ؟ 
 %a6�6 ٓاپ �� �6�ور��ں ۔):J��3 �� ںِاس ا3%ار �ں ہں ۔ )   

� ٓاپ ِاEے a3	ل �ہں �% رہے ہں �ہ �ہ�ں �TQ ��� ,�� "0ے ا��0ن ا-2ے ٓاپ �	 ���Qے �ے �ے �% �
 IE:� ہ	؟

�ہ ا��6ن �� ا3%ار �� �ں ��z ٓاپ �ے �ے ِاس �� ���8�ہ� �%وں �S ِاس Eے -ہJے �ہ ہD ٓاSے �ڑهں 
a3	ل �%�� ��0 �� �	 ہ	�ے د��2 ہے "0ے ہD �% ,ے ہں ۔  �ہ ��م �ہںا&�ن �%�� a3	ل �%�� ہے ، 

�ہ�ں ,m �ہ "! ہD ز�+ -% ��0 دوE%ے �ے �ے ا-2ے ا&:\�د �	 DN�3 �% ,ے "0ے ہD ر��:ے ہں ۔ 
�ہ T��ُ -% ہa3 D	ل �% رہے ہ	,ے ہں ، ,%� �% رہے ہ	,ے ہں ، رو��6 ہ	�ے دے رہے ہ	,ے ہں ۔ ہں 

 �I�ُ %� ��ہ� ہے �ہ "! �E !��" �� ��� �0ے ا��6ن �� ا3%ار �� "� �I�ُ ہ	,� ہے ۔ ��0 او�3ت ���
� ہے ۔ " ٓارام " �%,aہ ��b	ق ا�VL%ت S �� اور �0z	س �S ��ہ�ں ,m �ہ اب ، "! �ں ٓاپ -% )	ر �

ٹ� ہے � �,	Jا �� ا��ے  QE �Mوا /ں ��z ُان ا��Lظ �	 �ہ2ے Eے رہ��N، �	 �:�,� ہ	ں �ہ �0	ع �0� 
 -�,� ہ	ں ، �ہ &�! ا�+ ٓا,� ہے ۔ 

 %a6�7 ہ ہے ۔۔�	ں ,ِاس ا3%ار �  
ُ,D " ،  روح �� ���ں، ُ���ے ��د ہے "!  �ا ُ���ے ِاس �	d	ع �ے �:��IE XJY رہ� ,�� ُاس �ے �ہ�

�ہ " �ں ٓاپ Eے -	��:� ہ	ں ،" �%? 3ُ%�� ن �Sہ -% �� �% رہے ہ	 ، "0ے �%ے �ٹے �ے �ہں �� ؟
�� ٓاپ ا��? ���ت �ے �:XJY  �ا �� �3%��ن �Sہ -% ��0 اور �� �ا �� 3ُ%��ن �Sہ -% �� �%�ں Sے ٓاپ  

�0	ع �ے ِاس E! " ، "	 ُاس �ے ا-2ے �ٹے �ے �ہں �� ؟راہ�N�62 �%�ے �ے �ے �� �%�ں Sے 
 �� %- !J{ %G�  ?ہ�6ر	� TQ�� Dے ہz6� h" ں ، �ے ُاس -�ر "�,ے " ا��6ن اور ا3%ا ر" اورہ

Dد? ، ہ DJY, ے� h�	- 0ےا-2ے ذا,� ���	ں �ں ہ	,ے ہں ۔ "  
%ے -�س �TQ �	گ ,�ے "	 �ہ:ے ,�ے ،� " +Iٓاپ ٓاپ �	 ���ت ��b:ہ �22ے �ے �ے ,	�ہ �%�� ہے ۔ �

ا��0ن �ے " ��b�Y" ا��� ، " �	 �QE ��دم ہ	�ے وا� دل ر���2 ہے ، ��z ا3%ار  ہ� �ہں �%�� ہے۔
}%ف  �ا "��:� ہے ,� ہے اS% وہ QEے G	ر -% ا��6ن ر��:ے ہں "	ُا�ہں �%�� ��ہے ۔ ا3%ار �ں ہ	

�Qے ہٹ "��� "	ٓاپ �	"	دہ G	ر -% �%  180ُاس &E ^6ے �� ��b�Y� ( !JV(,	�ہ ! - m, دو"ے
در"ے ُ�ٹ%,� ہے ، ا��6ن �ہ  180ا�m ��� �ے دل �ں وہ رہے ہں اور ا��6ن ر�T رہے ہں ۔ 

ں ُاس ُاس 	ع �0/ -% ���ت دہ2�ہ �ے G	ر -% ر��6ن ر��:ے ہ	Nے، ر��2ے Eے �0� �اور �ہ ُد�
�ں ہ	,� �� DN�3 ہ	,� ہے۔ & ����� �ے ا��26 �ے ا3%ار و3S �! ,	�ہ �	 &�ں �  

��0 ��� �ے �ے �ہ �I6+ �ہں ہے �ہ وہ ��دم دل �ے ��% �0	ع �� QEے G	ر -% ا3%ار �%,ے 
وہ ِاس �� �	 zے �	�N ا�QE mے G	ر -% �ہ ��6E:� ہے "	 �0	ع ہے ، "h �6اور ا��6ن ر��ے ۔ 

۔ وہ ا-2ے ا��ر ِاس �\Vے -% -ہI�ُ e2ے ہں "ہ�ں وہ �0z	س �0z	س �% �:ے ہں �ہ وہ �2Sہ$�ر ہں 
اور �ہ�ں }%ف ا�m ہے "	 ُا�ہں �IE �Q:� ہے ۔ اS% ٓاپ �% ,ے ہں �ہ ُا�ہں ��د �� d%ورت ہے 

ے ا�m ا���6�ار ہ�	E ے ��رے� �ں ، ُاس و3 �\\Mع در	0� 	ہ "� �� ادرا� �\\Mٓاپ �ے در !"
� ٓاپ �ے ؟ �� ٓاپ �ے �ہں �� ، ِاEے �0z	س �%,ے ہ	Nے ، ا�m ��دم دل �	 ر��:ے ہ	Nے ہے۔ �

�ہ ��0 دن ��0 ��� و3�، �ہں ��� " اے  �ا 2S T��ُہ$�ر �	 ��Yف �%؟" ا-2ے ا��ر �ہں �ہ� �ہ ، 
، اور �ہ در"ہ ��ر"ہ �� b	رًا رو��6 ہ	 IE:� ,��۔� ہ	 IE:� ,�� رو�6  
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ں ,a���J �ے �ہ �ہ�ں ,a���J �� ��8ن ہ	�� ہے �TQ �	 گ �ہ:ے ہں � �S�ز ز�%G �2-ا 	�8ن �� h-اور ا
ے ر��ے ۔ � mے د&� ا�E !��" ?ہ ہ�6ر� m, ں ۔ �ہ�ںJہ Eے ���ت �ں ہEگ ا&�6ل �ے و	ا�0ے �

��م �� ا��M mہ ہے ۔ ) "�و"ہ� ( اور ہ�6ر? G%ف Eے �� � ¡S	�N ��� �	�[ ے ہ) ��م( �	�[ 
 Dے ��ہ:� ,�� �ہ ہE Dا ہ�ے  � �Eا3%ار "��ے د��2 ہے ،ا �QE ں �ہ��6E ن �� �ہ�ہ�6رے �2Sہ ٓا�	د �

م �%,ے Eے رہ��N �� "�و"ہ� �ہں �%,� ، ہ�E Dدہ G%ح ٓارا�ہ ہ�6رے ہ�,T �	 2�ُڈ? دا Jہ ، �ہ �ہ ��م ۔ 
ہں اور ا��0 رو��6 ہ	,� ہے۔ ) "�و"ہ� �ہں �%,ے(   

Jہ Eے ���ت ��b:ہ �2:ے ہں ۔ Eہ �ے و�0	ع �ے ُان و&�وں �	 ����ه� "! ہD &ہ� �ے و&�ہ �ے دورا�
 3ُ%��ن �Sہ -% ا��0 ہ�6را! ۔ ُاس �ے ا��0 ��DN�3 ہ	Nے اور وہ ُاس �� �	ت -% ��3	�� G	ر -% وہ �ہ�ں ,�� 

ہD ِاس G%�\ہ ��ر �ے T,�E "	 روح �ے T,�E �%,�و �%,� ہے ۔ " اے  �ا ُ���ے ��Yف �% " ، �ہ�2 �ہ 
� &6^ ہے ُاس �� 3ُ%��ن �Sہ -% �%,ے ہں Eرا mز? �ے �ہ ا��a:Eہ:� ہے �ہ ہ�6ر? را� ^aN�� +I�

� ہں ۔ ا&�6ل J( ے�2S ں	ں ا��6ن ر��2ے اور ا3%ار �%�ے �� ���Nے,�	گ "	  �ا �� ٓا��I	ں �J��a
! -% ���6I^ ��م ��۔ J{ ٹے �ےُاس �ے �� ا}%ار �%,ے ہں  اور  �ا �	 �:�رہے ہں �ہ ُاس �ے �

�0	ع �ے �6I^ ��م �� !  	ن �ے ہ�6رے ���ت ��b:ہ �22ے �ے �Y� a,���J �ہ ہ	�ے �ے �2Sہ �	 ڈه����
�G ^6I� �S	ر -% ُاس اور ہ�6ر? �a\:0^ �� ا��? ز�"! �ہ ا��? ز���S �ے �ے ���ت ,m ٓا,� ہے 

ں "	 ہD �%,ے ہں � �ں ہے ، �ہ �ہ ��0 ��!  
���ت Eے " "	  �او�� }%ف ا�a, m��M�a� �J ہ �� �:�ہ ا � �%,ے ہ	Nے ، -% ) a6�7% ( ِاس �\Vے 

 �S�? ز��ہے " ا� �,%� �d�\, m, ہے �J��a, �Eاوار ہے، �ہ  ��� اور را�! ��b�Y روح ا�\�س �� -
در"ہ ا&:\�د ر��2ے �� "��!  �180ہ ا&:\�د �ہ ر��2ے وا�ے Eے ، ں رو��6 ہ	,� ہے ,a���J "	 دل �

ا��رون �ں ، "	 روح ا�\�س ہ�6رے د�	ں �ں �%,� ہے وہ �ہ اور �ہ ��b�Y ہے ۔ ُ�ڑ رہ� ہ	,� ہے ، 
"	 ��%م ٹ�ہ%ا,� اور ہ�6رے د�	ں �ں �ہ روح ا�\�س ہے  !"اے  �ا ، ُ���ے ��Yف �%" ہے �ہ، 

N�QE رہ �%,� ہے�Iٓا� 	ہ � �� !" " �S�? ز��ے ا�E ٓا,� ہے " ���ت m, "! �0ں ا�ہ�6رے د�	ں �
اور ا��0 ا�m ��� �ے دوE%ے ��� �ے ا��6ن �ے ا3%ار ا��6ن ر��2ے �ے و3� رو��6 ہ	,� ہے 

۔ ) ا��0 &ہ� �ے G	ر -% }z	ن �ں DN�3 ہ	,� ہے( �ے �z6ے &�ں ہ	,� �� DN�3 ہ	,� ہے   
 

 %a6�8 ۔  ۔ 	دار? ہ%a���%b ںِاس ا3%ار �  
"! ٓاپ ا-2ے ا��6ن �� ��0 دوE%ے ��� �ے �ے ا&�ن �%,ے �� ,%� �% ,ے ہں ٓاپ ٓا % ��ر ُاEے 

 دا ^ �% I�ُے ہ	,ے ہں "	  �ا �ہہ �I�ُ اور �% �I�ُ ہ	,� ہے۔ 
 %a6�9  ں۔Sے ُاEے &�ں  ِاس ا3%ار �ں ہ% �� "0ے اب ٓاپ ر��:ے ہں اور ہ% �� "0ے ٓاپ ر��
 �%��۔ 

 	� �S�? ز��ے ا�"!  �ا �ے �0	ع �	 دوزخ �ے Sڑهے Eے ز��ہ �� ُاس �ے ��2 �	ع ا��0ن �ے �
! Eے -ہJے �ہ �I6+ �ہں ,�� ۔ ز��ہ ��۔J{ %دار �ہ�bُد�ہ+( و ( ��, �S ��� ذ�% ُ-%ا�ے &ہ� ���ہ �ں �

�ت ۔ �I+ ا��0 ُ�%دوں �ں Eے "� ُاٹ�2ے �ے و3� �I6+ ہ	ا Y3ٓا %? دن �ے وا �� �ے و3��3
! -% رو��6 ہ	ا ۔ �ں ٓاSے ٓاSے �ڑه IE:� ,�� ۔ �I6+ ہ	Nے ۔ J{ �"! ہ ا-2ے �ہ TQ� !E ا-h و3

"	 ہD ُاس ہ% �� �	 a3	ل �% رہے ہ	,ے ہں ا��6ن �	 ��0 دوE%ے ��� �ے �ے ��ہ% �% ,ے ہں 
�اS%�ہ ہD ُاس TQ� !E �	 �ہں ��6E:ے "	  �ا ں ۔ ہ�6رے -�س ا ب ہں ، ہ�6ر? �6�ور��ں اور �����

ں ر��ں ہ�6رے �ے ��2	�ہ ��I�ُ �2 ہے ، � �� ہD ��� ُاس ہ% �� �	 a3	ل �ہں �% رہے "	 ہD ا����
؟Sے   
 %a6�10  ۔۔	ہ ���� �ِاس ا3%ار �ں �   

� د����N د�:� ہے �ہ  �ا ُ���ے �ہ�ں ر��I�ُ T ,�� ۔ � !�& �	�Iہ  ُاس�ہ ���� �ہ� �وہ �ے ا��0 �
ُہ2% �2�ا�ہ ) ا�m ��0ن ہ	,ے ہ	Nے( اور وہ �ہ "��:� ,�� �ہ �ں ہ% ا�E mے ��ہ:� ہے �ہ وہ ��6Eے 

�وں �	 �I�ُ T�6E ,�� ۔ ز��دہ ,% �	گ ا��0 �%,ے ہں ۔ � 
�� �ے ����N ُرخ -% ,ہ%,ے �m �ہ� �ڑے در�� -% ,�� ، در ��ں %وح �� ���ںرات �ے رو�� �ں

�وں( �ں �ے ُہ2% �2�ا�ہ ا���دات�� G%ف "�,ے ہ	Nے۔ ) ا�:�ا( س �ے ٓا)� ز ہ	Nے ِا� ( T,�E ے�
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% �	 ا�ٹ�ے -Iڑ,ے ہ	Nے �\��Jہ �%�� "�ر? ر��� ، RS  ،ہ۔%اور �% 	ں �	 اور ��زوں �	 ا�ٹ�ے و)
% و)%ہ ۔، �� V��dہ ,۔ ��زوں �ے I" T,�Eڑ,ے ہ	Nے RS ، ں��� �% �ہ E! ہ2% �2�ا�ہ ��%M ، ے�

� �%�� ��ہے ۔ �%M !��" �� ے�M ے%Eں دو�ہ ُہ2% �2�ا�ہ ���ں �Eدہ G%ح رہے ,�ے "0ے ُا�ہ
0ے ُا�ہں �%�� در�� �ں �Qے �� G%ف ,ہ% رہ� ,�ں ، �� V��dہ G	ر -% ا�ٹ�ے ��م �%,ے ہ	Nے "

"	  �ا �ے ,�� -% "� رہ� ,��  رو�� �ں ، َ�ں "��:� ,�� �ہ �ں ز���S �ے در�� -% ����N ُرخ��ہے ۔ 
��ے وا�� Eے �ہ:�ہے ۔ � �a � !E ��Iے ٓا,ے د�Q,�6م ُہ2%�2�ا�ہ ���ں "2ہں �ں �ے ,�� Eے �

ہ£ ُاس �Mے �ے �ے �ز�� اS% ٓاپ ا��M mے Eے دوE%ے �Mے �� G%ف "�,ے ہں ,�ں ۔ 
 ہے �ہ وہ ٓاSے �ڑهے ۔ 

ے � �Eں ���ت �� ِا �او�� E T��ُے ��ہ:� ,�� �ہ �ں �:� ��ت �%,� ہ	ں ۔ �ے ��رے " ��ر�$%?" �
%ا ا3%ار �% ے )  "��! Eے، -% ،  �ف(-" h	 �	�N ٓاد�	ں �ے 2��Eے" �	 ��6E	ں ۔   32:  10�

ں ��� ��پ �ے 2��Eے � �S)ف�"�%و�$� ۔ "	 ٓا�6Eن -% ہے ا-h �� ا3%ار ) "��! Eے، -% ،    
 ���� G	ر -% �a � ، ہے ���6d د ہے �ہ	"	ے ��� �ے ہے ، وا"! ا�%E�0 دو� Dہ "! ہ� ،

ں ِاس  -10  :6	�h &6	�ً� رو�	ں �ہ �0	ع �	 ٓا�6Eن -% ,m�%z د�:� ہے ۔ �ے ا3%ار �% ,ے ہں �
وہ -�% ہ�6ر ? ���ت �	 ! ہD  �او�� �	 ٓا��دہ �% ,ے ہں �ے T,�E �%وع �%,� ہے ، ا��0 �ہ:ےہ	Nے �ہ 

�ں �%,� ہے ، �ہ �ہ ,+ �� ِاEے Eے ز��دہ -% ۔  دو �%ا6Y:8� %- ^M^ ہ	�ے& 	� ، ^Mہ دو �%ا�
"! ہD ا��0 �%,ے ہں  ہD �0	ع �	 ! را�a:Eز? �ے �ے ا��6ن ر���2 اور ���ت �ے �ے ا3%ار �%�� ہں 

!�ہ ا�m و&�ہ ہے ! �ہ:� ہے  32:  10ٓا��دہ �%,ے ہں "0ے �:�   
E ے� ��� mا� 	� �\\M ا �ے ُ���ے ِاس�ے د����� Yڑه� -% �ڑه2ے �ے ذر� روح �� ���ں، 

ڑه� ز�+ -% ,�� اور ٓا��6E	ں ,m ، �� ا���� ,m -ہQ2:� ,�� ۔ E ۔ 	� +ں �ے ُاس ��h �	 ز��
 ��Iے د�N	ے ہ:ڑه� �ے -ہJے ڈ�ڈے -% ��	ڑ�ے �ے �ے -ہ� 3�م �E 	� ں -�وںNوہ ا-2ے دا 	"

ں �� �JV! �ہ ا��6ن ر��2ر��:ے ہ	Nے �% رہ� ,�� ۔ N�� اور ���Mرو !JV� �� ںNم ہے ۔ دا�ے �� 3
ٹ�:�ہے �	�Iہ � �Eہ در� h- ہ ہے ۔ "���60 ہےJ��Y� ���Mرو mں �ے ا��6ن ر���2 ا��ہ% �Mل ، �

ں ! وہ ا��� ,m ز�+ -% ,�� د���I �ہ ُاس ٓاد�� Eے ز�+ �	 ��	ڑ�ے �� ُاس �� �\�� -	را �ہ ہ	ا۔ �
�ے -�% ُاEے Nڑه� �ے ڈ�ڈے -% -�وں ر��:ے ا-+ داE �Eُا ^I��� 	� ں -�وںN�� ، ےN��� �� ں -�وں

 ��Iے د�N	۔ ہ��Iر-% د�	G /dوا �ں �ے �ہ� ، %- ��%M �� ں -�وںN�� ں �ہ"	 ِاس �J��Yے �
َاس ��� �	 ا-2ے رE:ے -% ٓا�6Eن -% "��ے �ے ، ِاس �ے �ے �ے ہے ��� �ے "���60 ا3%ار 

	G ^6I� 	� +ں �ے د���I �ہ ہ68ہ دو �	 ��0 ��� �ے ۔ ر -% ��	ڑ�ے �� ا"�زت د? �ے ز��
+� ز�\\Mے در�ہ &6^ �ے��% ا��6ن ُ�%دہ ہ	�ے �� �	 ��	ڑ�ے �ے �ے ا�ٹ�ے "��� ہ	,� ,��۔  �

۔ )  20۔  Y�2  :17\	ب ( ���2� ، ا�Jے ہ	�ے �� ���2� ہے ۔   
1980 �,! -�% ُ���ے �ہ �ے ��ر ے ��ت ��  �ں روح ا�\�س �ے �%ے T,�E  �ا �� ���

� ۔ � TQ� !E ے �ہ� �او��,�� �ہ   ��	2��6ے �ے ��3^ ہE،س �ے �ہ� ۔��2او�� ���ا �2ا  "روح ا�\
� �ے �ے �%ا ,�Yرف ,��  "&#/ہ Qہ�وں �4 �2ا ہے ۔&�ہJ	 ��3ہ�ہ �� �2ا �ہ�ں \\M ہ ِاس�  �ہ& Dہ ہ�

Jہ Eے ���ت ��b:ہ �2:ے ہEہ �ے و�ہں ر��:� ,�� �ہ ں �ے و&�� 	� �اور وہ ��� ا-2ے ا��ر ِاس �
� ہے ، �� ِاس �ں �0ے دا ^ ہ	�� ہے ، �� �ہ �+ ��وں �� ��M^ ہے ۔ S ه����� 	� �0ے &ہ� 

�ب ہ	 اور ہ% اS% ُ���ے ٓاپ �ے XL:� T,�E ہ	�� ,�� �ہ :Eےدہ% �� "0ے �ں ر��:� ہ	ں �ہ ٓاپ �ے �
�ب ہ	 ، -�% -D ��ہ�Y� �6ہ�ہ �	 ر��ں Sے �� "0ے ٓاپ ر��:ے ہں :Eے دہD �ہ�ں ,m ۔ �ہ �%ے �

	ں �	 ا�m دوE%ے �	 د�2ے �ے �ے را�d ہ	 IE:ے,�ے ، و)%ہ ۔ �ہ S�ا-�2 ز� ، T�6E ہ �ہ�%Sا
ہے ۔ �4ڑ�ے�ے )�&T �ہ ��ہ�6 را�d ���ہ دو b%Gہ  اور   

ہ	�ے �ے G	ر -%  ���ان �ے E%�%اہ �ے T,�E  اS% ہ6ں ا�ٹ�ے  ���ان �� E%�%اہ، ا�:�ا�N ا��م �ں 
�ہ -ہJے ہ� ! ، ہ6ں &ہ� ����ه2ے �ے E	اء ��0 �� -% را�d �ہں ہ	�� ,�� ا�ٹ�ے &ہ� �ں ہ	�� ,�� 

� ,�� �ہ S ���6E��, !JV� �� �&ہ 	ے �%�� ,�� : "اور ا�m دوE%ے �ے ہ6ں ا�m دوE%ے �ے �
ں Eے ا�m �	 !  ���ان �ے �ے � Dہ %S,�� �%�� ,�� ا ��	ہ �ے �� -��2�%� D:  	� ُاس ��م 	ے �%Eدو ،

 ��,��ہ ٓاپ ���m �ہں ہں "+ �� ٓاپ �ہ�ر,ں "	 �%ے -�س ہں ۔ "	 ُاس -ہJے ��� �ے �%وع �
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�ب ہں اور �ہ�ر,ں "+ �ے ٓاپ ���m ہں :Eے د�ب ہں ، �ے �:Eے د"2ہں �ں �ہں ر��:� �%ے �
�	�N �ہں "��:� �ہ ���6E ہ	 ا,�� �ہ ں ��ہ:� ہ	ں �IJہ d%ورت �� و"ہ Eے ہں ۔ ِاس �ے �ہں �ہ �

ں �� رو��6 ہ	�S ۔� ^a\:0� ڑا "��ے وا� ,��  ,�� �ہ	, �� �وہ ��ہ:ے  &ہ%S ں	دو� %Sہ ا� m, ہ�ں� ،
!ہ	ں   

� �	 د�2�Iے �ے �ے ، ��M �2-ا T,�E ا �ے� ۔ �ے �Rے -�ا ہ	Nے �Qے �ے وا���+ �	 3�س �
، �Eدہ ا-2ے �Qے �ے T,�E ُاEے ُاس �� d%ور��ت �ہ� �%�ے �ے &ہ� و -�6ں �ں ہ	,ے ہں وا���+ 

وا���+ �� G%ف �Qے �ے �ے &ہ� �ے ا}	ل و d	ا�c وا���+ �Qے �	 ر��:ے ,�ے ۔ G%ح �	�Iہ 
 �� �� h� ں "��:� �ہ ا-0ےd%ورت Eے ,�%د -20�? �ے G	ر -% �N�2ے "�,ے ہں �	�Iہ �Qہ �ہ

�Qہ ا-d �2%ور��ت �ے �ے �G ^6I	ر -% ا-2ے وا���+ -% ! وہ ا-2ے ا��ر �TQ �ہں ر��:� ہے۔ 
وا���+ �Qے ۔ ) �ہ �ہ T�6E �ے ��% ( ، �Eدہ G%ح ِاس }	رِت �Mل �� و"ہ Eے ��%وEہ ر��:� ہے 

� اور T�6E �ے T,�E -%ورش اور M	J{ہ اb�ا�N �%,ے ہں ، az� �� ےN	ے ہ,%� ��ہ �Qہ �ہ ُا�
 ، �S ہ �ےJ�b �Eں در� �S�ے �ہ ز�N	ے ہ:��" TQ� !E ہ �ہIa" �2تIE ت و��%M �� ےQ� �� ُاس

 ا-E �d%� �2ے ��3	 �ں ر��:� ہں ۔ 
وہ "! ُاس �ے ا��0ن �	 ا-�2 }	رت -% -�ا ��   !Qہ� �2ا �	 W0>�' ، ُاس �ے ��دار �� =>ہ ہے 

 �ا �ے ��غ �ں  ا��0ن �	 �ن �ے T,�E &ہ� �ں ,�� ۔ او-% ��ن �Rے RSے �ے G	ر -% -ہJے ہ� ا�0
ے۔ Nل د	0% �%�ے �ے ا}� �S�? ز��اور ا� ، �ا��0ن �ے ا}	�	ں �� -%و? �ہ �%�ے Eے �2Sہ �

	�Iہ  �ا &ہ�وں ��  �ا ہے ، ُاس �ے d%ورت ۔ ��3^ �ہ ہ	ا "0ے  �ا �ے ُاس �ے �ے ����2 ,�� �
 ، ��Iد�	�I� %ے ��ہE غ�� 	ه� ا��0ن ����� �ہ& �� mا� T,�E اور َاس �ے �� ^��a, ل�M رِت	ہ }I�	�

&ہ� ٓاSے ٓاSے �ڑه:ے RSے "0ے ہ� ُان �ے ِاEے �S	 �%�ے �ے �ے ��3	�� اور &6^ ہ	 �I�ُ ,�� ۔ 
 �ا ٓا %? ہ68ہ �ے &ہ� �	  ��� ، �ے �2Sہ �%,+ �ے ذر�Yہ Eے DN�3 ہ	�� ,�� �	�Iہ -��% ہ	�� ,�� ۔ 

۔  �ا �	 ُد�� �ے �2Sہ	ں �	 ا-2ے او-% ُاٹ���� ,��، �	�Iہ ا��0ن  ، �6�ور ہے )-��(�ے �V  ��� اور 
���  "ہ�ں ا��mہ &ہ� �� وہ �Mہ ہے ! &ہ� اور اب )% ��3	�� �%,+ ہے، وہ ا��0 �ہں �% IE:� ,��۔

� ر��:� ہے  دوE%ے �ے �ےJ��3 �� ے �ڑه2ےSٓا �z, ورت �ے%d� �	 �ہJ��3 ِاس 	ں ر��:� ۔ ، "
� �� و"ہ Eے ہے az� او ر �ا �ے &ہ�ے  !۔ وہ &ہ�وں �	  �ا ہے �ہ TQ� !E ا��0ن �ے �  

ے ��2,� � ^��� 	� �� �0� %�ہ%���� Eے ��د ر��ے ،  �ا ,�6م ا}	�	ں �	 ا��0ن �� G%ف Eے ��
G	ر -% �� رو��6  ٓا���6E &�ا�:	ں �ں ��ڑا ہ	�ے �ے �ے ��3	�� �ا ہ� ا�m ہے "	 "��:� ,�� �ہ ہے۔ 

ہD ا��0ن ,m -ہQ2:� ہے ا��0 ��غ �ں رو��6 ہ	ا ۔ �%��د? �� �	ت Eے ٓاد�	ں �� ���ت ہ	�� ,�� ، "! �ہ 
	�Iہ ہD "	 وہ�ں &�ن �ے G	ر -% وا�Y3 �ہ د�2�Iے �ے ��3^ �ہں ,�ے "	 ��ِغ &�ن �ں رو��6 ہ	ا �

E ��2ده ��ہ ہ6ں �2	ر �%�ے �ے �ے ۔ � د��I:ے ہں �ے ��غ �ں رو��6 ہ	ا ُاس �ے �:�ہ �ں �ہ
 روح ا�\�س �	 �:� ہے۔ 

�0	ع ُ,2I6� Dہ G	ر -% " �ہ ُ���ے ��0 اور �� �ے �ے �,� ہے روح ا�\�س �ے E T��ُے �ہ� ، 
�6ت �	 �ہں IE T�6E:ے ہ	 "! ,m ٓاپ �ہ T�6E �ہں �:ے "	 ��ِغ &�ن �ں رو��6 ہ	اJY, �� /0� "

ں ُان ��وں �ں Eے ا�� m	 2I6� " �I�ُ T�6Eہ G	ر -% �ہں �% IE:ے ۔"" �� ، زور ِاس -% ,۔ �
ں ہ	ں N	ں رو��6 ہں ہ	! ,��  "&ہ� " �ہ �2�د? "	 ��ِغ &�ن �� ��ے �ے &ہ� �ے �ے ُاس �� ���

! �ا �� I�ُ% ہ	  
� �ے ��رے �ہ� "	 ہ�6ر? ِاسں  ا�m اور �� روح ا�\�س �ے E T��ُے  �او�� �� ���� T�6E

ں �� ,�� ، ،روح �� ��وں، �ہ QEے ا3%ار �Mہ ڈا�:� ہے � " ?� �ا ) ��a%( �او�� ,%ا  �ا ,2\
ہ6ں �ز�� �ہ �2��6E ہے -% �6I^ زور د�:ے ہ	Nے۔ " ���^ " ��L " �ہں �IJہ ���^ �N�QE ��  �ا ہے۔

� ۔ �ہ  �ا ���^ ہے ۔  �ا ا��0ن �ے ادرا� Eے ���,% ���^ -����S ہے az� ، DMر ، �N�QE ^��� وہ
� &�ا�� ���^ ہے ، �ہ ���^ اور ، اور "� ل ��  �ا ہے ۔ Eں را� h" ، وہ �%,� ہے 	" �ہ% �

ُاس �ں ���^ G	ر -%  ��� اور �ے  �V ہ	,ے ہ	Nے "	 ��ِغ &�ن �ں رو��6 اور  �ا،  ��� ہے ۔ 
ں� �" ��ڑا ہ	�ے �ے �ے ���^  ��� اور  ہ	ا ، ُاEے ا��0ن �ے ��ٹ�Iرے�ے �ے ، ٓا���6E &�ا�

 �V  ورت ,��۔  "�ے%d �� 3ُ%���� اور ڈه���2ے  
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 ��� �� �0� 	� �	�Iہ "	 ��غ �ں �� �ے T,�E -�� }�ف �ہں �% IE:ے ۔ ) ��h(ٓاپ ��0 ��
�0 ��� �� ا��0ن �ے �ے رو��6 ہ	ا � �RS �� ا��ہ ا��0ن �ے  	ن �� ز�+ -% ا��0ن �� "��! Eے -

Jہ Eے �I6+ �ہں ,�� ) &6^( E۔ �ے و ��, �I�ُ 	ں دا ^ ہ� �اور ِاس �ں د&� ، "0ے �ہ �2Sہ ہ% �
ں ہ	�ے �ے G	ر -% ا�6Y:Eل �ہں �% IE:� ,�� ! ���^ ہ	,� ہے N�&د ��� �� 	ا ہ�6ر? د&�وں ��۔  

�  ��� اور ��^� -% G	ر �6I^ ا�m }%ف �ہ ,�� "��:�  �ا !ِا�	 ��ے وہ Qہ� �4 ا���J3ل ���� ہے� 
  ۔ ہ	Iz� �N	م ��-��� "! ہے �2:� ٓاگ وا�� �%�ے ��D0 -+  ��� �ہ اور ۔ ,�� �ٹ� ا-�2 �� ُاس
^ -% -ہ�ڑ "0ے ٓاواز وہ� ، �2Eُ �ے �	�Eٰ "0ے ٓاواز وہ� ، �2Eُ ٓاواز �� ��پ  �ا �ے �ں "!Nا%Eا �� 
��I �ے �ں ، �2Eُ �ے 3	مE ا �ہ�  D0�� ۔ ہے ٓاگ وا�� �%�ے �Eے ِا د�m, TI ا��� ٓاپ ,m دن ِاس �

ے ( ۔ ,�� Eے "2Jے وہ �� ��پ �ے  �ا "ہ�ں -ہ�ڑ �ہ ہں IE:ے�Iٹ رون د�N6ہ ٓا��ِر ۔ وا��3 �� X\z, ( 
�Eے ِا� �%اِہ �	 ٓاواز ��  �ا ہD ا�, �� %S��X �ے �ں �Eہ% را � ا-S ، �2ے �%�ں ہD  ہں 2Eُ:ے  و3

  �m2۔ ہ	Nے۔ ہ	,ے E 0��Dے و"ہ �� ��-��	ں
 �6I^ ��  �ا �ے �ے ���ت �� ز���S ا��? ا-�2 ہD �ہ ہں IE:ے د�TI ہD ،  ہ	Nے �,ے ا�ٹ�� ِاEے

�J��� �� ے و"ہE �� �ِ�%� %:	ں ��M �� �0ے ہ�6رے �ہ �ہ ، ہے �%,� ا���zر -%  �ا )J��3 �� 
Jہ �ے �ٹے ا-2ے }%ف ِاEے  �او�� -%۔ �	�8	ںEے وE �:ہ�ں ہے �ہ" Dت ہ��� ^{�M %� ے:IE ں ہ

Jہ �ے ��م ��0 ا-2ے ہ�6رے ۔Eے وE ں ا�m }%ف اور ہے  �ا �� &ہ�وں  �او�� ! ہے �ہں )cJ وہ! �ہ
�� 	" Dِاس ہ �ں &ہ	ں ا-�2 ہ�6ر? ہ6ں �ہ ہں IE:ے �% �ے �ے ٓا�ے �:J��3 	� ا اورد��2 "��ے�ے  � 
T,�E �ں &ہں ِاس وہ �ہ 	Nےہ �%,ے a3	ل �ہ ، ہے ٓا�� �� �Eں �ہ " ہے در d%ورت �� دہ2�ہ ���ت ہ6
 ا��6ن �ے �ے ��� دوE%ے ��0 ، �� �X��V �ے و&�ہ �ے &ہ� ا��0 ہD "۔ ���� ا�m �ے ُاس اور ,��

 ۔ ہے Eے ذر�Yے �ے " ا��6ن }%ف �ہ " �0ے �ہ ہے �%,� &�ں �ہ ۔ ہ	Nے �%,ے ا3%ار اور ر��:ے
 ا��0ن ��� �ے ا��0ن �ں ��غ �	�Iہ )ا�U ( "ہے �ہ و"ہ ا�m �� ا3%ار �ے ٓاپ �ے �ے ��� دوE%ے

� ��  �ا �ہ ۔ �� �2Sہ  �ف �ےEرا �� وہ ۔ ہے �%,� &�ں �	 &�ا�Eا را�ع )ب( ! ہے  	ہ �ہ� �ے �0� 
	" TQ� D,ُ +�در �ں د&� ��  �ا �ہ ۔ ہے "�,� ��	� �� ����ه� -% ٓا�6Eن وہ Sے��	�	 ��  ����ه	 -% ز�E 

0ے �% ��Yف ہ6ں ، ��پ ا? " : ہے �ٹ�:�" Dوں ہ%Eدو 	ف ��Y� ں �%�� DN�3 -% ز�+ �6	�ہ "۔ �%,ےہ
 ا-2ے ٓاSے �ے دوE%ے ا�m  �او�� �	ں �ہ ہے �%,� &�ں ��� �ہ ۔ ہے ہ	,� DN�3 -% ٓا�6Eن �ہ اور ہے

  !" ہے &ہ� ہ� " ۔ ہے �6	�ہ ��  �ا ��z �ہ ۔ ہے �ہ:� �ے �ے �%�ے ا3%ار �� �3	روں
ے ہ�6رے -% ر G	 �ے ا��0ن �2Sہ$�ر ا�m �ہ ہ	ا رو��6 �ں ��غ "	 �	�Iہ� +I6��� ہ ہے� D�0 ہ� �� 

	ں ا-�2 ، د&� ( �%�ں -�ا �	S�ں ز��ں �J��a, ، )��:60ے 	ں " ا��? Eے و"ہ �� -����S ��  �ا ہ6
�S�ز� ^{�M ں ��2 ��3^ �ے �%�ےIE�0 ہ�6رے ۔� D03 ں��� �ے	ے و"ہ �� E ںے ِا�E ۔ �ہ� 

ںN�0J� 	" �0� 	� دہ�E ح%G D2ں "ہ �2Sہ �Y� �ے ت ��� �ے ُا�ہ	ں �	�Iہ ہں �ہ:� �ے �ے "��ے �
�� اور ہں رہے �^ �ہں T,�E �ے 6I� ^lb^ وہ ۔ ہں رہے ��	 �	 �8:� وہ �\\Mا در�E �2ہ �ےS 	� 

ں " ۔ ہں رہے �% E%زدNدا �6E ے� ^lb ںے ���� �	 ,�	�% سِا ��IE m2۔� ^I }%ف ہD ۔ ٓارٹ
 �:T,�E XL �ے  �ا وہ ہں IE:ے �% ہ" D	 �E TQ! ۔ ہں �2:ے ��b:ہ ���ت Eے ذر�Yہ �ے و&�ہ �ے &ہ�
  ۔ ہے ہ	�� دا ^ �ں و&�ہ �ے &ہ� ُاس �ے  �او�� اور ہ	��
2��Eے  "	 ٓا�6Eن -% ہے -h اD,ُ %S ٓاد�	ں �ے 2��Eے �%ا ا3%ار �% و Sے �ں ��� ��پ �ے " 

Jہ Eے ہے "�%و�$� ۔ ,6ہ�را ا3%ار Eع �ے و	ہے ! �ہ �0 �ہ &ہ�!  
0	ں b9،  8:  2ا  

Jہ Eے lb^ ہ� Eے ���ت �J�ِ ہے اور �ہ ,6ہ�Eا��6ن �ے و 	� D,ُ ہI�	ر? G%ف Eے �ہں  �ا �� �
" ��8[ ہے۔اور �� ا&�6ل �ے E !aEے ,��ہ �	�b �N%�ہ �%ے ۔  

�وں �ں �ہ �ٹ2Iے �ے �ے �ہ:� ہے ۔ &�م G	ر -% �� �E �ں �aN^ �ہ� h" ہے �� mہ�ں ا�� +I�
�0	 ع �ں ہے " ا��? ز���S �ے �ے " ���ت ! �ہ ہ�6را ا3%ار ہے �ہ ���0ں ہ	�ے �ے �ے �ہ:� ہے 

!اور دوE%ے ��� �ے �ے QEے ا��6ن �ے ا3%ار �	 &�ں �%�ے �ں ہے   
 

 &�Q X3ت اور &X3 ذ�' �ے ��ے۔
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 ���ت ���Cہ �� ��Y ���ت ���Cہ 

ُاس �ے ز�� �%ے ا�8a� mِ% ا��^ �ے ُ���ے �:��� �ہ �%چ �ے ا�E�- mٹ% �ے ُاEے �ہ� �ہ �	�Iہ 
 ��, �ں "��� ,�� ۔ E%زد �� D2ے "ہEاور ُا ��, �I�ُ 	�� 	� ے ، وہ ا-�2 ���ت�%� DN�3 ےEُ���ے ِا

ں ا��0 �ہں ��IE,� ہے �ہ د��ے � ",%� m,� ہے ا�	ہ ہ:b�� 8ہ ���ت	�Iہ ٓاپ " aہ ���ت ��b:ہ ہ6�
ں ��IE,� ہں ۔ ُ���ے N�0J� �E �ا-�2 ���ت �	 ��	 IE:ے ہں ، �I+ ِاس G%ح �ہں "0ے �ہ

� �%�ے د��ے ۔ M�dو 
%ا ارادہ ���ت �� ��ر�$%? -% ��ت ا�m ��	ٹے �%چ �ں �	�2ے �ے �ے ���� ۔  �او�� �ے ُ���ے �

، اور �ں ُان �ے �I+ روح ا�\�س �ے �%? -ہJے �E TQ	�ت -	��2ے �ں راہ�N�62 �� ,�� �%�ے �� 
� ,�� ۔ S رہ �I� �Iے ہE ا��ت	" 

� اور -	��� ، S 	ڑا ہ�� %- %a2� ںاS% ا�m ٓاد�� ُان دروازوں Eے دا ^ ہ	ا ، ِاس ���J راE:ہ -% " �
ے �ے �ے �%�ے �� ,\��d �%,� ہے ، �� وہ ���ت �J:ے ہ	Nے، اور وہ �� "	 ٓاپ �	 ���ت ��b:ہ �22

" ��b:ہ ہ	�S ؟  
  �" "� ہ�ں " ُا�ہ	ں �ے ا��رہ �  

"اS% �ہ ��� اJSے ہL:ہ �%چ �ہ ٓا�� وہ ,! ��� ���ت ��b:ہ ہ	 �S ؟" �ں �ے -	��� ،   
۔ ""� ہ�ں " ُا�ہ	ں �ے �ہ� ،   

� -	را ��ہ �%چ �ہ ٓا" �ں �ے ہ	��� ، Sہ ��� ا� %Sا �" ��؟�  
 ، �I+ ہ�QIQہٹ �ے T,�E ۔ " "� ہ�ں " ُا�ہ	ں �ے ا��رہ ��  

" ، اور �� اS% وہ ,+ �� �T ��ہ ,m وا-h �ہ �	ٹ� ؟-�% �ں �ے -	���   
" �ہں " ُا�ہ	ں �ے �ہ�   

ُا�ہ	ں �ے " �ں �ے -	��� ، وہ ��z ِاس �ے ���ت ��b:ہ �ہں ہے �	�Iہ وہ وا-h �%چ �ہں ٓا�� ؟
وہ  �ا �ے T,�E "�ر? �ہ رہ� ۔ �ہ وہ ���ت ��b:ہ �ہں ,�� �	�Iہ "	اب د��   

"	 "���60 ���ت Eے ��0 �� رو���M ���ت Eے �ں �ے ا-2ے ٓاپ �	 �	S	ں �ے 2��Eے ��ڑا -��� 
�ن �%,� ہے ، ا�| �ہں ,�ے ۔ � ^aN�� ے ���ت -% ا��6ن ر��� ۔E D2ہ "ہJEں �ے و	ں �ے ���	S	� ِان  

0	ں b2ا  :  
Jہ Eے lb^ ہ� Eے ���ت �J�ِ ہے اور �ہ ,6ہ�ر? G%ف Eے �ہں  �ا ۔ 8Eا��6ن �ے و 	� D,ُ ہI�	�

" ۔ اور �ہ ا&�6ل �ے E !aEے ,��ہ �	�b �N%�ہ �%ے ۔��9 ��8[ ہے۔  
ں ہے ۔ � %�S اور ُاس �ے � �ہ�ں ہ6ں )	ر �%�� ��ہے �ہ �	ن �0	ع �� ��د��ہ

 �:�15  :19  
 "E ٹے	ِان �� �N	� 	" h- 	� ں	ے ��	ٹے 6IM	ں �ں Eے ��� ��0 �	 ,	ڑے �S اور �ہ� ٓاد�

 �S ےN��IE �S ےN�اور ُان �I+ "	 ُان -% &6^ �%ے �S وہ ٓا�6Eن �� ��دا��ہ� �ں E !Eے ��	ٹ� �ہ
 �S دے DJY, ۔�� �S ےN�" وہ ٓا�6Eن �� ��د��ہ� �ں �ڑا �ہ  

ا� %S	�N  �ا �ے ا���IMت ، ُاس �� �%�d -% ِان ا�E�a:3ت �ں ہD ا�m ا}	 ل �	 د��I:ے ہں �ہ 
� Eے ��ہ% �ہں -�I2ے "�,ے �IJہوہ ��د��ہ&6^ �ہں �%,� ،  " �S ےN�ں ��	ٹ� �ہ� �۔ �	ں؟ " ����ہ

"! �ہ "ہE D2ے ���ت �ے �ے ٓا,� ہے ۔ �	�Iہ  �او�� ��  	ن �� a���%b%دار? �ے �2Sہ �	 ڈه���:� ہے   
 

 +,%� 
2  h�:6  21 ۔ 2  :19,

۔ ,	 ���  �او�� �� �al	ط �2�د DN�3 رہ:� ہے اور ُاس -% �ہ �ہ% ہے �ہ  �او�� ا-2	ں �	 -ہ��Q:� ہے 19
ں �ہ }%ف E	�ے ����? ۔ ��20راE �:Eے ��ز رہے ۔ اور "	 �	�N  �او�� �� ��م �:� ہے � %�S ڑے�

-h ۔  21� �ے �ے ۔ ہ� �ے �%,+ ہ	,ے ہں �IJہ �Iڑ? اور �ٹ� �ے ��� ۔ ��Y &�ت اور ��Y ذ�
ں -�� �%ے �S وہ &�ت �� �%,+ اور ُ�\�س �2ے �S اور ���m �ے R, % ا-2ے� 	ے ا�| ہE ِان �N	� 	"

" ��م �ے �XN اور ہ% �m �� �ے �ے ,�ر ہ	 �S ۔   
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ں �%,2	ں �	  د��I:ے ہں "	 &�ت �ے �ے ہں اور �� %�Sے� �او��  Dے �ہ�ں ہ� �%,2	ں �	 "	 ذ�

ے ہں۔ � �-�% ُا�ہں  �ا وہ ��� "	 �0	ع �� ��م �:� ہے وہ ���ت ��b:ہ ہے ۔ ��ن �% ,� ہے 19ٓا�
I+ وہ ۔ �ے �ے ہ�ا�� د? "�,� ہں )  a���%b%دار �22ے( �ے 3	ا�+ �	 ,	ڑ�ے Eے ا�| رہ2ے�

�%  �او�� �ے E %�Sے ��ہ% -�I2ے �ہں "�,ے اS% وہ  �او�� �ے ��3	ن �	 ,	ڑ�ے Eے ا�z%اف �ہں 
ں ہں ۔ �� �ہ   �او�� �ے �ے ذ�� ہں ، �I+وہ �%,+ �2:ے ہں "	 ۔ ,ے ہں � %�S �Eوہ -�% ��� ُا

h20 ہے ؟ �ہں N� �� ڑ�ے	, 	� +�ہ ِان ا�E�a:3ت �ں واG /d	ر -% ��ن �%,� ہے !  �او�� �ے 3	ا�
ے �E�2! ا�6Y:Eل �ے �ے ۔ ، ُاس �ے ا-2 �او�� ہ6ں &�ت �ے �%,+ ہ	�ے �ے �ے ُ�� �I�ُ ہے �ہ 

	ں �ے G	ر -%  �ں 31:  3رو�	ں  -	�h �ےz�	 DN�3 ) �ا �ے ��3	ن  ( ��3	ن �	 �ہ� �ہ ہ6ں �0
 �%�� ہے ۔

 +I�2Sہ �%�� ہ�6ر? ا��? ���ت �	 ��	�ے  �او�� ا-2ے 2��Eے ہ6ں �0:\2J� Dے �ے �ے ُ��,� ہے  ، �
ہ�2S !E Dہ �%,ے ہں اور ,�	ڑ? د�% ر -% ��ن �%,� ہے �ہ ��aN^ �ہ� واG /d	�� aE! �ہں �2:� ۔ 

، ٓاSے ُان E! �	 "2ہ	ں �ے ا-2ے ���ت ��b:ہ �22ے �ے �Y� �2Sہ E%زد �ہں �� �ے �ے Sِ%,ے ہں ۔ 
Jہ ا-2ے ا��? و&�وں �	 �ہں ��	,ے ہں ۔ � �ل �ے G	ر -% ، �ڑهے ۔ E�2ہ �ے وS ں 1ٓاپ	�:�%�

ں ، 5�� h�:�%� h�	- رہ� ,�� ۔ �,%� !G��� 	� �2ہ �%�ےS ں ��� �ے� �0J� �5  h�	- ں� �ٓا�
� �ے �ے ��Vن �ے M	ا�ہ �� "�Nے "  ُا�ہں ہ�ا�� �%,� ہے �ہ ،��,��ہ ُاس �� روح "D0 �� ہ

ُاس ��� �ے ا-�2 ���ت �	 �ہں ��	�� ,�� ، ُاس �ے ا-2ے "D0  " �او�� �0	ع �ے دن ���ت -�Nے۔
� ا}^ �	 ��	�� ,�� ۔�ے T,�E ا-2  
ے �Iں ۔ ٓاپ د�I+ ُاس �� "�ن �ہ� ��, �N	ا ہ�ُاس �ے "��� اور ، ُاس �� روح �Rے E%ے Eے -

ں ا-�2 زا,� ���ت -% ��م �ہں �� ,�� ۔ -	�h �ہہ رہ� ,��،� �Eے " "���60 ر��E ے "��ے د�ں ِاسEُا
وہ �	 ُاEے ر��2ے د�ں ِاس Eے -ہJے اور ��Vن -ہJے �ہ وہ ٓاپ �	 اور دوE%وں �	 ہ�� �%ے ، 

ُ�� �0	ع �ے -�س �Nے۔ � DJ�ُ�  ےE%�ں اور ُا� 	ے ��3Eں ُا���"  
! -% �0	ع ��  	ن ہ�6رے �2Sہ �	 دو�	ں اG%اف Eے ڈه���:� ہے ،J{ ےz6� ے ُاسE اف%Gں ا	دو�، 

�ے,�%�ہ �ے  �ہ ُاس �ے  	ن �ے ��� �� ���تاS% ٓاپ �ہ:ے ہں "! ہD ���ت ��b:ہ �2:ے ہں ۔ 
6� -% �2Sہ �	 �ہں ڈه���� E �� ے ���ت، -�% ٓاپ �ہہ رہے ہں �ہ �0	ع �ے  �او�� �� 3ُ%��ن �Sہ -% �

6^ �� ۔ I� �� ڈه���2ے �� �� م 	�2ہ �S 
	�Iہ وہ "��:� ہے �ہ  �ا ہ68ہ Eے �	S	ں �	 ا-2ے ا���IMت �� a���%b%دار? �ے �ے ُ�� �I�ُ ہے �

� ر��:� ہے اور �ہ ِان ��Mت �ں �	ت �	 -�ا �%,� ہے ۔ �%,� ہے "! ا��2S ��� m ہ az� ےE Dوہ ہ
"h �ے ِاس �ے وا-8a� hِ% ا��^ �� M	ا�ہ د�:ے ہ	Nے �ہں ��ہ:� �ہ ا��0 ہ�6رے �ے رو��6 ہ	 ۔ 

ں "���,���ہ اS% ُ���ے -	��� � D2ے "ہEے �:��� م ُاEں �ے ُا�ے وہ ز�� ��ر? �%!" ���I^ �ہں " ، �
 �2� +,%� �� �ں ہے ۔ ، �I+ �ے �z6ے �ے دوران ذ�� %�S ے� �او��وہ -�% ���    

 
؟ہ�Jں ���Z �ے &�رے ��� ا)�ار ���� ہے  

� ,�� ۔ ا��0S ���	- ےE ?%ہے؟ �02ٹ �ِاس ا3%ار �� D03 �ے ��رے �  
ہ	ں �ہ  �ا �ے ُاEے اور �ں ا��6ن ر��:� �ں ا��6ن ر��:� ہ	ں �ہ �0	ع  �ا �� �ٹ� ہے ، "� ہ�ں ، " 

 ، �$� ُ�%دوں �ں Eے ز��ہ �Nں �� ادا	�2ہS ت �ے ہ�6رے	ں ر��:� �ہ ُاس �� �ں �ہ ا��6ن �ہ� +I�
ں ��ڑے ہ	�$ے۔ا-2ے �2Sہ	) ہE D! ( ۔ �%ا  �ل ہے �ہ �ں �� � �"ں �ے �ے &�ا�  

ے  �او�� ہ	�ے �� ا3%ار �%ے �ہ اS% ُ,	 ا-�2 ز��ن Eے �0	ع �" �ں �ہ:� ہے ،  -10  :9	�h رو�	ں 
-	�h �ہ�ں " او ر ا-2ے دل Eے ا��6ن �Nے �ہ  �ا �ے ُاEے ُ�%دوں �ں Eے ِ"��� ,	 ���ت -�Nے �S ۔ 

��IE,� ہے �ہ ہ6ں �ہ DN�3 �%�ے �� d%ورت ہے �ہ ��0 دوE%ے ��� �ے �ے ہ�6رے ا3%ار �� 
�ہ  �او�� �ے Eے ا��6ن ر��:ے ہ	Nے اور ا��0 �%,ے ہ	Nے ، ا-2ے دل ، "ہے"ا&�ن �ں �0	ع �	ن 

� �0	ع �	ن \\Mہے �ہ در +I6� �� ��%� ن�اور �ہ ا��6ن " ہے"ُاEے ُ�%دوں �ں Eے ز��ہ �� ۔ �ہ ا&
�ے ُاEے ُ�%دوں �ں Eے ز��ہ ��۔ �ں ِاس -% زور دے رہ� ہ	ں ,��ہ ہD ِاس ٓا�ے  �� �ہ ہ	�� �ہ  �او�� 
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�6ت �ں ا��0 �ہ:ے ہ	Nے دا ^ �JY, ے ا3%ار �%,� ہےE  ظ�Lِان  �ص ا� mا� �N	� ں �ہ	ا (ہ ہ%�
 ���6ے ، ) ا��6ن ہے �ہ  �او�� �ے ُاEے ُ�%دوں �ں Eے ز��ہ �E ےE ����%ے �ہEِا ��� mا�

� �	ن ہے  اور �ہ  �ص ا��Lظ �ہں �ہ:� \\Mع در	ہے �ہ �0 �:IE %� DN�3 ر -% ۔	G �Eوہ در +I�
:IE %� ں� �0	ع �	ن ا3%ار �� ا&�ن �ہ\\Mں ر��:ے �ہ " ہے "ے �ہ در"! ,m �ہ وہ �ہ ا��6ن �ہ

  �او�� �ے ُاEے ُ�%دوں �ں ز��ہ �� ۔ 
دوE%ا اور �ہ� �ہ اM %S	J{ہ اb�ا�N ��  ٓاSے �ڑه2ے �ے �ے و�! N�Eٹ -% �ں �ے �	S	ں ��

�ں �%,� ہے �ہ ِاس �ہ DN�3 �%,� ��� ا��6ن ر��:� ہے �ہ  �ا �ے ُاEے ُ�%دوں �ں Eے ز��ہ �� ۔ & ��
� ا&:\�د و"	د ر��:� ہے �ہ �0	ع  �ا �� �ٹ� اور ُد�� �� ���ت Eں �ہ�ں در��� �ے ذہ+ اور دل �

!ہ6ں ِاس TQ� !E �	 �ہں �2��6E �ہ �ہ &�N� ہ	,� ہے ،  �ا �� I�ُ% ہ	 ! دہ2�ہ ہے   
ا3%ار �ے �ے  �ص ا&:\�د �ہ ِاس ��� �ے ��0 و"ہ Eے ا-2ے اب �ہ ُ���ے ا�0ے د����N د�:� ہے 

ہ�6رے �2Sہ	ں �0	ع �ہ �ہ ��� ا��6ن �ہں ر��:� ۔ ) ���� ٓاپ و"ہ �	 "��:ے ہ	ں ( �� اb�dہ �� ہ	 ۔ 
! -% ُاٹ�:� ہےJ{ 	� �� ں ، ُاس� T�6E ?%۔ �ہ ُاس �� "�	ٹ� ا&:\�د ہے "	 �0	ع �ے �� ۔ اور �

 "�	ٹ� ا��6ن �ہں "	 وہ ہے ۔ 
ے  � �ل �ے G	ر -% ،��ُاس دوE%ے "�	ٹے ا��6ن -% )	ر �� �! -% �ہJ{ ع �ے	ِاس ۔ "0ے �0

ے �ہ �0	ع ��L �ہں د�:� ۔ ��ہ�ں �ہ� �Eر ے ا���6�ار ہں "	 ِاس -% ا��6ن �ہں ا&:\�د �	 3�س �
� �ے G	ر -% "��:� ہ	ں �ہ اS% وہ ا3%ار �% ,ے ہں �ہ ۔ ر��:ے �ہ وہ ��L د�:� ہے \\M ں� +I�

0� �ِاEے DN�3 �%,ے ہ	Nے �ہ وہ ( 	ع  �ا �� �ٹ� ہے اور �ہ ��  �ا �ے ُاEے ُ�%دوں �ں Eے ز��ہ �
وہ ��L " �ہ وہ �Eدہ G%ح ِاس "�	ٹے �\+ �	 ر��:ے ہں وہ ���ت دہ2�ہ ہں ۔ ) ُد�� �� ���ت دہ2�ہ ہے 

� ۔اS%�ہ " د�2ے وا� �ہں ہے� �! -% ُان �ے �ے ��L �	 �ہJ{ ہے �ہ ٓاپ �ہ�ں  ُاس �ے �ُ���ے ُا�
 ��ہXJY, �6 �	 د��I:ے ہں ۔ 

! -% ہ�6رے ٓاپ اور �ں J{ ع �ے	0� 	��6:ے "E ں� ہ% �� �	 �ہ\\Mں ر��:ے �� درا��6ن �ہ
ں ) �%? ا��Lظ �ں ( �ے �ے " T�6E �� ��6 " �ہ�ں � �ل �ے G	ر -% ، �ے �� ۔ � ^I�ہ�ں ہ

�0	ع ��  	ن ِاس ا��6ن ر��2ے �ں راہ�N�62 �%,� ہے �ہ �ہ ا��2S mہ ہے ۔ ، "	 �%? �ہ ����%3ُ ,�� 
، "	 ِاس �\�م -% ِاس ��� �� T�6E �� ��6 �	 ڈه���:� -ے ) � �6� �� T�6E	 �2S )ہ �	 ڈه���:� ہے 

�  �او�" �ہ �0	ع  �ا �� �ٹ� ہے ؟-�% �	ں �ہ T�6E �� ��6 �	 �ہں ڈه���:� " ٓاپ -	�IE T:ے ہں ، ۔ 
 ، �ُاس �ے �ٹے �ے �ے �ہ �ے ُاس ��� �	 ُاس �� ٓازاد �%E �dے a3	ل �%�ے �ے �ے �\%ر �

� �� ا3%ار �%�� ، ُاس �2Sہ �	 ڈه���2ے �ے �ے  �ا وہ �	ن ہے ، \\M ے ِاساور دوE%ے ��� �ے �
!&ہ� �ے ��Yہ�ہ �ں ٓا�ے �ے �ے �ے T,�E ُاس  

ِاس �� �ہ �JV! �ہں ہے ۔ ) و"	د ر��:�( ہ �\+ �%�� ہے �ہ وہ ��aN^ �ہ:� ہے �ہ  �ا-% ا��6ن ر���2 �
�ہ �ہ وہ و"	د اور وہ TQ� !E "	 وہ �% �I�ُ ہے ۔ " ہے"�ہ وہ ہ6ں ِاس � TQ� !E	 �2��6E ہے �ہ 

ٹ�� ہے " ہے" اS%ٓاپ ا��6ن ر��:ے ہں �ہ �0	عر��:� ہے ۔ � T,ا �ے دہ2ے ہ��ہ ہے اور  �اور ز� %�- ،
ں ا��6ن ر��:� ہ	ں �ہ �ہ ا��6ن ر��2ے -% �S	 ہ	,� ہے  ��:ے ہں �ہ وہ و"	د ر��:� ہے ۔ ٓاپ ا��6ن ر�

�6ت �ں �ہ ���ت �0ے �M}^ �� "�,� )  �او�� �0	ع �� ا3%ا ر ( " ہے"�ہ "	 �0	عJY, �� h�	-
ے ۔ �I+ ُاس ��رے ہ% �� �	 �ہ ��6E:ے ہ	Nے اور ہ% �� �	 "0ےوہ ہ�6رے �ے �% �I�ُ ہ، ہے 

� ا3%ار �ے �ے � ! �2��ُ	�N ��� �ہ ���I^ �ہں "��:� Eدر ! DN�3 ں ، �ہ	ہ �:�Iے د�Eں ِا0ے �"
 �%�� ہے �ہ �0	ع ُد�� �� ���ت دہ2�ہ،  �ا �� �ٹ� ہے۔ 

ں ُ���ے د�Rے RSے ���ت �ے رو�� -% &��:� G	ر -% )	ر �%,ے ہں "	 �ہ و�! N�Eٹ -% ہے N۔ ٓا
E ٰ?	ں �ے ا-�2 �� %Sہ ا� ���	ع ے -	روٹ� " ُاس �� ا��6ن ,�� �ہ �0 �� �S�ہ " ز�� �ُد�� " ,�� ؟ �

� ، "	 ُاس &ہ� �� �� "��! ا��رہ �ہں �%,�؟ " �ے ���ت دہ2�ہS ا�ہ د��	M �� ن	ے  � /0� %�-
� ، �2N�6��S �%,� ہے � DN�3 0ے ُاس �ے" �\\M ڈه����۔�ہ 	�2ہ �S ن �ے	ز  �a:Eہ ِاس  �ہ ُاس �ے را�

ٓاپ �ے اور �ہ �ہ وہ ۔۔۔ "اور �ہ E	ال ہے " ُد�� �� ���ت دہ2�ہ " �Lہ	م �� G%ف ا��رہ �%,� ہے �ہ وہ 
!"�� G% ا��رہ �%,� ہے " ُد�� �ے ���ت دہ2�ہ" �ہ �\G �2	ر -% " �ے�%ا،   
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Eے ���ت  �ہ ��� ا-2ے ا3%ار �� و"ہِاس TQ� !E �	 �ہ:ے ہ	Nے ، �%ا ذا,� G	ر -% ا��6ن ہے �ہ 
ہے ۔ " ُد�� �� ���ت دہ2�ہ " �ہ ِاس G%ف ا��رہ �%,� ہے �ہ وہ ا��6ن ر��:ے ہں �ہ و ہ �	�Iہ ��b:ہ ہے 

�ہ ��� ُاس TQ� !E �	 �ہں ��6E:� "	 ُاس �ے ہ�6رے �ے �� ۔ �ہ% �Mل ،   
 +Iہ وہ }%ف ا��6ن ر��:ے ہں ��TQ �	گ ا��6ن ر��:ے اور �ہ:ے ہں �ہ �0	ع  �ا �� �ٹ� ہے �

"ہ�ں ٓاپ E	�:ے ہں �ہ ���� "h اS% ٓاپ ا-2ے ٓا پ �	 ِاس }	رِت �Mل �ں -�,ے ہں ا��a� m ,�� ۔ 
� وہ ہے ، ُان Eے �ہ -	��ے ، \\Mدر 	ع وہ� ہے "	ں ر��:� �ہ �0� "	 �ہ ا��6ن �ہS ���	- ےE "

� ؟ ��ہ%�� ٓاپ ا��6ن ر��:ے ہں �ہ �0	ع  �ا ,�� "h �ے ��D0 ہ	�ے �	 � "  
1  h�:6,3  :16  

ں ��ہ% ہ	ا اور روح �ں را�a:Eز ٹ�ہ%ا � D0" 	" �2 وہY� ڑا ہے� �ِاس �ں ��م �ہں �ہ د�2�ار? �� ��
 �N	ں ُاس �� ��2د? ہں ُاس -% ا��6ن �Nے اور اور b%�:	ں �	 د����N د��  اور )% 3	�	ں �� �اور ُد�

� ۔ S ں او-% ُاٹ�����ل �" "  
1 	� �2M4  :2  ،3  
 �ا �ےروح �	 ُ,D ِاس G%ح -ہ�Qن IE:ے ہ	 �ہ "	 �	�N روح ا3%ار �%ے �ہ �0	ع �0/ ��D0 ہ	 " 

وہ  �ا �� G%ف اور "	 �	�N روح �0	ع �� ا3%ا ر �ہ �%ے �% ٓا�� ہے وہ  �ا �� G%ف Eے ہے ۔ 
0/ �� روح ہے "I�ُ +Eُ D,ُ %a  �� hے ہ	 � Uِ���� ں اور �ہ��IJہ اب ٓا�ے وا�� ہے  �ہ وہEے �ہ

ں �	"	د ہے۔� �" ��� ُد�  
!�ہ �J��Yے �	 Gے �%,� ہے   

 
 
 

�ے &�رے ��� ہے N4� ]5	 ُا�ے ُان �ے دل ��ں ہ4�ے �ے ��ے ) راY[ ہ4�ے( �2ا�ے �\��] ���ے
 �ہ�� ہے؟

 
ں �ں  �ا �ے ,m�%z �%�ے �� ,�%�ہ �% �I�ُ اور د��I�ُ TI ہ	ں "! ��0 �ے ُاس Eے ُان �ے دل �

 �ا " �%�ے �ے �ے �ہ� ۔  �او�� ,m�%z �%,� ہے �	�Iہ وہ دروازہ �ُ�� ,�� ۔ �ں �ہ E	�:� ہ	ں �ہ ، 
"��:� ہے �ہ �ں �	ن ہ	ں ، وہ �%? د&�N	ں �� "	اب دے �I�ُ ہے ، �ں ُاEے �0z	س �% �I�ُ ہ	ں ، 

ے �ں ���I^ ٹ�m ہ	ں ۔� �E" ِا	ں ہے ۔ �ں �ے �ہ -��� �ہ �ہ eE �ہ� 	� �az� ںگ ِان ,�%��ت �
� ہے ۔ az� ا�ہ  I�	 �ا �ے ,�%�ہ �%�ے�� �ہ  �او�� �ے ,m�%z �%�ے اور �0z	س �%,ے ہں �

ں  �ا �� ,�%�ہ �% �I�ُ ہ	ں اور �%ے ���ت ��b:ہ �22ے Eے �JV! �ہں �ہ ٓاپ ���ت ��b:ہ ہں ، �
-2ے T,�E ��ت �%�ے �	 ر��I�ُ T -ہJے ، �%? روح �ے �Rے E%ے Eے -�ا ہ	�ے Eے -ہJے ُاس �� ا

ں �0	ع �ے �ہ� ،  23۔  21:  7ہ	ں ۔ �:� �  
�ہ:ے ہں ُان �ں Eے ہ% ا�m ٓا�6Eن �� ��د��ہ� �ں دا ^ �ہ ! "	 E T��ُےاے  �او�� اے  �او�� ۔ 21

ُاس دن �ہ:%ے E T��ُے �ہں Sے ۔  22ہ	 �S �$% وہ� "	 �%ے ٓا���6E ��پ �� �%J� %- �d:� ہے ۔ 
اور ,%ے ��م Eے �� روM	ں �	 �ہں �� ہD �ے ,%ے ��م Eے �a	ت �ہں �� !  �او�� اے  �او�� اے 

 ��Iے؟�Nں د���ں ُان Eے }�ف �ہہ دو�$� ۔ 23اور ,%ے ��م Eے �ہ� Eے ��Y�ے �ہ� ��ہ ُاس و3
� �ہ ,�� ۔ اے ����رو �%ے -�س Eے �Jے "�و۔ L3ے واE D,ُ ��a� ?%� "  

, mت �%�� ا�	a� ہ ہےLz ع ��ت �% رہ� ہے	گ "+ �ے ��رے �0	س �ے ِاس اور �ہ ��وہ روح ا�\
,Lzے �� ,�%�ہ ر��:ے ,�ے ، اور ُاس �ے ��م �� 3	ت �� ,�%�ہ ر��:ے ,�ے ، �I+ �0	ع �ے �ہ� �ہ 

!وہ ُا�ہں �ہں "��:�   
 ��Iں د�� Dں �ے "2ہ6� ، "	 وہ روح ا�\�س �ے ,Lzے �	 �I�ُ %� ^{�M ,�� ��� "0ے �IM ہ�

ں  �ا �� ,m�%z �	 ر��:� ہے ۔ ہ% ا�m ا-2ے ���ت ��b:ہ �22ے Eے -ہJے ! �� ,Lzہ ,�� � �S�ا-�2 ز�
ا�\�س �ے ُا�ہں �ہ �L��Iہ دNے ��% �ہ ُان �ے روح �	QE ��� �Nے G	ر -% ا��0 ِاس �ے �	�Iہ 
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8+ �%�� ہے �ہ �" وہ �	ن ہے " �ے � +��0 �ے  �ا �ے ُان ہ ��z ا��6ن �ہں ر��:� ۔ ہ6ں �ہ ذہ
ں ,m�%z �%�ے �� �ہ �JV! �ہں �ہ وہ ���ت ��b:ہ ہں � �S�ز� ��!  

 
 �[ ٓاپ �� روح �<ے ��ے �ے ��9ا ہ��4 ہے؟

 
Jہ Eے ���ت ��b:ہ �2:ے ہں اور ُاس و3� "! ٓاپ ��0 دوE%ے ��� �ے ٓاپ &ہ� �ے و&�ہ Eے و�

ے ا-2ے ا��6ن �� ا3%ار �% ,ے ہں ، �	0z� ںٓاپ �ہ ٓاپ )اS% ٓاپ ,	"ہ دے رہے ہں( س �% IE:ے ہ
�ہ ا�0Mس �ہ� ہ�E �IJ "�ٹ�I ہے ، ��Jے �ے �2$�رے �� ���2� ��روح �Rے E%ے Eے -�ا ہ	,� ہے۔ 

ہں اور ٓاپ �ے روح �� " روJ�� ���M	ق" �	�Iہ ٓاپ ا��0 ِا س �ے ہے "	 ٓاپ �ں Eے S�ر,� ہے ۔ 
\� ہے\M �J\:2� ں �ے ِا! �ہ�ح �ے " س ��رے  �او�� Eے -	��� ُاس �ے �ہ� ، "! �Gا %رو��2 ��

,�Y! �ہں اور �0	ع �ے �ہ� �ہ ہ6ں ہں " روJ�� ���M	ق" ٓاپ " ا��ه%ے �ں دا ^ �ہں ہ	 IE:�۔
روح Eے -�ا ہ	��۔۔۔ ہ6ں �Rے E%ے Eے -�ا ہ	�� ہے ، �%�� ہے ، �ہ   

 �2M	�3  :5  7۔  
ُ,�E Tے eE �ہ:� ہ	ں "! ,� m	�N ٓاد�� -��� اور روح Eے -�ا �ہ ہ	 وہ �ں �0	ع �ے "	اب د�� ،  "

"	 "E D0ے -�ا ہ	ا ہے وہ "D0 ہے اور "	 روح Eے -�ا  �ا �� ��د��ہ� �ں دا ^ �ہں ہ	 IE:� ۔ 
ُ,6ہں �Rے E%ے Eے -�ا ہ	�� d%ور ہے �ہ� ,�Y! �ہ �% �ہ �ں �ے ُ,�E Tے ہ	ا ہے وہ روح ہے ۔ 

" ۔  
 

� ��ہ:� ہے  4  :15	�2M -ہ  
"  �ا ُاس �ں رہ:� ہے اور وہ  �ا �ں ۔ "	 �	�N ا3%ار �%,� ہے �ہ �0	 ع  �ا �� �ٹ� ہے "   

( ا��0 ٓاپ �ے ا3%ار -% ہے �ہ ا�a:3س &�ں �%,� ہے �ہ "! ٓاپ �� روح �Rے E%ے Eے -�ا ہ	,� ہے ۔ 
G m%�\ہ ہے "G h%ح �ہ اور }%ف �ہ� ا�) دوE%ے ��� �ے �ے ا��6ن �ے ا3%ار �ے �ے 

، ِاEے �IE �" ��I:� ہے ، ز���� ، اور "	Eُ+ �� �	ل �ہں IE:� اS% �ہ ا�m ��� ہے ! رو��6 ہ	,� ہے 
+ ) �2�Iے �� ز���� G	ر -% ( ٓاپ �ہہ IE:ے ہں �� ہ�,T د���ے Eے �� "� IE:� ہے ۔  , 	� T,ے ہ�%�

ں Nہ د��a,%�  ع	ں �ہ �0اور  �ا �ے ُاEے ُ�%دوں �ں Eے ز��ہ �ا �� �ٹ� ہے اS% ٓاپ ا��6ن ر��:ے ہ
ے �� ۔ Nہ د��a,%� دو 	� T,ے ہ�%ٓاپ �� ا&:\� د دوE%ے ��� �ے ٓا�Eن ۔ اS% ٓاپ �ہں ر��:ے ۔ �
ے� %- + �ا �ے &ہ� -% ��م �%�ے �ے �ے اور  �او�� Eے اپ �ے روح �ے  DN�3 ہ	,� ہے  ز�

ذ�^ دو S	اہ�ں ,���X �%,� ہں "! ٓاپ �� روح �Rے E%ے Eے  �2�ر"ہ دو��رہ -�ا ہ	�ے �ے �ے۔ 
�ا ہ	,� ہے ۔ - 

 
۔�2او�� �E#ے �Qم &��ن ���� ہے 5[ ٓاپ �	 روح �<ے ��ے �ے ��9ا ہ�4	 ہے   

 
 ��"ہ�ں  �ا -�Eٹ% �	 �:� رہ� ,�� �ہ �ہ�ں ���ت �ے &6^ �ے TQ� T,�E  �او�� �ے ُ��ےُاس �%چ ��

ں "��:� ,�� �ہ "h دن -�Eٹ% �ے ۔ )cJ ہے� �ُاEے ���IEے �ے �ے  �ہ �%? ِاEے T��ُ -% ��ہ% �
 ��, ���ت ���ٹ رہ� ,�� "	  �ا ُ���ے �I�ُ ��IE ,�� ۔ ہ�ا�  T,�E ں ُاس �ےُ���ے ا��0 �ہ2ے "! �

اور �ہ -�Eٹ% " "	 �ں ٓاپ �	 �I�ُ ��IEہ	ں ۔  �او�� ٓاپ �	 ��ن �%ے �S " �ے �ے ٓا��دہ ہ	�� ,�� �ہ، 
ُا�ہ	ں �ے �	S	ں �ں ا-2ے �ہ �0ے &ہ� �ے و&�ہ �ے ��م �� ۔  �ے�	? �ہ ��6E:ے ہ	Nے د����N د

۔ ُا�ہں ِاEے b	ن -% �%�� ,�� ، �ہ�ں ,m �ہ ا��6ن �� ا3%ار �%�� �%وع �� "! ��� وہ �	�3 �	 ر��:ے 
�%چ �ے �ڑه�2 �%وع �� ۔  �ے T,�E "	 ُا�ہ	ں �ے E	�� ,�� �ہ وہ -Jے ���ت ��b:ہ ,�ے ۔ُان �	S	ں 

	ں ,�� ۔  �او�� اb�dہ �% رہ� ,�� �I+ ُ���ے �\+ �ہں �ہ ہD ِاس Eے ٓا�Sہ ,�ے � ��ہ ا��0 ُاس و3  
ں �ے ,	�3 � �� h" ےN��� �� ُاس ��, � �او�� �ے ��ن �%�ے �� دن "! ُاس �ے "J� ٓا�ے �� و&�ہ �

�ل �ہں ر��:�,�� �ہ�� ,��۔   �N	� �0ں ا�0ے  �او�� �	 ��ن �%�� ,�� "! ,m �ہ �ہ ٓاپ ��  ��
-�Eٹ% �ے ُاس دن ٓاپ �� ز���S �ے �ے رو�� �M}^ �%�ے �	 ��%وں �ے 2��Eے رو��6 �ہ ہ	ا ۔ 
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��V3  %a2ر�ںدو )% &6	د? ����IE اور ُان Eے -	��� "	 �02ٹ%? �ے �ے ٓاSے �ڑه�2 ��ہ:ے ,�ے۔ 
Qں ، ا�m �ے -RS ?د ^I8, 2ے��E ۔ �ے?%Eے دو�  

 �J�Q- وع �� "! ُاس �ے%� ��%� �ں ا�m �	"	ان  �,	ن �	 �V3ر-�Eٹ% �ے -ہJے ��� ��  ���
وہ ُر�� اور ُاس �ے  �,	ن �	 ٓاSے �ڑه2ے �ے �ے �ہ� ۔ �� د���I "	 -ہJے �ہ�ں ���a �ہں ٓا�N ,�� ۔ 

Eے ُ�%دوں �ں Eے ز��ہ �� ٓاپ ا��6ن ر��:� ہں �ہ �0	ع ٓاپ �ے �2Sہ	ں �ے �ے �%ا اور  �ا �ے ُا
" ؟  

""� ہ�ں ۔" ُاس �ے �ہ� ،   
0ے -�Eٹ% وہ  �,	ن وا-�V3 hر �ں ��RS �J " �ہ� TQ� !E ہے "	 �ں ��ہ:� ,�� ۔" ُاس �ے �ہ� ، "

اور ُاس �%وع �� ) رو��( ِاس �ڑ�� �ے ِ�����ے ا�V3 �JSر �ں ُان �ے �ے  ��� �%�� "�ر? ر��� ۔ 
�ُاس �ے �ہ� �ہ وہ �ہں "��:� �ہ �N "!  �دم �ے ُاEے -�V3 �J�Qر �ں ���^ �� ۔ و3� �ہ� ز��دہ ِ�

 ��, cJ( �اور �ہ �ہ وہ ���a �ہں ِ���N۔ ہE D! ُاس ��� -% )	ر �% رہے ,�ے "	 ���a �ہں �
 ، ��, ����ت ہE D! "2ہ	ں �ے وا�Y3 ��ُاس �ے �Eدہ E	ال �� "	اب د�� ,�� ۔ ِ�� رہ� ,�� �	�Iہ ِ�

�� ��ر�$%? �	 ���6E "��:ے ,�ے �ہ �	ں وہ رو رہ� ,�� ۔ ُاس �� روح �Rے E%ے Eے -�ا ہ	 
�I�ُ ��, X ,�� ۔ J�, �R� mا ,�� ۔ ، ُاس �� روح ا�	رو��6 ہ 	���6 "E ُاس �� "�ن �ے �ہ +Iں ��

� ,�� �ہ  �ا �ے ِاEے �%چ �ں S ر رہ�۔ �8 ��J�ُے &�م ��ن �  
�ُا�ہ	ں �ے د���I "	 رو��6 ہ	ا ٓاE ���Eے ���6E وہ "2ہ	ں �ے �ہ �ہ �:�E �2دہ ہے ۔   �ا �ے ��ن �

 ���6E ے �ہEِا �\\Mں �ے در	وہ "2ہ +I� �\\Mدر 	د�� " 	ے ��Eں ِاُا�ہ	ں �ے ا-�2 "�ن �
 رو��6ہ	ا ,�� ۔ 

 
 ِاس �	 ٓا�] اور د��T �ہ �[ ٓاپ �� روح دو&�رہ ��9ا ہ��4 ہے

 
� �Eدو mے ا�%� � ��, �Q� �6ر ,�� ۔02% �� و"ہ Eے �� 	" D2� �� ہ� h��� ^�E�S ^bُ !E

ٹ2| �ں ,�ے ۔ � ��, �I�ُ %� D:  م���(�ہ اS% ��0 �	 �02ٹ%? اور -	��� �\%ر ا-�2 -��  ( ��
� �� ��Q -ہ�J رو d%ورت ,��۔ Eے دو%ُاس Eے �ے ) ,\%�% �%�ے وا�ے ( �\%ر�ں ,�� ۔ ) �V3ر( �

 ���	-%Sہ ,��؟  ا:b�� وہ ���ت ،��, D03 �� د ��ر�ے%S	� ڑ? �ے��" �Q� 	� �&ر �ے ���ت �� د%\�
Jہ Eے ُاس �� راہ�N�62 �� ۔ Eے دہ%ا�ے �ے و�Q-�% �\%ر �ے ��L� �� %02 �ے �ے د&� ا-2ے -

 ��۔ �S ف �ڑه%G �� ��� ےJSں ا� �ے ا-2ے ��Q �ے �2�هے -% -ٹ� �� اور �V3ر �Eے دو%�
""�و ا-2ے ��� �	 �:�و �� ٓاپ �ے د���I �� �0	ع  �او�� ہے ۔ " � ، اور �ہ  

�Q�  0ے ُاس �ے "�ن ُ�ڑے" �S ں، اور �%ے �2�د? �\Vہ ��% Eے وہ -ہJے ��� �ے -�س �ہ
I+ ُاس �ے � ��, ��Iد� �� اور ) ,�	ڑا و3� S�ر�ے �ے �Y�( ٓا % ��ر وہ� �S وہ ُاس ��� �ے -�س

"! ُاس �ے ا��0 �ہ� ، وہ ��z ز��ہ ہ	ا اور ا-�2 �	? �� G%ف " ع  �او�� ہے ۔ �0	" ُاس �ے �ہ� ، 
� اور ُاEے �:��� ، S "ہے۔ �او��ع  	0� "  

� �ے �ٹ2| �ے �Y� �S% �ے رE:ے -% ُاس Eے �ہ E	ال -	��� ! �ہ �Eر? �ہ��� �ہں ہے Eے دو%�
ں دا ^ ہ	ا ؟" ، � D0" روح ٓاپ �ے �� �او��  !�''  

� رو��6 " �0	ع  �او�� ہے ۔" �ہ ، "! �ں �ے ُاس ��� �	 �:��� " "	اب د�� ،  ُاس �ے\\Mدر 	"
 �N	ا ہ�� ,�� �ہ ُاس �z6ے ُاس �� روح �Rے E%ے Eے -\\M ا وہ �ہ	ے ��� ہ%Eُاس �ے دو !"

� د&� اور ا��0 ,! رو��6 �ہ ہ	ا �� ُاس �%ے -�Qے دہ%اNے "��ے ��ے �ے ا-2ے ا��6ن �� ا3%ار �� ۔ 
� Eے "	  �او�� Eے �� ,�� ۔ Eا دو%�0	ع �ے &ہ� �ے و&�ہ �ے ��م �%�ے �ے �ے ُاس �� �

�:� 	" �2� !aE10  :32  ۔�S ں د���  
 

!�9�	 �ے &`��Jہ ۔ �ہ ��� ہے اور �ہ ��� �ہ�ں ہے   
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�6ت ہں ۔ " -��� Eے ��:60ہ" �ہ�ں JY, �E �ں �ہ� ��ے ��0 �ہ2ے �ہ ٓاد�	ں Eے ا�ے ��رے ��ہ�a ُد�
� �ہں ہے " ہUJ:�� D ہں ۔" �ے ا�6Y:Eل �ے RSے ا�\���0 ٓا�ت �ں Eے ا�m ہے �ہ ، � TQ� ہ�

 ��, �� mہ �ہ ا�I�	ں ِاس �ے T,�E �%,�و �� �0J� �Nا�اور ا�: �� �2��E ل �ے	Eر ، h�	- �� h"
� ۔ � 

۔ 18۔  11:  �%�1:�	ں  1  
 	N��� ہ اےI�	ں "�$ڑے ہ	 ,6ہ�ر? �0! �� D,ُ ا �ہ	م ہ	JY� ےE ں	وا� %�S ے �ےN	J  ُ���ے �a

+ Eے �	�N رہے ہں ۔ � D,ُ ہے �ہ !JV� ا �ہ%� �N	� �� س	J-ا �N	� ہ:� ہے� �� h�	- 	� ا-2ے ٓاپ 	,
0/ �� ۔ � �N	� �� �L� ؟ �� -	�h ,6ہ�ر?  �J�� %G	ب ہ	ا؟ �� ُ,D �ے -	�h �ے ��م �S ٹ� /0� ��

ں Eے ��0 ��:60ہ  �ا �� I�ُ% �%,� ہ	ںIہ �%h�ُE 60ہ ��؟ Eے ��:� D,ُ ں �ےh �ے Eِ	ا �Sُ اور
ہ�ں �2L:Eِس �ے  ���ان �	 ��� �ں �ہ ُ,D �ے �%ے ��م -% ��:60ہ ��۔ ,��ہ �	�N �ہ �ہ �ہے �ہں د�� ۔ 

�Iہ �0/ �ے ُ���ے ��:60ہ �	���3 �ہں "��:� �ہ �ں �ے ��0 او ر �	 ��:60ہ د�� ہ	 ۔ �ے ��:60ہ د�� ۔ 
 �� /6� Eے �ہں ,��ہ �0IM �� م�د�2ے �	 �ہں ���� �IJہ  	ش  ��2Eُ ?%aے �	 اور وہ ��� �

! �ے ,��% �ہ ہ	 ۔ J{ Dہے �$% ہ �b	3	� 	, mں �ے ��د�	ے وا��	ہ ����م ہ- �� !J{ ہI�	�
" ���ت -��ےوا�	ں �ے ��د�m  �ا �� 3�رت ہے۔  

 
� ٓاپ ��2� 	� !aE ے� DJہ Eے ,\0Eے و� �6IM �RS �� س�ر"ہ ��� ا�E�a:3ت �ں ٓاد�	ں �� 3

! �� -	�h ��� �ہ�ں ٓا��Iرہ �%,� ہے �ہ �ں ا��0 ُا�� �%,� ہ	ں ۔ د�IE TI:ے ہں ؟ J{ TQ� !E ہ�
�6ت ہں 3�رت �ے  �ف ٓا�� ۔ JY, TQ� ں� �ے ��:60ہ "	 �ہ:� ہں �ہ ٓاپ �	 �ز�� -��� �Eہ�ں ُد�

ں Sے ۔N�" ں� D2ہے �� ٓاپ "ہ ��%� ^{�M ف ٓا رہ� ہے�! �� 3�رت �ے  J{ ہ  �ہI�	� �� ���-
! Eے -ہJے "�ر? ,�� J{ �� /!��:60ہ �0  

� �	 �2��6E ��ہے ، �ہ اS% -��� �� ��:60ہ ٓاپ �	 ���ت د�:� ہے ،\\M دہ�E �	ں �	 �ہz0� Dہ  �E9
� �< � 	N4� �� ]�#a ہ�ں� �E� ع �ہ�ں	ے �%�� ,�� ۔ �0ے -	�h �ے �ہ� ! 	 �TQ �ہ ہ	�ے �ے �� �Eِا

% �	�% ��,� ہے ۔ ( 	� !J{ �� /"!  �او�� ُ���ے ِاس ��رے ��IE رہ� ,��، �ہ �ہ �Eرا ��اع �0
��I �ہ �ہ�ں �ہ	د�	ں �ے S%وہ ,�ے E ں �ے� ا :�ر �� ��	IE ںاور -��� Eے "2ہ	ں �ے -ہ�ڑوں �

6^ �ں � رہے ,�ے ۔ ��:60ہ �& 	� X8� � �2 ��:60ہ د�2ے وا� ٓا�� ,�� ۔M	� ےE ِان  �ص �ہ� ,�� "ہ�ں
�0	ع �� ا-�2 ۔ �ہ	د�	ں �ے ،  �او�� �	 �2Eُ ، اور ِاس �J��Yے �ں ُاس �� a���%b%دار? �% رہے ,�ے 

0/ �� �ہ E۔ "	 وہ �% رہے ,�ے �ہ �ہ �ہ	د? "��:ے ,�ے -��� Eے ��:60ہ ,���X �%,� ہے � TQ� !
! Eے -ہJے "�ر? رہ� ۔ J{ 

2�Iے �ے �ے "	 �ہ -��� �� ��:60ہ ہے E �2 ��:60ہ �ہM	� ع �ے	0� 	ں "، ہD ُاس -% )	ر �% ,ے ہ
 د�2ے وا�ے Eے ُاEے -��� Eے ��:60ہ د�2ے Eے -ہJے ِاس ��رے �ہ� ,�� ۔ 

 �:�3  :14  ،15  
ٓاپ ُ,�E Tے ��:60ہ �2ے �� �z:�ج ہ	ں اور ُ,	 �%ے  �$% �	�2M �ہ �ہہ �% ُاEے ��2 �%�ے �$� �ہ �ں

اب ُ,	 ہ	�ے ہ� دے �	�Iہ ہ6ں ِاG �E%ح �Eر? -�س ٓا�� ہے؟ �0	ع �ے "	اب �ں ُاس Eے �ہ� 
" را�a:Eز? -	ر? �%�� �E�2! ہے ، ِاس -% ُاس �ے ہ	�ے د�� ۔   

ا�m &6^ ہے ۔ �ہ�ں �ے �2Sہ  �ہ �ہ را�a:Eز? ��ہD ِاس Eے د��I:ے ہں "	 �0	ع �ے ِاس ��رے �ہ� 
ا��0ن ہے "	 ا-2ے ٓا���6E ��پ �� a���%b%دار? �%�ے Eے ��ہ% ,�� ، ��z را�a:Eز? �	 -	را �%�ے 

 �ے �ے ۔ اب �0	ع �ے �E ���- ��aے ��:60ہ �ہں د�� �I+ ُاس �ے ��S%دوں �ےد��۔ 
  �2M	�4  :1  ،2  

 "Eُ ں �ے	0�%b ا �ہ	م ہ	JY� 	� �او��د �%,� اور �2ہے �ہ -�% "!  %S�� ے ز��دہE �2M	� ع	0�
" ۔ )S	 �0	ع ٓاپ �ہں �IJہ ُاس �ے ��S%د ��:60ہ د�:ے ,�ے( ��:60ہ د�:� ہے   

�0	ع �ے -��� Eے ���a ��:60ہ �ہں د�� �	�Iہ ُاس �� ��:60ہ روح ا�\�س ، �ہ 2���ُے وا�� ٓاگ Eے 
�ہ G	�bن Eے �2Sہ �	 ڈه���2ے ہ ��6E:ے ہں �ہ "! ٓاپ �-��� �� ��:60ہ �ہ� T�6E �E ��2,� ہے ہے۔ 

� ہے ۔ ��! Eے -ہJے( "! وہ ا�:�ا�N �ہ	د? �ے �ے  �ا �ے &6^ �� &J{ ( �� ے ��:60ہE ���-
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Jہ ، &��:� G	ر -% �Eر? ُد�� اور  �ا �ے 2��Eے �ہ ، ��اوت �% رہے ,�ے Eوہ ِاس &6^ �ے و
ہ �ہ ُاس �� �� �QE ہے ، �ہ �ہ ُاس �ے -��� Eے �2Sہ$�ر �ہ�ں ا�m  �ا ہے ، �، �ہ a3	ل �% رہے ,�ے 

! �ے �Y� ہ�6رے �ے ��� �ہ� �	ح اور ُاس �ے  ���ان �	 �رج �%�ے �ے T,�E۔  ٓاد�� �	 ڈه����،J{
�ہ:ے ہں �ہ �ہ ا��? ز���S �ے �I+ "! ہD �0	ع �ے �ہ� �ہ ہ6ں -��� Eے ��:60ہ ��2 ��ہے  ہے۔ 

\Mدر Dور? ہے ہ%d ے! �� 3�رت �ے  �ف ٓا I�ُے ہ	,ے ہں ۔ �J{ �\  
-	�h �ے �� TQ	 E ���-ے ��:60ہ د�� ۔ �0	ع �ے ��0 �	 ��:60ہ �ہں د�� �I+ ُاس �ے �ہ� ِاEے 

! -% �0	ع �ے ۔ را�a:Eز ? �	 -	را �%�ے �ے �ے �� "��� ��ہے J{ ے �ہہ6ں �ہ �2��6E ��ہ
، وہ ���ت ��b:ہ ��E �2 دن �%ے b T,�E%دوس �ں ہ	 T,�E �S وا�ے ��� �	 "0ے �0	ع �ے �ہ� وہ ُا
 ��, �ُاس �ے �Eدہ G%ح ز�+ -% دوE%ے ��� �ے ۔ اور ُاس �ے �E ���- ��aے ��:60ہ �ہں �

اور �ہ ��� �%ا ا3%ار �� ,��، �ہ ��J	ق ، 2G��ہ G	ر -% ،  	د �0	ع ,�� ۔ 2��Eے ا-2ے ا��6ن �� 
S �� ۔ � "0ے -�,�ل �ے او-%? �Mے �ں �S د �ہ�	S �� وں �ہ� ہے "ہ�ں ا�%اہ�م%Eا�%اہ�م اور دو

� ا :�ر �� ۔ �	IE ے� �! -% ا-2ے �\�� �	 -	را �J{ ع �ے	0� !" �S �وہ -�,�ل �� ,ہہ �ں �
� ۔ � ^{�M 	� ں	�2�ُ �� D2ت اور "ہ	ے �E +6ع ا��0ن �ے ُد�	ر -% ��2 �	G ��	��3 ُاس اور %�-

�TQ ز�+ -% د��Iے RSے ، "ہE D2ے ا�%اہ�م �� S	د �ں Eے ُان �	 ٓازاد �%ا��۔  �ے �G ^6I	ر -%
! -% �0	ع �ے T,�E �%ا ,�� ُان �ے ٓا�6Eن -% ا-2ے رE:ے -% Eے S�ر,ے ہ	Nے ۔ J{ 	" ��� ہ�

2� �� ,�� ، وہ ِاس دن ,m "ہD2 ا�m اور ��� "	 دوT,�E ��, !��" ?%E ,�� ۔ G %- ع	ے �0� h" ،
JQ! -% ,�� ، �ہ �ہ -��� �ے ��:60ہ �ں ے �M	ں �ں ہے ۔ �ے �J{ رت�ے �� 3��Q� �� �او�� 

ں رو��6 ہ	ا۔ ,��، � �Y� �� ےJے -ہE !J{ اہ	  	"  
6� ا��0 �ہ2ے �ے G	ر -% �ہ " �ہ �ہ� ُ�%ا ہے �ہ IM �� ں	ِاس �� &�د? �22ے  "!ہUJ:�� D ہں " ٓاد�

ے �ہ ُاس Eے ا�| �%�� ہے "	 �� ا"�زت دے �I�ُ ہے ۔ " Eے ��:60ہ  -���" �ے�ے � �Eِا
! -% رو��6 ہ	ا ۔ J{ �\\Mں �% ,�۔ در0� ا��0 �ہJ� ٓا�ے وا�� �ے داغ �S 	ں رواں ہ� �N�QE ہ ُاس�

3� Eے �ہں �IJہ "	  �ا �� ا-2ے ��م �ے JV� T,�E! ,�� ۔ �G ، ں�ہ �0ے ہ	 �S ؟ زور Eے �ہ
Jہ Eے ہ	 �S ۔  �اEروح �ے و �� �N�QE �RS �� ں� �ا �ے �	گ �N�QE �ے �ے ��Q2ے و�� �� &

ں Sے ۔ N�" ، ہے ��	اہ� ں ہ	"��ے د�2ے �ے   	�6ت �JY, �2-ں ااور �,ں ��رے وا� �ہ ہے �ہ ہ6
�  �ا �ے T,�E ٓاSے �ڑه2ے �� M	J{ہ ر���2 ہے ۔ -�% \\Mح رادر%G دہ�E ز? �� -��� �� ��:60ہ�a:E

ے �	�N ٓا�ہ �ہں ہ	 �� �ہ �0/ �ے ��ن �ں ,\0D �ے ا�m &6^ ہے "0ے ہ6ں -	را �%�� ��ہے ۔ �
!��ہے  

 
!ہ4 �/�� ہے bڑهے��ں �bِ��ُ)�&�ن �bہ �ے ��ے ��	 �� Q��و ���ز ����    

 
+I� ہ	�ے د��ے ، 3%��ن �Sہ �ے ُ��وے �ہ� Eے �	Y3	ں �ے �ے اہD ہں �� cJ( ں ِاس  ُ���ےہ6

� Eے �ز�� ٓا�Sہ ہ	�� ہے �ہ �ہ روا�� �ڑے Sڑهے �ں S%�ے �� aE! ��� ہ	 IE:� ہے\\M 0ے ۔"
وہ ُ���ے ا��6ن �ے ا3%اروں ، ��IE رہ� ,��  �ا ُ���ے ا��? ز���S �ے �ے ���ت �� ��ر�$%? �	 

 ،�S ں �ے0�وں �J� �E �� G	ر -�ے Sڑه	ں �	 د����ے �ے �ے �ہEں �ے در% ا3%ار �
 �� ^{�M ے ز��دہE ز��دہ 	� T�6E �� �N�QE XJY:� ےE ہJ��Yدہ ہے �ے��E�2:� �\\Mاور �ہ �ہ در

"2ہں  �ا ُ���ے ِان ��:UJ �%�	ں �ں د��� �ے T,�E �ے �h ہ	 رہ� ,�� �ں ُان Sڑه	ں ُاس و3� ۔ 
ہ "0ے �ں �%دا�� �% IE:� اور  �او�� �	 �ہہ رہ� ,�� ��ں ُان -% )	ر و  	ص �% رہ� ,�� ۔ رہ� ,�� 

� ُ���ے ز��دہ دے۔ a0� �� ے ��د د� رہ� ,�� �ہ ,�� ُاسEں ُاں ��م �ہ:� ہے �ہ وہ ا��0 �ہں �%,�۔ ��
�0 �� �	 ڈه	�ڈ رہ� ,�� "0ے � " �Eہ �% رہ� ,��۔ " ز�%دJ��\� ں� �� h" ،��, ��%� د��  

mں ا�� �ہ �� +0� �J( �%چ  ا�0ے -�% �ں �ے ذہ+ �8"	 دوE% ے ��� �ے �ے �	 "��:� ,�� ) 
�ل �	 ر��:ے ہ	Nے د����N د�� ۔   �Eا3%ار �%�ے �ے در 	ر �	ں �ے ,�	ں "��:� ,�� �ہ ُا�ہ�

 ���6E ح �ہ%G ?ر	- �\\\Mوہ در +I�ل �ے ر��2ے �	 د����N د�:ے ,�ے ۔ �  �Eدر TQ� !E ِاس
ں � ������ ?%�D از �D ُ���ے ِاس " ،� "	�ں �ے ُاEے �:��� ,��  �او�� ُ���ے د��� رہ� ,��� �
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ں �ے ِاEے -	��2ے �ے ا��از �ں �ہ� ، �ہ �ہ ِاس " &\�ے �ے T,�E �%,�و �ہں �%�� ہے ۔)  �ص(�
 ا��از �ں "0ے �ہ �\[ �ں د����N د�:� ہے۔ 

%ے T,�E �%,�و �� ، ا���، � XJY:� ےE ے ِاس  �ص �%چ� �او��6 Y:Eا 	ل �%,ے ُاس ��� ��
� �	 ��2ِ% &�م -% �"	 �%ا ہ6��0ہ ,�� ۔ �ہ	ں �S  "�نہ	Nے "0ے �ں Eے دو%"h ��،  �او�� -�% �

� �� d�M%?  "�ن  �ص �	�3 -% �ے ُ���ے ِاس  �ص D03 �ے �%چ �ے �ے� U3ے واE �2 ۔M	�
��, �S ہ �% چa,%� mے۔ }%ف ا�a6� ہ �ے �ڑے�S ہ �ہ ��� 3ُ%��ن� �S ���:� ٹ��  ُ��ےُ��وے -% �

ُ���ے �m "0ے ���ت �M}^ �%�ے �� d%ورت ,�� ۔ �ہ�6ن �\%ر "��:� ,�� �ہ �ہ�ں �	�N ,�� ,�� ۔ 
� �	 ُ���ے "�ن ٓاSے �ہں �ڑه� ,�� ۔ "�ن ���a ,�� �ہ وہ )���a "��:� ,�� �ہ وہ �	ن ہے ۔ Eے دو%�

ں "��:� ,�� �ہ  �او�� ُ�� ، �Y� ت د�2ے �ے��	JY� ں ِاس ��� �ے ��رے �ہ�E Tے ��ہ:� ,�� �ہ �
,\%��a و3� �ے ِاس &%}ہ �ں َ�ں رات �ں �ہ ��2% ر��:� ,�� ۔ �ے ��رے "��	ں ۔   

 
ٹ�ے ہ	Nے ٓاد�� �	 د���I ۔ -��	 �¦ رہ�  روح �� ���ں� %- �08� �JSں اں S%"� �ے ���J راE:ہ ��

�ہ�ں " ں ہ	ں ۔۔۔۔ �ں ٓا,� ہ	ں ، �ں ٓا,� ہ	ں ۔"0ے �ہ �" ,�� ، &��و ��ز وا�ے �	S	ں �	 ٓا�� ,�� ، 
3ُ%��ن �Sہ �� ُ��وہ ,�� -�Eٹ% �ہہ رہ� ,�� �ہ �ہ�ں �	�N ا�m ,�� "0ے ٓاSے �ڑه2ے -�Eٹ% �� "��! Eے 
ٓاد�� "0ے �ں د�TI رہ� ,�� وہ ٓاSے �ہ �ڑه� ۔ �� d%ورت ,�� ۔   

� ,�� �� ���� ٓاSے�ہ �ڑه� ۔  �او�� �ے ُ���ے �ہ د����� �ہ �	ں ٓاد�� �%�2 �ں ، � �ہ ُاس �� ����
	�Iہ ُاس �ے ا��6ن �ہں ر��� ,�� ؟ �� �ہ ِاس �ے ,�� رو���M ا�% ,�� ؟ �JEا روح �ے و�  �ہ Eے �

�ہ% �Mل ، �� "0ے ہ6ں د�2�Iے �� ! ���I6� ^I+ ہے �ہ �ہ ا�m  �ص ٓاد�� ,�� ؟ "��:� ,�� 
وہ وہ �ہ �ہ -�Eٹ% �	 ٓاد�� Eے ا3%ار �%وا�� ��ہے ,�� ۔ رہ� ,��  اور"0ے  �ا ہ6ں د���d%ورت ہے 

� ُاس �� G%ف �J:ے ہ	Nے اور Eے �%اِہ راN	:ے ہ��	ے -Eُا ��, �:IE %� �0ا� mہ% ا� �z� اور ،
ِاس  �ص ٓاد�� �ے "	اب �	 �\�2 ��2,ے ہ	Nے ۔ اور �G �0%ح Eے �6%ے �ں -	��:ے ہ	Nے 

ں   �او�� ُ���ے د��� رہ� ,��� �0J� ہ ِاس  �ص� �&�� و ��ز �%�ے وا�	ں �	S	ں �� �ہ روا�
ں ��	�ے �� aE! �+ رہ� ہے � �0J� �� ُان 	ت ���� 	ں �	S	� ں� D2ں اور �ہ�ں اب "ہا���6�ار ہ

	�Iہ وہ �T� �0 و"ہ �ے �ے ٓاSے �ڑه�2 �ہں ��ہ:ے ,�ے �!  
 

 �S ر�S ��� ے �ہJل -ہ�E �2ں ا��6ن ر���2ے �ے �ے ہ% و"ہ �	 ر��:� ,�� �ہ وہ اب "ہD2 اور �
�ل �ہں ہے ؟ �ں �ہ�ں ,m ِاس G%ح �ے �6	�ے �	 -20� �ہں �%,� �ں ہے۔   ��� �a۔ �� �ہ ا�m ہ

�Jہ �%�ں �ں ٓاد�� �	 "��:� ,�� ۔ b ں ٓاپ	ہ �Eں در� %Sو"ہ ہے �ہ ! ا mہ�ں ا��6ن ر��2ے �� ا��
0�وں اور ا���a& �Jدات �	 2��6Eے ��6  وہ ا�m ا���6�ار "h �ے ِاEےJ� اور �ا�m  ٓ�ص روا�

 �� و"ہ Eے �ہں ����2۔ 
 �او�� �ے ُ���ے ا�m اور ��� �	 د����� "0ے �ں "	Nے �ہ	ں �S ،  روح �� ���ںرو�� �ں ،

	ں دو�"	 ز��ہ ہے ، اور "�ن ، "h �ے ��رے �ں ��ت �% �I�ُ ہ	ں اور وہ �2b ہ	,� ہے۔ رو�� �ں ، 
ں Eے G �,%Vb	ر -% �S ، �J�ُ�ر �Sہ Eے S�ر�ے �ے ا�m ہ� �JR0ے �	 ر��:ے ,�ے ٓاد�� � h"

 ��, +I6� �� ر���S ۔ ��, �:IE ^Iده 	ں ُاس ��� �� ,�� �ہ �S ُ���ے د�����	ے(  "N	"(  ہ:Eُاس را
 ��, +I6� �� %- ر	G �,%Vb ر���S ےE ں� h" ��, ہ�ے ز�E ہJEں ، �ے وٓاد�� "0ے �ں ۔ �%�2 �

2Jے �ے �ے ��0 �	 �ہں ر��:� ,�� ۔ Iہ -% ده�S ر�S ے "�ن �ہ� وہ ِاس� 
 !��" �� �Eا-2ے دو h-ے واN	ن �ے ��رے �:�,ے ہ�" /dوا ^I��� �2�Iں �ڑه� ، �ہ د�"	 ٓاSے �ہ

^ IE:� ,�� ۔ Iده 	:� ، وہ "�ن ���	ا� ت -	E �Eے درE h-ہ�6ن �\%ر ا� %Sں "��:�ہے �ہ اہ	ں  �
اب ���  "	 ) ٓاد�� "	 رو�� �ں ہے ، "	 ا��� ,m ز��ہ ہے ( �ہ �ہ ��� "0ے �ں "	Nے �ہ:� ہ	ں 

ں ,�� "ہ�ں وہ رہ:� ,�� ۔ ��	ٹے a�3ے � �0J� %د �� ہ	"	ں �� mے ُان ہ% ا�وہ �TQ &%}ہ �ے �
� وہ �ہں �% رہ� وہ "��e �% رہ,�� ، ُاس �%چ �	 ���^ �%,ے ہ	Nے "ہ�ں "�ن "� �� �%,� ,�� ۔ � ، ��, �

ں رات �ے �E %�2ے "��:� ,�� �ہ وہ ���ت ��b:ہ �ہں ,�� ۔ ,��؟ � �ں �	S	ں �ں او ر ُاس �� ����
� �	 "��:� ,�� ۔ ��M �� ں ُاسں د�IE TI:� ,�� �ہ �	ں وہ ٓاSے �ڑه �ہں IE:� ,�� ، اS%�ہ وہ ��ہ:� ��
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0�وں �ے ��� ,�� ۔ J� TQ� وہ�ں �ے 3ُ%���$�ہ �ے ُ��وں �	 ر��2ے �� �Ta �	�[ �ہ �� ۔  ُاس&�
 �ُ���3ت �%�� ,�� اور ُاس Eے ا3%ار �ے ا-2ے ذہ+ �ں ِاس �� اG�Mہ � mے ا�E ��� ُ���ے ِاس

 ��, �2�ت �ں دا ^ ہ	�ے �ے ��% ، ُاس �� "	اب �Vl	ب ,�� ، �	 ��L, " "� ہ�ں "۔ ,�6م �او�� 
!�� ,U�%Y ہ	   

ں �0	ع �ں ا-2ے ا��6ن �� ا3%ار �%�ے Eے �ہ رو���M ا�% Eے واd/ �%�� ��ہ:� ,�� �ں ِا� ��� 	�
%�2 �ں ۔ � mہے ۔ رات �ے ا� �:IE �" ں۔"�ر? ر�����روح �� �  

 
ں ُان �� G%ف "�I�ُ ہ	ا ,�� ، �ہ2ے �ے G	ر -% ۔ �ہ�ں ا�m ٓاد�� اور &	رت }	bے -% �ٹ�ے ,�ے �

ُ�ں ُان Eے ��ر ��ر ِاس D03 �ے E	ا�ت -	�T رہ� ,�� �%ات �ں 0�ُS:ے ہ	Nے ۔ ، ُان �ے �ہ%وں �ے ,�
� ٓاپ ا��6ن ر��:ےہں �ہ  �ا �ے " �� ٓا پ ا��6ن ر��:ے ہں �ہ �0	ع  �ا �� �ہٹ� ہے ، و)% ہ،" ۔ �

ہ وہ% E	ال -% ُا�ہں "	اب د�2ے �� �	�[ �%�� ,�� �I+ " �0	ع �	 ُ�%دون �ں Eے ز��ہ �� ؟ 
ُا�ہں �^ ����� ,�� ، E T��ُے دور ,m -ہ�2Q2 ,�� ۔ " او ہ	 " 3%�! ,% ُا�ہں �	�2ے �ے ��3^ �ہں ,�ے ۔ 

�ے "	اب ' �ہں' �� ' ہ�ں ' �ں " �ں ُان �ے �ہ%وں  �ں 0�ُS:ے ہ	Nے �ہہ رہ� ,�� ،ہٹ2ے �ے �ے ۔ 
�ے ٓاواز �� S	�¦ �ے T,�E  ��	�� �	  ٓا % ��ر ���b د��و �ں ٓا�ے �ے �Y� ، ُا�ہ	ں" �	 ��ہ:� ہ	ں ۔ 

وہ }	bے -% Eے ُا��^ -ڑے ، �ہ� ، " "� ہ�ں " b	رًا ، "0ے ہ� ُا�ہ	ں �ے ۔ ""� ہ�ں " ,	ڑا �ہ ، 
!وہ ٓازار ہ	 I�ُے ,�ےز��ہ رہTQ� !E �2 ہے �ں �ہہ IE:� ہ	ں ، ��z ز��ہ رہ�2 ۔   

 DN�3 	� ے ا3%ارQE ں اورں ��ڑ? ہ	 IE:� ہ,	3 ���Mں ۔ رو	ں �	 �ہ �2��6E ر�IE T:� ہz0�
ں  	اہ وہ ِاس -% ا��6ن ر��:ے ہں �� �ہں ۔ �ہ وہ "2| �ں ہں ، ��ہے � �IJ6� ���Mہ "2| رو�

 ہے ۔ 
ں ا�m اور S	اہ� �	 ر��:� ہ	ں "XJY, �� h ِاس �ے T,�E ہے "h �ے ��رے ہD ��ت �% رہے ہں �

ں ���ت �ے ��رے -�Eٹ% �	 ا-�2 -ہ�J ۔� ��, �I�ُ دے 	� mے ا�E ں� h�۔ ِان ٹ�� h	 22Eُے �ے ٹ
 �Y� �,�� اور وہ �ہ�ں ,m �ہ ِاس �ے  �ف Eِ% "  	د راNے" ، ِاس -�Eٹ% �ے ُ���ے �:��� �ہ �ں �ہ

ہ  � ��ت �ہ ہے �ہ ، ُاس �� ا-S �2	اہ� �	�% &�م �	� "	 �ں �ے "�6&� �ے 2��Eے �ہ� ,�� ۔ Mا��
� G	ر -% �ہں دے "	 �ں �ہہ رہ� ,�� وہ eE ,�� ۔ ہے �ہ G	ر -% �ہ د���,� Eدر 	ے ٓا پ �Eں ِا�

I+ ٓاپ ,�	�% �	 �M}^ �%�ں Sے۔ �ہ�ں �ہ ہے ۔ � �:IE 
�ہ�ں ا�m رواج ,�� "ہ�ں "��ے �ے �ے ُاEے را)! ہ	�� �ں ,�� ۔ ) �Jٹ%?(وہ ا�m "��%ے �� b	ج 

"! 3ُ%��ن �Sہ وہ �ہ� �%,aہ وا-h �	ٹ�۔ ����N د�:� ,�� ۔ ُاس �ے �ہ� �ہ �ہ ٓا %? ہ68ہ �ے �ے د,�� ۔ 
� ُاس �ے -%وں �	 "�Iڑے ہ	�N ,�� وہ ٓاSے �ڑه�2 ��ہ:� ,�� �I+ �ے ُ��وے �	 ٓا�� ,�� � �N	� ہ ۔�

ُاEے وا-h ُا�E ا�0ے ,�ے "0ے ُا�ہں b%ش �ے -% �£ دار �� �ے �I�� T,�E د�ے RSے ہ	ں ۔ 
اور ُاس �ے -�وں ا�a,%� mہ -�% "! ٓاSے �ڑه2ے �� ُ��وہ ٓا��  % ��ر ا�m رات ٓا"$ہ ٹ�ہ%�� -ڑ,� ۔ 

" ، -�Eٹ% ٓا�� اور  ، ا-2ے �2�ه	ں -% ُاس �ے ہ�,T �	 ر��:ے ہ	Nے -	��� ، b%ش �ے RS m�� T,�Eے 
2ے -% �ں "	اب د�" ہ�ں" -�Eٹ% �	 " �� ُ,D ٓاSے �ڑه�2 اور �0	 ع �	 ُ,6ہں ���Qے د��2 �ہں ��ہ:ے ؟

وہ 3ُ%��ن �Sہ �� G%ف ����S اور  �او�� �ے T,�E ����ار ,�%�ے �	 b	رًا ٓازاد ہ	 RSے۔ ُاس �ے -�وں 
 ر��� ۔ 

 �� �� �ہ �0	ع ُد�� DN�3 ے�ہ د�I��� �2�I^ واd/ ہے �ہ ُاس �ے ا-2ے ا��6ن �	 دوE%ے ��� �ے �
� �IJہ ٓازاد ��� ہ	���ت دہ2�ہ ہے S ���Q� ں ا ۔ ، اور وہ �ہ }%ف�0 رE	اh" �N �� -ہ�Qن وہ �ہ�

 �N	رو��6 ہ �\\Mہ ر��:� ,�� "! ُاس �� ���ت درa�ُ �D �	 ,%� ۔ �JY, �2-ے اُا�E ا��0 �%�ے �ے �
 �%�� ,�� ۔ 

�ہ �0ے ٓاپ 3ُ%��ن �Sہ �ے ُ��وے ، و)%ہ �ے �:XJY ِان ,�6م S �� D03	اہ� �	 د�IE TI:ے ہں ، 
" QEے ا3%ار �ں �� ہے " "�0 �ہ ٓاپ �� �� 3�رت �	 )% �	�% ��2,� ہں ۔  �اوٓاد�	ں �� روا��ت 

%? 3ُ%��ن �Sہ -% �� �%و Sے "	 �%ے �ٹے �ے �ہں " �ں -ڑه:ے ہں ،  �او�� �ے ُ���ے �ہ� ، � D,ُ
� �%,� ہں S��:ہ S	اہ�ں ہ�6رے ِاس  �ص �J��Yے " �� ؟Eو 	ر �	ے ,�� 	ڑے ��S اور �ڑے

� �� و"ہ Eے "	ہ �%,� ہں ٓا��IرJ3 �� T�6E  ہے �:IE 	ں رو��6 ہ� �اور �ہ روا��ت -	ر? ُد�
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0�وں �ں "�ر? ہں ۔ J� �E �ں ِاس �6l	ن �	  :D �%�ے �ے �ے ، &�aدات اور �ہ� 	" TQ� !E
	ں �ے G	ر -% ��Mت �� -ہ�Qن �%�ے �ں ہ�6ر? ��د �% ! �ہہ IE:� ہ	ں �ہ �ہ ، اے ��پzں "ہ��0

6� �� و"ہ M�6 ��اJY, �� ���Mر ہے رو�S ِ̂ ^ IE:ے ہ	ں "	 ����3Iں دهہD ��0 �	 ِاس S�ر�Sہ �
 Eے ۔ 

 
 �2ا ��Qں ���� ہے �ہ ��<#ہ ���ے ��8ے )��[ ��E ۔

 
�2��S �	 د�2�Iے �ے �ے E �� ے ُاس%��م �� "	 ُاس �ے ُ���ے ���ت �ے  �ا �ے �ہ� &%}ہ �

0� ( �:�,�� �ہ �ہ �%چ �ں "��:����IE XJY ,�� ۔ J� ( �0سMں �ے ِاس �� ا� +I�2�ہ ,�� ، �E ں �ہ�
 �ہ �� �ہ �JR0ہ ، ���� G	ر -% ، �%ے �:2ے 3%�! ,�� ۔ 

�  ،روح �� ���ں، �ا �ے ُ���ے ا�m  	اب د�� S ں ُ���ے �ہ د������ h" ،ں,�� �ہ ُ���ے �%چ �
�ں ، ا�m  �ص a�3ے �ں  ��� �JS ص�  mے �ے  ا��	را ہ	ا���م د��2 ,�� ، اور ِا س �ے - %E

 �Y� +ں ُاس a�3ے ) �	�§( ُ���ے  	ا,� h- ��, £0Qہ �ہ د�� ��	E ں �ے� �%�� ,��۔ ���  �� )
� ) ٹ�ون S ں� اور -��� �ہ �ہ�ں ��0 "$ہ �	�N �%چ ہں ,�� ، �S �ں �� �JS ہ " ا���" اور ُاس�

، �S	اب ہ	  �:��& �N	� "ٹ� ۔ او	� %�S h-۔ ر وا �S ل	اب �ے ��رے ��	  �J" ں� �Y� ہ�� T�  ً�a�%\,
، �TQ دوE:	ں �ے �%چ -%��ت �%�ے �ے �Y� E T��ُے -	��� "0ے وہ �%وع �% رہے ,�ے ، اور، 

ں ,�� � �JS ہ�ں ، �ہ ُاس �"!  
	�Iہ ,! ُ���ے  	اب ��د ٓا�� ۔ ِاس �ے ُ���ے  	ش �% د�� ��Qں �ے ہ	�ے �ہ د�� ۔  �ں �ے ُا�ہں ��

�وں �	 ُاس �%چ -% ���ٹ� "2ہں  �ا ٓا %? و3� �ے ��رے، اور ��0 اور �� �� ��6 �ے � TQ�
 ، ��, �I�ُ رے ُ���ے د����� �I�ُ %� رہ�Iے ٓا�ں �ے ُاEے ���ٹ� "	  �او�� ���ت �ے ��رے �%ے ��

ں �ے ِاس  �,	ن �ے �ے ا�:۔ "J� �a&دت  :D ہ	 �RS ۔ ,�� � ��ں �%�ے �ے �ے ��ر �& 	� �� �0�
� اور �ں E	چ رہ� ,�� ، �%ے �ے  ��� �%�ے �	۔ S 	ہ ���  �a�%\, 6%ہ� �J" " : ںں ِاEے �ہ�

� ۔  �,	ن �ہ�ں ہے ؟S 	ہ eE ہ�M �ں �ے ا-2ے �	اد �	 ا�ٹ�� �� اور " ���6E ۔  	اب �� -ہ� %�-
ں �ے ا-2ے 3%�! ز��دہ �Sڑ�	ں �� -�ر�2| �ں ,��  �ں �ہ���ہ% ا-�S �2ڑ? �� G%ف �^ -ڑا۔ � !"

 ، �2Eُ ےN 	ہ:ے ہ� 	ٓاواز � �E �IJں ۔" ہ	ہ ہ:b�� ں ���ت� %Sں "��:� �ہ ا" راNے، �ں �ہ  
ِ��,ے ہ	Nے ، ُاس " ٓاپ �� �� �JV! ہے ؟" ِاس -% �8�ر رہ:ے ہ	Nے �ہ �ہ �	ن ,�� �ں �ے -	��� ، 

ں �ہں "��:� �ہ اS% ٓا�� �ہ �ں ���ت ��b:ہ ہ	ں �� �ہں ۔"  �ے دو��رہ ُ���ے �:��� ،� "  
 

ہ S%وہ �ں ,�� N�&رت د	ہ �ہ &I�	"0ے �ں َ�ں d�M% ہ	�� �%وع ہ	ا۔ �ں وا�Y3 ا-2ے �%3! ,�� �
�ہ�ں وہ �ے وہ ُاس �%چ �ں ,�� "ہ�ں �ں -%وان �ڑه� ,�� اور �a,%� �Rہ ہD �ے ا�ٹ�ے د&� �� ,�� ۔ 

2ے وا�ے �Qے �� ���2� ,�� ۔  ��3	 ،� �IQہ ، ��, �I�ُ ��IE ا ُ���ے�  	ے "N	ں �ے �ہ "��:ے ہ�
ُاس Eے -	��� �ہ اS% وہ ا��6ن ر��:� ہے �ہ �0	ع ہ�6رے �2Sہ	ں �ے �ے �%ا اور �ہ �ہ وہ  �او�� 

ٹ�� ؟ � T,اب د�� ، �ے دہ2ے ہ�	ے "N	ے ہ:� �IQ۔ ""� ہ�ں " ُاس �ے ہ  
 

!" ٓاپ ���ت ��b:ہ ہں " ار �%�ے �ے T,�E ُاس �� ہb �IQ	رًا ُر� �RS ۔ �ں �ے �ہ� ، �%ے T,�E ا%3  
 �� ِاس ��� �ے T,�E ا�:\\Mں در�ے دوران  	اب �ے ��رے ��	ل 3 ( ، ��, �I�ُ��G D%�\ے( �

ں �ے ا-�2 ��ں Eے ِاس ��S +I% �� راہ -% �ں �ے �0z	س �� �ہ  	اب �ں �ہ�  �,	ن ,�� ۔ �
ں ِاس }	رِت "Iaہ وہ ٓا�Sہ ,�ے اور ا�ٹ�ے "$ہ	ں -% "� I�ُے ,�ے ۔ �,	ن �ے ��رے ��ت ��  �

��I �ہ �Mل �	 2��6Eے �ے �ے -%�T �% رہ� ,�� ۔ E ں �ےbُ^ ُاEے ���ت �M}^ �%�ے �ے �ے �
ٹ$2� -% � ^�E�S ��, �2ے �ڑهSر -% ٓا	G ت% I� ے ۔N	ے ہ,�ُ���ے  �ا ہ -�% �ں "��:� ,�� �، &6	�� ِ�

ں �ے ُاس  �,	ن � m, !" ��, �2� ں� ���ت ��b:ہ �ہ\\Mدر m, ��ں �% رہ� ,�� �ہ �ہ ��� ُاس و3&
ے ا3%ار �ے �z6ے b	رًا ہ�IQ ُر� �RS ۔ �M}^ �ہں �� ,��۔ Eے ا��6ن �ے ا3%ار �	 � �Eُاس �� ِا "
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Jہ" ا3%ار �� د&�وں �	 �%ے -�Qے دہ%اNے "��ے Eے، ��ر ��ر �ے و� ¦N�:� %��  �RS �� �N�62راہ
۔ ,��   

ں "��:� ,�� �ہ ُاEے ��ہ% "��ے وا�� �ہ &	رت "��:� ,�� �ہ ُاس �� روح �ں �TQ �ہ� )cJ ,�� ۔ �
� �ہں ہ	�� ,�� TI رہ� ,�� �ہ �:�2 ، اور �:�2 �%ے 3%�! ,�� ، ۔ ���E ں �ا �ے �ہ �JR0ہ �

��ت �	 ��ر�ے �ے او�� ٓاہ0:ہ ٓاہ0:ہ  �ا���6�اروں �� ���ت Eے �:XJY ,�� ۔   D��3 ے%%ے ُاو-% ��
ے د��و ڈال رہ� ,�� ، "0ے �ہ ، � " �:IE 	ں ہ�2�ہ �ہE �\\Mں " ۔�ہ در0�وں �J� ح%G دہ�E ں�

�2�E �Sے ا��Iر �%�� ��ہ:� ,�� �	�Iہ �ں ِاس �ے T,�E �%,�و �%�� �ہں ��ہ:� ,�� ۔ E �� ےJR0� 
 

"!�eہ[ " � ، �2ا�ے �ہ  
 

 ا�a,%� mہ ا�E�- mٹ% ُ���ے ا�m ٓاد�� �ے ��رے  �:� رہ� ,�� "	 ُاس �ے -�س �0	ع ، ��aN^ اور  �ا
�ہ -�Eٹ% ��م �ے T,�E ��0 �	 �0	ع �ے �ے راہ�N�62 �%�ے �ں �ے ��رے ��ت �%�ے �ے �ے ٓا�� ۔ 

ے ���ت �� د&� �ے ذر�Yے ُاس �� ُا�ہ	ں �ے �ہ� ��a6 �	ڑ? ��ت �� ، اور -�Eٹ% ��ہ� ا��� ,�� ۔ 
ہ% �%,aہ ُاس �ے�	�[ �� ، ٓاد�� د&� �ہ �%�ے �ے �ہ��ے�	 ر��:� راہ�N�62 �%�ے �� �	�[ �� ۔ 

ٓاد�� �ے -�Eٹ% �	 �:��� �ہ �ہ وہ ��ہ:� اور �ہ ہ� وہ �0	ع Eے ��د? �%�ے �ے �ے ,�ر ,�� ۔ ,�� ۔ 
)	ر اور ���ت �M}^ �%�ے �	 �ہں �% IE:� ,�� ۔ وہ ُاEے د&� �ں ہ	�ے -�Eٹ% �ہ� -%��8ن ,�� �ہ 

 �\\Mں �ہ وہ در	ں اور "�,ے ہے �ہ ٓاپ ٓاد�� �	 �0	ع -% ا��6ن ر��:ے ہ	RNے د�IE TI:ے ہ��
 �	ن ہے ُاس �� و"ہ Eے "	 ُاس �ے �ہ� ,�� ۔ 

 ��, UE�:� �وہ �ہ �	ں ۔  ، ���b  �ا Eے -	��2ے �ے �ے�ہ وہ ����م ہ	 E�- ��, �I�ُٹ% ِاس ��رے �ہ
-�Eٹ% �%ے �ے ِاس TQ� !E �ے XJY, T,�E ر��:� ,�� "! ُاس �ے  	اب �	 �	ں ����م ہ	ا ,�� ؟ 

روح �� ���ں۔ ُ���ے �:��� �%وع �� "0ے وہ ر��:� ,�� ۔  
ُاس �ے  	اب �ں ۔ وہ "ہ�ں �:�	�m ا��6ن �ں �ڑے ,�ے  	اب -�Eٹ% �ے  	اب �ے ��رے ,�� ۔ 

ں  ���ان �ے ارا�� + ، ��, � ِاس �2Sہ �� و"ہ Eے اس ُر�+ �	اور ِاس �ے ، Eے ا�m �ے �2Sہ �
ں �ے -�Eٹ% �ہ �2�د? G	ر -% �ہ� �Eدہ  	اب ,�� ۔ �� ا"�زت �ہں ,�� ۔  �ں "��ے ) ��س( ��6ز �

�ہ!" ۔ "�ہ ��ہ! ہے" ُاس �ے �ہ� ،  	اب �ے ُاس �ے �ے �� ا��رہ �� ۔ Eے -	��� � " �Mوا mا�
 ��, �L� ۔ �S �"0ے  	اب �ں ��ن �  

 ،T,�E اب �ے	ا �ے  �  "�� mاب د��۔ " روح �� ا�	ُاس �� د&� �� " T,�E ٹ% "���2 ��ہ:� ,�� �ےE�-
!-�Eٹ% �� ��ہ! ,�� ۔  "��ہ! "  �ا �� "	اب �ہ �	ں وہ ُاس ٓاد�� �	 ���ت د��ے �ں ����م ہ	ا ,�� ۔   

�ہ�ں ,m �ہ -�Eٹ% �ے ا��رہ �%�ے و3� ٓاد�� Eے -	�E�-  ، ��, �:IE Tٹ% LS:$	 �ے دوران ��0 ���
� " �ے �Y� �ہ وہ �0	ع Eے ��د? �%�� �ہں ��ہ:� ، �ہ E	ال ، \\Mٓاپ �� در 	ں "	ں "���2 ��ہ:� ہ�

ُاEے ٓاد�� �ے �	S%د �� -�Eٹ% �ہ ���6E ,�� �ہ اور ٓاد�� Eے ا��6ن �ے ا3%ار �	 ��۔ ، "ا��6ن ہے 
  �aہ���ت �	 �M}^ �%�� ,�� �ہ "! ٓاپ ���ت ��b:ہ �2:ے ہں ٓاپ �0	ع Eے ��ہے "�,ے ہں ۔� "

ٓاد�� �ے ���ت �M}^ �%�ے �� G%�\ہ ,�� ، ُاس ���ت �� د&� �	 دہ%ا�� �	�Iہ -�Eٹ% �� ا��6ن ,�� �ہ 
� ِاEے رو��6 ہ	�ے Eے رو�� ۔ ) &\�ہ( �ے ��ہ!\\Mر -% ، �ے در	G �:��ِاس �� از  �او�� �ے &

6� �� ا��ازہ �$��� �ہ  	اب �ں �ہ -�Eٹ% �� ��ہ! ,�� ، �ہ �ہ ٓاد�� �� �	�Iہ  �او�� Eِ% �	 ِاس �� 3
�0 �0�z  ���ان �	 � �z� �� ، ں�ے -�Eٹ% �ے  ���ان �	 ا�6Y:Eل �� ، اور ٓاد�� �ے  ���ان �	 �ہ

!�ہں ۔ وہ �N�QE ��  �ا ہے  
%� ^{�M �ہ6ں 2��6Eے �� d%ورت ہے �ہ �0	ع ٓاپ �� -ہJے، IE:ے ہں ؟  ہD ِاس ,�%�ہ Eے �

�ہ ٓاپ �� ���ت دہ2�ہ ، ٓاپ �	 ��L ��28ے وا� ، ٓاپ �	 �ُ�ڑا�ے وا� ، �� ٓاپ ��  �و�� ہ	 IE:� ہے ۔ 
�Jہ ہے b ں ۔اS% "! ٓاپ ���ت ��b:ہ ہ	,ے ہں ، وہ ٓاپ �� ���ت دہ2�ہ ہے ۔ �ہ ٓاپ �:�2 دور "�,ے ہ

ُد�ہ+ ُاEے �%�� ��2,� ، وہ ٓاپ �	 ��L د�2ے وا� �2:� ہے اور ���� ِاس G%ح۔ �	 ��L ��8:� ہے  وہ ٓاپ
�ہ �ہ� �ڑا b%ق ہے ۔ ا�m ���ت ��b:ہ ��� ا��0 �%�ے �	 �ہں ر��:� ۔ اور واU3 ہ	,� ہے ۔   
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0% �%�� ہے ۔ دوE%ے ، L, �� ں	ا�	0ے  %ت �	 د�IE TI:ے ہں �ہ ��� mں ا� �او�� ہD ِاس �
)	ر و  	ص �%�ے وا�ے ذہ+ "0ے ہIE T�6E D:ے ہں اS% ہD ا� % ��0 �� �	 ا�6Y:Eل �%,� ہے 

�ش �% ,ے ہ	Nے۔ , �� T�6E �� وں�� ���Mں ، ُاس �� رو �	 ر��:ے ہ
�ہ ��ہ! ,�� ، �ہ ہD د�IE TI:ے ہں �ہ  �ا �Eدہ �N�QE ��  �ا ہے ، ٓا��Iرہ �%,ے ہ	Nے �ہ ,0%ے، 
"	 ٓاد�� �ے ���ت ��b:ہ �22ے Eے ���ت �� د&� ٓاد�� �ے ���ت ��b:ہ �22ے �� G%�\ہ ہے ، ا��6ن �ہ 

ں "0ے ہD "��:ے ہں ، �ہ ��م �ہں ہے۔( ��ز ر��:� ہے۔ � D03 ت �� د&� ، ِاس��� (  
� ,�� ، دو�	ں -�Eٹ% اور ٓاد�� �ں ۔ S ��I� ںے  �او�� ِاEے ا�^��ہ! �	 ,�6م }	رِت �Mل �� �Eِا 

�L� "!ہ�� S	 ۔۔۔۔ ���!۔ �ں  �}ہ �% IE:� ,��۔ " �Eرا �z� ، ��, ںوہ ,2\�? �ہ  
 

f��� ہ �9ُ 42ل روح �ےM& 4ٹ�Eh [ا�!  
 

+(�� رات ا�b1999%�2� m%ور?،  23E ( ں -%وان� "ہ�ں �S ں �ےں ،  �او�� ُ���ے �%چ ��
	�Iہ �ڑه� ,��۔ � �� ,�� ، اور وہ�ں وہ "��:� ہے �ہ �ں "��ا-h �ے ا��0 �S ����IE ُ���ے 	ں "	ہ �:

��I ، ا�m �	"	ان �ے G	ر -% ۔ E ہے �:��" 	� �az� ?%۔ وہ "��:� ہے �ہ وہ �	S	ں �ے �ے �
ِاس �%چ �ں ��2% �ے ا��M mے �ں ، ُ���ے ا�m ��	ٹ� �Qہ �0ے �%ے دل �	 ��a	�� ہے ۔ 

� "	 ُ-%  	ل S د����� )��E ( ��, �:ر�� 	ں �ے ۔ روح �رو�� �ں  ، �ہ ��	ٹ� �Qہ ���b ��	ٹ� ,�� �ہ �
�ل ۔ ُاEے -Iڑا اور ُاس Eے ��ت �%�ے �ے �ے ُاEے ا-2ے �Sٹ2	ں -% �ٹ����   mں ِاس ��رے ا��ہ ہ6

�0	ع �� ���ت دہ2�ہ �ے G	ر -% ا3%ار �%�ے وا� �+ IE:� ہے ۔ د�:� ہے �ہ �0ے ا�m "	ان ��� 
� ا�m ��	ٹ� �Qہ ہے �ں �E %�2ے "��:� ,�� �ہ \\Mں �ہ�ں در"	ا��6ن ر��:� ہے �I+ ���ت ��b:ہ �ہ

S �6%د و -[ �ں رو��6 ہ	,� ہے ، �ں "��:� ہے ، �Rے E%ے Eے -�ا �ہں ہ	ا ۔ JY, ں �ہ	�Iہ رو�� ��
� �JR0ہ ���b �ڑا ہے ۔ a0� �� ےQ� ٹے	ں �ہ ��	ہ 

"0ے �ے ���ے ُاس ,�%�ے �	 ��د د��� "h ��	ٹے �Qے �� ��IJے دار روح �	 د��I:ے ہ	Nے 
0�وں �ں }	رِت �Mل J� XJY:� ےE ُ���ے ���ت �او��ں ر��:� ,�� "!  �2��S �ے ��رے �E ��

ے -ہ�J �:�ب �ے E	اNے ِاس ,�%�ے �ے �ں �ے �0z	س �� �ہ �ں �ے ا-��IEE !E �2 رہ� ,��۔ 
 ��, ��I� ں�ہ�ں -�Eٹ% ز ہں "	 ��2د? �%,ے اور ا&�ن  ٓاپ �ے ُ���ے �ہ:ے ہ	Nے �2Eُ �ہ۔ ��رے �ہ

اور رو ح ا�\�س �ے ,UN�z �� ,�%�ہ �% IE:ے ہں اور �Rے E%ے Eے -�ا  �%,ے ہں �ہ �	گ  �ا ��
�ہ �%? ُا�� ہے ، ِاس ,�%�ے �	 -ڑه2ے اور �%? E	�	ں �	 22Eُے�ے �Y� ، ٓاپ �ہں ہ	,ے۔ 

ں�Iد� 	� %�	�, Tdے اور ِاس �� واS ں��6E  ےS ں ۔ں �ہ �:2ے �ڑے ز D ہ� �0��N ُد�J� ہ�  
 

 ���&ہ  
� ,�� ۔  "�&	نُ���ے S �28^ �� �ٹ2| �ں ��&	 ��ں �� �ہ ، ا�ٹ% �& %- T��ُ ے� �او��ُاس رات  

ا،س Eے ِاس �ٹ2| �ں �\%ر�+ �ں ا�m �ے ُ���ے وہ�ں d�M% ہ	�� ,�� �I+ �ہ �:��� �ہ �	ں ۔ 
اور �	�2M �� �:�ب �	 ��ر  ��aN^ �	 ,���:ے ہ	Nے  "�&	ن� -[ �� �ہ �0ے ُاس �ے �:XJY ا-S �2	اہ

اور �ہ وہ ��Y�ا,� G	ر -% �%اب Eے ٓازاد ہ	ا ,�� ، ُاس و3� ۔  �او�� �� -��� ,�� ��ر -ڑه:ے ہ	Nے
 واd/ ,�� وہ �ڑ? ا��� G%ح  �او�� �� ,�%�ہ �% �I�ُ ,��۔ 

 ، �N	ہ %��ٹ2| ا ::�م -� !"?%ں  	ش ٓا���� �ہ2ے  �� mJ�ُ ِاس 	� ?	� �� h-ں ا	? اور ��
وہ �ہ� �aMب ٓاور اور ز��E �Sے ��% -	ر ,�� ۔ وہ �ہ�ں ��R ,��۔ �ں د���0Q ر��:ے ,�ے �	�Iہ 

 ��, ��IE ں� �ہں �% �ہ% �Mل ، ُاس �ے �ہ� ز��دہ ا�$%��? �	 �ہِاس G%ح ہD ا��� G%ح ��ت �
ں �ے ُاس س �� G%ف Eے ُ�ڑا ُاس �ے  �و��، �\%ر �	 a3	ل �%,ے ہ	Nے۔ �ں -�% ُاIE:ے ,�ے ۔ �

ِ���� اور ُاس Eے ��ت ��  T,ے ہ�E �0ے ہ� �ں �ے ا��0 �" +I��N	رو��6 ہ �� !�& mا� ، !
"���I:ے ا-2ے ٓاپ �	 ا��0ن �ے ا��ر�ں �ہ�ں ,m �ہ ُ-% �\+ �ہں ہ	ں "	 �ں �ے �ہ� �	�Iہ �ں �ے 

ُ���ے �ہ E	�:ے �ں �ے ِاس �� -ہJے ���a ,�%�ہ �ہں �� ,��۔ ! ��� ، ُاس �ے "E D0ے ��� ,%ہ	Nے -
:ے !" �ہ ٓاد�� ا��0 �ہں "�0 �ہ ��% ٓا,� ہے " ، "0ے �ہ رو��6 ہ	 رہ� ,��، ہ	Nے ��د ہے � h-ے واEُا
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 ، ��Iں �ے د�ں "J�? ِاس ��رے E	�:ے ہ	Nے ہ	Nے "	 �� �ں �ے د���I ,�� �6%ے �	 &a	ر �� 	"
�ے G	ر -% اور �ں "��:� ,�� �ہ  "�ڑ? ا0b%د�S" ، ٓاد�� �ے ا��ر �ں ِاEے }%ف ��ن �% IE:� ,��۔ 

ں �ے ُاEے ��� "	 !" �ہ ٓاد�� ا��0 �ہں ,�� "�0 �ہ د����N د�:� ,�� "، �ہ &�ں �% �I�ُ ,�� �ہ  �او���
	? �ے �ے رو��6 ہ	ا � ?%%ان ہ	 رہ� ,�� �ہ �	ں۔ �S% �� راہ -% �M اور ، ��,  
۔۔۔ �ہ ُ�%دہ "	 �\%ر ,�� ۔ �ں �ے ُاس �� روح �	 د���I ُاس رات  �او�� �ے ُ���ے ُاس ٓاد�� �	 د����� 

  ۔ )��ِغ &�ن �ں ( �ہ  	ل دار ,�� ، "0ے اS% و3� �� ا�:�ا Eے ہ	 �ہ �ے M� �ُ%دہ۔۔۔ ,��۔ 
ں �%�2 �)+E (، ��, ے "�گ ُاٹ��E  ٹ2| �ے�2 �� �ہ  �او�� ُ���ے ���E T,�E ِاس و"ہ �ے mا���

روM	ں Eے �:XJY  ��زاN�ہ �Rے E%ے Eے�	S	ں �� )% ���ت ��b:ہ ،  ِاEے ُ���ے�ے ��¦ �I�ُ ,�� ۔ 
 �S��2E �� ل�M رِت	{ ��, ����IE ���� ا��6ن ر��:ے ,�ے�ے ��رے 	رًا د&� �� ، ! "	b ں �ے� "

6E ںں ُا�ہں �0ے �:�وں ؟اے  �او�� ، �� +I، �ہ ِاس ?  وُا�ہں �:�"  �او�� �ے �ہ� ، " ��:� ہ	ں �
" ���2� ہے "! �ں �ے ا-2ے �	S	ں �	 ��%�	ں Eے ٓازاد �%ا�� ۔  

^ �	 ��%�	ں Eے ٓازاد �%ا�� ، �I+ ُان �ں Eے �ہ� �D و&�ہ �� ٓاپ د��I:ے ہں ،Nا%Eا �ے ا� 
ں دا ^ ہ	Nے۔ � +�%اب Eے ٓازار? �M}^ �%  �او�� �� ,�%�ہ �% �I�ُ ,�� ، �\%ر  	ن"�&�ہ E%ز�

I+ ا-�2 روح �ں �Rے E%ے Eے -�ا ہ	�ے �ے و&�ہ �	 �M}^ �ہں � ، ��, �I�ُ +� ار�ا���6 ، ��, �I�ُ
 ��, �دوE%ے ��� �ے T,�E ا-2ے ���� ا��6ن �� ا3%ار �ہں �ں "��:� ,�� �ہ ُاس �ے �Eدہ G%ح ! �

� ,�� ۔ � 
�0	ع �� ٓازاد �%�ے وا�� 3�رت �� ��ت �% IE:� اور ,���� �:IE %� X	�N ��� �ہ �0ے ہے �ہ 

 ��, ، ��, �:IE ��IE ؟ ، ُاس �ے ��رے ��2د? اور ��, �:IE %� ںں اور ا-2ے ا��6ن �� �E�2! ا&�ن �ہ�
�ہ �	ں  ِاس T�6E �ے T,�E ا-�2 "�و "ہ� �	 ���ٹ2ے �� d%ورت ہےُ���ے �ے �0z	س �� �ہ 

 X���, �� رے�Iے ��ٹ� �او��ں �% ,� ۔  �ہ ٓاد�� "h �ے اور دوE%ے ��� �ے �ے ��L ا��0 �ہ
 �� X���, ں، "h -% ہ% ا�m �� ا&:\� د ,�� �ہ وہ ���ت ��b:ہ اور �Rے E%ے "�&	ن �� �ٹ2| �

ے �Eرا"� ، ُاس �ے  �او�� �� ��ت �� اور اEے �%اب Eے ��ٹ�Iرے �ے �ے ُاEEے -�ا ہ	ا -ے 
ں "��:� ,�� �ہ �	ں وہ �Rے ُاس �ے �0	ع �ے ��رے �ہ� �� ت �� اور ��م �	 ا�6Y:Eل �� ۔ ل د�� ۔ �

! "	�N �% رہ� ,�� E%ے Eے -�ا �ہں ہ	ا ,�� & %- T��ُ �� �N	� ہ�ں� +Iاور �ں "��:� ,�� �ہ �
 !E ل �ے�M رِت	ں }�	 �ہں ���6E ,�� ۔ " �	ں" �  

اور �ں ,���X �%,� ہ	ں �ہ �ہ�ں ,m �ہ  �او�� ، ٓاپ �ے T,�E ، -ڑه2ے وا� ���J رہ� ہ	ں �ں ہ68ہ
ں �ے ہ68ہ اس  �ل �	 ، �ے ُ���ے N�3^ �%�ے �ے �Y� �ہ �0ے �	�N ���ت �M}^ �%,� ہے �

��I �ہ �	�N ہN�06ے �	 �:� رہ� ,�� ۔ E �8 ہے�� �L� ےEے ُا� �او��ے  �ہ ا��6ن �� ا3%ار ,���ہ  � h"
ٓاپ "��:ے ہں �ہ �	 -ڑه:ے ہں " ہ6ں �0/ �ے ��رے �� ا3%ار �%�� ہے" اS% ٓاپ �6l	ن ��م ��۔ 

��, ��IE ےE ر	G ق%b ں �ے�!  
 

��I اور �ں �ے ِاEے �ہ�ں ���ٹ� ، E %- ر	G ق%b ں �ے�ہ }	رِت �Mل ِاس �� �Mہ ہے �ہ �0ے �
 �او�� %ر �ے �ے �IJ� ، ��, !E�2ہ ِاس �ے ��� �	�Iہ ِاس �ے �ہں �ہ �ہ "�&	ن �� �ٹ2| -% �\

ُ���ے ُا�� �� واd/ ,�	�% �ے �ے ��	�:ے ہ	Nے۔ " �	ں" �ے ُ���ے �TQ �ہ� �%? ٓا��I	ں �	 
 ہے �ہ "! ٓاپ ُاس �ے "	اب �	 �%ے �ے -ڑه:ے ہں �ہ ٓاپ �ے �ے و��0 ہ� �%,� ہے۔ 

�ہ �	ں ُاس �� ���ت اور دوE%ے ��� و�� Eے-	��� ا�m دن �ں �ے ٓا % ��ر  �ص G	ر -%  �ا
D,ُ +I ا��0 ��0 �	 �ہہ IE:ے ,�ے " �ے �ے ��, ���L��X ا��0 �ہں �% ,� ہے؟  �او�� �ے �ہ� ،�

"!  
�ہ ُ�%دوں �ں Eے "� ُاٹ�� اور �0	ع ) � �ل �ے G	ر -% (�ں �ے �0z	س �� �ہ �ہ� ہے "! Jا�

�0	ع ُ�%دوں "" س ��رے ��ت �% ,ے ہ	Nے ، ��2د? ، اور ����IE ، �ہ -h ِاُ�%دوں �ں Eے "� ُاٹ��۔ 
�ہ Eے �ڑا ,�� " �ں Eے ز��ہ ہ	اJع ا�	ں �ہ �0�0	ع �ے " اس �ے "! ہD �ہ:ے ہں ، ! ا��0 �ہ�2 �ہ

�0 �� Eے �ڑه " ُ���ے ��L د? � �a0� �� ں	ہD �ہ ا&�ن �ہں �% رہے ہ	,ے �ہ وہ دوE%ے ٓاد�
Jہ Eے  رو��6 ہ	�N اور ا��� ,m ٓاج �ے دور �ے  ��aN^�% ہے۔ Eے ��� �ے و%E�0 دو� �L� ں�
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Jہ Eے رو��6 ہ	,� ہے۔ Eے اور ِا ن �ے وE ں �� و"ہ	�ہ� Eے �	گ ز�+ -% �0	ع �	 �� ٓاد�
! �ے ��رے ��0 �� �� ��M^ ہے ِاس G%ح ا�m ��� �� ا-�2 ا3%ار  �او�� �	 ُ-�Iر I�ُے ,�ے J{

�ہ دوE%ے ٓاد�	ں Eے b%ق ہ	,ے ہ	Nے او�� �ے ا-2ے �ٹے �	 ُ�%دوں �ں Eے ز��ہ ��۔ اور �ہ �ہ  �
 "	 �0	ع �	 ��  �او�� �	 ُ-�Iر I�ُے ,�ے �ے G	ر -% QEے �0	ع �	 DN�3 �%,� ہے۔ 

ے ٓاد�� "h �ے �0	ع �ے ��رے S	اہ� د? ُاEے �%اب �ے �8ے Eے ��ٹ�Iرہ د�,ے ہ	Nے � �Eِا
U، ا،س �� �6%ے �ں �Rے E%ے Eے �� زاN�ہ روح �	 ر��:� ,�� ۔  ،وہ ُاس رات ہ	ٹ^ �ے� %zوہ ، �ہ

�%اب �ے �8ے Eے ۔ ُاس �ے ��۔ ,����I�ُ %� ��� X ,�� �ہ �0	ع �ے ُاEے ُاس رات ���ت ���8۔ 
I+ ا��? ز���S �ے �ے ���ت �ے G	ر -% �ہں ۔ � �S �� �! -% �ہJ{ ےJں -ہ	��E 	� ع	ا}^ �0

! -% ُاس �� "��! Eے ُاس ,�� ۔ J{ ہ� TQ� +I� ، ���Q� 	� ں	S	� ے ,�6م� �� ِاس ُد�\\Mے در�
ے RSے � DN�3 ے اورRS ے� �ہ�6ر? G%ف Eے ِاس &ہ� �ں &�D ا��? &ہ� �ں دا ^ ہ	Nے ۔ �ہ

Jہ Eے ہے  دوE%ے ��� �ے �ے ہ�6رے ا-2ے ���� ا��6ن �	دا Jہ Eے �ے و�%� DN�3 	0� ہ� ،
 �، ِاEے �0	ع Eے دوE%ے �� }%ف ���ت دہ2�ہ ہے اور  �ا �ے ُاEے ُ�%دوں �ں Eے ز�� ہ �� ع ُد�

	�Iہ ہD �ہ }%ف ا-h ا�Jے �� ��و�� ہے ، �	S	ں Eے ا�| �% ,ے ہ	Nے "	 ���a ز��ہ ,�ے ۔ �
 �2S !Eہ E%زد �% I�ُے ہں ۔ 

� �� ز�E �� ں ٓاد��اN�ہ روح �	 د�2�Iے �� S	اہ� ُ���ے ُا�� ہے �ہ ِاس "�&	ن �� }	رِت �Mل �
ں ٓاپ �� T,�E دے �S ۔ � �S�ہ ز�ُ���ے ُا�� ہے ٓاپ د��I:ے ہں ، �� د��2�I �%وع �% ٓاپ �� �\

 �S��2E �� ےJR0� ں �ہ ا،س0� �ے راہ�62وں اور �I�ُے ہJ� ن ہے�! �2د? �%�ے وا�	ں �ے در�
3�س �% ,ے ہں اور �E ��2�ہ ��و ں �	 "2ہں وہ ہ6ں  ہ� ، D	S	ں �ے G	ر -% ، �ہE �� ا� 

ں ا��� ,m ا-2ے ٓاپ �	 3�س �% ,ے ہ	Nے -�,� ہ	ں �ہ ��IE,� ہے �	 ��	�2ے �� ر"�zن ر��:ے ہں۔ �
 �او�� ُ���ے ��د د�,� ہے �ہ �ہ �%چ  "ہ�ں �	گ ���ت ��b:ہ ہں ،  �ص �% -�Eٹ%ز اور �ڑے ��م ۔ 

Q ) �2ے �� ���2� �%��2 �ں -%وان �ڑه� ُاس �ں �ں ��	ٹے �E (ہ ہے��2E �2:� ں�ہ�ں ِاس ۔ �
�ہ�ں ُد�� ��  �#����وں ��ں ��	 &E	 �5ہ �9۔4aرِت =�ل ��ں ہ�اروں ہ�اروں �ڑ�ے اور �ڑ���ں ہ�ں ، 

0�وں �ں ا��6ن ر��:ے ہ	Nے ��2د? �%�ے وا�ے )% ���ت ��b:ہ ہں ۔ Jے �ہ��� �او��ے  � �Eِا ،
!���� اور 3�س �%�� �ہ -�Eٹ% ���ت ��b:ہ ہے ���a �%چ �ں �ہ   

 
���' �� ا�] �8ٹ ؟�   

 
 
 
 

 �ں ِاEے اہ0z� D	س �%,� ہ	ں اور ِاس �� �Mہ �ہ �	ں �ہ�ں دا�� +I�ہ ا�6l� �a6� m	ن �ہں ہے �
"	 �	اد �	 -ڑه I�ُے اور د�TI �ہ �ہ�ں �ہ� Eے �	گ ہں  �او�� ُ���ے د��� �I�ُ ہے -�20 ہ	 �S ۔ 

0D �%,� ہے ) دا)	ں( Iے ہں "0ے �ہ �02ٹ%? �0/ �ے ��ن �ے ,+ ���8	ں ُ�\, XJY:� ےE اور ُان
�ے �0%ت �	 ر��:� ہے۔ �ہ �%ے او-% ��0 و3� �ے �ے وزن ہ	 �S ا،س �ے �ں �ے ِاس 

�Jہ �� "	 ِاس }	رِت �Mل �� ��ت �% ے �S ۔ b �� ٹ2ے��� 	اہ� �	S ت اور��	JY� 
ِاس �ے �ں S	اہ� �	 ���ٹ رہ� ہ	ں "0ے ہ ہے "	 �%ے دل �ے �ہ� 3%�! ,% ہے ���ت �� -��م �

ں ,�� ۔ � �ں m, T��ُ ا�m ٓاد�� �ے ���� "	  �او����  ��� �N�6� ^ں �ے ذ�% �� �	و? �� ,6 �
) راہ�62( �ہ  �او�� �ے ُ���ے ��0 �%چ �ہ "��ے �ے �ے �ہ� اور  �ہ 3�س �%�ے �ے �ے�ہ -�Eٹ% 

�ہ S	اہ� ِاس �� �ہ S	اہ� �	�% G	ر -% ,���X �%,� ہے "	  �ا �ے ُ���ے �:���۔ �ت ��b:ہ ہں ۔ ��
��� ,���X �%,� ہے "	  �ا �JYے �� رو��2 �ے ��رے &�ں �% �I�ُ ,�� "	 ہ�6رے ا"�0م �ں دا ^ 

� ہے ۔ ہ	,� ہے S �ں �ے دو ا"0ے ,6 ^ ��N�6 �ے �Mے �ں ���ت �ے G	ر -% &�ں �� �J� ?
 �	}	ل �ں "	 ُاس �� S	اہ� �	 �:�,� ہں ۔ 
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:4bاہ	 �	 ا&��ا   
%? ���ت �ے �ے d%ورت � �� h" ��IE ں �ے �ا �ے &ہ� �ے ٓاپ �ے ��ن �ے ذر�Yے ، �

ں دوE%ے �ے T,�E ا-2ے ا��6ن �� ا3%ار �% �I�ُ ہ	ں اور �ں ���ت ��b:ہ ہ	ں ,�� ۔ �!!!  
 

!I�ُ%�ہ   
 

۔ ) 28ِاس �:�ب ��  }zLہ ( Iڑ� ��رج �ے ��رے ٹ�m ہں -� ا�h ۔ ٓاپ ا�  
 

ں �ے ُاس �� S	اہ� �	 ا�6Y:Eل �%�ے �ے -	��:ے ہ	 ���I اور ُاس �ے "	ا ب �ں ���I ۔ � 
 

 &��� راNے ، 
 

� a�ُہ ٓاپ �%? S	اہ� �	 ا�6Y:Eل �% IE:ے ہں ۔ �%? د&� ہے �ہ �ہ دوE%وں �ے �ے ���ت �
ں ہں ۔ ہD ُاس ��  	�� �M}^ �%�ے �ں ��د � ��Sر ���� ہ	 ۔ راNے ٓاپ اور �ں  �او�� ��  ��

 اور ا-�d%� �� h -	ر? �%�ے �ے �ے  ��� �%,ے ہں ۔ 
ا�m رات -ہJے �ں �ہ�ں �%? S	اہ� �� ا�m اور �Mہ ہے "0ے �ں ٓاپ �ے T,�E ���ٹ�2 ��ہ:� ہ	ں ۔ 

وہ ُاEے "��2ے �ں �ہ:% G	ر -% �%? " اور �ہ� �ہ �ں ���ت ��b:ہ ,�� ، �ں �ے  �او�� Eے د&� �ہ 
� راہ�N�62 �ے �ے -	��� �%ے ۔ " ��دEے �%اِہ راE �او��ں �ے  0ے �ہ �	ن ُاس �� QEے �"

ں اور G	ر -% ��2د? �% رہ� ,�� اور �	ن �ہں ۔ N�0J� %, ہ ز��دہ� �� ���I� ےE �او��ں �ے  �
 �z، "	 ُ���ے ا�0ے د����N د�:ے ر��:ے ,�ے  اور ا&:\�دات ��ت�ں "��:� ,�� �ہ �ہ� Eے ��0�%

U د? اور -%��8ن �� ۔ "	  �ا �� ���Nے ٓاد�	ں �� "��! Eے ,�ے۔ ,�ے JI, ?ا،س �ے ُ���ے �ڑ
" ا،س G%ح �ں �ے  �او�� Eے -	��� ، �ں }%ف ا�m ٓاد�� ہ	ں اور  �ا �ے ذہ+ �	 �ہں "��:� ، 

�� d%ورت ہے اور ���ے د��� "	,%ے ��م �	 ��6E:� ہے "0ے ُ���ے د��� "	 ُ���ے "��2ے 
� اور راہ�N�62 �ے �ے  �او��Eے -	���2 "�ر? ر��� �ں  �او�� Eے ۔ "ِاس �� ارادہ ,�� Eا%b و Dہb

��ں واG /d	ر اور �ں �ے ا�m اور �� �ے �ے -	��� ، � !E ا ُ���ے �ہ�ہ  � ���	ں �ے -۔۔�
ِاس G%ح ُ���ے ِاEے )�M cJ}^ �ہں �%�� ,�� ۔ ,m �ہ �Qہ ��� IE T�6Eے ۔  ,��ہ �ہ�ں-% �ہ� �%ے 

 �N	ل ہ	{	� ^�E U اa{ �JS/ ���ے ا�E !��" �� ��� mے ا�m ا? �L  ں }%ف"0ے �
 ، ��, �:��" �	�Iہ �ہ �� �0	d	ع �� LS:$	 �	 "�ر? د����N د? ، " �Jے -+ Eے ��ہ% " اور �ہ �ہ�

ِاس ا? �^ �ے �%? راہ�N�62 ٓاپ �� و�! N�Eٹ �� �G ^6I	ر -% � د�+ ,�� ۔  �ہ�ہں ر��:� ,�� ۔ 
 �Nف د�%G ، ��Iں �ے د�� �S	ڑ �� �	و? �ے L��I�19ہ " اور �LEے �ا �ے &ہ� ��  ے �ے �

^ �� �	و? �L, " و? �%,� ہے%0ے �ں ِان �	و�� �ے ذر�Yے ٓاSے �	 ��ن �%,ے ہ	Nے -" ،
�ہ% ) "	 �G ^6I	ر -% �%ے M	ا�ہ Eے ��ہ% ,�� ( 2ے ٓاپ �	 ز��دہ رو,ے ہ	Nے -��� �ڑه� ، �ں �ے ا-

�ہ �%ے د��غ �ں رو�+ �J! �ے T��ُ "��ے �� ���2� ,�� ، ���ں "2ہں �ں ���I^ ُا�E و3� �Mل ، 
ں ۔ RS 	ف ہ�L� �2��� �� ر	J� ���6 ,�� ، وہE ںں �ے �	و�� �	 د��2�I �ے -ہJے ���a �ہ� !" �� D: 

� G	ر -% ���6E "	 ُ���ے �%�ے �� d%ورت ,�� اور اJSے دن Eں درں �ے دوE%ے �ے ، ��
اور د&�وں  �او�� ��G �L%�\	ں Eے ��م �%,� ہے ! ا3%ار �� اور ���ت ��b:ہ ,�� 2��Eے ا-2ے ا��6ن ��

ں ہں ، ۔۔۔ ه� ه� �ہ�ں ,m �ہ وہ "	 ,�	ڑے Eے )% �%�	ط ہں اور ��a6 ہ	واں �( �� "	اب د�:� ہے 
۔ )ه�   

 
 ، �I-ں ٓا� /0� 

 hIا� hIا� hIا� 
 

 4bاہ	 �� ا���2م ۔ 
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� �ہ وہ ��� "h �ے ���ت �ے �	اد �	 د���I ,�� �ہ� �ہ �%چ ا-2ے ا��ر S ���:� ہYbد ?%Eُ���ے دو

ر وزن �ہ �%ے دل -% S%اں 3�ِاس TQ� !E �	 -%��2ے �� و3� �ہں ر��:� "	 ���ت ��b:ہ �ہں ہں ۔ 
�ہ �ٹ2| �ں �	S	ں Eے ا3%ار �	 �M}^ �%�ے �ے �ے ا�m ! ,�� اور ا�m ا���26 ، ا���26 "�	ٹ 

 �� �M�dں و� �N�6� ^�2ٹ Eے ��� �D و3� در��ر ہے ، "0ے ِاس �JY	��ت �ں اور �	و? ,6 
� �ہں a0� �� ورت%d �� 0ے �%�� ہے �ہ ِاس��a6 ہے۔ �RS ہے ۔ �ہ�ں ِاس �� � �ل ہے �ہ ِاEے �  

  �� /a{ 	� mہ -ہ% ، ��م ( ہ% ا�E ( م�E ! دن ہے D�& mں �ہ ا�	ں �ے !  �او�� �zہ6ں �0
ِاس �ے ٓاج �%ے -�س ٓاپ E! �ے �ے E	ال ہے اور ۔ G	ر -% ا-2ے ا3%ار �	 �% 3%ار ر���2 ��ہے 

ہ% ا�m ل Eے ٓا,� ہے ۔ "	 QEے G	ر Eے ٓاپ �ے د�ے "	اب �	 ��ہ:� ہ	ں " �ہں " �� " ہ�ں " �ں 
�ے "	اب �ے �ے "�ہں" اور " ہ�ں " ِاس �ے ، ا-2ے "	اب �	 �%ے �ے ا�m دم �	ل IE:� ہے 

ٓاپ �ے E	�2ے �ے �ے ,�	ڑا و3� ا�:��ر ، �ں ٓاپ E !Eے E	ال -	��	ں   �S	b�دہ �ہ ہ	ں ۔ 
ے "! �ں ا-2ے �ے "	اب �	 ��ہ�%و�$� ، ���, 	� T,ے ہ�%" E	ال �ہ ہے ، ,�ر؟ 	ں �S ۔ او ر -�% �

! -% �%ا اور �ہ �ہ  �ا �ے ُاEے J{ %G�  �� ں	�2ہS ہ�6رے /� ٓاپ ا��6ن ر��:ے ہں �ہ �0	ع �0�
2Iڈ ا�:��ر( " ُ�%دوں �ں Eے ز��ہ �� ؟E  e��- ڑا �%�ں )�� T,2ڈ �� ( ا-2ے ہ�IE ے دو"	اب �ے �

	? �%�ے �ے �ے ,\%��aً  ا�m �2ٹ ��2 ہ	 �S ۔  ِاس �\Vے -% ٓاپ �	 ِاس � !E	  D:) ا�:��ر � ?%�
� اور �ہ ,\%��a ا�m �2ٹ ,�� ۔ � �Jہ ا�m دوE%ے �ے �ے و3Eں �ے ِاس �ے و اور �
ں ٓاپ ہں ، � h" ےN	ر �% ,ے ہ��zا� %- D03 ٹ2| �� ُاس-�%  �او�� -% ٓاپ �ے IE:ے ,�ے ، �

ن ���8	ں -% )	ر �% ,ے ہ	Nے "2ہں  �او�� �ے ��0 )	ر و  	ص وا�ے �	S	ں �	 ر��:ے ہں ، ُا
� ۔ � TQ� ےٓاپ د�IE TI:ے ہں �ہ �ٹ2| �ں ٓاSے �ڑه IE:ے ہں  ِاسٓاپ رو�� ا�m ��8ن ہے ۔ �ے �

ں دوE%ے ا��از �ے T,�E دا ^ ہ	 IE:ے ہں اور ا�m �2ٹ Eے ز��دہ �ڑه �ہں � �ٓاپ �0	ع �� ا�	ہ
� �IE�2:ے ۔ a0� �� ٓاپ ُان m, ال	E !E�2� 	� ں �ے ُانE! ا��Lظ �	 ا�6Y:Eل �% IE:ے ہں "2ہں �

� ، ٓاپ ��ے �ے �ے ا�6Y:Eل �ے ۔ \\Mے  30درE وہ%S mں �ے ا�	S	� ں� �2ڈز Eے �D و3IE
:ا��6ن �ے ا3%ار �	 ا � �% IE:ے ہں ۔ � �ل   

%? G%ف د��Iے اور �%ے  �ں ��ہ:� ہ	ں �ہ ِاس �6%ے �ں �	"	د ہ% ا�m!  �او�� �� ,U�%Y ہ	�
� ٓاپ ا��6ن ر��:ے ہں �ہ �0	ع �0/ �	  �او�� �ے �ں دے ۔ " �ہں" اور " ہ�ں " E	ال �� "	اب �

ٹ�� ہے ؟� T,ا �ے دہ2ے ہ��ہ ہے اور  �اور وہ ز� �ں ٓا��Iرہ �� D0" " ) ے2ڈز 3"	اب �ے �IE ( ،
: 30ٓاہ0:ہ �ڑه:ے ہ	Nے ، �ہ � �2Iڈ Eے �D و3E ہے ۔ �  

ں ہ% �%چ �	 ا�m �2ٹ �ں ا��6ن �� ا3%ار �%�ے �ے �ے ا�m �2ٹ د�� "�Nے ُاس ہ% ��� � �اS% ُد�
ا�] &ہ' &ڑا �3��ہ ہ8Eb ( 45 �b 4ٹے �ے a�Qہ ��ں  24( ہ�Jرے �9س ، Eے "	 وہ�ں d�M% ہے 

�� ا��6 48 !�] ُد��� ��ں رو��J ہ4ا ��E  �ے &Em� �3	 ��4ع �ے a#�[ �9 �5�ےb mاروں �� ا���
�� �� )�N! ہ	��  ڈرا���N ا��از �ں �D ہ	 �S ۔ b ڑے� 

 ��� ٓاپ �ے �9س ����' �� ا�] �8ٹ ہے ؟
 

 ��� ٓاپ �� ��م �/�E ہے ؟
 

� ٓاپ �� ��م ���I ہے ؟ �� ٓاپ �ے &��� و ا�3رب �ے ��م ��Iے ہں ؟ �� ٓا پ �ے دوE:	ں �ے ��م �
"	 د��ے �� �	�[ �% ,� رہ� ہ	ں �ہ �ہ�ں ِاس �ں �JR0ہ ہے  �ں �	S	ں �	 �ہ ا�0Mس��Iے ہں ؟ 

0� ���ت �� ��ر�$%? Eے �:XJY �% رہ� ہے۔ J� ��, �� ر�, £اور ����6ں �:�N¦ �ے �ں �ے ا�m ٹ
ں ا�m ��2د? �%�ے وا�ے �ے �ہ� �ہ �ں �ہ�  	د راNے وا� ہ	ں ۔ ��% ِاEے �� TQ	S	ں �	 ���� ۔ �

�Jہ �ے "�و "ہ� �%�ے b �� ں ���^ �%�ے�� �	�[ �� ,�� ِاس �ے �ں �ے ا-�2 ز���S �	 ِاس �
0�وں �ں ہے۔ J� !E 	" "��ے د�� 	ے �JR0� اور ِاس �� 

 
�Jے �	 دa:E%دار ہ	�� ,�� ،  �ا ُ���ے رات �ےb ے%  ُاس رات �
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� ۔۔۔  S ں �%چ �ے  �او�� اور �ں -�Qے ��ڑے ,�ے ،رو�� �
وہ �%چ �ے ارا�+ �	&	رت �	 د�TI رہے ,�ے ۔  �a2% -% ِاس   
�:�ب �ں Eے ، M%وف ,��z �ے �0Mب Eے ا262N�Eٹh دے رہ�   
� �	 E	���2 ,�� ۔ُاEے ��م �	 -ڑه�2 ,�� او,��۔  Eں ر��ر -�% ُا�ہ  
" �0�"وہ ��z " "�ن ڈوNے، ٓاپ �	 ٹ�0Iس و)%ہ �ں "��� ہے"    

� �ہ ُاس �ے �ہ:%�+�	  :D �% رہ� ,�� "! ُاس �ے �0z	س �  
� �� ��م �ہں ٓا�� ۔  Eدو�ُاس �ے �:�ب �	 دو��رہ -�Qے Eے �%وع �  
وہ ��ر ��ر ۔ " �ں "��:� ہ	ں ُاس �� ��م �ہ�ں ہے ،"��:� ہ	ں ُاس �� ��م �ہ�ں ہے ۔  �ں" ، �ہ:ے ہ	Nے ،  

��م  G%ف ,�� ، "	 �6%ے �� ا��RS %�-m اور دوE%ے &	رت �	ِاس �ڑ? اور 3��D �:�ب �ں Eے
 �N� ے-�% وہ دو�	ں ����ار G	ر -% "��e �% رہ� ,�ں ، ا��0 �ہ:ے ۔ ,�ش �%�ے �ں ��د �ے �

ِاس �\Vے -%  �او�� ُ���ے �:� ب �	 ��ر ��ر ۔ " �ں "��:� ہ	ں �ہ ُاس �� ��م �ہ�ں ہے ،" ہ	Nے �ہ ، 
� ۔ S ے� %- %a2� ےں ���N ہ	�N ,�د�2�Iے �ے �� D��� ے �:�ب دو%Eں ��م اور دو� D��� mا� ، �
ں E	��ے "��ے وا�ے ��م ۔ � D��� ��Iے د�E ں	�Iد ا-�2 ٓا�	ں �ے  �ہ ,\%��aً  ٓادهے ��م )�N! ,�ے �

E +I	��ے "��ے وا�ے ��م وہ�ں ,�ے ۔ � 
� ���	ں �ے )�N! ہ	�ے �ے ِاس ��2% �ے �%ے I� %ے ��ہE ں رو��ں زر � �% د�� ,�� اور "! ��

وہ ,�6م  �ا ا-2ے ا���6�اروں �ے ��رے ��ت �% رہ� ,�� ۔ � ,�� �ہ �:�ب ا���6�اروں �� �:�ب ,�� ۔ "��:
 h262ٹN�Eاروں �ے ا�ں ,�ے۔ ر��:� ,�� ) ��م( ا���6وہ �I+ ُان �ں Eے ٓادهے ���a ��� ت ��b:ہ �ہ

 ���ت ���Cہ �ہ�ں �Eے ۔��5ے �ہ �hچ ���h4 ہے �ہ وہ ہ�ں ۔ 
وہ TI� �N�QE %- T��ُ �ہ �ں دa:E%دار ہ	�� ��ہ2ے �ے �ے ��b�Y ��ہ:� ہ	ں ۔ �:���  �ں �ے  �او�� �	

ں "��:�ہ	ں �ہ ، �ہ �ہ �%? ۔ �I�ُ ,�� اور �ں "��:� ,�� �ہ �ہ ُاس �� &�ا�� ہے � �Y� ڑا �%�ے �ے	�,
�  ��ہ د��2 ,�� ۔ Eے ُ���ے درE21ُا  %a6:E1996  ں�� ��ں �& %- T��ُ ے� �او��ے  z6� 48ہ ُاس 

�� �	گ "2ہں �%چ ���ت ��b:ہ �ہ:� ہے وہ )% ���ت ��b:ہ ہں ۔ b 
�� ,2| دروازے Eے وا-h ُ�ڑ,ے ہں ، 48b  �6 �� و"ہ� �� DJ& ےN	ف �ڑه:ے ہ%G �� D2ہ"

�6ت �� و"ہ Eے JY, ں �� روا��ت اور	!Eے اور ٓاد�  
 

	bد�� 
 ِاس �:�ب �ے �ے �� �RS ردو ��ل

 
ہ ا?��M ? ���ت �ے ��رے  �ہ�ُاس �ے �ہ�ں ا� 	" �� X���, �� ے ِاس ��ت� �او��اہ� ہے "ہ�ں  	S �� ^�

 ٹm ہ� ہ�رٹ -% ����IE ۔ 
!ہ�Nے روNے   

Jہ  �او�� �	 "Eا�ت �ے و	E ےRS ےR� %- �6تJY, ے ��پ �ے ُان%۔۔۔ ��z ٓاپ �	 �:��� ��ہ:� ہ	ں �ہ �
^{�M ے ��رچJ�Q- ے� Dں ہ� ، "2ہ� ^{�M  ے ، اور ُاس �ے��	ا�ت -	E ےE ں �ے ُاس� ,�� ۔ ��

� ۔ ُاس �ے ,\%��aً  " "� ہ�ں " �6�ور? Eے "	اب د,� "� ، S � T� ،5 ہL:ے �Y� ، وہ "J�E ?ے ٓا�6Eن -% �
� ۔ ۔۔۔ "0ے �ہ �ں �ے  �او�� Eے �ہ� �%,aہ -	��� ۔ S 	ہ %d�M % �2ٹ �ے ، اور وہ ِاس ُد�� Eے )

 "	ں ز��ہ رہ� " 0ے �ں �ے  �او�� Eے �ہ� �%,aہ -	��� ، اور "� m, %س ��  96( �ہ وہ ا,�2 ز��دہ د�%�
m, %6& (، ��, اب �ہ	ار "  ۔۔۔ "�، ا���6 	، اور �ہ �ہ ,�6را ا� ���	ال -	E �Eدر ، hIا� hIا� hIے ا�� D,ُ h-

، �S 	ر دا ^ ہ�ے ا�E ے:Eهے را�E ،"  
�� I�ُ%�ہ ۔۔۔۔ �ہ�ا، راNے ٓاپ �� �02ٹ%?"  
� -% ہ	 IEے ، E0^ راِہ را� ?%ں د&� �%,� ہ	ں �ہ ��  
اور ,2| دروازہ Eے ا��ر دا ^ ہ	 ۔    

                            T,�E ے� �az� ں �ے -�2ہ�0	ع �  
                        hIا� hIا� hIا� hIا�  
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 	E& 	Em� ، 	E& �2 ہے ۔ ُا�ہ�ں �ہ�ں��	0ے -� E	ال �Eہے �ہ در �ہD �ے �2� � ��	ں �	 ِاس �ں ���^ �
IE �" �Eh49:� ہے ۔ ہ�6را ا�8a� m%ِ  ا ��^ ,�� "	 اb%�\ہ �ں ��م �%,� ,�� ُاس �ے ��E Tے -	��� ، �ہ اS% وہ 

100000 %Sاب ہے "� ہ�ں ، ا	ے ؟ "S ںN�" ےN�Q� وہ �� E	ال -	��ے ، �ہ ، �Eے درE م	ں �ے ہ�	S	�
ں د�� ، اور �ہ ہ�ں ُان �ے دل Eے ��JI ہے ، ,	}%ف  �او�� د�	ں �	 "��:� ہے " ہ�ں" اب ُا�ہ	ں �ے "	�!  

 
^ ر��2ے وا�ے �2ے ۔ � T,�E ے� �او��ے  N	ے ہ: �	S	ں Eے ا&:%اف �

 
��ں ۔ �o� 	� 4ال� 

� �ے ُاEے ُ�%دوں �ں �� ٓاپ ا��6ن ر��:ے ہں �ہ �0	ع �ے Eُ	�� -% ٓاپ �ے �2Sہ	ں �	 ُاٹ�� �� اور �ہ �ہ  �او�
 Eے ز��ہ �� ؟                                                    ہ�ں �� �ہں ۔ 

� ٓاپ ا��6ن ر��:ے ہں �ہ �0	ع  �ا �� �ٹ� ہے اور �ہ �ہ  �ا �ے ُاEے ُ�%دوں �ں Eے ز��ہ �� ؟� 
ہ�ں �� �ہں ۔                                                                     

 
 �ٹ�� ہے اور �ہ �ہ  �ا �ے ُاEے ُ�%دوں �ں Eے ز��ہ �� T,ا �ے دہ2ے ہ��ع  	ں �ہ �0� ٓاپ ا��6ن ر��:ے ہ�

 ؟
ہ�ں �� �ہں ۔                                                                            

� ؟�� ٓاپ ا��6ن ر��:ے ہں �ہ �0	ع  �ا ,�� "0S �ں ٓا��Iرہ �� D0" ���0ے ا�  
ہ�ں �� �ہں ۔                                                                  

� ٓاپ ا��6ن ر��:ے ہں �ہ �0	ع  �او�� �� h" ��, ����%3ُ �ے ہ�6رے �2Sہ	ں �	 ڈه����؟� 
ہ�ں �� �ہں ۔                                                               
 ِان � ��	ں �ں �	�N ا�m ��م �% IE:� ہے ۔ 

2�د �ہ ہے �ہ ٓاپ  ز�+ -% ��0 دوE%ے ��� �ے �ے ا-2ے ا��6ن �	 DN�3 �%,ے ہں ، ِاEے -	را �%,ے �
� �� �RS ہے ۔ �ہ ا�0ے ہے M�dں وہ	Nے �ہ �0ے &ہ� ��م �%,� ہے "0ے ٹm ہ� ہ�رٹ �ے �	اد �

M�dع �ے و	0ے �0�2�ُ	ں  �	 &�ں ��۔ ٓاپ ز�+ -% ��0 دوE%ے " �� �� �� "! ُاس �ے  ��د��ہ
 ��� �ے �ے ا-2ے ا��6ن �	 DN�3 �%,ے ہں ، اور �0	ع اپ �� ���§ ہ	,ے ہ	Nے ِاEے ٓا�6Eن -% DN�3 �%,� ہے ۔ 

 /�%8, �RS ?دہ ہے �ہ ہ�6ر? د�E �ں ہ	�� "	 ��0 ) ا&:%اف ( �TQ �� �ہ�2 ہے �ہ ا��? ���ت �ے �ے �ہ �ہ�
ے �ہ  �او�� ہ�6رے ا&:%اف �ں �� �ہ:� ہے ؟ ِاس ���ت �� �دوE%ے ��� �ے �ے �� "�,� ہے ۔ ��د �

 %a6� ہzL{ ے �ےQ��:� ?%$ُاس  ��11ر� 	� !E Dے ۔ �ہ ہ�� ���� %�� %-  
��دb	 �J� 4�8Eے ��ں ��د �Cاہ� ��ے �b ۔                                 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

 ���ت �	 
 

 

��ر����                          
                                                           4Cر�f ا�ڈ��  

 
 "!  �ا �ے ���ے  ��� �ے �ے ُ���� ُاس �ے ���ے �ہ رو�� ,�� "	 �2�ر"ہ ذ�^ ہے۔ 

�� �"��! �ڑه رہ� ,�� ۔ ِاس �� -��� �ہ� ��Lف  �ں ا�m �ڑے در��-% ,�� "	 او-% �� "��!  �ا �ے ,�
% ا�ٹ�ے ا�m دوE%ے �ے T,�E ُ"ڑے ہ	Nے ,�ے ، �ہ S �2 آٓ�ت ,�ے ۔ �ہ�ں,�� اور ِاس -��� �ے ا��ر �8

% ِان �8�2 ��زوں �ے T,�E ,�ے ، و)%ہ ۔ S ےN	ڑے ہ"ُ 
 

% ، و)%ہ ، ��م �% رہے ,�ے ، "	 �^ رہے ,�ے S ، �2 ٓا�ت8� !E 2ے �ہJ� ے%Eں دو0ے ُا�ہ"
وا�ے �M	ں �	 ���� ��ہے ۔ �ہ �8�2 ٓا�ت �%ے 3%�! ٓا رہ� ,�ں ، "	 �Qے �� "��! �ڑه رہ� ,�ں 

ں در�� �ے ذر�Yہ Eے  �ا �ے ,�� �� "��! ,ہ% رہ� ,�� ۔ � !" 
 

��, ����IE ےE ح ���ے ا-2ے روح%G دہ�E ےEُا 	رہ� ,�� �ہ " ��Iح ���ے د�%G دہ�E ا�۔ آٓپ �ے ِاس   
ں Sے �ہ �	ں  �ا �ے���ے �ہ رو�� د? اور �	 ں �ں ِاس �:�ب N�" T�6E ٓاپ �Y� -ڑه2ے �ے 	ے �Q��:�

�ہ:� ہ	ں ۔  "���ت �� ��ر�$%? " �	   
                                                                           pے �4زNرا  
 

 ���� 
0DراE �:Eے ��L ���ت �\, �  
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 ���!�	 � ��� " ���ت" را��	 �ے   

 
 ���&ہ 

ہ�ں ٓاپ ا89	 ا&�� ���ت �4E� 4 �/�ے   
 )��4ن ا��� �ہ�ں �� �/�� 

  
 واZq &�ت 

 �2ا �	 �m����Cدار� ���ے �ے و��#ہ ���ت 
 ��ا�Nں 

 Qہ� �ے و�Qے 
!5ہ8� �� �ہ ہ4��   

 ���Q)4���5�4ر) �9  
 ر=� �ے دا�Nں �5�[ 

 �2او�� ا89	 42اہr �4 ٓا0/�رہ ���� ہے ۔ 
 ���!�	 � ��� " ���ت" را��	 �ے   

 
�? ز���S �ے �ے ���ت �� ��ر�$%? �ے ��رے �:� رہ� ,�� ۔ ُاس �ے ��E	ں a3^  �او�� ُ���ے ا�

 ^aN�� ُ���ے د����� �ہ �L� ، ں�ے در��ن b%ق �ہں " �N�Qے "��ے" ، "0ے اب ہD ِاEے ر��:ے ہ
 �L� ,� ہے اور	رہ� ہ %� ]����Q " �%,� ہے "! �ہ ا��? ز���S �ے �ے ���ت �� G%ف M	ا�ہ -

ں ���ت �� G%ف ا��رہ �% رہ� ہ	 ,� ہے ۔ "���60 ��"! �ہ " "��ے� �S�ں �ت ، ِاس ز�	دو�
�ے G	ر -% ,%"6ہ �ے RSے ,�ے ۔ ) �N�Qے "��ے" ( ���ت ��b:ہ" ا�$%��? �ں   

�ل �ہں ,�� �ہ ز���S �ے �ے   �N	� ُ���ے +I� ، ���6E ےEں ِا"!  �ا �ے ُ���ے �ہ د����� �
JY, ٹ�	ں �� "�	اور �ہ�ں ,m �ہ ُان �ہ �JR0ہ �M h� m, -ہQ2ے �S �6ت �ں ���ت Eے �:XJY ٓاد�

 �S 	ہ ہ� TQ� ہ�ں� !" �S 	ہ !aE �� ا�E �� ں	S	� ں، �ہ T�6E ۔ ِاس )cJ ,%"6ہ �ے �:�N¦ او�3ت �
%و�� "  �ا�� ��د��ہ� "�� �� ، �6	d	&�ت �ے ��0 ��� &�د �ں Eے �JI:� ہے "0ے �ہ �

Jے زہ% �� ���2� ہے "	 �	S	ں -% ، �E�a:3 %- �N�QEت اور ����۔ ا��ه%ے �ں -��I2 "�,� ہے ، اS ہ�
� ر��:ے ہں ۔ ، اور  �او�� �ے �\�}� -% J6Mہ ٓاور ہ	 رہ� ہے ۔ az� ےE ے ُد�6+ ِاس� �ا���0  

� ,�� "!  �او�� �ے ُ���ے �:��� " ���ت" ُ���ے ���E�L	ں -ہJے S د�� DJ& ص�  XJY:� ےE ، " ہ�
�6ت �	 �M}^ �%�ے �ے ��% ِاس �� ,%"6ہ �ہں �% IE:� ۔�	�N ٓاد�� ِاJY, �� ں ُاس 	اہ �ہ  " س �

% �	زوں ہے۔ ( �Y3ے �ہ واE دہ ,%"6ہ�E �� ا	ے رو��6 ہE !aE �6ت �ےJY, �� ں	 �ا ٓا��Iرہ ٓاد�
� G	ر -% ُا س �ے ��م �� ,\0D �%�� ہے اور �ہ )cJ ,%"6ہ ، �� ,%"6ہ �%,� ہے�ہ Eں در�� ہ6

"! �ہ ���ت Eے �:XJY �ڑ? ,�	�% ,m -ہQ2:� ہے۔ ��6  �ہ� �ڑ? )b cJہaE �� �6! �2:� ہے   
ں ُاEے ���ٹ	ں �S "	 رو��6 ہ	ا اور -�% ہG ^6I� D	ر -% �ہ 2��6Eے �ے �2� ا�%ات -% )	ر �%�ں �

ں ��� " "���60 ���ت " �ں "ہ�ں ہ�6ر? ا��? ���ت �G ^\:0	ر -% �ٹ�� ہے۔ Sے �� � �� �S ں	ٹ���
�M}^ �%�ے �ے �ے ِاس دن  �او�� �� د-Jہ+ �ے G	ر -% " "���60 ���ت " ، ِاس �� ��ر�$%? ، �� 

 ہ�6رے d%ور? �6	�ے  �ے �ے۔ 
 

 ���&ہ 
 

�ے ��رے �:� رہ� ,�� ، �ں " ا��? ���ت �� ��ر�$%?" ا�m دن "Iaہ  �او�� ُ���ے روح �� ���ں،
 �او�� �ے �2�"ہ ذ�^ TQ� !�%3 ا��Lظ �	 }Lے Eے او-% ُاٹ���� ,��۔ ا-� ^aN�� �2	 �a�%\, ادهے ا�e �ے 

 �L� ہ"	, ?%�ول �� ۔ " ���ت" ا�E�a:3ت �ں �a� ف%G ��  
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V-3  :20%س  1  
ں ,6z^ �% �ے ٹ�ہ%ا رہ� ,�� اور وہ � �"	 ُاس اJSے ز���ہ �ں �� b%��ن ,�ں "!  �ا �	ح �ے و3

ں �8:� ,�ر ہ	 رہ� ,�� "E %- h	ار ہ	 Q� ےE ہJEں -��� �ے و��" T�2 ٓاٹY� ے ٓاد��E ڑے	�, %�
" ۔   

 �L� ے� �او��ے "��ے"  N�Q� " �Eے " ���ت" "	 �ہ�ں ��L �ے ��رے �%ے T,�E �%,�و �%�� �%وع �
 ��:UJ ہے "0ے -	�h �ے ا��? ز���S �ے �ے ���ت �ے �:����IE XJY ,��۔ 

  9: 10رو�	ں 
	ع �ے  �او�� ہ	�ے �� ا3%ار �%ے اور ا-2ے دل Eے ا��6ن �Nے �ہ  �ا �ہ اS% ُ,	 ا-�2 ز��ن Eے �0

 ���" ,	 ,�	 ���ت -�Nے �S۔�ےُاEے ُ�%دوں �ں Eے ِ"  
 �ں ا��Lظ �ں �ہں "��:� �ہ اS% ُ���ے رو�� �ں ِاEے "�ب �%�� ,�� �� �G �0%ح ِاس ��رے �� 	"

%ا  �ل ہے &a%ا�	ں �ں ، � ، ��Iد� 	وف �%M ے۔ او�ے�, UJ:�� ر وہ �S�ُ���ےِاس ز� �او�� 
� "  ا��? ز���S �ے �ے ���ت" Eے " "���60 ���ت �ں "�ں �2�ر"ہ ذ�^ ��م �ں S ف �ے%G ��

 "0ے ہD ُاس �� a���%b%دار? �%�ے اور  �او�� �ے 3	ا�+ �	 �ہ ,	ڑ�ے Eے �M}^ �% ,ے ہں ۔ 
 
 

  �:�5  :19  
��� ��0 �	 ,	ڑے �S اور �ہ� ٓاد�	ں �	 6IM	ں �ں Eے -" h	 �	�N ِان ��	ٹے Eے ��	ٹے " 

 �S ےN��IE اور �S ُان -% &6^ �%ے 	" +I� �S ےN�وہ ٓا���6E �� ��د��ہ� �ں E !Eے ��	ٹ� �ہ
D دے �S وہ ٓا�6Eن �� ��د��ہ� �ں �ڑا �ہ�Nے �S۔JY, �Iُا� "  

ہ	ں �ے ِاس ز�+ -% ، ا��? ���ت �ں �ے �0z	س �� �ہ �ہ�ن ٓا�6Eن -% �	گ ,�ے "2ِاس �\Vے -% 
اS%�ہ ُا�ہں  �ا �M}^ �%�ے �ے�ے ، دوE%ے ��� �ے �ے �0	 ع �ں ا-2ے ا��6ن �� ا3%ار �� ۔ 

� ,�� ۔ S ����IE %- ر	G cJ( م�� �� �S ����IE m, ہ�ں� 	� TQ� ے ��:60ہE ���- ہے �� �ہ �,�Q� 	� ٓاپ
�ہ �	گ "2ہں  �ا �ے ��م �	 �ت �	 �M}^ �% ,ے ہں ۔ �ہ �ہ ٓاپ ���ت �� د&� -ڑه2ے Eے ا��? ��
� ,�� ُا�ہں ٓا�6Eن ��S ����IE %- ر	G cJ(  �6نEوہ -�% ��� ٓا +I� ہے ، �S ٹ� �ہ�	ں ��� ���د��ہ

 �Mد��,� G	ر -% ا�m واM�  �ا �ے &ہ� �ے و&�ہ -%�	�Iہ ُا�ہ	ں �ے �	ں؟ ! ���ت ��b:ہ ! �ں ہں 
� G	ر -%Eم  در�� ��, �2�Iے وا� ,�%�ہ ہے ! ُا�ہ	ں �ے ِاEے �ہ ���6E اS%�ہ  �E �0�ہ ! واو ، �

 ��, �Y� رًا	b ں" "! ُ���ے ِاس �ے	� " ��, �RS ?د T�6E �� 	� ��� mل �ے ا�	Eر h�	- !"
�+ IEے۔ � ,�� ,��ہ ُاس �� روح ���ت ��b:ہ ٓازاد �%ا�"�a, ���60ہ� Eے   

5:  �%�5:�	ں  1  
�ت �ے �ے ��Vن �ے M	ا�ہ �� "�Nے ,��ہ ُاس �� روح  �او�� �0	ع �ے دن ���ت "D0 �� ہ

" -�Nے۔  
�ہ وہ �0	ع وہ "��:� ,�� -	�h �ہں ��ہ:� ,�� �ہ �ہ ��� ا��? ز���S �ے�ے ا-�2 ��� ت �	 ��	Nے، 

�Iن �� G%ف رE:ے -% "� رہے ,�ے ۔�ے ا��Iر �%�ے �ے ا�  
 

 4E� 4� ت��ا&�� � 	ے ہ�ں ۔��� ٓاپ ا89�/�  
 

�ہ ا�m ��� ا��? ز���S �ے �ے ا-�2 ���ت �	 ��	 IE:� ہے ، �I+ �ہ ِاس G%ح ��aN^  واd/ ہے 
ٓاپ ا��? ز���S �ے �ے ا-�2 ���ت �	 �ہں ��	 IE:ے �ہں ہے "0ے �ہ� Eے �	گ E	�:ے ہں ۔ 

	�Iہ ٓاپ �ے ا-�2 روح �ے �Rے E%ے Eے -�ا ہ	�ے �ے �Y� �2Sہ �� ,��۔ � )D2ہ$�ر اور  ہS !E
0ے ہD ا��? ز���S �ے �ے ا-�2 �	گ E T��ُے -	��:ے ہں �ہ ) �6�ور ہں "0ے ��aN^ �ہ:� ہے �

�ہ �	گ ِاEے ُا�ٹ� �% ,ے ہں �ہ �0ے ُا�ہ	ں �ے ا��? اور �ں ُا�ہں �:� �I�ُ ہ	ں ���ت �	 ��	,ے ہں 
 �� ^{�M 	� �S�ل ز�� � mر �%�ے �� ا��Iع �� ا�	ے وا�ے : ہے ۔ �ہ�ں �0�%� |�%N�b ٓاپ %Sا

� ہ	 دE:ے�ے 2��Eے �Nے RSے ,�ے S ا��ام �ہ� ��� DJ�ُ� ے، �� �0	ع -% ٓاپ �� اور �0	ع �ے �
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اور ٓاپ ا-�2 ا��? ���ت �	 ��	 د�ں Sے ا��6ن ، �� ��رے "��� ، ٓاپ �ے �ے ا��0 �%�� �ہ:% �ہں ہے ۔ 
�I� ے ا-�2 ��مE ں�ت �� �:�ب �M ��  $ے ۔ �%ہ�	ے ہI�ُ %" �ہ ُاسل�	ل ہے " ,�� � m0ے �� ا�"

ِاس �ے ہ68ہ �ہ �0ے ا�m ��� ا-�2 ا��? ���ت �	 ��	,� ہے ۔ ہ6ں 2��6Eے �� d%ورت ہے 
 ا��6ن �� ا3%ار �� ا&�ن �%�ے �ے �ے ,�ر رہے �ہ �0	ع �	ن ہے ۔ 

 
ہے  S	اہ� �ے T,�E ، �ہ  ِاس N�Eٹ -% �	و? ���ت �� ��ر�$%? ��م �ے G	ر -%، &�ں �%,�( 

Jہ Eے �Rے E%ے Eے -�ا ہ	,� ہے Eہ �ے و�ے و&� �0ے ��� �� روح &ہ� ۔ �\\M mہ ا��
ں �ہ�ں ِاس E! ٓاپ ِاس �ے رو��6 ہ	�ے �	 �0z	س �%�ں Sے ۔ اور اS% ٓاپ ,	"ہ دے رہے ہں ہے �

 �S وں��IE ں�Nٹ �ے ��Iے ہ	Nے �Mے "�0 �ہ ٓاپ �JY	��ت �	 �	و? �ں Eے �� ِاس TQ�E �	 �ہ
ں "��:� ,�� �ہ �ں ��z 3�رے ���ٹ	ں �S ، ,�%�ہ �� و"ہ Eے ۔ �ں Eے IE %� ^{�M:ے ہں �

�0	ع �ے &ہ� ، �ہ ا��? ز���S �ے �ے ���ت �ہ� ٓا�Eن ہے �% رہ� ,�� دا ^  �ہ  �ں  �او�� �%ے دل
! -% ,���X �%,ے ہ	NےJ{ ہJEے �ے و�%� DN�3 	۔� ��% ,� ہے ، اور ���ت �� ہ%  ��م�ہ ہ% و3

 D03 ?%Eدو XJY, �� ے ��0 ��� ��مE !��" ?ہ�6ر 	ں �� "	ر ? ���,�E �ا��? ���ت �ے &�وہ �ہ
0/ �� ��م ہے �ے T,�E ہے ۔ � %- !J{ ?��6م ا�, ?%Eں دو� �S�ں اور ِاس ز��TQ ہں "+ �ں ���,

�ں �% ,� ہے۔ ں "0ے ہ�M Dہ �:ے ہں �� �0/ �� ��د Eے ِان -% ��م �%,ے ہ& ^aN��  
 

 )��4ن ا��� �ہ�ں �� �/�� ��E ۔ 
 

��aN^ واd/ ہے �ہ �0	ع �ے وہ �� "	 �2Sہ  �ا �� ��3	ن ,	ڑ�� ہے اور  �ا �� ��3	ن ,	ڑ�� �2Sہ ہے ۔ 
 ��3	ن �ہں �% IE:� ,�� ۔ 

  3:  8رو�	ں 
 " �Y�%� م�� 	ے "وہ  �ا �ے �� ��2Y ُاس �ے  "D0 �ے E !aEے �6�ور ہ	 �% �ہ �% �IEِاس �

ں �2Sہ �� ا-2ے �ٹے �	 �2Sہ ٓا�	د "D0 �� }	رت �ں اور �2Sہ �� ����%3ُ � D0" %� ¦�ے �ے ��
" E�ا �� DIM د�� ۔   

  39:  13ا&�6ل
 " mے ہ% ا�E !E ے ,�ے ُان:IE 	ں ہ� �ے ��&§ "+ ��,	ں Eے ُ,D �%? �ہY�%� �� ٰ�E	� اور

" ے ��&§ �%? ہ	,� ہے۔ ا��6ن ��ے وا� ُاس �  
 

 ��, �:IE ں دے، )�ہ ,Lzہ ہے ، ����6 �ہں ( ِاس G%ح ہD د��I:ے ہں �ہ اS% ��3	ن ہ6ں ا��? ز���S �ہ
) �2Sہ(��3	ن �	 ,	ڑ�� ہ6ں �ہ ��� د��2�I ��ہے �ہ ��3	ن ، �� �2Sہ ، ا��? ز���S �	 �ہں ��� IE:� ۔ 

	�Iہ ہ�6ر? ا��? ز���S ہ�6ر? ا��? ز���S �	 �ہں  	د ��	د ، � �:IE ���0	ع �ں ہے ، ) ,Lzہ( �
 ��3	ن �ں �ہں ۔ 

"h �ے ا��ر روح ٓا �2S �:IEہ �%�� �ہ% �Mل ، ُد�6+ �ے �ے �ہ� Eے دروازوں �	 ��	ل IE:� ہے 
"	 ُاس ��� �	 �0	ع �ے ا��Iر �%�ے �� aE! �2:� ہے ��0 �	 �ہ� ز��دہ ��3	 �IE %:� ہے ہے اور 

�ہ �� �Mہ ہے " �	ں" �ہ �� a�ُہ ُاس �� روح ِاس �6	�ے �ں ��ر�ے وا�� ہ	 IE:� ہے۔ ,aI% ۔ 
��� �	 "�a, �� D0ہ� �ے �ے ��Vن �� G%ف �	ڑ د�� ,�� ,��ہ وہ ا-�2 ا��? ���ت �	 -	�h �ے 

�ہ اS% ا��R� ��� m روM	ں ُ���ے �ہ�ں دا ^ �%�� ��ہے ( ��	�ے �ں �ہ Sِ%�ں ۔�G ^6I	ر -% 
Jہ Eے �	ل IE:� ہے Eے Eروح ا��0ن �ے و m,� ہے ، ا�	ں ہاور �0	ع �� ا��Iر �% la3  �:IEہ �
 �ا "��:� ہے �ہ ُاس روح �ے ا��0 �� اس ��� �ے �0	ع �� ا��Iر �� ۔ ِاس �� �ہ �JV! �ہں �ہ ہے ۔ 

) �ہ�ں b%ق ��8ن ہے ۔   
�Y� ے �ے�%� ^{�M 	� %�	�, ے ِاس� �او��ے "( ،  E ? ��� ُاس ���ت�ں ا�h -% ہD ��م �%,ے ہ

�S�zJ& �� ت ( ، �N	ں ��! ہ� T��ُ ےE �ں ٓاپ �	 �	 ��	� ۔ " �	ں" ا-h �ے ��م �ں �ہ�
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 mے ہ� ا�Jں " -ہ	��� h	 �a, ���60"ہ� �ے �ے ��Vن �� G%ف دے �I�ُ ہ	ں -	�h �ے " �
	ں" �ہ�ں ���� ( ۔ �	ں �	ڑا � ") ے ٓا��Iرہ ہ	 I�ُے ہں ۔ہں "	 ِاس N�Eٹ -% �%ے �  

 
z��S روح �� ���ں،J& ن�ں ���ت Eے ا��? ز���S �ے �ے ���ت �ے در�� �S�ہ ِاس "���60 ز��

 ��, �Y� س �%�ے �ے 	0z� 	� 6ٹJت �� ہ��� %- %E ے%"0ے  �ا �ے ُ���ے د����� �ہ �%ے -�س �
�ہ�ں -ہJے ہ� N�Eٹ -% �TQ ے �ہ ڈه	�ڈ�� ,�� ۔ �ہ ہ� د��2 ,�� اور ِاس �ے �ے �ہ -	���2 ,�� �� ِاE,�� ۔ 
 ہے ۔ 

%ے T,�E ��ت �� � h-ں وا�ہ وہ ��0 �� �	 ہے  26�Sڈُان �ے �ے �ہ E	��2 " ۔  �او�� �ے رو�� �
!" "�ن IE:ے ,�ے ، ِاEے E T��ُے �M}^ �ہ �% ,ے ہ	Nے  

� ,�� �ہ �ں "��:� ہ	ں �ہ �%ے �� ��د? روح �� ���ں،S ���:� ,� ہے ُ���ے	رو��6 ہ �b�d ��
�۔ "0ے �ں ا��? ���ت �� ��ر�$%? �	 ��6E:� ہ	ں � mں " ہ% ا�	ں "��:� ہں }%ف �Mے ��

 "! %�0 �� �	 "��:ے ہں �ہ ہD ِاEے �ہ E	�V  �2%��� ہے �ہ ہD  �او�� �ے &�ں �%�ے �ے ���
ے �	d	&�ت Eے �:XJY �ہ �ہ�ں �ہ� "E	 E	�:ے ہں اب �ہ�ں �ے ��6ر �	گ ہں "��:ے ہں ، 

��ں ہں ۔ � �E ��ہ وہ ��z �6	�	ں �ں �^ ز��دہ ,% ِاEے �0z	س �ہں �% ,ے "��2ے �ے �ے �ہ
� �6	�	ں �ے ��رے رہے ہں "+ �ں وہ -%وان �ڑهے ,�ے ۔ Eدر T,�E T,�E ں �ے	�	6� cJ( ِان Dہ

���2� ہے "!  �ا �ے ُ���ے  �ہ ِاس D03 ����ت �% ,ے ہں �� ہ6I� D^ ,�	�% �	 �ہں ر��:ے ہں ۔ 
" �IJہ ُاEے "���2 ہے "	 �ہ �ہ:� ہے ۔ٓاپ �	 ِاEے "���2 ہے "	 ��م �ہں �ہ:� " �:��� ،   

� �6	�	ں �� ا}^ ,�	�% �	 �ہں Eدر �\\Mدر Dں "��:ے ، ہِاس �ے اS% ہcJ( D �6	�	ں �	 �ہ
S ں�Iہ ہے ۔ ے۔ د���2E �2:� ہے �ہ �ہ �I�ُ %� ں�  �او�� &

 ، �Y� �2 �%وع �%�ے �ے�I� 	� ن	6l� ے ِاس%ہ6ں �02ٹ%? �� �ٹ2| -% ، �ں �2009-20-12
 �L� T,�E ا��ت �ے�ہ TQ� "DIM D� " �S ں ہے د���IJہ �N�QE �	 ٓا��Iرہ �% ۔  �او�� �ہ�ں ,2\�? �ہ

M D&6	�ً� اS% ہD ِاEے ر��:ے ہں ۔ �ہ �N�QE ہ6ں ٓازاد �% IE:� ہے رہ� ہے ۔ �DI 	" ں �	گ ہ
وا-�L� h �� ا�:�ا -% ر��2ے �� د&	? ٰ �% رہے ہ	,ے ہں ۔  �ص &DJ �� �ہ�رت �	  "�	ٹے G	ر -%

2Qے وا�ے �	 ، "�,ے ہ	Nے� ?%LE ج �ے���ہ% �%,� ہے ۔ �ہ 3�س �ے RSے &  
� اور ا���m  �	 12-24-2009-�% ُ���ے S اب د��	ن � 	6l� ے ِاسEِا �او��ہ  � �IE 	0z� ں

	�Iہ �ں � ��, �I�ُ ے دے6	ںا�6Y:Eل �%�ے �ے �IM D-% )	 ر �% رہ� ,�� ۔  �  
ں �ہ �	S	ں �� دوE%ے �	S	ں Eے ��3	 �ں �ے "��ے �� �ہ� ��a6 ��2% ,��۔ روح �� ���ں، � 	��3

? �ں ,�ے �2� U{ ں وہ �2ڑول �% رہے ,�ے ۔ ، �%�ے وا�ے ,�6م �ے ارادہ�	گ ُان �� ���2� "ہ2
3�  ��ہ �ں ,�ے �I+ �ہ�ں  ��, �S �ُ���ے -ہJے ��3	 �%�2 �ں  �رج �%�� �ہں ,�� ۔ "2ہں ��3	 �ں �

 %�- +I� ، �S �ں ٓازا د ( �ہ�ں ا�m �\�م ٓا�� "ہ�ں �ں ���� دوE%ے �	S	ں Eے ��3	 �ں �ہ ,�� �ں ��
 ��, �I�ُ �" �E%ے �	S	ں Eے ��3	 �ں ہ	�ے �	 د��I:� ��2% "�ر? رہ� اور �ں �ے �	S	ں �	 دو۔ !)�

ز��دہ ,% �ہ دو �	گ ,�ے "	 ا�m �� دو ، ُا�ہں ِاس َان د��Iے 3�  ��ے �ں  ��	ڑ,ے ہ	Nے ۔ رہ� 
�ہ -	رے ہ�	م �ں ��:UJ او�3ت �ں ��z �ہ�ں اور وہ�ں دوE%ے �	S	ں �	 ��3	 �ں �% رہے ,�ے ۔ 

0ے ہ� �ں ( � ,��۔ "	 ��^ �ے ��ان �� ���2� د����N د�:,�� " �S�" �Y� س ��2% �ے	0z� ں �ے�
ں ر��2ے �� �	�N ا :�ر �ہں �� �ہ ��3	 �ں �%�ے وا�ے �D�2 �ہں ,�ے � 	��3 	�0 �� �Y3اور وہ وا

D"۔ وہ ا-�2 ہ� ��وں �	 �%ر ہے ,�ے اور وہ ر��:ے ,�ے IM D") ,�ے " �  
 

 ��دہ &�ت
 

ں ا�ٹ�ے aE" ،  �ا �ہ:� ہے Nں ٓا	!" ! ہ 	ں �	ں ا-2ے ذہ2�ہ �\G �2	ر -% ا��رہ �%,� ہے �ہ ہ6
0�z ا-2ے د��)	ں �	 ۔ ا�6Y:Eل �%�ے �� d%ورت ہے � %Sں �ہ ا	ہ �I�ُ ہ �ہہa,%� �ں �ہ�

�وں ��3�س �%�ے �� ���Nے ز��دہ ا�6Y:Eل �%,ے ، ُا�ہں ِاس �� ادرا� �%�� ,�� �ہ وہ ا-�2 � ?%Eدو
ں )cJ ��%�ہ� �S�ں ۔  ز�D �	 ر��:ے ہJY, cJ( �� �I�ُ %� ے �� ا�:��ب�M دہ ��ت �ے�E ں اس�
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ں ، �%ا ارادہ ِان �2� �ے �	�3  ��ت اور � �N�62راہ �� �او��ہ ،  I�	"	  �� �Y\	ل ��وں �	ہ	ں �
� Eے �:XJY ،  �او�� �ے �ہ� ، �	گ �ہ:ے ہں &�ں �%�ے �� ہے ۔ J��3 �� ے���IE س �ے�روح ا�\

� ٓاپ �	 ا���m ٹ�	�% �$�,� ہے ا��E mدہ �� ہ	,ے ہ	Nے اور �ہ T�6E ��2,� ہے ، �ہ  "� �N	� %Sا
�� ,XJY ا-2ے ذہ2	ں �	 ا�6Y:Eل �%�ے اور ��وں �	 ا�ٹ�� ر��2ے �ے T�6E " T,�E ���2ے" " eE ہے ،

 ہے ۔ 
�2�ہ ��م �ں ہں اور �ہ�ں )� �� �VJ	�N ا��Iن �ہں ۔ �ں ِاس E �zے ���ت ��b:ہ �ہں ,�� �ہ �0�

� "��:� ,�� �IJہ روح ا�\�س �� راہ�N�62 �� و"ہ Eے ۔ \\Mٹ% درE�- �� �او��ہ ٓاد��  � %Sا ��
 راہa���%b �� �N�62%دار? �ہ �%,� ؟  �ا ِاس �JR0ے �� درE:$� �	 ��ہ:� ہے ۔ 

ں ��E	ں اور ��E	ں Eے � !" �Y� ے ُ���ے �:��� ِاس �ے� �او��ے ���ت �� ُ���ے ا � �S�ز� ?��
ں ��ر�$%? ��رے ُ���ے �:���  � �S�ز� ?%ٹ	ں �	 ا��� ���ت ��b:ہ �ہں ��22,�� ا��� وہ �� ?%�ہ �

ُا�ہں ا��� ���ت ��b:ہ �ہں ��22 ,�� ۔ ِاس �� �ہ� ا��Iن ,�� �ہ �ہ�ں ,m �ہ ِاس دن ,m دا ^ �ہں ہ	 ا,�� ۔ 
ں  �او�� �� �26	ن ہ	ں�!  

 mے ُ���ے ا��ہ�ں �ہ� Eے �0�z "	 �ہ  �}� &�م ہے ۔ ��2% وار �}ہ Eے �%وع �%�ے د��
اب ِان �ں Eے �TQ �	گ "	 �0:ِ% �%گ ہں "	 �0:ِ% �%گ -% ا3%ار �%�ے -% ا��6ن ر��:ے ہں ، 

ں �ہں وہ �ہں Sے � ���M �� ہ �ہ�ں ُان �� ا3%ار �%�ےI�	�ہ �	�N وا�Y3 ���ت ��b:ہ �ہں ,�� �
 �S�ں ,�� ز�ں �	a, �N���J �ہ� ، ^{�M رہ�Iے ��ٹE �2ہS ے� D03 �0� ں� �S�ں �ے ا-�2 ز�	ُا�ہ

+ �%�ں �ہ دو�	ں �ہ دو�	ں ��%��ت ا�m دوE%ے �ے m� T,�E ر�| �ہں ہں ۔ �ہں �� ۔ \� Dہ %Sا
� ہں -�% ہ6ں ُاس ��� �	 ��ر د��2 ��ہے Eت در�� b ہے ِاس �ے �I�ُ �2� 	� ا3%ار 	ے "Jرًا -ہ	

ے�	E ں ۔اس ��رے!"! وہ �2Sہ �� �	�3 ر��:ے ہ  
 ��%� ^{�M رہ�Iے ��ٹE �2ہS ) ع	ہ �0� �Y� ن �%�ے �ے�ٓاپ �� ��0 دوE%ے ��� �ے �ے ا&

ں ���ت �	 �,� ہے ۔ ) �	ن ہے � D0"% د�:� ہے ۔� �2� 	ع ا��0ن �ے ُد�6+ �ے دروازوں �	ہ ��2 �� 
� +I	S	ں �ے �ہ�2 �ہ ٓاپ �	 �\�2S �2ہ Eے ��ٹ�Iرہ �M}^ �%�� ! �%ے  �ا ��ہ:� ہے �ہ ہ% ا�m ا��0�

�� ا�ہ�,� ���	ں �ے ) ٓاپ �� دوE%ے ��� �ے �ے ا3%ار �%�ے �ے �Y� �ہ �0	ع �	ن ہے ( ہے 
Jہ ٓاپ ا��? ز���S �ے �ے ���ت �ے �ے ���ت ��b:ہ ہں ہں ۔ Eو ��, /dوا h�	- : ے� �S�? ز��ا�

Jہ Eے ہے ۔  �ے ���ت ہ�6رےEے و� /Jہ Eے �ہں �IJہ �0	ع �0Eا&�6ل �ے و  
	ں :JS2  :16  

� �ے ا&�6ل Eے �ہں �IJہ }%ف �0	ع �0/ -% ا��6ن ��ے "Y�%� ہ "�ن �% �ہ ٓاد��� ���  	,
0/ -% ا��6ن ��ے Eے را�a:Eز Eےرا�a:Eز ٹ�ہ%,� ہے  	د ��� �0/ �0	ع -% ا��6ن �Nے � Dہ ہ��,

� �ے ا&�6ل Eے �	� �N	�N �8% را�a:Eز �ہ ٹ�ہ% ٹ�%�ں �ہ �Y�%� ہI�	� �ے ا&�6ل Eے ۔ �Y�%� ہ
" ے �S ۔   

 -	�h �ے ��3	ن �ے ��%�ہ �ے ، �� �2Sہ �� &�م �	"	د�S �ے �%&hI ��ت �� ، ٓاپ �	 ��Q,� ہے ۔ 
	ں :JS5   :4  

Jہ Eے را�a:Eز ٹ�ہ%�� ��ہ:ے ہ	 �0/ Eے ا�| ہ	 " Eے و� �Y�%� 	" D,ُ ےE ^lb ے اورRS
" �z%وم۔  

 cJ( ےE ں�� 2��6Eے �� )�VJ "ہ�ں ا��? ز���S �ے �ے ���ت �ٹ�� ہے وہ ہ�6ر? E	چ �
ں ۔ �ں -�Eٹ%ز �	 �	S	ں �	 �ہ:ے ہ	Nے �I�ُ +Eُ ہ	ں  ��ت ِر2Eے �� ا"�زت د�:� ہے � D2ہ وہ "ہ�

	ں �ں Eے�2Sہ �	 ��ہ% �ہں ���I:ے S�وہ ا-�2 ز� %Sے اS ںN�"،  ے ���ت"	 ا��? ز���S �ے �
Jہ Eے ہے ۔ Eہ:� ہے �ہ ا&�6ل �ے و� ^aN�� ِاس Dے ہR� ں ، ِاس,�6م �2Sہ �% I�ُے اور I�ُ %Sے ہ

D �ے �X��V وہ JY, �,ں اور ا-�2 ذا	ں �ں �2Sہ �	 ر��:ے ہS�ا-�2 ز� 	ں "-�Eٹ%ز �	 د��I:ے ہ
 ِاEے ����2 �ہں ��ہ:ے ۔ 

ے �	E ِاس ��رے!  
 

Jہ ���ت  �ا�Eدار? �ے و%a���%b �  
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Jہ ،  �او�� �� a���%b%دار? ) ���ت( �ہ�ں ا�m دوD03 ?%E �� را�a:Eز? Eں �ے و	��� 	ہے "

Jہ Eے ٓا,� ہے Eے �ے و�%�!  
 

  Y�2  :25\	ب 
ں ُا,�را اور دوE%? راہ Eے " � %�S ا-2ے 	وں ��8ہ ��� "! ُاس �ے �3}M�b !Mرا /:G �Eِا

 �� 	, �� �" ا&�6ل Eے را�a:Eز �ہ ٹ�ہ%? ؟ُر �  
 !Mرا ) %�S ۔ ) اور ُاس �ے �� ^{�M 	� ر -% "���60 ���ت	G ے ا"% �ے�  
  17:  8�6	ع 

0� ہ	 �S ۔ " � %G�  �� �او��  !E ں ہےc\b را�a0� !M اور ":2ے اور وہ �ہ% اور "	 �TQ ُاس �
ں Sے ۔ ِاس Q� ے:" !E ں وہ	ں ہ� %�S ُاس �ے T,�E ُاس �ے 	I2" 	� وں�ے �ہ ُاس �ے ُان �3}�

" ہD �ے ���� ُ���� ر��� ,��۔  
Jہ Eدار? �ے و%a���%b �2-ہ اJEں �ے و	ے اور ا-2ے ���E ہJEا -% ا-2ے ا��6ن �ے و�ح �ے  	�

 �� ^{�M 	� ے "���60 ���تE ) ں ,�ے� %�S ُاس �ے 	ے "� !E ا�ٹ�� ��م ۔ ) اور ُان !E ہ�
Jہ Eے ہD راE:�ز? �	 �%,ے ہں ۔ ا،س �ے �ہEدار? �%�ے �ے و%a���%b �� �او�����60 �ں  " ،

 ���ت �� D03 �	 د��I:ے ہں ۔ 
ں ��م �ں &�ں دو را�a:Eز? اور���ت �	 ���ٹ �I�ُ ہ	ں ، � �� D03 ں ِاسI+ ٓاپ �ے دور ��

ں Sے ؟ �0ے ٓاپ  �او�� �	 ا-2ے �ے ا��0 �ہ2ے �	 ر��"���60 ���ت �ے ��رے �� ہے ؟   
 

%ے روح �� ���ں ، � D,ُ ہI�	� �N	0%ت �%,� ہ� 	ہے، ٓاپ � 	a�	  ٹ��� mر? ا�	lM ?%�
ا��0ِ اس �ے ہے �	�Iہ ُد�� �ے �ے )% �6Y	�� �%��ت �	 �,� ہے ۔ �%? lM	ر? �ں رہ�2 ہ	 ۔ 

ُد�� :UJ دل دے �I�ُ ہ	ں ۔ �ں ٓاپ �	 ُد�� Eے ��ٓاپ �	 ا-2ے ہ�,�	ں �ں ,���� اور ر��� ہے ۔ �ں �ے 
� �QE  	��	ر,� E T��ُے �2:� ہے ۔ �ے ��را�ے ہ68ہ �ے �ے�ہں ہں ۔ � XJ  ےE ا��0ن 	ہ "�

� ہے �TQ �ہں ہے ۔ S [ �%,� ہے�	"ہ ہٹ��ے �� �	ٓاپ �� , T,�E 0:$� �ےN�� ن�V� %- D, ہ� +I�
�? Eے، }2� U�E ?ے ���I^ ��م �ہں �%,� ہے ۔ , ���8�%	ں Eے دور ��ر -ٹ �%,� ہے ۔  ہ%��ُد�-

 رہے ۔۔ �%�� �$�ہ ۔ ا-�2 �%�� �$�ہ T��ُ -% ر��	 ۔ 
 

� ۔ �ں ا�m "	ڑے �	 "��:� ہ	ں � ^{�M ں�ہ وہ� �	گ ہں "2ہ	ں �ے ِاEے ا-S �2	�ڈن ُ���3ت �
ہ���Q2 ,�� ۔ �	 ہ	Eٹ+ �	 �\��ن - 08/13/9"2ہں  �او�� �ے G	���b ا��ه� Eے �h" ��, ���Q �ے 

�� G%ف "��ے �ے ) &�3ے( S	�E Uے bٹ ��ل �ے ��ان �ں رہ:ے ہ	Nے ُا�ہں ا�m  �ص a�3ے 
� ,�� ۔ S ���:� ے� �S 	ہ �� D�M h� ڑI�� ���b	G ں �:��� �ہاور �ہ �ہ ُا�ہں  �او�� �ے �ہ�ں ,m ُا�ہ

�ہ �%ے �ے &�ں س �ے &�ں �� ,�� ۔ ، �ہ ُاس �ےُان -% &�ں �� ,�� "h -% ُا�	S	ں �	 �ہں �:��� ,�� 
� �ے ��3^ ��2,ے ہ	Nے ُاس �� ہے �ہ ��LM ےE ہJEدار? �ے و%a���%b �� h-ا 	ا-�2 ُد�ہ+ � �او�� 

� ُا�ہ	ں �ے ٓاد�� �ے �ہ� �ہ ُا�ہں ا-2ے ��رو��ر �	 ��	�� ,�� -[ �%�� ��ہ:� ,�� ۔ ,�	�% �	 �
ں �ہ� �ہ ُا�ہں �ہ�ں "��� ,�� ۔ �	�N ا�:��ب �ہ د��  �ا �ے ُا�ہں a���%b%دار? �ہں ��۔ � �S�وہ ِاس ز�

ں ���ت ��b:ہ ,�ے ، ����E ^aN�� ^I رو���M اذ�� Eے �N�Qے RSے ,�ے ۔ � D0" ، ز ,�ے�a:Eوہ را
Jہ Eے�ں �2� �	S	ں �� ���2� Eں �ے و	ا-2ے ��� 	ے"E ہJEدار?  �ے و%a���%b �2-ہ  ، ا:b�� ت���

" ہ	�� �ہں ,�� �IJہ " ا��? ز���S �ے �ے ���ت ��b:ہ" �ہ ر �ہ ِاس دور �ں رو��6 ہ	ا ۔ او، �2ے ,�ے
ں ���ت ��b:ہ ��22 ,�� ۔ � D0" ز ٹ�ہ%��۔�a:Eے راE ہJEدار? �ے و%a���%b ہ:��S �2-ا-2ے ا��6ن اور ا!  

� ,�� ؟ � �0" ُا�ہ	ں �ے ُا�ہ	ں �ے �" ��, �ے  �او�� �� ُد�ہ+ �J:� ِاس ��ر�$%? �ں ��2J �%وع �
�%چ Eے ��ہ% �I^ ٓاو، �m2۔ ، �m2۔ وہ ,+ ���8	ں Eے ا-2ے ٓاپ �ے �ے رہ��N �	 ر��:ے ,�ے " ہے

وہ S	�ڈن ُ���3ت �	 اہG D	ر -% -%و? �%�ے �	 �%وع �%�� ۔ �m2۔ �ے �Y� " روح �� ��وں " اور 
Eے د�IE TI:ے ہں ،  �او�� ُان �ے  اور "0ے ٓاپ ��م �	 Eُ+ �ے �ے -ڑه2ےر�T رہے ,�ے �m2۔ 
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"	 ��0 وہ  �او�� �	 ُان �ے XJY, T,�E ر��2ے �� ا"�زت دے I�ُے ,�ے T,�E �ہ�  	ش ہے۔ 
!Iہ �ہ  �او�� ��,�	�� �% دہ ہے ا��0 ِاس �ے ہے �	�دوG ?%E%ح Eے �ہں ٓا,� ۔   

	ں �	 د�2�Iے �� d%ورت ہے �ں �ہ �ہ��� �:� �I�ُ ہ	ں �	�Iہ zہ �ہ�ں را�a:Eز? ، ���ت ہے ��0
Jہ Eے Eے وE دار? �%�ے%a���%b �� ٓاواز �� �او��ں  ں ٓاIE:� ہے ۔ "	 ِاس دور �� D0" ہ� "

�2�I ��� اہD ہے ۔ " ا��? ���ت �� ��ر�$%?" �� ��ر�$%? �ے T,�E T,�E " "���60 ���ت E 	�
	ں �ے �ے �ہ �2��6E اہD ۔  دو�	ں �	 ِاس ٓا %? د�	ں �ے دوران ِان �ں �2Jے �� d%ورت ہےz0�

d%ورت ہے "	 وہ اب ، ِاس  اور ُا�ہں ُاس �ں دا ^ ہ	�ے �� �او�� ا-�2 ُد�ہ+ �	 � رہ� ہے ہے �ہ 
^ �	 ��% Eے ٓازاد �%ا�� ، �	S	ں �	 ُان �ں "�ر? رہ�2 دور �ں �% رہ� ہے ۔ Nا%Eے ا� �او��  !"

ں ۔ "! وہ ُان �"	  �او�� �% رہ� ,�� ۔ ,�� N	ڑه� ہوہ ���I^ ا��0 اب ہے ۔ ں "�ر? �ہ رہے ، ���ں ٹ
	ں �	 ِاس �ں "�ر? رہ2ے �� d%ورت ہے ۔ zاب ا-�2 �ے داغ ُد�ہ+ �	 ٓا��Iرہ �% رہ� ہے ، �0

! �او�� &�ں �% �I�ُ ہے �ہ �TQ ِاEے "��:ے ہں   
	ں �ے G	ر -%  ںہ6z�2�I دو b%ق را�a:Eز�	ں �	، دو b%ق ���,	ں �	 ، �0E 	� ہ ر��2ے�zJ&

Jہ Eے ا��? را�a:Eز? ہے۔ Eے و� /ِاس ز�+ -% "� D0	 a6� ،% دو ) ا��? ���ت( �a6% ا�m �0	ع �0
� ِاس "	ڑے �ں، �ں �ے �2Sہ� �ے ��رے ���ٹ �ں ���ت �ے �ے "���60 را�a:Eز? �	 ر���2 ۔ �

	ں �ے G	ر و�� �ہہ �I�ُ ہے "0ے  �ا! ���� ٓاپ اور �ں �ے �2Sہ �ہں ہں �I�ُ ہ	ں ؟ z، ہ6ں �0
اS% ُد�6+ ہ�6ر? ٓا��I	ں �	 �2Sہ -% �%�	ز �% �2S!(  �:IEہ -% �ہں( -% ُد�ہ+ -+ -% �%�� �$�ہ ����2 ہے 

ں دو�	ں -% �%�� �$�ہ �%�� -�% ہD ُد�ہ+ -+ -% ���a �%�ِ� �$�ہ �ہں �%�ں Sے ہے ، � �، ا�m ہ� و3
08� �M}^ �$�ہ ُد�ہ+ -+ -% �%�� ہے اور �2Sہ -% �%�او�+ �%�ِ� ! �� �I+ ہے � ?%Eدو 	ہ ��$� �ِ
 �%�� ہے ۔ 

 
 ��ا�Nں ۔ 

 
�ہ ُا�ہ	ں �ے ,%� �%ے -�س ا�0ے �	گ ہں "2ہ	ں �ے ُ���ے �:���  �ا E�اوں �	 رو��2 ��ہ:� ہے ۔ 

�ہ وہ 	�:ے ہں �ہ�ں ,m �ہ ��E TQ% د�� �	�Iہ وہ ِاس Eے ُ�ڑ�ے �ے �Y� وا-�2S hہ �ں Sِ% -ڑے۔ 
ں Sے N�" ں� D2ہے "ہ �I�ُ �" �� ?ں ��2د�ہ ا0b	س ��� ہے �	�Iہ ۔ �	�Iہ ِاس G%�\ے Eےُا�ہ

ٹ� ہے � �QE �� �او��ع  	ں �ہ �0اور �ہ �ہ وہ ُان �ے وہ ا-2ے دل �ں ِاس ��2�ُ �	 ,���ے ہ	Nے ہ
Jہ Eے ٓا,� ہے ؟ �ہ�ں Eے �ہ ہ�6ر? ا��? ���ت �� ,�	ر ہ�6رے ���	ں �ے �ے �%ا۔ Eہ �%چ و� ��

E m�%z, �� hےہے۔ Jد ا�	ے ہے ، ��  E m�%z, �� ہJEں �ے و	روح ��� �� £��E ڑے� ��ہ
"!  �او�� �ے ، ُ���ے ��E	ں a3^ ��د ہے ا��? ز���S �ے �ے ���ت �ے T,�E واہ واہ �	 ر��:� ,�� 

 �%ے T,�E �%,�و �� T,�E ے رو�� �ےRS ےNد %- £� اوُ���ے ٹS ں ���ٹ�"ہ�ں ر ِاEے �TQ �%�	ں �
� ,��۔ S ����ں �ہ�ں ُاا�m ��� �	 "ہD2 �ے �ے �� D2ں "ہن �ے �ے  �ص ا�03م �� اذا�:ں ,�

ا�m ٓاد�� "	 ہ�6ر? "2ہ	ں �ے  �ا �� G%ف Eے د? Sڑ? �02ٹ%�� �	 �%وع ��  :D �ہں �� ,�� ۔ 
 ��, %d�M ں��� ��ہ:� ,��ٹ2| �� 	� £�ہ � ہ	�ے د�2ے Eے رو���I+  �او�� �ے ُ���ے ا��0 وہ ٹ
 �او�� �ے �%ے T,�E �ہ �ڑے ��E£ �� ,�%�ہ ,�� "0ے �ہ ��� ر��:� ,�� ۔ &�ں �% ,ے ہ	Nے �ہ 

� ا�Y8	ر? z, ے �ہN	ں د�:ے ہُاس �� &�ں �% ,ے ہ	Nے �%,�و �� اEے ُاس �ڑے ��E£ �ے �%�2 �
ں "��� ,�� ��� �	 � D2"ہ	ُا�ہ %Sا 	وے �� :D �ہں �� ,�� ۔ ں �ے ا-2ے  �او�� �ے د�ے ہ	Nے ُ�

 mں ا����Iٓا� ?%ں ۔ ��, �RS ^�� ے�ہ ���	ں �ے ���� ,�%�ے �ں ا���6�اروں �� E�اوں �ے �
Jہ ���ت ,�� Eو +�:� ,�� ۔ ) ��E£( اور ِاEے -S رف �%ا���Y:� ں� �0J� ےYے ,�%�ہ �ے ذر��  

�ہ �ہ�ں ا��? ز���S �ے �ے ���ت �08� �ہ "��:ے ہ	Nے ح Eے �� واU3 ,�� ۔ �%چ &6	�ً� -:�+ رو
:�+ �ہ ُاس �� �Mہ ہے b%�� ہے - 	" )£��E ( ےN	ہ "��:ےہ� 	ں ��م �%�ے �� ا"�زت د�:� ہے ۔ �ہ6

ں اور ُاس �ےT,�E ُاس �� ُد�ہ+ �ے G	ر -% �2Jے �ں �	E �N�ا � /�ہ �2��6E ہے �ہ �ہ�ں �0	ع �0
�ہ�ں ہ�6رے �Mے -% E�ا �ے ��% ، �ہ�ں ,m �ہ ہ6ں ا-2ے ا��ر ��� E�ا �	 �ہں ر���2 ��ہے ۔ �ہں 

� G	ر -% ���ں �%�ے اور ��ت �%�ے �ے G%�\ے �	"	د ہں ۔ Eدر 
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%ے -�س ا�m �	"	ان ,�� "h �ے �%ے �ہ  �او�� E�اوں �	 رو��2 ��ہ:� ہے۔ "0ے �ں �ے �ہ� ، �
ں ا�m  �ص �2Sہ �ے��رے �:��� "0ے  :D �%�ے �ے �ے وہ T,�E را�Vہ �� اور ُ��� �S�ے ا-�2 ز��

وہ ا�a:3س �	 ��� ۔ ��م �% رہ� ,�� ۔   
1  �2M	�1  :9  
اS% ا-2ے �2Sہ	ں �	 ا3%ار �%�ں ,	 وہ ہ�6رے �2Sہ	ں �ے �Y\�ف �%�ے اور ہ6ں �Eر? ��راE �:Eے " 

" -�� �%�ے �ں �QE اور &�دل ہے ۔   
�:��� �ہ وہ ا-2ے -�Eٹ% �ے -�س �ہں "� IE:�,�� �� ُا�ہں ُاEے ُاس �ے �%چ Eے ��ہ% ُاس �ے ُ���ے 

ے س ��رے �او�� ��ت �% رہ� ہے -��2I2 ,�� ۔ �Iد� 	ا ��E ل ، ! ُاس�M %2ے �ہ��E ے%ُاس �ے �
 ��ہ �! ,m  ُ���ے �ہں -:ہاور �ں �ے ُاEے �:��� �ہ  �ا و�� ُاEے ��ڑاNے �S ۔ ا-2ے �2Sہ �� ا3%ار �

 ، ��, �Y� ہ�� e��- �� ر �%�ے �ے ��ر	a& ں	:Eل ہے �ہ  �ہ ہ�6رے دو��رہ را�%ا  � +Iاور ُاس �
 �او�� ۔ �2Sہ �ے � T,�E	XJY, �N �ہں ر��:� ,��  b	ن ��ل ,m �ہ وہ"	ان ��� �ے �ے ُ���ے �:��� 

 ��, �I�ُ %� ے ٓازادEہ ! ُا�و& �� �ہ& XJY, �� h" "� ���60 ���ت" T,�E ۔ " ے �,�� ��م �  
 
 

 Qہ� �� و�Qہ 
 

	ں �ے G	 ر -% z&ہ� �ے و&�ہ �	 ٓازاد? Eے ��م �%�ے �ے ,�	ر �	 2��6Eے �� ہ6ں06
	ں �ں ��م �� ۔ d%ورت ہے S�ے ہ�6ر? ز�� mے ا�E ں3�س �ہں �%�� �ہ ُان � 	� �اور ��0 �

S% ٓاپ ا��0 �%,ے ہں ٓاپ ا��? ز���S �	 �ہ�ں ا�a:3س ہے "E�- TQ� �� hٹ%ز }�ح د�:ے ہں �ہ ا
 �M}^ �%�ں Sے ۔ 

�3  :20	L��I� �� �2Mہ   
ں دروازہ -% ��ڑا ہ	ا��ٹ�Iٹ�,� ہ	ں ۔ " � TIں د�� 	, �S ے�	دروازہ �� %� +Eُ ٓاواز ?%� �N	� %Sا

 �S وں��� ����� T,�E ر "� �% ُاس �ے�۔ُاس �ے -�س ا�T,�E ے%" اور وہ �  
 ً�a�%\, ں%ے دو ����N اور �ں ا,	ار �ے روز ا-�2 ��ں �	 -%��8ن �% �%س �� ,��  8  ��9 "! �� ،

ہ�6ر? -m اپ اور ِاEے -ڑه2ے �ے �ے وہ ا,	ار �� ا �aر -ڑه2ے �� �	�[ �% رہ� ,�� رہے ,�ے۔ 
T,�E ے ۔  �ےN	ے -%��8ن �%,ے ہEُا ��� %�- ، �� ��Q"J� ُاس �ے ��ہ% "� �I�ُ ,�� ۔ ہD �ے ُاس �� -

"	ان ہ	,ے -m اپ �	 ���	 �� ، �ہ �ہ:ے ہ	Nے �ہ وہ ��	ڑ رہ� ہے ، اور Eڑ� �� "��! �^ د? ۔ 
�8ں �ے E	�� �ہ وہ ا����N �ے �ے "� رہ� ہے اور �ں ,\%��a ہ	Nے ،   �S��� ف%G �� ب	2" ^�

¦ �	 &a	ر �% ,ے ہ	J ¿ ر ے۔	G ^6I� ، ےN�" ٓا h-ہ وہ وا� �� �-% ُاس �� ,�ش �ں  �او�� Eے ِ�
!" ٓاد�� ا-2ے ا-2ے ,�%��ت �� ُ�^ ��ان ہے " �ں �ے ا��0 �ہ:ے ہ	Nے ٓاواز �	 �2Eُ ، �%,ے ہ	Nے ۔   

%ان ہ	,ے ہ	Nے M ، ف �^ د��%G �� %�S h-ں وا� T,�E ِاس �ے ! �ں �ے �ہ "��� �ہ �ہ ُاس و3�
ں �ے �ہ �2��6E �%وع �� �ہ  �او�� ,�� ۔ �ں "��:� ,�� "	 �Eن -% �ڑه��ے �ے �TQ �	گ "2ہں �

ں ��0 �� �ے رو��6 ہ	�ے ے J�ُہ�ڑے �	 ر��:ے د����N دNے، �ہ2ے �ے G	ر -% ، �� �S�ا-�2 ز�
ں �ے ا��0 "	 اس G%ح ُان �ے &6^ �%�ے �� G h" �2� !aE%ح وہ �% رہے ,�ے ۔ �	 ر��:ے ,�ے �

 !" ��Iرڈ -% ,�� د�	ل �	IE ںں�� �S�ر? ز�	ف ۔  اور -�2 -�Y� 	� ں	S	� �R� ے �ہ �ہN	ے ہ:��"
�%�ے �ں �%? ���� ��د �% �I�ُ ہے �ہ "��:ے ہ	Nے �ہ �ہ�ں aE! ہے "0ے وہ ِاس G%ح E	�:ے 

 ہں �� �	�% G%�\ے Eے &6^ �%,ے ہں ۔ 
ں "��:� ہ	ں �ہ ِاس �� ,XJY و"ہ �ہ �ں ِاس ,�%�ے �	 ��� �ہ �	�Iہ � T,�E رے دل �ے	ا-2ے -

�ش �%�ے  �او�� �, �T,�E ں ,�� ،  �ےہے اور ُاس �ے ُ���ے "	اب د�� ، ا��� �ں ���ت ��b:ہ �ہ
ں دروازے �	  �%? روح �Rے E%ے Eے -�ا �ہں ہ	m, !" ��, �N �ہ �ں ہ�IE �N	ل �ں �ہ ہ	ا۔�

��, �I�ُ ل	اور (  �� (%ں ُاس �ے -�س ا��ر "� �% ُاس �ے T,�E ����� ���وں �S اور  وہ ��، T,�Eے" 
ں رو��6 ہ	ا � �S�ز� ?%ں ا��? ز���S �ے &ہ� �ے و&�ہ �ے ��م �%�ے Eے -ہJے �� �S�ز� ?%�

� ,�� ۔ �TQ �	 �ہ�2 ,�� �ہ �ہ  �ا �ہں ,�� "h �ے �%ے T,�E ��ت �� ,�� ۔ S ہ�� 	ے "ں ُاس �ے ��
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� "h ��رے�ں د&� �% رہ� ,�� a0� �� ں �ہ �ہ ,�� اور وہ ُاس	۔ "��:� ہ��, ���:� Dاہ TQ� ُ���ے ) 	"
\� �ہں ,�� ، �%? ��ں �ے �ہں ��	ڑا ,�� �ں د&� �% رہ� ,�� \M ہ� m, وہ �ہ�ں (! ?%وہ ا��0 �

ں �ہ� �%,aہ �% �I�ُ ,�� ۔ � �S�ے ��� ٓاپ �� ز�� اور �ہ:%? �ے �az� Dوہ ٓاپ �ے �ے ا-�2 &�
ں ا��0 �%ے �S ۔ � �S�ہ "! ٓاپ ُاز�a,%� mں ا�اور ٓاپ دروازے �	 ��	�:ے س �� ,�ش �% ,ے ہ

� ,�	ڑا b%ق �:�Nے �S ہں a0� �� ُاس 	ں ۔ وہ ٓاپ �اS% ٓاپ �ے �Qے �	 �� h" TQ	d	ع -% ٓاپ ہ
I+ ُا�ہں TQ� !E �ہں �22Eُ ,�� "��2ے �� d%ورت ,�� � ، m, ےz6� %�	� ں ُاس� ٓاپ �	 ُا�ہں �ہ�

� "! وہ Eُ+ رہے ,�ے ؟ zے "��2ے �� d%ورت ,�� �:��� ,�� "	 ُا�ہں ُاس �6az� �� ا�  Dں ہِاس �
	ں �	 ��� �	 د��I:ے ہں ۔ zے �0� �Eل �% " ِا 	د -% "دروازہ ���S	�ڈن ُ���3ت  ���3&�ہ �� �2

�m2۔ �%�ے �� d%ورت ہے ۔   
ے ُ���ے ُاس "ہ�ں ُاس �ِاس G%ح ہD ِاس ,�%�ہ Eے اور "	ان ��� �ے ,�%�ہ Eے د��I:ے ہں ، 

 ، ���&ہ� �ے و&�ہ �	 د��2�I �ہ� اہD �ہ &ہ� �� و&�ہ ٓازادا�ہ G	ر -% ��م �%,� ہے ۔ �ے ا3%ار �ے�ے ُ�
ں ز���S "60" "	 ِاس ہے � �S�د�:� ہے " ��� ز�!  

 
 

!دوزخ �ہ�ں  
 

D ہے JY, ٹ�	اور "� m�6ل �%�� �ہ�ں ا�Y:Eے ا��ہ:� "0ے �ں اہV\� Dے �ے G	ر -% راہ�N�62 �ے �
� ,�� "h �ے �%ے T,�E ا? �^ اور b	ن -% را�Vہ �� ۔ ہ	ں ۔ Eدو mا ا�%ں �ہ &�ں ہ	ا �� 	$:LS

�TQ ا��� "�ن -ہ�Qن وا�ے �ہ وہ �2� �	S	ں �ے  �ف ��ڑا ہ	�ے �	 ر��:� ,�� "ہں وہ "��:� ,�� ، 
س Eے -ہJے �ہ �ہ �TQ ہ% ا�m ���ت ��b:ہ ہ	 �S ِا: "	 �ہ� Eے ا :��bت �ں S% رہے ,�ے �	گ، 

ں ُاس �ے ُ���ے -	را ہ	 �	�Iہ �ہ�ں ا��? ز���S �ہں ہے ۔ � ��Y� ازاں ہ�6ر? ا? �^ �� ��ت �
� ,�� اور ا�m ُاEے �:� �I�ُ ,�� �ہ ُاEے دوزخ �ں "��� �:��� �ہ S ���ُاEے �ہ� �Eر? ��وں �ے �ے ُ�

�ہں ہے ، �I+ ��0 �	 �:� ) "ہD2( �ہ� ں دوزخ  �ہ�ہ�ں �	S	ں �ں Eے ا�m �ہہ رہ� ہے ! او-h,��۔ 
ں Sے ۔ N�" زاہ �$��� �ہ رہ� ہے �ہ وہ وہ�ں�ں �ے ا�ہ�� D	G ?	ر -% ، ��% E	�ے ��ل �% IE:ے �

E	�2ے �ے ��% ��ت �%�� ُ�%ا ہے �E +I	�2ے �ے ��% ����IE �� ,% ہے ۔ ,�ے ۔   
 
 

 
 

%,� ہ	ں �ہ �ہ�ں دوزخ واG /d	ر -% ,���X � روح �� ���ں، �ں( 
) ہے "0ے �ں �ے ِاEے ٓا�6Eن Eے د���I ۔  

ں �ہ�ں دا ^ �%�� ��ہ:� ہ	ں �TQ ا��0 �� ہے "0ے  �او�� �ے � 	"
ُاس �ے ُ���ے �ہ� "! وہ ُ���ے ا��? ���ت �ے ��رے ��IE رہ� ,�� ۔ 

-% ��م �% IE:� ہ	ں  ُان �� روح �	 �Rے E%ے Eے -�ا ہ	�ے د�ں اور -�% �ں ا��رون Eے ُان" �ہ� ،
�ہ �	E�- ��� �Nٹ% ���ت ��b:ہ ہے ۔ اُاس �ے ُ���ے ���a ِاس �� 3�س �ہ �%�ے �ے �ے ��� �:���  !"

���ت �� "	 ��2د? �% �I�ُ ہے ، �ہ�ں -�Eٹ% "%�I	 �� S	اہ� �� �m2 ہے ِاس N�Eٹ �ے اہzL{ Dہ -% 
ں Sے �ہ وہ ���ت ��b:ہ �ہں E	 �	 ��:60، اور �ہ� �	S	ں �� راہ�N�62 د&� �ے ذر�Yے N�- ے وہE ہ

اب ُاس �� روح دو��رہ �Rے E%ے Eے -�ا �ہں ہ	 �N وہ ا-2ے �ے ِاس TQ� !E �	 ر��:� ,�� ,�� ۔ 
�6ت ,��۔ JY, ٹ�	ں "�	�Iہ ���I^ ِاG �E%�\ے Eے ٓا IE:� ہں ہ6ں �2��6E ہے �ہ �% چ ��

�� روM	ں �	 ر��:ے ہں " 48ا���6�اروں �� b ں ۔ہD �ہ ��� "��:ے ( 	 �Rے E%ے Eے -�ا �ہں ہ
ں �Rے E%ے Eے -�ا ہ	�N ہں ۔ ہں �ہ -:�+  روح ��� ���^ ہے۔ Mں "+ �� رووہ �ہ�ں ,m �ہ ُان �

)�Eدہ G%ح ا-2ے �Sڑے �ں ا��ه%ے �	 ر��:ے ہں ۔�m2۔   
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ے ،�%و�� G	ر -% ��م �ہ�ں ا��رون Eے ��� -% ��م �%�ے �ے ��3^ ہ	,ے ہ	Nے  �او�� �ں b%ق ہ
ُان �� روح �	 �Rے E%ے Eے -�ا " اS% �ہ eE �ہں ,�� ، ُاEے ا��0 �ہں �ہ�2 ,�� ، �%�ے �ے ����U۔ 

!"ہ	�ے د�ں اور -�% �ں ا��رون Eے ُان -% ��م �% IE:� ہ	ں   
 �6Mڑ? ��ا� m,� ہے ۔ �ہ ا�	ے ��ہ% ہ� اہD �ہ ذہ+ �8+ �%�ہے ُاس �� ���Nے "0ے �ہ ہ	�ے �ے �

، "	 ِاس �ے T,�E ٓا,ے ہں �ہ �ہ� ں دوزخ �ہں ہے �ہ ا���6�ار  �ا �	 ہ6ں ا��0 �ہں �:��� ,�� ۔ ہے �� 
h �ہں ہے ، اور ِاG �E%ح �ے وہ ا-�2 روM	ں �ے �Rے E%ے Eے -�ا ہ	�ے �ے ا��Iن �ے Jہ�ں ا��

��2I6ت �	 اور �M !ِ0Mل &6^ ��  ۔  �ا "��:� ہے ، ہD �ہں ، �I+ ہ6ں ,�6م�ے �	�% ُا��وار ہں 
 -ہ�Qن �%�� ��ہے۔ 

 
 4���9)���Q ( �5�4ر ۔  

 
ں -% ��2% د�� ،  1-1-2010 �او�� �ے ُ���ے ِاس �6l	ن �	 ��I:ے و3� روح �� ���ں ،� h"

� ,�� �ہ ُا�ہں ا-2ے -J�Qے دا�:	ں �	 ا�6Y:Eل �E �2,,�� ۔ �ہ ا ����� 	2ڈ? �� ��E ��	S	ں �	 �ہ
%ان ,�� �ہ اS% وہ ا�IE %� �0:ے ,�ے ۔ 	Nے ِاEے ,	ڑ�� �%,ے ہM ں! �ہ -ہ�ڑ �� ���2� ,��,�� ، اور �

� ,�� �ہ ���D� ( ^I از �D ��ہ% Eے ( �ہ ر�| �ں S	�ڈن اور �ٹ�� ,�� S �۔ �%�2 �ں �ہ ��� ٓا��Iرہ �
���	ں �ے T,�E 	�ڈن J�ِے ُ"Jے ا-2ے -��:	 "��	روں �	 ��ر�� ,��۔ -��:	 "��	ر ,�	ڑے Sِا�ہ� �	S	ں �	 
ں �ے �0z	س �� �ہ ِاس �XJY, �� %�2 ِاس �2Eُ6lہ%ے ,�ے۔ � �Eِا �\\Mاور در ��, T,�E ن �ے	

� ,�� ۔ S ے د��	ں �	 �%�� ,�� �ے�z! �ا �Eد ہ G%ح &��:� G	ر -% &�ں �% رہ� ,�� "	 �0  
 

XJY, �� ت��	JY� �� ت��� /dہے  وا T,�E ڈ ر�| �ے�	S ت �ہ ہے �ہ��	JY� ا��� " اور �ہ �" او �ہ
� ہے !  �ا �ے QEے �^ �ے �ے �E �2��� �� ں ! �ہ ٓازاد  اور -ہ�ڑ	2ہ%ے ���Eُ روں �ے	��" 	:��-

ں S	�ڈ �� �ہ� �D �\�ار �� و"ہ �XJY, �� ے�6ت �ے�JY, �� ُان XJY:� ےE ں ��  ���ت	S	� ےQE
-��:	 ( ا��? ز���S �ے �ے ���ت �ے ا-2ے G%�\	ں) ده%م( ��:N�\& UJ� �ہ� �D �\�ار �ے T,�E ہے۔ 

:�	 ر��:ے ہں ۔ �ہ�ں �2� ہں ) "��	روں  
ں �ہ:� ہں �ہ N�0J� TQ� 	� ُر�+ ��22 ہے ۔ ٓاپ �� �ا��? ز���M �S}^ �%�ے �ے �ے ُان �� "�6&

"ے ذر�Yے ا��? ز���S �ے �ے ���ت ���	ں �"   
 

ں �� ����	ں �ے ذر�Yہ ا��? ز���S " ز�ً��%�m ہ	�ے �ے �ے �ہ:ے ہں ۔ �TQ ٓاپ �	 ُان �� �%ا�
" �ے �ے ���ت۔  

ں Sے ۔ N�" ں� �� �X8 �%�� ہے ��ں ٓاپ دوزخ �aE 	� ے:Lز��ً ہ� 	ں �ہ ٓاپ �" �TQ �	گ �ہ:ے ہ
" ���	ں �ے ذر�Yہ ا��? ز���S �ے �ے ���ت ۔  

� ٓاSے Eے ٓاSے �ڑه IE:� ہے ۔ �ہ �	ه ُاس Eے E%ہb %- !J{ ع �ے	ں "0ے �0دور ہٹ I�ُے ہ
� �ہ ا��? ���ت �G ^6I	ر -% ُاس Eے ہے \\M اور �ہ ��, �!-	را �  

1  	�:�%�1  :18  
	3	? ہے �$% ہD ��� ت -��ے وا�	ں �ے "� 	, mں �ے ��د�	ے وا��	ہ ����م ہ- �� !J{ ہI�	�

" ��د�m  �ا �� 3�رت ہے۔   
:� �ہ�ں �6l	ن ��  �}ہ ہے -��:	 "��	روں �� ,XJY ، ا��  

-ہa,%� �Jہ  �او�� �ے ُ���ے ا� ��� �ے &��� "��	ر �	 د����� "0ے ُاس �ے &�ں �� �ہ �ہ " 
 DJY, mار( ,�� "0ے ٓاد�� ) ا&:\�د( ا��\M �� m��� ( �:ں ��ہ�ہ�ں �ں �\�2 زور ۔ ,�� ے,%� �%�� �ہ

 �L� ں �ہ	د�:� ہ "DJY, " 6ہ"%, �� : ����IE "� DJY, ں��0  �ص ( � "� IE:� ,�� ۔ �I+ ِاس �J��Yے �
�ہ �TQ ا��0 ,�� ۔ ِاس ��� �	 �N��IE ��aے �ہں RSے ,�ے ) �	d	ع -% �%,! �Rے RSے  ��ت

ں �0�z �	 -%وان �ڑه�2 ,�� �� ِاس �ں "	ان ہ	�� ,�� �	�Iہ ا��0 رو��6 ہ	 رہ� ,�� ، � h" %� X8�
�ہ �TQ ا�h" ��, �0 -% وہ ا��6ن ر���2 ��ہ:ے ,�ے ، ��E	ں Eے �%,ے ہں ۔ ,ے ہ	Nے ، "�0 ٓاپ ِاEے 
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�0 �� �	 "�ر ? ر��2ے �ے دوران "	 � Dے ہ��Y او�3ت وہ ِاس -% �ٹIے رہ�2 ��ہ:ے ,�ے ۔ اس �
 	� XJY, �6ن ��ہ��ہ eE ہں ہے ، اور �6l� ^6I	ن �ے -ڑه2ے �	 &��� ر���2 ��ہ2ے �ے در�

 د��I:ے ہں ۔ 
� ,�� �ہ وہ "2ہ	ں2ے �2ڈ? �	 ����� ُا�ہ	ں �ے ا-2ے &��� "��	روں �	 ��� ��2S �ں �ہ &�ں �� %

I¦ ہے ۔ ��را ۔ - ^6I� mہ ا�� Tں ر�ٓاپ ا�m �	 دوE%ا �ے ��% اور  �ا �ے  	اہ[ �%دہ �:�N¦ �ہ
!IE:ے   

 
 ر=� �	 دا�Nں �5�[ ۔ 

�پ �02ٹ%? �� �ٹ2| �ں ،  09-27-12� ]� �ہ  �او�� �ے �ہ� ,�� ،  ِاEے -S " ںNدا �� DMر
0ے ���� S	�ڈن ُ���3ت �ں ۔ " "��!" ���� "	 ر-	رٹ -[ �% رہ� ,�� ُاEے �ے ِاEے ا�0ے �

ہD �ہں "��:ے �ہ ۔  �او�� ہ6ں ��0 �� �	 ��IE رہ� ہے اور ِاس �ں ہ�6ر? راہ�N�62 �% رہ� ہے 
ں " �	ں  �او�� �ے �ہ� ، Nے دا� DMش �%�� ,�� " "��! ر�, �Eِا �J" ں2010-2-1%! �I+ ہ6-  ،

 �� ^{�M ےE ے�%� X8� ںں( (�ں �ے ِاEے �	رپ �� �Jاٹ D��3( ۔  
 

!!!ُد�ہ �	 ���ر� "  
ں اور �%ے ��م �ں DN�3 رہ�2 " �0	 ع �ے ا��Lظ �%ے �ے ٓاNے "0ے � T��ُ " ر	G /dں �ے وا�

اور رDM �� �ہ% ��¦ رہ� ہے ) ���ت(�� )% ا���6�ار وں �ے �ے-% �ہ ��� ادرا� �� �ہ  �او  
 

 
 

وہ ا-�2 -ہ�J ا���6�اروں �	 ا-2ے ٓاپ �	 ُاس �ے -�Qے ��ر �%�� ہے "0ے 
� ��	ل I�ُے ,�ے،az�"  

 ��I� ںِاEے د��I:ے ہ	Nے ، }	رِت �Mل "2ہں �ں �ے ِاس �6l	ن �
�ہ  �او�� �ے َاس ،س �ے ا���d %- T��ُ m%ب �$��N اُا�ہ	ں �ے �%ے د��غ �ں دوڑ�� �%وع �� ۔ 

% "��:ے ہ	Nے ����2 ۔ �6l	ن ��� %- �6E cJ( �� DMر 	% ��	ں ��  ,�	6IM D �ص �% �ے ں �
ں Sے ۔ N�" ں وہ "	 �	S	ں �	 �:�,ے ہں �ہ وہ �2Sہ �� و"ہ Eے دوزخ �

 
:�2او�� ا89	 42اہ��Q 4� rں ���� ہے   

^ �%�ے �ے �ے ا�m اور -% ِاس �6l	ن �ں ��� 1-2-2010و�� �ے ُ���ے  �اروح �� ���ں ، 
�	 د��I "0ے  b%ش�%�2 �ں َ�ں �ے S	�ڈن ��2% د��۔ �ں �ے E	�� ,�� �ہ �ں -	را �% �I�ُ ,�� ۔ 

 ��, �S د�� ^a3 ں	��E ں	ں �	 ��2J -�%�� ,�� ۔، ہ6z0� %- h"  
 

 
 

) ز 6	ں( ہ68ہ ,+ دا)	ں"	 &�ں �%,� ہے �ہ ہ6ں �ہ b%ش ہے  
ہD  �ا �ے T,�E ا-2ے �2Jے -�%�ے Eے ٹ�	 �% ��  -% ,	"ہ د��2 ہے 
Jہ  اور ا-2ے دل �ے �\�م -% �� اb�dہ ہے ۔ S	�ڈن b%ش ��� IE:ے ہں ۔ Eں �ے و	��ں �� ُاس �ے 3�

� �N�Qے "�" ور ُاس �ے �ے ��L "��:� ,�� �ہ  �او�� &�ں �% رہ� ,�� �ہ ہ�6رے �ے اEے �� در�
 �او�� ہE Dے ��ہ:� ہے �ہ ہD ا��? ���ت ، "���60 ���ت �ے در��ن b%ق �	 ,\0D �:�2 اہD ,�� ۔ 

��6ں ، E ہ �ہ ُاسI�	6:� ہے۔ ِا�ہں ا-2ے د�	ں �ں ر��:ے ہ	Nے �3 ��ے ا-2ے دل �ں �ہ  
 

�ں� �m رو�� د? ۔ ُاس �ے ُ���ے �2�ر"ہ ذ�^ �ے �ے ُ���� ) �02ٹ%?( "!  �ا �ے ُ���ے  ���
��  �او�� �ے ,�� ) ا�:�ا( �ہ� �ڑے در�� -% ,�� ، در�� �ے ����N ُرخ -% ,ہ%,ے ہ	Nے ِاس �ے ٓا)� ز 
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% ز �ہ �ہ� ��Lف -��� ,�� اور ِاس -��� -% ��ر�$%? �� ا���دات ,�ں ۔ G%ف "�,ے ہ	Nے۔ RS ہ�ں�
% �	 ا�ٹ�ے -Iڑ,ے ہ	Nے  و)%ہ۔، اور �% 	ں �	 ,�ے ،RS T,�E ا�ٹ�ے ��زوں �ے 	اور ��زوں �

� �% رہے ,�ے "0ے �%M ، ہ ,�ےV��d �� ،ہ ۔%% و)RS ، ں��"Iڑ,ے ہ	Nے ۔ �ہ E! ہ2% �2�ا�ہ �
� �%�� ��ہے ۔ �ہ ُہ2% �2�ا�ہ ���ں �Eدہ G%ح در��%M !��" �� ے�M ے%Eں دوں �Qے ُا�ہ� �

�ہ �ں ز���S �ے در�� -% ����N ُرخ -% "� رہ� ,�� ۔ رو�� �ں ، َ�ں "��:� ,��  �� G%ف ,ہ% رہ� ,�ں
 "	  �ا �ے ,�� Eے �ہ:�ہے ۔

 
Jہ Eے ����IE ,�� ۔ Eس �ے و�ے ���ے روح ا�\Eُا 	ه رہ� ,�� "�Iح ُ���ے د�%G دہ�E ا�ِاس  

ں Sے � T�6E ٓاپ �Y� -ڑه2ے �ے 	ے �Q��:� ں ِاس�ہ �	ں  �ا �ے ُ���ے �ہ رو�� د�� اور �	ں �
�ہ:� ہ	ں ۔  "�� ��ر�$%?  ت���" ،�	  �:��Qے  
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