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 ،D>E7 F��G>7 
 
 

 �ں ہ�ں، �ہ �ہ% �#���ں ہے 	ہ�ہ�ں ٓا$#�ن ��ں ��د��ں �ہ	����ہ � �ع �ے ٓا���رہ 	�� 	ہ 
�5 0/ا �ے �34ے 0/�% 	ے �2ے 	�1 �� 	+ 0/او�/ 	ے ��د. رو�#� ہ�,+ ہے۔  ز��( )'

ُ�:�� ُاس �ے �34ے � �8 	+ ُد2ہ( 	ے و	�6 	� د	���3 ۔ �ہ ز��( )' ,�3 ، آٓ$#�ن )' �ہ�ں۔ 
$�,< >ہ/ ��ں �ہ�ں ُد��� 	+ 	�1 ��=�ں 0/او�/ 	ے ��د. 	'�� >ہ/ ��ں ٓا�ے 	ے ��'ادف ہے۔ 

  ہ�ں ۔
	ہ 	� ے ٓاپ 0/ا 	+ �� 	E< ٓاپ )ڑهAے وا2ے ہ�ں �ہ ِاس ,?��' 	� >��ں 	',� ہے 

0/�% 	' $��ے ہ�ں اور دو$'ے �H�2ں 	ے �2ے 	� ے ُا$ے ��F +?Gر )' 2ے 
	ہ ا)A+ 	�1 ��وں 	ے ��م �� ا)Aے ��م 	+ ��4=ے 	� ے  $��ے ہ�ں۔ ٓاپ در��I% 	'�ں Hے 

)' ُاس 	ے ��م 	� �A�2 ہے۔  ُد2ہ( 	ے �Fر  
�ے 	ے �2ے '	 6K�L 3ٹ��رہN ے ِاس �0ص داغ $ے	'ے � �	�1 �� 	ہ 	ور. ہے 'P

�� ے ��=6Q ��ں ٓا0'. ا��م ��ں اس 	ے )�را $�,< ��د. 	'�ے 	ے �2ے ,��ر 	�� ��=ے 
��د. 	'�ے 	ے �2ے ، 	�1 �� 	ے �2ے P'ور. ہے 	ہ ہ��ے 	+ )� +A�� S	RH ++ ہے ۔ 

���ع ا� �ن 	ے ُد�#( $ے / 	ے $�,< >ہ/ ���/هے وہ 0/او +A� �	 )ُد2ہ +A(اور )3' وہ ا
�ے 	ے 6��T ہے ۔ �E� رہ���ِاس �ZI�X% 	� ِان �XYKت ��ں روح اU2/س 	ے و$�1ہ $ے ٓا

، 0/ا 	ے �:ل 	� ُاس ��ں د���3 �5 ُد2ہ( ا)�YL +A]% 	ے �2ےآ ,+ ہے 	�� ��H ہے ۔ 
Aہ �Fر )' ِاس �YL]% 	� ��$�ا=ے �0د 0/او�/ 	ے ��=ے �H �� ے 	ہ 	�=+ اور �#�

�ہ�ں 	'ے H+  ��2( �ہ�� �ہ�ں 	' $��� ۔  6K�L 1ہKِ +=�	 ے �2ے	ہ ُد2ہ( ِاس A�ِاس �:ُ
 %U�UL	�H +اہ+ ہ� H+ 	ہ �ہ ِاس 	�=�Aت 	� K'ف ا� اور $�E 0/ا ہے ، وہ+ 0/ا �[ 

�+ 	ے �Fر )' �ہ��'Tُ +	 ہ�ں�AH ہ#�رے �	ے ��ٹے A(ے ا��� 	�� ۔   
 

 رو=ے $��_^۔ 
 

����3ں '	13، 12: 2  
�ے �ہ ُد��� 	+ روح ��1ہ وہ روح )��� �� 0/ا 	+ F'ف $ے ہے ,�	ہ ُان ��,�ں 	� " cہ 'd�

��ں �� 0/ا �ے ہ#�ں >��A% 	+ ہ�ں ۔ اور ہc ُان ��,�ں 	� ُان ا�Y2ظ ��ں �ہ�ں ���ن 	',ے ��
�ے ہc 	� $��3=ے ہ�ں ��1ہ ُان ا�Y2ظ ��ں �� روح �ے $��3=ے ہ�ں او  %#�L +�� ��� ا

�+ ��,�ں $ے �1��Uہ 	',ے ہ�ں۔ �Lرو �	ں �,�� +��Lر رو 
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 +RH .ف $ے د'F +	 0% 0/ا�A�" ہ#�ر. $#4< 	ے �2ے ِاس 	���Eے ��ں ِاس ��gن 	+ 
	ے $�,< ہے۔ " روح 	+ �N_و  

 
 

 H@)ڈ�ا 
 

"	��ں ا3Nے �2گ 1Nے ��,ے اور ُ�'ے ز�/ہ رہ�ے ہ�ں ؟ "۔5  
	+ 	�ر�d'. 	ے �2ے ��'ا ,�kرف، � �8 	ے �/ن 	ے و$�1ہ 0/ا 	+ را$��Qز.۔  دہ ��+  

�� ہے۔)�Lا2ے( $m'د   ��H'د ����ے ,3ے 	ہ 	� ے 0/او�/ 	ے 0_ا�ے 	� ۔6'	  
ُاس 	ے 0_ا�ے 	� 0'چ 	'�� ہے؟ 	� ے 0/ا 	�� 	ہ�� ہے 	ہ۔ 13  
� + ,Q/�1+ رو�#�  ۔19�	5�1 )' K )ہ�EA+ ہے؟ہ�=+ �5 �ہ 0/ا 	+ دہ ��+ ,  
د��� 	�� رو�#� ہ� رہ� ہے �5 ��ں ا)A+ دہ ��+ �ہ�ں د���، �� ا�#�ن ��ں ، ِا$ے 	�1 �� 	� ۔20
�� 	ہ ِا$ے L'ا���ر. 	ے �K�U/ 	ے �2ے ��وا�F sTر )' )�3: رہے ہ�ں ؟ ہ�ں  
�� ! T'ض ��kف 	'�ے 	ے $�,< ��'ا ,4'�ہ۔ 33  

۔  2،  1: 26ا��vل ُا$+ F'ح �ے $Ak2 5Q% �ے �6X ہے۔ ۔۔۔۔۔۔   
�+ �Fر )' ا)A+ ُد2ہ( 	+ �N %[�YLہ�� ہے۔ 38���T /�!0/او  
!0/او�/ ُاس 	+ � Q% �_�/ ا)ZI�X� +A% 	�ٓا���رہ 	',� ہے � ے ��ں �ے $��N ,�3۔ 46  
  ۔ 2،  1:  026/او�/ �ہ% $�دہ F'ح ���ن 	',�ہے ا��vل ۔ 56

$ے ُاس 	+ �YL]%۔) �g�ُ )%Ak2:ت   
�+ و�ہ 	� )�,+ ہے۔ ت )�3ٹ )'زا=/، زا=/ ، >�ر ۔63�Lے �2ے رو	 +���Hہ�  
"	�� ُ,c ا� $�ل )ہ1ے 	+ � XK %Q% ��ب ہ�؟" 0/ا �ے 4�ُ< $ے )��3N ، ۔ 68  
!ہ#�رے وT% 	ے �2ے ��Q,+ ہے ، �� $L %G?ہ �3:	+ ۔ 72  
�/. 	ے �G} 	� د��zI ، �3'ت ��ں �ے >�5۔۔ 78�N ے�  ��ں 
!"�3�2 ہے " 	�� ،  � �ع �ے ا��1[ 	ے $�,< �',�و۔ 95  

�'وع 	'�ے 	ے �2ے �/د ۔  �Aٹ� �_�/ $�دہ �?X% اور 0/ا 	ے 0_ا�ے 	� ��
	�� ُ,c اب �3+ �4< )' �3'و$ہ ر	H �3ے ؟۔ 98  

 
۔ را�ے +	ا(,�1999M��� را�ٹ ��وٹ�@ٹ   
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�	ں ا&�ے �	گ &!ے ���ے اور ُ#�ے ز��ہ رہ5ے ہ�ں ؟" �"  
$�1ہ 0/او�/ 	+ را$��Qز. 	ے �2ے ��'ا دہ ��+ 	+ 	�ر�d'.، � �8 	ے �/ن 	ے و

 ,�kرف۔ 
 

 ، 6QT �2ں�$ ً�Q�'U, 5�20 ��ں  +X� � ہ	�3 دو$% ,�3 �� Nہ% ا� $�ل 	� ,�3 ، ��'ا ا�
۔ ا�{ راہA#� ,�3 �5 ��ں  �3,4 اور ا� $#��+ ور	' ,�3 ۔ ا� �N_ 	ے �2ے ، وہ ��'ا 

+	 ' A�	 ڑه رہ� ,�3 ۔ وہ �ہے ��ان >#'. ��ںN وان'(  و�ہ $ے �' ��H ۔ ��ں ا�
 c2�[ 3+ ����� ,�3 �� $� $�ل $ے زا=/ >'Kہ , ز�/ہ رہ� ، وہ ا�� �	 {G���ڑهے 

 c	 از c	 ، ہہ $��� ہ�ں	ے �' >�[ 	دو$%  +X� � ےA(�3 ۔ وہ ا� � ,�3 � ے ��ں ا,
	�s، �5 ��'ا �ہ' ِا,�A ز��دہ ز�/ہ رہ� ۔ اور و ہ ,Q�'Uً� دو �',Qہ ���A ز��دہ ��'ا ,�1k ,�3 ۔ 

	��ں ا3Nے " ، ��ں �ے 0/او�/ $ے �ہ% $H/�4A+ 	ے $�,< )�X� � ،�3N+ دو$% �'ا 
�34ے 	�=+ ��اب �ہ �: اور �ہ ہ+ " �2گ 1Nے ��,ے ہ�ں اور ُ�'ے ز�/ہ رہ�ے ہ�ں ؟ 

 �3, 	 +  _�N	�T�, +، �� ے ��ں �ے �0	ہ 	�EA�3 �ہ 0/ا 	ے ��3/وں ��ں $ے ا�
�ہ+ ہے �[ )' �34ے ا�#�ن ر	A3ے �ہ�ں 	' $��ے ,3ے ۔  � ے ہA34#$ cے 	� ��Tس
 	ے �2ے ��H ���3�$ ,�3 ۔ 
	ے �ڑے " 	��ں"��2( ��ں اس ,�[ $�ل �k/ ہے، اب $ے �ہ!  ا&�� ، اب 7�ں ���5� ہ	ں

ُان ��ں 	+ ,?��' �A/ر�ہ ذ�6 �����( ��ں ہے ۔ " 	��ں" L?ے 	� ����� ہ�ں اور اس
/ا ��Nُ �3�$ ہے ، ِاس 	ے $�,< �ہ% ز��دہ Hڑه�ں 	� ، ٓاپ ِاس ,Y?�6 	� )�=�ں Hے �� 0

ُاس 	ے �2ے �� ٓاج ہA� � c/ 	�1 ��=+ �/ن 	ے �Fر )' 	',ے ہ�ں ۔ �� � 	ہ ٓاپ 
	ے ا>#�ل 	ے ) ُد2ہ(( )ڑه�ےہ�ں ، ٓاپ L'ا���ر 	�1 �� 	ے ا>#�ل اور �ے داغ 	�1 ��

�'وع 	'�ں Hے  �A3د�� �	ق 'I در���ن��ر�ں H_را�ے 	ے �2ے ٓا,+ ، �5 �ہ دہ ��+ اور 
 ہ�ں ۔ L'ا���ر. ، ُد2ہ( ، دہ ��+ ، Ak2% ، اور  �YL]% و��'ہ ، 	� ���/ 	 + ٓارٹ��6
 ( ��#�ن) ��ں ذ	' 	�� ��H ہ� ۔ �ہ $�دہ F'ح ہے 	����ہ �ہ  5$	m�2 >Eٹ� ہ�ا ہے ۔ 

!ٓاپ �G7ے �S�6" �ے #�رے #�ت ���ے ہ	�ے ����ں �ے  
�#�=+ 	� د���3ں Hے اور �ہ ��=6Q ��ں 	��ں ہے۔ 0/ا �ے  6�v#, ق'I +	 ب��	+ 	ٓاپ ا��ب 

7�ں &V  !ا��ب 	+ 	��ب ��رے ��'ے $�,< ��ت 	+  "S�6�وہ #�ڑ �	 ر��5� ��� ، ! (-	ع 
�ہ 2�L% ہے �[ ��ں 0/ا  اور (ہ ا(-� �ہ�ں ��� ��	�@ہ وہ �-  ر��<ے واX �0ا ��� ۔

۔ �Nہ�� ہے 	ہ ُاس 	+ ُد2ہ( ٓا=ے  
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�5ے ��ے �ہ ��-ے �0او�� �ے 0,ا�ے �	 +�Zد ���� ہے۔Y���د ��  
 

�� $#�34ے ہ�ں 	ہ ہc ��د��ہ 	+ 0/�% 	',ے ہ�ں۔ اور 	�1 �� 	ے �Fر )'، ہc ا��Gص ، 
0/ا �ے ��د��ہ 	+ ,?��' 	� ر	�3، 	+  "��د��ہ�ں 	ے ��د��ہ " K'ف ��د��ہ 	+ ��1ہ 

��X ِا$+ F'ح ہے ، ��1ہ ِاس  اور 	:م ��ں ��د��ہ 	+ ��د��ہ% ، ِاس �2ے �ہ�ں 	ہ �ہ
�� ے �2ے ہے 	����ہ � ���Xں 	ے �Fر )' ہ#�ں ,?��' 	� د��A3ے 	+ P'ورت ہے 

 �ہ ہ#�رے �2ے )�[ 	+ ��,+ ہے ۔ 
��H'دوں ��ں ا�#�ن ر	�3 	ہ � �ع ُان 	� ��د��ہ ,�3 ، ُان 	� ��Q,+ ��د��ہ�ں 	� ��د��ہ ۔  ��	

ر ُاس 	ے $�,< ہ��ے 	� ,?�ر 	' $��ے 	+ 0/�% 	'�ےا و ��د��ہ�ں 	ے ��د��ہٓاپ 
��د��ہ 	ے H�N'د ہ��ے 	ے �2ے ، ,c�Zk 	ے �2ے ، >_ت 	ے �2ے 	�=+ �N_ �ہ�ں ہ�ں؟ 

����د ہے �� ا� ے و��د ر	�3ے ہ�=ے د	�3=+ د��+ ہے 	ہ 	�=+ � 1Rہ �ہ�ں 	ہ �ہ 	�ن 
ہے ، ��2( �ہ K'ف ُان 	ے �2ے ${ ہے �� ِاس �G} 	� ��د��ہ 	ے �Fر )' ����ے 

ٓاپ #�دY�ہ +ے  ��N 5_�ں �ہ�' ,',�5 ��ں ہ�,+ ہ�ں ، 7�ں ٓاپ �	 #5� +@5� ہ	ں ، �ہ ہ�ں ۔
?	��� ، ُد�ہ[( �	�� �	�ہ �ہ�ں �����ے ، اور �ہ ہ� ُاس �� #-�۔ ا)-� ���� ہے ( �!  

، ��د��ہ $ے ��6 ر	A3ے وا2ے ، ٓاپ 	� 	� ے ُاس 	ے 	�م 	� ���T اH' ٓاپ ا� �0دم ,3ے
 �A3	�3؟ ��ں ر, ��اH' ٓاپ 	� ��د��ہ 	+ F'ف $ے ُاس 	ے �2ے 	 + 	� اور >6# 	'

�Hڑ. �� )� ے د�Aے 	ے �2ے 	ہ� ��H ہ� ، ٓاپ 	�� 	ہ�ں Hے �5 ٓاپ ُا$ے �Lا2ے 	',ے 
��د��ہ �ے 	ہ� 	ہ " �� ، " ��د��ہ �ے ِا$ے ٓاپ 	ے �2ے ��4�3 ہے ،" ٓاپ 	ہ�ں Hے ، ہ�ں ؟ 

�ے ��X ِا$ے دے د��، ٓاپ ِاس 	� 1Kہ )�=�ں Hے ،  اH' ٓاپ" ��ں �ہ ٓاپ 	� دے دوں ۔
� �ع �ے ہ' و�Q�'� %Tں 	� د�� اور �5 ��H'دوں �ے ِا$ے ���ہ 	� ، ��د��ہ �ہ�ں ۔ 

 ، �3, �Aہ	ہ�ں ��ے ِا$ے ٓاپ 	� د�Aے 	ے " �'� 5	� ُ �� ،	1Eے ہ�=ے 	� د�� ، ُا /�0/او
د�� 	����ہ وہ ا�#�ن ر	�3ے ,3ے ُا�ہ�ں �ے 0/ا 	+ دو2% 	� ُاس 	ے ��م $ے  "�2ے 	ہ� ۔

اH' ٓاپ ، �� 	�1 �� 0/ا 	ے 0_ا�ے 	� ا)Aے ��م $ے اا$�k#�ل 	',ے ہ�ں 	ہ وہ ��د��ہ ,�3 ۔ 
ٓاپ �� 	�1 �� ، �ہ ��د��ہ �[ 	ے 0/�% 	'�ے 	� ٓاپ ��Tس ، ,� 	�ن 1Kے 	� UL/ار ہے؟ 

 	' رہے ہ�ں ۔ 
 6QT ے ��'ے $�,< ِاس ��رے$��2ں� /��5 0/او  

�'وع 	�� �',�  ��ُاس �ے �34ے رات ��ںو 	'  
��ر ��ر ِان ��N[ 	� د	�3�� ��ر. ر	�3 ،   
 ُاس 	ے د$��G 	ے $�,< ,3ے �N ہ $�رے�  
�ے )'�ہ�ں ا	�و�ٹ 	ے ��2 	� >ہ/ہ ہے  �	5 �	� " � �ع � �8 "اور ُاس 	ے ��=�ں ��

 ہ�,� ہے ،  ��م ,�3 ۔ ��Eے ��=�ں ُ��' )' �ہ�ں ٓاپ ��#� 	� ر	�3ے ہ�ں �[ 	ے �2ے�N
۔ "� �ع" ِاس �ے �3+ 	ہ� ،   
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�ہ $#�34 اور ِاس �ے �34ے ��k او�Tت ���0ش 	' د�� ِاس اL �س 	ے  >E	 5$ ں �ہ��

�2ے �� درU�UL% 0/او�/ 	ہہ رہ� ,�3 ۔ �ہ ��N[ �ہ% $ے �H�2ں 	ے �2ے �s1�G ر�Tم 
�ہ ,�3 ، اور 	ے $�,< ��A=ے RHے ,3ے، ��2( $�ر. ����1kت ، د$��G، ا	�و�ٹ �[ $ے 

 /?U� �	 ں ِان ��ں " � �ع" ِاس��	ہ 	ان ہ� رہ� ,�3 '�L ے �2ے ,�3 ۔ $5 $ے )ہ1ے ��ں	
 ��'ے �2ے �ہ�ں ��Q� ،�Aہ ��ں ا� ا�#��/ار ,�3 ۔ �N +3� +=�	 ں ����س ,�3 ۔ $ے��

 �A3د�� �	��3 ,�3 ۔ ��2( �� ے ہ+ ��ں ,?��' 	ر �	ر )' ��ں ��1 ��0ل �F .'ہ�[
!، ��ں ا)A+ روح ��ں �ے L/ �0ش ,�3 �'وع 	��   

�� �Nہ�+ ہے ؟ '	 6�/Q, ں��H/��� �Nہ�ے ہ�ں ؟ 	�� ٓاپ 	+ 	�1 �� ز'	 6�/Q, ں��H/�	�� ٓاپ ز
اور  (-	ع +9� ز���� �*�() ���ے واX ہے!ا�3N ٓاپ �ہ�ں 	' $��ے ، اور �ہ ہ+ 	�1 �� 

�ے 	ے �2ے � �ع 	ے �2) 	�1 �� ( ٓاپ '	 6�/Q, �	 ں��H/�ے K'ف دروازہ 	�3ل ز
ُان 	ے �2ے ُاس 	+ دو2% $��ے ہ�ں ، ُا$ے ُاس �G} 	ے $�,< رو�'و ہ��ے 	ے �2ے۔ 

�ہ ُا�ہ�ں � �ع 	ے ! 	� A�2ے 	ے �2ے ، ُاس 	ے ��م $ے ، ا� � ہ��ے 	+ ا��زت د��A ہے 
$�,< ، ٓا�Aے $��Aے ���kرف 	'وا�ے 	+ ���A/ ہے ، اور ِاس $ے 	�=+ I'ق �ہ�ں )ڑ,� ہے 

ہ�ں رہ�ے ہ�ں ، وہ 	�� 	' رہے ہ�ں ، �� ُاس وT% ُان 	� 0/او�/ 	ے $�,< 	�� ,�1k ہے۔ 	ہ 	
�ے وا� ہے ، �ہ 	�1 �� ، �ہ '	 c�0 اور sA?� �	 ے ا�#�ن	ں �H�2 ہ � �ع	ہ�� ہے 	م :	

ُاس 	ے ��م 	+ F�0' ُاس 	ے 0_ا�ے 	� ���ٹ�A 0/او�/ 	� ُاس �G} 	ے ہ+ ٓاپ �� ��ں ۔ 
�ے د��A ہے۔ ا�#�ن )' 	�م 	'  

�3�ے N + 	 ے �2ےA(، ُا$ے ا ��	ے $�,< �',�و 	ے وا2ے �'	 �� �ع �ے �ے د�( ، 
�3�ے اور �X �س 	'�ے د�Aے 	ے�2ے ۔ N �	 _�N +2ہ 0�صوا)  Xے وا��� �Y ) ��/

وہ ُ�'دوں 	� �+  �*�� 7<�د? ��ے �aے #ہ" +ے وا
`	ں �	 ُ+[ ُ&@� ��� ۔) ا(����ار
��Nُ >ہ ہ�,ے د��/��ہ 	�� ۔  ,�3 ، ز )�U� ے�اور دو$'ے �ہ% $ے �4k_ات 	� ، اب ُاس 
 ُاس 	� ��م ,��� ,�3 ۔ 

�AL��20  :27۔  
)3' ُاس �ے ,��� $ے 	ہ�  ا)A+ ا�1d+ )�س � 	' ��'ے ہ�,�3ں 	� د��< اور ا)�A ہ�,< )�س � 

 	' ��'. ) 1+ ��ں ڈال اور �ے ا>��Uد �ہ ہ� ��1ہ ا>��Uد ر	<۔ 
�ے �-� (-	ع �ے �	7� ���ے ُا+ے ا�<ے �	 ُاس �� #ے ا
b5�د? 7�ں �7د ���ے �ے 

�, �	 c7-	س ���ے د(�۔& ��!,��� ا�#��/ار ��A  &�	�ے وا  
0/او�/ 	+ ا)Aے 0_ا�ے 	+ در$% $m'دH+ $ے ز�/��Hں 	+ ,Q/�1+ او ر ا�' ر	A3ے 	+ 

۔ �5 0/او�/   %�1��T	�v� +ل د�Aے 	ے �2ے ، ��ں ا)Aے $�,3+ )�$ٹ' 	� ,4'�ہ ���ٹ�� ہ�ں
��ں H�2ں 	ے $�,< ز�/. � �ع 	ے 34�ُے ُاس 	� ڈ��( ہ��ے 	ے ��رے $��3 رہ� ,�3 ، 
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��ں ����� ,�3 	ہ 0/او�/ �4< $ے �Nہ�� ,�3 	ہ ��ں �2ے ا)Aے ,4'�ے 	� ���ٹ رہ� ,�3۔ 
 دو$'وں 	� $��3وں �[ 	� ��ں ,4'�ہ 	' رہ� ,�3 ۔ 

 
���' �U/ار 	� ُاس 	� 0/او�/ 	ے 0_ا�ے 	+ ٓا0' 	�ر روح اU2/س �ے ��'ے $�,3+ )�$ٹ' 

)�$ٹ' �0ش ,�3 اور 0/او�/ 	ے �2ے  ِاس �0ص �G} 	ے )� س �4�2�ے 	ے �2ے 	ہ� ۔ 
�G} 	+ ز�/H+ )' ا�' ڈاA2ے 	ے 6��T ہ��ے 	ے ا���Zر ��ں ,�3 ۔  {G��5 وہ ُاس 

اU2/س ُاس >�رت 	� )� �ں 	+ وہ �U/ار ,3#�=+ �� ے روح  اور 	ے 3H' ��ں دا60 ہ�ا
�ے 	ہ� 	ہ ��ں �ہ ٓاپ 	� دوں۔" �ے ہ/ا�% 	+ , ، +3	E< ِاس F'ح 	ہ�ے ہ�=ے ،  /�" 0/وا

�'وع 	�ں ۔ �ہ ��6�2 در$% �U/ار  ���� اور �N 5$_وں 	+ T #�ں 	�3'	 %Ak2 ے�ُاس 
��6�2 اK:ح 	ے ,3+ �[ 	ے �2ے ُاس �ے د>� 	+ ,3+ ۔ ِاس �zUے )' )�$ٹ' 	� ,4'�ہ 

اور وہ ا� ہA� c[ )'$�+ 	+ ز�/H+ � ' 	' رہ+ ,3+ ٓاپ د���3ے ،  �2ے ]�ہ' �ہ ہ�ا ۔
�'وع 	' دے H+ اH' وہ  ��ُاس �ے 0/او�/ $ے 	ہ� 	ہ ,Q/�6 ہ� ��=ے H+ اور N'چ ��

اہ�N c_ �ہ ہے 	ہ 0/او�/ ُاس �34ے ا,Aے )� ے دے �[ 	ے �2ے ��ں 	ہہ رہ+ ہ�ں۔ 
�ہ�ں ,3+ وہ ا�>�رت 	+ ز�/H+ )' ا�' ڈاA2ے 	ے 6��T ,�3 ۔  sTوا��اور ��A�U 6�4 $ے 

اب ( ا�#�ن ر	�3+ ,3+ 	ہ �ہ�ں ا� 0/ا ہے ، �� ُا$ے ُاس 	ے �2ے د>� �ہ�ں 	'�� ,3+ ۔ 
)ُاس 	+ ا� �3Nٹ+ 2ڑ	+ ہے   

درU�UL% 	�� رو�#� ہ�,� ہے�5 روح اU2/س ٓاپ 	� A�2ے 	+ ہ/ا�% 	',� ہے، ٓا=�ں 	ہ�ے 
�ے وا8502ہ�ں '	 ��ے وا2+ 	ے �2ے۔ ڈا2' ُاس �ے د�( ، 'H �	 3ےE�( ��، + ٓاپ

�ے 	ہ� 	ہ �ہ ��ں ٓاپ 	� دوں ،"  	ہ�ے ہ�ں  ، /�اور �ہ �/2ے ��ں در$% �U/ار  "0/او
�) ��  ہ�,+ ہے �[ 	+ ُاس � {G	� P'ورت ہ�؟G�ں ا�7 �d�7 ے� efY ِاس

�ے �34ے د	���3 	ہ 	اب 	�� ہ�,� ہے ؟  7<�د? �	 ُ+<� اور ِا+ےرد �� د(�۔ /�c $ے 0/او
	c �� رو�#� ہ�,� ہے وہ �ہ 	ہ ٓاپ �ے ا�#��+ 	ے $G% �0ل 	� ,�ڑ,ے ہ�ں 	����ہ ٓاپ 

ِاس �G} 	ے �2ےز�/ہ ، )��ر 	'�ے وا2ے � �ع 	�  6K�L	�Nُ 'ے ہ�ں ، ُاس ا�Y2ظ �� 
� �ع �H�2ں 	ے �2ے  �Hاہ��ں 	+ ��4=ے � ے �ہ �G} )ہ1ے ہ+ رد 	' ��Nُ ہے ۔

۔� 1Rہ �ہ�ں 	ہ ُان 	� 	�� ا�#�ن ہے ، �� �Kرِت �Lل ہے�N �AA� +U�ULہ�� ہے ، 	�=+   
 >E	 ے $ےAے �2ے )ڑه	ُاس  �	:م 	6 $ے Q=�� ا� �ے د�( 	ے �X2ظ ��ں ، 	�=+ ا�

�) �	 رد �� �3+ �ہ�ں 	',� ، �� ا)Aے ,4'�ے 	+ �Hاہ+ د�Aے $ے ۔ G�ے د([ �ہ!ے ہ� ا#

	رت �H �ے 3-�	ں �	 �	ڑا  اور ُان �Hاہ��ں 	� �� ُاس 	ے H�N'د ہ�ں ۔ ُ&@� ہے

ُا$ے 0/ا 	ے $�,< و>/ہ �ہ�ں 	'�� ,�3 	ہ وہ ، �� ���  gہ!ے ہ� ����5 ��� �ہ وہ /!�
�� ، ُا$ے ����� 	ہ وہ ��1 ز�/H+ � ' 	' رہ+ , +3	E< 2ہ�ا، ,Q/�6 ہ� H+ ۔ '	 S�( �	 م:	

�ے وا2ے � �ع ُا$ے ز�/ہ )��ر 	'�ہ 	'�ے 	ے �'ا�' ہے 	����ہ وہ )ہ1ے ہ+ ����+ ,3+ ۔ 
ے ,X% ُاس وہ ذا,+ �Fر )' ُاس 	+ P'ورت 	 	+ P'ورت ,3+ ، ُاس 	+ 2�L% ��ں ۔
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�ے روح اU2/س 	� Iہ'$% ��ں ڈا� $ے �A1ے 	ے 6��T ,�3 ، ِاس �2ے 	����ہ  + 	
�ہ اور� �ع 	� ُاس 	+ �QX% 	ے $�,< ���ٹ�، ُاس 	+ دہ ��+ 	ے اوزار 	ے �Fر )'۔ 

� ، 0/ا $ے �:پ 	'�ے 	ے�2ے ، N'چ 	ے �2ے �ہ�ں۔ دو��ں 	ے در��� ن ,3	�=+   
 

) ُاس 	+ �QX%(��AA ہے ُا$ے ) ُاس 	ے $�,<( �5 0/ا ہ#�ں $��3 رہ� ,�3 	ہ 	� ے ڈ��(
�/ار ��2�Lں 	� ���ے �ہ% $+  cے �2ے ، ,� ہ	ے Aٹ�	� ُاس 	+ دو2% 	ے ذر�kے ُا$ے ��

ر ُا$ے 0/او�/ 	ے )� ے ا� ���ہ 	ے دروازے )' د$� د��ے ہ�=ے او,4'�ہ 	�� ۔ 
�ے 	ہ� 	ہ �ہ ٓاپ 	� دے دوں۔" ,3#�,ے ہ�=ے ، ا� � 	ہ�ے ہ�=ے 	ہ ،  /��ہ 0/ا اور " 0/او

�ہ�ں 	�� �� $���۔  6K�L ح'F +3� + 	 �� ',� ہے	�1 )�/ا k, + ُاس ��ں	ُاس ���ہ 
0/او�/ $ے ��v'ت د>� ���Adے 	� )�,ے )�=ے 	ہ وہ ِاس �ہ�Aے 	ے �1_	+ ادا=d+ 	ے 

�ہ�ں , 	ہ 0/او�/ 	ے $�,< �2ے AIڈز �ہ�� 	'ے ا� �ہ% اK:ح 	'�ے وا�N +2_ ہے، 
�ے 	ے �2ے ۔ '	 c=�T �1k, ُا$ے �	ِاس )� �ں  �	+  	ے � /��5 ���ہ �ے )��� 	ہ 0/او

د�Aے 	ے �2ے 	ہ� ، ا)A+ د>� ��( ��اب د��ے ہ�=ے، ُاس 	� ا�#�ن اور �ڑه� ۔ �0او�� 
�ے ا�<ے �Vم �	 �	را ���ے �ے 3�# ��-ے وہ ُاس #�	ہ0	ش ہے، ��ہ�ں �ہ%  ) ���۔�ے 

!$+ و��ہ�ت ہ�ں   
�ہں در$% F' )'0/او�/	ے 0_ا�ے 	� ���ٹ�Aدروازوں 	�	��2�3 ہے  �� 	 + اور 

U�'Fے$ے �ہ�ں ہ� $��� ۔ �ہ ُان 	� H'م 	',�ہے�� 	ہ $'د ہ�ں �� ��H c'م ہ�ں ! �ہ �ے 
 �Aے د��ا�#�ن 	ے $�,< �',�و 	',� ہے ۔ �ہ 0/او�/ 	� �ے ا�#�ن  	ے$�,< رو�'و �',� و 	'

��4ت 	+ �YL]% 	ے �2ے دروازے  Q�'U,100ً� ہے۔ �ہ ،  +	 {G�دkIہ ہے ، 	ہ �ہ ُاس 
 	� 	A2�3ے 	� ���T د��� ہے، ڈ��( 	� ��4ت 	+ 	�ر� .'d	� A34#$ے 	� �ہ�� 	',� ہے ۔

7�ں ہ	�� ��-� ہے "���!ِاس   
ہ�=ے ، در$% �Fر )' � �ع 	+ دہ ��+ 	� ���ٹ�A  روح اU2/س 	+ $#% 	ے��Eے ہ�,ے

� 1Rے $ے ��A1ے ��ں �/د د���ہے ُان �H�2ں 	ے ذر�kے �� N'چ 	ے �2ے 1�ُ $ے 
�34ے ِا$ے ِاس F'ح ر	A3ے H_ر,ے ہ�ں � 1Rے 	� ر	A3ے 	� �ہ��ہ ��A,ے ہ�=ے۔ 

ُاس د��4ے۔�5 0/او�/ �34ے ڈ��( �AAے 	ے �2ے $��3 رہ� ,�3 اور�5 وہ ��'ے $�,< 
7�ں 7�درزاد #[ +@5� ہ	ں؟" ُاس �ے )�1R � ، �3Nے 	ے ���1k �',�و 	' رہ� ,�3 ،  ���" 

�ے 	ہ� 	ہ "  ٓاپ د���3ے ، اH' ٓاپ 	ہ�ے ہ�ں ،! ��ں ����� ,�3 	ہ وہ �ہ�ں �( $���  /�0/ا و
 + 	 %T+ �3+ و 	+ دہ ��+ $ے ٓا�� ، ,� وہ 	ُاس  %U�ULدوں،" اور �ہ در �	ں �ہ ٓاپ ��

�+ 	ے ���T �	 ے��L ر	��3 ہے �[ F'ح وہ �Nہ�� ہے ۔$�,< �',�و 	'  
�'اب 	ے � 1Rے ��ں ��Q: ا� 1H+ ��ں )3'�ے وا2ے �G} 	� د��ے ہ�=ے،  �� ا�

�ے 	ہ� 	ہ ��ں �ہ آٓپ 	� ہے، ُا$ے 0/ا 	� 0_ا�ے 	� ا� � 	ہ�ے ہ�=ے د��A 	ہ ،  /�0/او
�ے $ے  �S $ے �/د�ہ ُان 	ے �2ے 	�3�� 0'د 	' د�Aے 	+ 	�" دوں،�( ���T ے اور�'	
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�ہ ,��ہ 	� ُاس �G} �ہ�' ہے۔ )ہ: در$% ہے ، ��2( �ہ 0/ا 	� 	�م 	'�ے �ہ�ں د��A ہے۔ 
�ول 	'�� ہےQ� ف'F +	 c�ZA, �� :� ۔��	 S�( ���ے 	+ ��4=ے 	�3� �	 /��ے 0/او ]�

ہ/ا��ت ہ#�ں ,#�م ��2�Lں ��ں روح اU2/س 	+ ���5 ُ�ڑ�ے 	+ P'ورت ہے ،ُ�Qہ ، 
�ے �34ے ِاس F'ح �����، �� ے 	ہ ہ' I %2�L'ق ہ�,+ ہے۔ 	ے�2ے،  /�0/او  

 
ٓاپ 	�� $��Nے ہ�ں 	ہ ��ں ُان 	ے $�,< �',�و �ہ�ں 	' $��� اH' وہ ��'ے )� ے 	� " 

�ہ�ں $��Nے 	ہ �ہ )��A ُان 	ے �k/ے 	� �: دے �H اH' ��ں ا� � �Nہ��  c,ُ ��	 ے ہ�ں ۔��(
" ہ�ں ؟  
�ہ�ں ہے ، �ہ ُاس )' �XA?' ہے۔ پ 0/ا�5 ٓا '?XA� '( ',ے ہ�ں ، �ہ ٓاپ	د 'm$ �	 /�و

�� ہے وہ �ہ 	ہ آٓپ ِا$ے ُاس 	ے ��م 	ے '	 )�U� �	 ے �2ے ٓاپ	 ]� _�N K'ف ا�
ٓاپ 	� 	 + 	� �ہ�ں ����� 	ہ ٓاپ 	� 	ہ�ں �2ے $m'د 	' رہے ہ�ں ، اور ��Uہ ُاس )' ہے۔ 

� >N�( ہ وہ	 	:م 	ے $�,< ا�' 	�ٓاپ 	� ُاس �G} ہ�ں ��2ے ۔ N'چ ���� ہے �5 ,
�ہ�ں 	'�+ ہے ۔  S�رو�'و  اH' ٓاپ ا� � 	',ے ہ�ں ، ٓاپ ُاس �G} $ےڈاA2ے 	+ 	�

�1k, �3 ُاس $ے, ��H ��	 c=�T >,�$ ے	 /��ے $ے � ے 0/او'	 c=�T ���Nُے  ا�<� �	�ہ ��
�<� ہے ہ�,ے ہ�ں ۔� 	� "*c7 �� �0ا اور ُاس 	ہے ۔ ، اور � ٓاپ � >E	 5$ ے ہA(ا '( + 	

N'چ ٓا�ے 	ے �2ے ُاس )' د��و ڈا�A2 ِاس �Kرِت �Lل ��ں ا� L'ا���ر. 	� >#6 ہے ، 
�ہ+ N'چ 	+ F'ف ,��ہ 	� �'	�ز 	' رہے ہ�ں ۔  �0د، 0/او�/ 	+ ��4=ے ٓاپ ،	����ہ 

 /�	+ ��4=ے دو$'ے ، 0/او�/ ہے �� ا� L'ا���ر. ���. 	',+ ہے ۔ وہ ا)Aے �0و
�ے وا� ہے ، وہ >�رت �ہ�ں۔ ۔ 	� H'و�/ہ 	',+ ہے  �'دوں'	 6�/Q, +H/�وہ+ $�E ز  

�2ے ٓاد���ں 	� H'و�/ہ 	'�ے 	ے ��رے 	E< �_�/ ) 	�1 �� 	ے(0/ا و�/ 	+ ��4=ے ا)Aے 
�ے د��4ے '3� ���� رو�#� ہ�ا �� A34#$ے 	ے�2ے، �34ے 	 + ,?��' ��ں ر

��ں ا� Q0'�ں رہAے �3=+ د��� ہے ۔ د	" ا�3N" درN %U�UL'چ اور ُد��� 	ے 2ے �ہ% 
وا2ے 	� 	��3ڈر�6 )' د��< رہ� ,�3 �� ��� ��ر^ �ہ' 	ے ا��' L?ے اور ��� ��ر^ 	ے 

�'وع 	�� ��H ,�3 اور ,A� �ًQ�'U/ ہ��ے 	� �'�L 5?ے ��ں ��ٹ�3 ہ�ا ,�3 ۔  6QT ِا$ے $��2ں
 �3, ��H �4�3� ے �2ے	 +=�#Aوہ�ں راہ �	 {G�وہ �ہ% 6��T  ۔,�3 �5 	 + دو$'ے 

�G} ہے ، �� ے ہ+ وہ ��Uم c�0 ہ�ا ، اور اب وہ �	�3ں 0'چ 	' 	ے ِاس �ڑ. 
�'وع 	' رہے ہ�ں ۔  ��'	 c�0 �	 ے >#�رت	ں �Q�'� ے وہ �	ہ 	 ��	ے >��ں ���ڈ�� 
وہ ا)Aے N'چ 	ے �H�2ں 	ے ا�ٹ'و��ز ��ں ، �2ے >#�ر,�ں 	� ��A رہے ,3ے ، و��'ہ ۔ 

��ں ر ُان $5 ا�3N=��ں 	ے ��رے �� ِاس �G} 	+ 	�ں ۔ او��رے ��ت 	'ر ہے ,3ے 
�ے 	� �ہ�ں د��< $��� '	 6K�L 1ہK ے $�را	ے ��ں اور ُاس ٓاد�+ A3د�� �	چ 'N ُاس

�	�	ں �� �	اہ�	ں +ے ، ٓاپ #5� +@5ے  ]@���ہ � � ع 	� ۔  ، �	 s�'k, .�3 ، $�ر,
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��ے �ہ وہ (-	 ع �ے 0,ا�ے �	 �0چ �� رہے ��ے اور وہ �	�� j!ہ ��j) �ہ�ں �� 
 رہ� ���۔ �ہ � �ع � �8 	+ ، 	�1 ��، ���. 	ے �2ے ا� L'ا���ر. 	� >#6 ہے ۔ 

 cٹ3ے ہ#�ں ��� ۔ ہ	,�3 �5 وہ ا ����� �	وپ 'H ے ہ#�رے� /��34ے ��د د��� ��H �� 0/او
�ے  /�>#��� N'چ 	+ �N_�ں 	' رہے ,3ے اور �_�/ 	'�ے 	+ ,��T ر	�3ے ,3ے ۔ 0/او

!"ہے ، ��2( �ہ ��'ے �2ے �ہ�ں ہے �� ٓاپ 	' رہے ہ�ں �ہ ا�3N " 	ہ� ،   
�� ��ں د��< رہ� ,�3 ِاس 	��3ڈرل 	+ �N_وں 	� ��ے 	ے ��ر ے � ے ��ں ٓاپ 	� �ڑے 

 U�'Fے $ے ��� ��Nُ ہ�ں ۔ 
 

ٓاد�+ �� ٓا�� ,�3 �[ �ے �#�>% 	� Q0'�ں د�Aے وا2ے $ے 	�ن 1Kہ 6K�L 	' رہ� ,�3۔ 
	�� �H�2ں 	ے ا� � 	ہAے 	ے ا�ڑو�� 	� �0د ، � �ع 	� ذ	' �ہ�ں ہے ۔  اور N'چ 	� ����A۔

�ے ���N'چ 	+ ��4=ے ،  " ر	�A3 �ہ�' �ہ4ں ,�3 	ہ،�	� + �Hاہ+ ۔ �0 ا �ے ا(-� 7��ے 
N'چ 	ے �2ے �Hاہ+ د��A ، �� ے ِان �H�2ں �ے 	�� ، ِا$ے �ہ% وا�A� 8P,� ہے 	ہ ! ہے 

�ہ�ں ,�3 ۔  /� 	�ن 1Kہ 6K�L 	' رہ� ,�3 اور �ہ 0/او
وہ $�رے �	�3ں 	'وڑوں ڈا2' 0/ا 	ے ��م )' ُان �G?�ص �H�2ں 	� د�ے �� �Nُے 

�� ,�3 ۔ ِا$ے 0/ا ,3ے، '	 '�#k, �	 �1k, +?G�ِا$ے ہ_اروں �H�2ں 	ے $�,< 0/ا 	ے 
�ہ 	�1 �� ، �3, �AA� %ہ��اH' ٓاپ ا� T/م وا)[ ٓا,ے ہ�ں اور 	+ ��د��ہ%۔ ) N'چ ( 	+ ��د

+kTد��< $��ے ہ�ں ۔  وا �	ہ% ���ہ�ں �1G?+ 	� )�,ے ہ�ں ، ٓاپ ِاس 	��3ڈر�6 	+ ��د
�_�/ ِاس ,?��' 	ے $�,< ٓاHے �ڑه�ے ہ�=ے ، ٓاپ ز��( )' ہ' >�U/ے اور ��ہ5 	+ ,#�م 

ا)Aے ��م )'  ��د��ہ��ں 	� �3+ د��< $��ے ہ�ں  ُان 	ے ��م )' ، ُا$ے د���3ے �� وہ
�� ہے، ,� ِا$ے �ز�� 0/ا  	',ے ہ�ں ، ِاس F'ح اN 'H'چ'	 '�#k, �	 %ہ��	� 0/ا 	+ ��د

 	ے ��م $ے 	'�� ہے ، �ہ 	ہ ا)Aے ��م $ے ۔ 
�3��، رو�'و ہ��ے 	+ ���Aد )' ، ا� �ہ% N +,5 $ے ذا���4ت 	ے >:وہ ، � �ع 	+ ��

ُان ز�/��Hں 	ے ��رے $��Nے �� ! اہ�N c_ ہے �� ِاس ز��( )' ِاس ز�/H+ ��ں ہے 
+	 /�F'ف $ے رو�'و ہ��ے 	+ ���Aد )' ہ� $��+ ہ�ں �Aہ�ں 	��3ڈر�6 	+ ��4=ے ،  0/او

	ہ�ے ہ�ں ، N'چ $ے � 8 ُاس 	ے ��م $ے )� ے د�ے �� �Nُے ہ�ں ۔ ز��دہ ,' �2گ 
اور ا)A+ " وہ �2گ �� ُاس N'چ ��ںہ�ں ��A�U ا3Nے �2گ ہ�ں ، " ہ��ے 	ے �k/ ، �ہ 	ہ ،

�ہ�ں ہ�,� �5 ٓاپ 0/او�/ 	ے 0_ا�ے 	�ا�ز�/��Hں 	ے $�,< ٓاHے �ڑه�ے ہ�ں ۔  �Tوا �  
0/او�/ ذا,+ �Fر )' ُان 	ے $�,<  !در$% U�'Fے $ے ُاس 	ے ��م $ے $m'د 	',ے ہ�ں 

!�',�و 	',� ہے ۔ �:ل   
��	'. 	+ F'ح ��d2 ہے ، ا� � �ہ�ں ہ�  , /L +I�	 ہ �ہ	ہہ رہے ہ�ں 	ٓاپ ہ� $��� ہے 

اور � ��X% 	ے �2ے ُد��� 	� ,Q/�6 	�� ۔ �34ے ٓاپ $ے ا��/ا=+ 	�1 �� �ے ا� � 	�� $��� ۔ 
	�� ٓاپ واkT+ ��' ا�#��/اروں 	+ )'واہ 	',ے ہ�ں �Aہ�ں �ے ا�A3N�( " 6�4ے د��4ے ، 
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�3�ے وا _�N +2	P +'ورت ہ� �� ے ,��� �ے 	�� ؟N + 	 ہ�ںA� ، ��	 رد �	ع  "� �
ُا$ے ہ#�رے ہ��3ں 	+  ۔ہے �ے 	�� ، اور وہ ا� � ا)A+ دہ ��+ 	ے $�,< )'واہ 	',� 

!P'ورت ہے   
ُاس )�$ٹ' 	� �0	ہ د�Aے ، 0/او�/ 	ے 0_ا�ے 	+ در$% �U/ار 	� د�Aے روح اU2/س $+ 

�ہ ���% 	+ �Hاہ+ 	� ��د 	��4ے ، ُاس >�رت 	ے �F �1'ز ز�/ +H	� A�2ے 	ے �2ے ؟ 
� �ع �ے ُاس 	+ )'واہ 	+ ، اور ُاس 	+ ���A/ دو$'وں 	+ ۔ 	',� ہے   

c 	',ے ہ�ں ؟ 	�� ہc در�H�2 %U�ULں 	+ 0/او�/ $ے رو�'و ذا,+ �Fر )' �A1ے 	+ 	�� ہ
 )'واہ 	',ے ہ�ں ؟ 

 
�ے �ہ ��� ہ  9�ُ!ے ہ	وں اور (5��	ں �� ��واہ ���ے ہ�ں ُان �ے ذہ[ 7�ں (ہ X�ے �ے �
�� �� ��م �� �m�0 ُان +ے c7*" ���ے �� #G��ے ُا�ہ�ں -��� �� #G��ے ، �!-�(-	ع �!

�ے ُان +ے #ہ" c7*" ر��5� ہے؟  ا�<ے ���م �� �m�0 ا�<ے 0,ا�ے 7�ں +ے د(<ے �ے 
ہc �ے >1#+ $ے ُاس 	ے ��م 	+ ��4=ے ا)Aے ��م 	+ �N 'F�0_وں 	� 	',ے ہ�ں ۔ ہc �ہ�ں 

  درU�UL% 	[ $ے )��ر 	',ے ہ�ں ؟
�ہ ہ�ں �� ��ں 	ہہ رہ� ہ�ں ۔ ٓاپ ���/ ,Q/�1+ 	ے �2ے )' �Y�� ے �2ے	ا)[  /���واہ �ہ ٓاپ 

	'�ں ، ��2( �34ے ا� � )�ر. �QX% 	ے $�,< 	ہAے د��4ے 	ہ ��ں ِان ا�Y2ظ 	ے ذر�kے 
ا� ا� ے �G} 	ے �Fر )' �� )ہ1ے ہ+ 0/او�/ 	ے $��Aے �#� 	' $��� ہ�ں ۔ 

ٓا$#�ن ��ں 	3ڑا ہے ، ��ں ٓاپ 	� ��� $��� ہ�ں 	ہ �5 ٓاپ ُاس 	ے $��Aے 	3ڑے ہ�,ے 
 ہ�ں ، ٓاپ )'واہ 	'�ں Hے !" 

ہ#�ں �ہ د��< در$% U�'Fے $ے 0/او�/ 	ے 0_ا�ے 	� ���ٹAے 	ے �2ے ٓا,� ہے،  �ہ �5
۔ 	' �0ش ہ��� �Nہ�ے 	ہ 	� ے 	�1 �� �_�/ و�Iدار. $ے 0/ا ^ 0/�% 	' $��+ ہے 

ٓاج �ہ�ں ُد���  ��v'ت �F ر )' 	�1 �� 	ے �2ے۔ ، ُاس 	ے �2ے و�Iدار اور ِس n7�7!ے 7�ںا
�ہ ��1Gق، 	�1 �� 	ے �2ے 	ہ ُاس 	� ُا2ٹ ہے �� ��ں �ے 	ہ� ۔ ��ں ا� >�م ��0ل ہے �� 

��s2�G� 6�2 ، 	�� ا� � �ہ�ں ہے؟و�Iدار ��A+ ہے ، اور ��v'ت �Fر )' 0/او�/ 	+ ۔   
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 
 

 �0ا ��� �ہ5� ہے �ہ ��-ے ُاس �ے 0,ا�ے �	 �0چ ���� ہے؟
وہ ِا$ے K'ف را$% �K�U/ )' 0'چ 	' $��� ہے!ز��ر 145 : 17 	ہ�+ ہے ، " �0او�� 

�  ہے۔�ہc ِاس ا�Q�Tس $ے  "ا�<� +F راہ	ں 7�ں j�دق اور ا�<ے +F ��7	ں 7�ں ر
را$��Qز. $ے 	',� ہے۔ ر$��Qز. ا�  وہ�� 0/او�/ 	',� ہے ہ' �N_د���3ے ہ�ں 	ہ 

 >#6 ہے ۔ 
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1  �AL��3 :7  
" اے ��E! 	 + 	ے I'�5 ��ں �ہ ٓا�� ۔ �� را$��Qز. 	ے 	�م 	',� ہے وہ+ ُاس 	+ F'ه 

" را$��Qز ہے ۔  
� �ع �ے ا)Aے $�رے 0_ا�ے 	� را$��Qز. 	ے ا>#�ل ، را$��Qز. 	ے �Kَ '( /K�U'ف 

ٓا=�ں ِاس )' ��ر 	',ے ہ�ں 	ہ 	 ے 0/او�/ 	ہ�� ہ%۔ ا>#�ل � ے 0/او�/ را$��Qز. ،  	��
 ����ہ �ہ ,?��' ��ں ر��	 ��H ��	 ں � ے��ے را$��Qز 	ہ� اور ہ� 
�) �� /	ر ���ے ہ
�3',� ہے �� 	ہ 0/او�/ 	+ ,?��' 	ے �ہ% T'�5 ہے 	ہ 	ہ�ں ُاس 	+ دہ ��+ 	� 0'چ 

�� ہے ۔ '	 
 

  37۔ 34: ��25+ 
دہF +A'ف وا�2ں $ے 	ہے �H ٓاو ��'ے ��پ 	ے ��Qر^ �H�2  ُاس وT% ��د��ہ ا)A+ ا)Aے" 

�� ��د��ہ+ �c2�< .ِ�A $ے ,#ہ�رے �2ے ,��ر 	+ RH+ ہے ُا$ے ��'اث ��ں �2۔ 	����ہ ��ں 
�ے �34ے )��+ ِ):��۔ ��ں )'د� +  c,ُ 3:�� ۔ ��ں )��$� ,�3 ۔	 ���ے �34ے 	�3 c,ُ ,�3 ۔ �	�3�

�ے �34ے ا)Aے 3H' ��ں  c,ُ ۔ ,�3 ۔ ���Aڑا )ہm	 ے �34ے� c,ُ �3 ۔, �dA���#�ر ,�3 ۔ ُ,c ُا,�را۔ 
��ں 	ہ�ں  ,5 را$��Qز ��اب�ے ��'. Q0' 2+ ۔ �T/ ��ں ,�3 ۔ ُ,c ��'ے )�س ٓا=ے ۔ 

"Hے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
0	اہ ُا�ہ	ں �ے ا�<� ، 	ہ�  را+5*�ز ُان 	ے ا>#�ل 	+ و�ہ $ے � �ع �ے ِان �H�2ں 	�

را$��Qز. 	ے �ہ ا>#�ل �� � �ع ۔ �� �<�ہ ��� ��� (� �ہ�ں  ز���� �ے �-� دو+�ے b7�م
�zUے 	�$��Aے �,ے ہ�ں	+ F'ف $ے >��ں 	�ے RHے  cوں ��ں $ے ۔  �ہ% اہ_�N ہ�

 �1k�� ے $ے�'	 +Hد'm$ +	 +�� + دہ	6 اور 0/ا Q=�� �	 ہے �� ٓا پ L'ا���ر. ا�
	ے در���ن I'ق 	� د��A3ے 	+ ا��زت د��� ہے۔ �ہ'���+ $ے ِا$ے $#�34ے ، �ہ�ں 

�� ہے!� ���ے ���ہ�ں ہے ! را$��Qز. 	� ہ' >#6 �'اِہ را$% ُاس efY �ے  �Av�$ا +=�	 
 cس ( ہ�Q�Tر�ہ ذ�6 ا/A� ( ے���ں د���3ے ہ�ں 	ہ ہ' �dہ 0/او�/ ا)A+ دہ ��+ 	� $m'د 	'

ُاس �G} 	ے ہ�,�3ں ��ں د�� ��,� ہے۔  �'اِہ را$%	ے ��رے 	ہ�� ہے ، ِا$ے   
 

�Av�$13،  12:  26 ا  
اور �5 ُ,� ,� 'ے $�ل �� دہ ��+ 	� $�ل ہے ا)Aے $�رے ��ل 	+ دہ ��+ ���ل �Nُے " 

,� ُا$ے �و. اور ُ� �I' اور ���c اور ���ہ 	� د��A ,�	ہ وہ ُا$ے ,�'. � ���ں ��ں 	�3=�ں ، 
" اور$�' ہ�ں ۔ )3' ۔۔۔۔۔۔  

 ��Tس � �ع دہ ��+ : ہ#�ں ِاس  %U�UL	� A34#$ے 	+ P'ورت ہے, %Tُاس و �	ے Aد�
ا)Aے �Fر  !�ہ�ں 	',� �5 , 	ہ ِا$ے ُان 	� �ہ د�� ��=ے �Aہ�ں وہ �G?�س 	',� ہے 
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 ��� ، /k� ے	ے Aے د�	ہ ، " ٓاپ 	ہ $ے ہے g�#�4ے ۔ ا� � ہ�	6 )' ��ر Q=�� .ر�$ '(
!" ۔۔۔۔ �� 	E< �3+ ہے   
�I?/ ��'.  100+ دہ ��+ 	� 	�� ٓا پ 	� �51z ہے 	ہ 0/او�/ ا)A" ٓاپ 	ہہ $��ے ہ�ں ، 

 'F�0 +	 م��	�1 �� ��ں د��N �Aہ�� ہے #�اِہ را+" ُان 	ے ہ�,�3ں ��ں �Aہ�ں 0/ا �ے ا)Aے 
�+ ہ�ں ، ِا$+ F'ح ٓاپ ُاس 	ے 0_ا�ے !" �ہ ا� ذ�ہ دار. 	� 	�م ہ� G� �H?�ص 	�� ؟ 

!	� $m'د 	',ے ہ�=ے ُاس 	+ 0/�% 	',ے ہ�ں   
1k, �	 .ز��دہ ذ�ہ دار �A�� +�3	�1 �� ر	1ہ ,�3 � ے ا��/ا=+ R � ہے ، �ہ $5 $ے �ڑا �

�� ,�3 ۔ ��2( �ہ اوزاروں ��ں $ے ا� ہے ,3+ ۔ '	 6U�A� ں�� ���� ے � ��X% 	ے�2ے ُد
ا� � �ہ�ں ہے اور ِا$+ �2ے �ہ ُد��� )' ا�' ٓاج ُد��� ��ں N'چ 	� ��6�2 �ہ+ � 1Rہ در)�S ہے۔ 

�� ہ�=+ ,3+۔ ا�/از �ہ�ں ہ�ا �� ے ا��/ا=+ 	�1   
 

ا��/ا=+ 	�1 �� �ے )�رے وT% 	ے �2ے ، �ہ% $ے ڈ��A_ 	� ِاس 	�م 	ے �2ے ,�A�kت 	�� 
ُا�ہ�ں ,�3 ، ِاس F'ح دو$'ے 0/ا 	ے 	:م 	� �k2�zہ 	'�ے 	� ��ر. ر	< $��ے ,3ے۔ 

وہ ُاس 	+ دو2% 	� ُاس 	ے 	:م 	ے �G� ���z?�ص �H�2ں 	� د�Aے �ے $#�34 	ہ 
�ہ�ں وہ ِاس �1��kے 	+ �YL]% 	ے �2ے ��=6Q ��ں ذ�ہ دار ,3ے۔ 	ے �2ے )�ر. F'ح 

و�ہ (ہ �ہ�ں �ہ ہ��ں �0ا �ے �Vم " $�ت ٓاد���ں 	� ا���Gب 	',ےہ�ں ، ٓاپ )ڑه�ے ہ�ں ۔۔۔ 
وہ ا)�A 	�م $'ا��4م د�Aے ۔  �	 &�	ڑ د(<� &�ہ�ے ، اور د+0�5	ان �� 7�0" ���� &�ہ�ے

k2�z� �	 :م	ے 	1ے ��ں 0/ا ��k� ے	�3ے ,3ے۔	ر �	ے ��ہ !�ہ اہc ,�3  ہ 	� ,'^ 	'
	ہ در$% U�'Fے $ے ، دہ ��+ 	� د��A د>� اور 0/ا 	ے 	:م 	� وا�F 8Pر )' د	�3,� ہے 

وہ ا� � �ہ�ں 	'$��ے ,3ے 	ہ 	�=+ �k2�zہ 	'�ے 	ے $�,< �T�I% ر	A3ے وا� �L ,�3 ۔ 
ٓا��ں ُ&<ے �aے ٓاد7�	ں �ے دو$'ا ا� � 	'ے ، ِا$ے در$% �Fر )' $'ا��4م د�� ���� ,�3۔ 

ِاس F'ح ہc ا��/ا=+ 	�1 �� 	ے 	�م 	'�ے 	ے �1��Uہ ��ں ٓاج 	+ ،  ��ادر �� /	ر ���ے ہ�ں
�ہ ِاس U�UL% �� �ہc  	�1 �� 	ے ڈ��A_ 	ے 	�م 	'�ے 	ے I'ق 	� د��< $��ے ہ�ں  ۔

ہ�ں اور )ہ�EA=ے �H 	ہ 	�1 �� ����دہ �Fر )' 0/او�/ 	ے 0_ا�ے 	� $m'د �ہ�ں 	' رہ+ �
۔ 	� ے ِاس 	'�� �Nہ�ے   

 
  4۔  2:  6ا>#�ل 

�ہ�ں 	ہ ہc 0/ا "  5$�A� ہ�	' 	ے )�س ُ�: A(ا �	+ �#�>% 	دوں 'H��اور ُان ��رہ �ے 
	ے 	: م 	� �3Nڑ 	' 	�3�ے )�Aے 	� ا���Zم 	'�ں ۔ )[ اے ��3=�� ! ا)Aے ��ں $ے $�ت 
��م �G?�ں 	� Nُ( �2 �� روح اور دا��=+ $ے �3'ے ہ�=ے ہ�ں 	ہ ہc ُا��� ِاس 	�م  ��

 )' �U'ر 	'�ں۔ ��2( ہc ,� د>� ��ں اور 	:م 	+ 0/�% ��ں ���gل رہ�ں Hے ۔ " 
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	� AANُے 	ے �2ے 	ہ� ۔  ��� ��م ، روح اور دا���� +ے #��ے ٓاد7�	ںُا�ہ�ں �ے $�ت 
�ے 	ے �2ے 	�A+ ہ#�ں �ہ�ں �1G} ہ��ے 	+ P'ورت ہے۔ '	 Sے )�Hٓا �	( ,'� ا�

#�L�#A+ راہ	ڑ��ں �H ، ورت ہ� ,+ ہے'P +	 %+=  ، �3ے	' ر	)�ڑ  �	ے �2ے �=ٹ 	
	�� �� ُان �N_وں 	ے در���ن ہ�ں �� ڈ��A_ ٓاج 	',ے ہ�ں؟ اور >#�رات )' ��ر 	��4ے ، 

 نٓاپ 	� ِان I'ا=� 	� $' ا��4م د�Aے 	ے �2ے روح ا�U2/س 	+ P'ورت ہے؟ 	�� ٓاپ ِا
���+I'ا=� 	ے �2ے  ����م" �3ے ہ�ں ؟ 	� ر	  ��" ٓاپ 	+ $�چ $ے �ڑه 	' ہے ۔ " 

��م" �� " {1G� �	 ے ٓاپA(ے ا$ +H/�	� �51z ہے 	ہ وہ )ہ1ے ہ+ ��P+ ��ں ا)A+ ز
��م" 	�� ���% 	' �Nُے ہ�ں ۔  ����1Hں ��ں ، )�ر	�A وا�A� >4#$ +kT,+ ہے �5  �ہ " 

� g��ں 	ے در���ن راہA#�=+ ��ں ، N'چ 	ے ��1+ را$�ہ ��ں ، اور N'چ ��ں �X/ود 
�ے 	ے �2ے ٓا,� ہے ۔ '	 

)' �H�2ں ��ں 0/او�/ 	ے 0_ا�ے 	�  "��� ��م ، روح اور دا���� +ے #��ے " ٓا=�ں 
�ٹAے 	+ رو�A+ ��ں د���3ے ہ�ں ۔ �� 

 
�_�/  >4#$	� ��A,ے ہ�ں 	����ہ �2گ ڈ��A_ )' 0/او�/ 	ے ا6K 0_ا�ے 	ے  ��� ��م

0/ا 	ے U�'Fے ُد��� ��ں ا�Y'اد. ا��Gص 	� ���ٹAے )' ، $�,< �3'و$ہ 	' رہے ہ�ں اور 
�2گ ِاس 	ے $�,< در$% ! �ہ ڈ��A_ 	ے در$% ا$�k#�ل 	ے �2ے �ہ% $� )� ہ ہے ۔ $ے

�ہ�ں ر	�3ے اH' �ہ �G} در$% �Fر )' ,'��%  �1k, ے ��رے	ے A�4م د���Fر )' $'ا
	� ر	��3 ہے ۔  ��� ���I�� �7ہ ہے اور )ہ1ے ہ+  

"�@��A� >4,+ ہے اب 	����ہ )� ے 	� ���اوں ، ���#�ں ، ُ	1Eے ہ�وں اور �_�/ $# 
ُان 	ے ُ]c1 و $�c ��ں ُان 0/او�/ 	ے �2ے ا���QAں 	� د�Aے 	ے �2ے �L#% در	�رہے 

روح 	+ �3' )�ر. �_�/ �A� >4#$,+ ۔ �[ F'ح 0/او�/ 	ہ�� ہے 	ے �/د 	'�ے 	ے �2ے 
	ے در���ن )�/ا ہ�,+ ہے ۔ روح اU2/س  ہے ُاس )�=� �=( 	+ و�ہ $ے �� 0/ا اور ڈ��(

�G} ذا,+ �Fر )' ���' �Kرتِ  �Lل  ا� �ن 	ے ا�/ر �L#% اور >c1 �ہ�� 	',� ہے ا�
�ہ�ں ر	��3 ہے ۔  �	 

ٓاپ د��< $��ے ہ�ں 	ہ 0/ا 	+ دہ ��+ 	� در$% �Fر )' د��A ا� ڈ��( 	� 	' دار ہے 
ے 	� ���ٹ رہ� ہے اب ِان 	ہ�ں N'چ 0/ا 	ے 0_ا��[ ��رے ��=6Q ��ت 	',+ ہے۔ 

�� ڈ��A_ 	ے �2ے �ہ�ں ہے ، اور درا 6K	��N +=_ ُان 	ے $�,< �A� .ور'P �	 ں���K�0
�ے 	ے �2ے �ہ�ں ہے ۔ '	 

ُ	1Eے ہ�=ے 2ہ�ا 0/ا 	ے 0_ا�ے 	� د�ے 	ے �2ے 	�� � N'چ ہے ؟ ���Aد. �Fر )' ، 
��?, ' 	� 6K�L 	' $��� اور وہ درU�UL% ُاس 	ے �2ے 	�م 	' رہے ہ�ں ، اور �ہ ا�

��ں ِاس ����1kت 	� ��� 6	��Nُ ' ہ�ں �� 0/ا �ے �34ے $����3 ُاس $ے ��ں ِاس ہے ۔ 
 دن اور دور )' � �H	��Nُ ' ہ�ں ۔ 
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 �Av�$12: 26ا  

اور �5 ُ,� ,� 'ے $�ل �� دہ ��+ 	� $�ل ہے ا)Aے $�رے ��ل 	+ دہ ��+ ���ل �Nُے " 
,�	ہ وہ ُا$ے ,�'. � ���ں ��ں 	�3=�ں  اور ���ہ 	� د���Aو. اور ُ� �I' اور ���c  ,� ُا$ے

" اور $�' ہ�ں ۔  
 

	�=+ �3+ �� � �ع 	� ( 7-��1 ہ�ں) ر$�ل ، �Q+ ، ُا$��د ، �gQِ' ا�6�4 ، )�$ٹ'(  Xو?
 ����ہ�ں ��(  �5)  ) '	 ]4���ں ��پ 	ے ���' ، �[ ��ں وہ �Eے ���6 ہ�ں �Aہ�ں�Qپ 
۔ )�0�/ا��ں 	+ 	�=+ )'واہ 	'�ے وا� �ہ�ں ہے وہ �( (  اور #�	ہ) �Nُے ہ�ں   

 
 ���ہ )' ,�3ڑ. اور ����1kت۔

1  ]�3�#�,5  :16  
اH' 	 + ا�#��/ار >�رت 	ے ہ�ں ���ا=�ں ہ�ں ,� وہ+ ُا��+ �/د 	'ے اور 	�1 �� )' ���< "

�ہ ڈا� ��=ے ,� 	ہ وہ ُان 	+ �/د 	' $�ے �� واkT+ ���ہ ہ�ں ۔  "  
 

10:  13�X#��ہ   
�34ے ��1kم ہ�ا 	ہ �و��ں 	ے L?ے ُان 	� �ہ�ں د=ے RHے َاس �2ے �d��/0ر )3' "

�ے وا2ے ا)Aے ا)Aے 	�3% 	� ��3گ RHے ہ�ں ۔ �H و. اور� "  
 

�ے وا2ے ۔ �2گ �� 0/او�/ $ے َ� 8 ہ�ں ، اور وہ ُاس 	+  0/�% 0/ا 	+۔  ���ے وا�ے'	
_ 	ے �2ے ، وہ 0/او�/ $ے ا� �Nاور دو$'وں 	+ �/د 	' رہے ہ�ں ، �ہ 	ہ �1��T% 	+۔ 

�ہ�ں ۔  6��� _�N +=�	 +	 ح'F ا=' اور ِاس�	',ے ہ+ ں ۔ ِاس ��ں 	6 K�L %�H ےR� )
�ے ��ں �/د د��ے ہ�ں '	 %[�YL +	 6ے وا2ے ہ����H ( /�روح اU2/س 	� $ُ �Aے ۔ 0/او
 >��ں 	',� ہے اH' وہ ُاس 	+ 0/�% 	'�ے وا2ے ہ�ں ۔ 

 
47:  12�X#��ہ   

$'ا=�6 زر ���6 	ے اور �X#��ہ 	ے د��ں ��ں ہ' روز 	+ P'ورت 	ے اور ,#�م ا" 
�ے وا�2ں اور در����ں 	ے L?ے د��ے ,3ے ۔ ��ں وہ �و��ں 	ے �2ے �N_�ں �H ���z�

" �G?�ص 	',ے اور �و. �A+ ہ�رون 	ے �2ے ۔۔۔۔۔  
 

�ہ�ں �� ہ#�رے دور اور ز���ے ��ں ���< ُاٹ�3�ے وا� ہے ��1ہ �N	۔  در#�ن �/ار وہ ا�
ہ�ں ، ا� �N	�/ار ، در��ن ، دروازے )' ��ٹA3ے وا�۔ �ہ �G} ,�3 �� ہ��6 	ے 
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�+ 	',ے ہ�ں۔ �ہ �N	�/ار $ے " دروازوں 	+ د��< ��3ل 	',� ,�3 ۔ �Qہd�وہ دروازوں 	+ 
در����ں 	� �و��ں �ے دروازوں 	+ �YL]% 	ے �2ے�U'ر 	�� ,�3 ۔ " �ہ�' ہ�ں   

 
'ِgQ� ، ُا$��د ، +Q��ے وا2ے ، در��ن ر$�ل ، �H ، '6�4 ، )�$ٹ��ہ ��A� 5$د. �Fر )'   ا

�� ے 0/او�/ �34ے $��3 رہ� ہے 	ہ 	� ے ڈ��( ��AA )�را وT% 0/او�/ 	ے �2ے ہ�ں ۔ 
 +H/�ہے ، ��ں �ے �X �س 	�� 	ہ ا� )�را وT% ڈ��( 0/ا 	ے 0_ا�ے 	ے �2ے �3+ ز

ہ�ں اور ِا$ے ُان �H�2ں 	ے �2ے �5 ٓاپ 0/او�/ 	+ دہ ��+ )' ��ر 	',ے � ' 	',� ہے ۔ 
2ے ��,ے ہ�ں ، ( ِان 	���ں 	ے �2ے ) اب اب �3+ ا� �0ش �QF )� �ں 	+ �U/ار 	� 

!	ے �2ے 	 + �G} ��ں ���ٹ�ے ہ�ں ر	�3ے ہ�ں � ے ٓاپ ُاس  
�ہ  5$	E< 	ہ�ے ہ�=ے ، ٓاپ 	� ����N �Aہ�ے 	ہ ا#�5ا�� 7-��c (ہ	د(	ں �ے 
*�دت 

�ے ادا(a=� �� ۔ �0��ے 7�ں �;-5	ں �	 �0(�ا اور 
��رت اور ِاس �� 0*� ���? �ے 
ُا�ہ�ں ُا�ہ�ں �ے 	3Q+ 0/ا 	+ دہ ��+ 	� ��را$�+ 	ے �K�U/ 	ے �2ے ا$�k#�ل �ہ�ں 	�� ۔ 

 %�/0 +	 /��ے را$% �K�U/ 	ے �2ے ُاس 	ے �2ے ا)A+ دہ ��+ 	� د��ے ہ�=ے 0/او
 	+۔ 

 
ٓاپ 	� �ہ �3+ ����N �Aہ�ے 	ہ ,3ے ۔  ا� F'ح 	ہAے 	ے �2ے ، وہ ُاس 	ے ہ�,< اور )�'

�ہ 	ہ ا)A+ دہ ��+ $ے ،� �ع �ے 	ہ� ۔  ، ��	 '�#k, + دو2% $ے	?' � �	ے ہ��6 � 0/ا 
 

20۔  19:  ��6+   
ا)Aے وا$zے ز��( )' ��ل �#� �ہ 	'و �ہ�ں 	�ڑا اور ز�� 0'اب 	',� ہے اور �ہ�ں " 

#�ن )' ��ل �#� 	'و �ہ�ں �ہ 	�ڑا �Nر ��d2 5U,ے اور mN'ا,ے ہ�ں ۔ ��1ہ ا)Aے R2ے ٓا$
" 0'اب 	',� ہے�ہ ز�� اور �ہ وہ�ں �Nر ��d2 5U,ے اور Nُ'ا,ے ہ�ں ۔   

 
 _�N + + ا� 	ہ�� ہے ۔ وہ 	ے �2ے 	ے �0/او�/ وہ �N_�ں �ہ�ں 	',� �� وہ ہ#�ں �ہ 	'

 �� وT% 	ے $�,< ��=5 ہ� ��=�ں ۔ وہ ٓاد���ں ��ں ا)Aے��ں ا)Aے 0_ا��ں 	� �ہ�ں ر	��3 
��آٓد���ں ��ں ہے ، �ہ س 	+ ��د��ہ% ,k#�' ہ� $��+ ہے ، 0_ا��ں 	� ر	��3 ہے �ہ�ں ُا

 ��	ہ >#�ر,�ں اور ,  +1	�N +_وں ، ُ�:�T,�ں او ر 	��� )' ، �� ا� + �N_وں ��ں �� ز
�ے 	ے �2ے ��=�  ٓا�2د ہ� ��,+ ہ�ں ، و��'ہ ۔:)�3 �	6�4 ��ہ ہ#�ر. ذ�ہ دار. ہے 	ہ ہc ا

ِاس #�رے  ! ��اد 	ے�2ے ادا�dR+ 	'�ں ، �ہ 	ہ وہ ِاس 	ے �2ے ادا=�d+ 	'ے	�ے ہ�=ے 
�ے &	+!  

�ے ٓاپ �	 &�!<q ���� ہ	ں�اور )�,� ہ�ں �� ��ں ِاس ��رے   7�ں �0ا �ے +��r ہ	�ے �ے 
	�1 �� ِاس ُد��� )' �ہ ${ ہے ۔ " 	ہ 	ہ�ں 0/او�/ 	ے 0_ا�ے 	� 0'ش 	'�� ہے ، " 	ہ� ، 
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	ہ 	� ے 0/او�/ 	ے ���A/ ا�' ا�/از ہ� $��+ ہے اH' وہ $���3ں  ا��/ا=+ 	�1 �� 	+
! ا� � 	'�� ہے0_ا�ے 	� 0/ا 	ے ��م $ے ���ٹ�A ہے اور   

�5 ��ں �ے ِاس ��#�ن 	� �3�2 ، �34ے ِاس �dہ 	ے �2ے �A3�2 ,�3 �ہ $��Nےہ�=ے 
س ��م �ہ ��ں ِا	ہ ��ں �ے ِاس ���Aد. �Fر )' H'ا=#' اور ُان �N_وں 	ے >:وہ �3�2 ۔ 

 ِا$ے c�0 	' دو��d ۔ " $��Nے ہ�=ے د$�Q'دار ہ�ا 	ہ ، , 8QK ��2( رات ��ں ، " ��ں
�ے �4ے رو�� /��0اب ��ں ��ں ا� ��m #ہ ���Iہ �0,�ں 	� د. ۔  )روح 	+ �N_�ں(  0/او

ُا$ے دس ا����Lت دہ'ا�ے 	� c�L د�� د��< رہ� ,�3 ، �� 0/او�/ $ے �QX% ر	�3+ ہے ۔ 
اور ِاس U�UL% $ے �ہ% X� 'GI �س 	�� 	ہ وہ ا� � 	' $��+ ,3+ ، ے 	�ے ، ُاس ���H ۔ 

ُاس �ے دو��ں دkIہ ِا$ے �ہ% ,�_. $ے 	�� 	ہ 	#'ے ��ں 	�=+ ُاس �ے ا� � دو ��ر 	�� ۔ 
�ے 	� �ہ�ں $#4< $��� ,�3 ۔ ��ں �L'ا�d+ 	ے $�,< ��ٹ< ��H 	ہ وہ �3+ ُاس 	ے ا� � 	'

��ں �ے �ہ ادرا^ 	�� 	ہ ُاس �ے )3' ، رو�� ��ں ، + ۔ ِا$ے �ہ% ,�_. $ے 	' $��+ ,3
�ے �4< $ے  /��0د �ہ�ں $#�34 �� ُاس �ے 	ہ� ,�3 ۔ ��ں �0اب $ے ��/ار ہ�ا اور 0/او

	ہ� ، " ُ,#�ں )ہ1ے اور $5 $ے �ڑے c�L 	� ا$�k#�ل 	'�� ہے �5 آُپ ��'. دہ ��+ 	ے 
 ��رے ��ت 	',ے ہ�ں ۔ ��'ے �2گ �ہ�ں ����ے 	ہ ِاس 	� 	�� �51z ہے !" 

 
۔ 38۔  37:  ��22+   

ُاس �ے ُاس $ے 	ہ� 	ہ 0/او�/ ا)Aے 0/ا $ے ا)Aے $�رے دل اور ا)A+ $�ر. ��ن  اور " 
" �'ا اور )ہ: c�L �ہ+ ہے ۔ا)A+ $�ر. >6U $ے �QX% ر	<۔   

�� � ے ُاس �ے �G?�ص 	���EAہ( ، �[ F'ح وہ �Nہ�� ہے ،  0/ا 	+ دہ ��+ 	� ُان ,
 %QX� '( ر�F +,ُاس $ے ذا ���ہ ُاس 	+ 0/�% 	'�� ہے۔ذا,+ �Fر )' ُاس 	+ 0/�% 	'

��1( ڈا2' ٓاپ  800) ُان 	ے H_ر�ے )' ( اH' ٓاپ 	ے ز��A+ وا2/�( ر	A3ے 	+ ���A/ ہے۔ 
	ے �2ے �3Nڑ,ے ہ�ں اور ُا�ہ� ں 	ہ ٓاپ 	ے	'�ے 	ے �2ے 	�N +R_وں 	ے �2ے 	ہ� ,�3، 

ے ز�/ہ رہ $��ے ہ�ں �5 ٓاپ ا� � 	',ے ہ�ں ، ٓاپ 	�� 	ہ ٓاپ ِاس 	ے �2ا� � 	ہ�ے ہ�=ے 
	'�ں Hے ؟ 	�� ٓاپ 	� 	ہ�A ,�3 	ہ ، " ا�3N ، وہ �ہ�ں �ہ�ں ہ�ں ، �� وہ �'دہ ہ�ں ، ِاس $ے 
	�=+ I'ق �ہ�ں )ڑ,� ،" اور ِا$ے ُاس F'ح 0'چ 	',ے ہ�ں �� ے آُپ اہ�ے ہ�ں ۔ اH' ٓاپ 

%QX� ے وا2/�( $ےA(,� ٓاپ ا ��	ے ا� � �� �ع 	�� ٓاپ ر	�3ے ,3ے؟ �ہ�ں ر	�3ے ,3ے ، 
�ے ا)Aے �0�/ان ، N'چ 	ے $�,< ِاس �N_ 	� 	�� ۔ 	1 �� ُاس 	� )� �ں 	� ���  8� �

ر	�3+ ہے ۔ ُاس �ے آٓپ 	� ا��Eرج ����A  ��2( وہ �ہ �3+ >��ں 	',� ہے 	ہ ِاس 	ے $�,< 
�� ہے ۔ '	 ��	 

�۔۔۔ ا)Aے $�رے ( / $ے �ہ% �QX% ر	�3ے ہ�ں ��Aب ، �� ��X'�ہ ، � �X+ ، 	�� ٓاپ 0/او
�ے ) دل ، ا)A+ $�ر. ��ن اور ا)A+ $�ر. >6U $ے '	 c� U, ُان ��ں �	+ دہ ��+ 	ُاس 

�3�� �Nہ�� ہے ؟ N ہ�ں وہA� ے �2ے	۔  +H + ُد2ہ( ہ�	�3ں � �8 ��ا� $E+ ُد2ہ) اA(+ ٓا
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	� ا)Aے ��ہ' )' �'	�ز ر	�3+ ہے اور ا)Aے $�رے دل، ا)A+ $�ر. ��ن اور ا)A+ $�ر. 
>6U 	ے $�,< وہ ُا$ے �0ش ر	�N �A3ہ�+ ہے ُاس 	+ >_ت 	',+ ہے ، اور ُاس 	+ 

�Q'دار. 	',+ ہے ۔ ��'I 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

( 5�1Kہے؟ +�EAہ( � + ,Q/�1+ رو�#� ہ�=+ �5 �ہ 0/ا 	+ دہ ��+ ,�	 '  
 

 �Av�$13،  12:  26ا  
اور �5 ُ,� ,� 'ے $�ل �� دہ ��+ 	� $�ل ہے ا)Aے $�رے ��ل 	+ دہ ��+ ���ل �Nُے " 

,� ُا$ے �و. اور ُ� �I' اور ���c اور ���ہ 	� د��A ,�	ہ وہ ُا$ے ,�'. � ���ں ��ں 	�3=�ں ، 
" ۔ )3' ۔۔۔۔۔۔ اور$�' ہ�ں  

��ں ا�Q�Tس 	� ا)A+ ��د دہ��+ 	ے�2ے او)'  ��� 6	��Nُ ' ہ�ں ُان �H�2ں 	ے �2ے �Aہ�ں 
�ے ا)A+ دہ ��+ 	� د�Aے 	ے �2ے �U'ر 	�� ہے ۔  /�وہ >�ا�+ 0/ا ہے ۔ ہ#�ں �ہ 0/او

	�=+ ( A34#$ے 	+ P'ورت ہے 	ہ �5 �2گ ہ��6 $ے دو %2	� 6K�L 	' ,ے ہ�ں 
�)ا+�ا وہ ����ے ,3ے 	ہ �ہ 	[ 	� ��ل ا$�Qب ہے ۔) ہ 	[ ��6 ��ں ہے� 1Rہ �ہ�ں 	ہ �� 

��� ,�3 	ہ ہ�� 6	� �1k, ا$'ا=�6 	ے 0/ا 	ے $�,< ,�3 ، !  �ے �0ا ���� �� �ہ�ں ہ' ا�
�F دہ (@� �	 د(� ��� ��� ، ہ� �	�� ���5� ��� �ہ  , 	ہ ا���QAں 	ے �2ے �dہ ,3+ ۔

۔ُاس �ے 1Kِہ 6K�L 	��  ے ۔ا+�ا��) �� �0ا ُا�ہ�ں دے رہ� ہ  
�ے ا)Aے ��ٹے	� $' I'از 	�� ، �ہ c=�T 	',ے ہ�=ے ، )ہ1ے ، ز��( 	ے  /�5�1K )' 0/او

	ہ ُاس 	� ��ٹ� ��Eے ، )3' ز��( )' ، اور )3' ٓا$#�ن )' ، ا� �',Qہ اور ہ#�gہ 	ے �2ے
ا)A+ $�ر. ��T�1Gت )' ��د��ہ�ں 	� ��د��ہ اور 0/او�/وں 	� 0/ا ہے۔ 0/او�/ ا)Aے ��ٹے 

وہ ٓا$#�ن 	+ ہ' �N_ $ے A1�ُ/ ہے ۔ 0/او�/ $ے �QX% ر	��3 ہے اور ��=6Q 	ہ�+ ہے 	ہ 
�ے ِا$ے ��'ے �2ے �ہ�� 	�� �34ے �ہ د	�3,ے ہ�=ے 	ہ � �ع 0/ا 	ے ,G% $ے �ڑه 	' 

�ہ�ں ہے !ا� را$��Qز ��پ �3+ �ہ�ں ز��( )'  / L +=�	 ے )�س	3ڑا ہے۔ �ہ�ں 0/ا 	
!وہ �ہ�ں ز��( )' ا)Aے ��ٹے 	� $�ر. دو2% دے �H ۔ �ہ ُاس 	+ ��'اث ہے۔ ِا$+ F'ح ہے  

�ے دہ ��+ 	ے ا���gر ��ں 1Kہ 6K�L 	�� ۔ N '( 5�1Kڑه�=ے  /�ہ��6 ��ں ، �0د 0/او
�� ,�3 ۔ '	 6K�L 1ہK ر ��ں�g��0/او�/ ز��( )' ا)Aے ���ے, ، � �ع 	� دہ ��+ 	ے ا

�ے $ے ��ہ' ہے ۔ 0/ا'	 /A1�ُ �	 ے �2ے ��ٹے	ے ���4ت د� �	 {G� �ے ِا$ے ا� /�و
�U'ر 	�� ، وہ ��A�U ز��( )' ا� دو$'ے 	ے $�,< � �ع ��ں ا)Aے ا�#�ن 	� اT'ار 	' ,ے 

�ہ ہے �� ,Q/�1+  !	��ں ، 	����ہ 0/او�/ ا)Aے ��ٹے 	� ز��( $ے A1�ُ/ 	',� ہے  !ہ�ں 
ہے �H �� ہ  7�0" ���ے و�� �5<� را+" �0ا !5�1K )' دہ ��+ 	ے ���1k رو�#� ہ�=+ 

!ہ�ں   
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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7�ں ا�<� دہ (@� �ہ�ں د(5�، (� ا(��ن  F� رہ� ہے 	ہ ���رو ��7�ں ، ِا+ے �
�� �	 د(5� ہ	ں-��ے ��واm D3	ر  �	 �ہ �!�ِا+ے ��ا7@�ر? �ے �j�b7 �ے 

�V رہے ہ�ں ؟�� �� 
 ، �A$ُ ہ�ے	ح 'F ِاس >E	 �	 �2ے ��ر��س $'و��ہ�ں وT% ہ� �H �5 0/او�/ " ��ں 

�ہ�ں $��ے " 	� 	ہ�� ہے، ) ده�	ے ��ز( ���zن  �3N �	 ں�H�2 ے'�� /�_� c,ُ"!  ]�0	ا�
�+ �Fر )' 0/او�/ ا� � �ہ�ں 	' $��� �5 ,  و ��sات ،���T ے �2ے	ُاس  ��	ہ ا� � 	'

�ے 3��	�� �ہ�ں ہ	 �� !�ہ ہ� � 	ہ 	�1[ ا�0د 0/ا 	ے $�,<  ا(-� ���� �0ا �ے , 5� )
�+ �Fر )' �ے داغ���T ( ہ�ں ہ�,+ ۔� ��)ہ: �'1Lہ ُاس 	+ �Nر. 	'�ے $ے د$�Q'دار ہ�

 ہے ۔ 
ہ% ���Xط ,�3 �[ 	� ُاس � �ع �ہ% 	 + �N_ )' 0/ا 	ے AIڈز 	� Kَ'ف �ہ 	'�ے ��ں �

اور �5 " ��ں ا$ے �ہ% وا8P 	',� ہے  27۔  24:  17وہ ��+ �ے ��Tس �ہ�ں 	�� ,�3 ۔ 
��Xم ��ں ٓا=ے  'Y	ُ ےA�2 ل�Uv� c��وا�2ں �ے )z'س 	ے )�س ٓا 	' 	ہ� 	�� ,#ہ�را ُا$��د ,� 

��� ��ں )z( '3'س 0/ا 	ے 0_ا�ے 	ے ���Uv� cل �ہ�ں د��� ؟ ُاس �ے 	ہ� ہ�ں د���ہے۔ 
اور �5 وہ 3H' ��ں دا60 ہ�ا ، ,� ے A�2ے 	ے �2ے  '3H	F +'ف �ڑه�� ہے ۔ $ے )� 

� �ع �ے ُاس 	ے ��A2ے $ے )ہ1ے ہ+ 	ہ� ، ُاس �ے ُا$ے 0/او�/ 	ے 0_ا�ے $ے A�2ے 
 	ے �2ے ��A 	�� ، ا� � 	ہ�ے ہ�=ے 	ہ ، 

ا)Aے _�ہ ��2ے ہ�ں؟ ُد��� 	ے ��د��ہ 	( $ے �X?�ل �� ُ�اے �#�kن ,� 	�� $#��34 ہے؟ " 
�5 ُاس �ے 	ہ� ��'وں $ے ,� � �ع �ے ُاس $ے 	ہ� پ ��ٹ�ں $ے �� ��'وں $ے ؟ 

"��ٹے �'. ہ�=ے ۔   
�ے �ہ�ں  ���� �ع )z'س 	� 0/ا 	ے 0_ا�ے $ے )� ے A�2ے 	ے دور ر	��3 ہے � ے ُد

( ��2" ُاس 	ے �2ے اور ُاس 	ے ��H'دوں 	ے �2ے ���Uv� cل 	ے �Fر )' ادا 	Rے ,3ے ۔ 
��Qدا ہc ُا��ے �2ے ٹ�3	' 	� ��>� ہ�ں ُ,� � �� '( 6�3	A� ' + ڈال اور �� �13E+ )ہ1ے 

��1ے ُا$ے 2ے اور �5 ُ,� ُاس 	� �Aہ 	2�3ے �H ,� ا� ��Uvل )�=ے �H وہ��1' ��'ے او ر 
ا)Aے �2ے ُا�ہ�ں دے ۔ " � �ع �ے 0/ا 	ے �U?/ 	ے >:وہ 	 + اور �U?/ 	ے �2ے 

ُاس �ے ���Uv� cل د�Aے 	ے �2ے ں ا� ا� )� ہ �3+ 0'چ �ہ 	�� ۔ 0/او�/ 	ے 0_ا�ے ��
 �/	�روں 	+ دو2% 	� ا$�k#�ل 	�� ۔ 

��ں )� ے 	+ ��ت 	',� ہے ۔ ُاس وT% 	ے ��ہQ+ $'دار  21۔  17:  22دو��رہ � �ع ��+ 
�ے 	+ 	��S 	' رہے ,3ے ۔ � A3( ُا$ے " �	 '?�T $#��34 ہے ؟ ��	ہ#�ں ��� ۔ ُ,�  ](

�34ے 	��ں " � �ع �ے ُان 	+ �'ارت ��ن 	' 	ہ� ،  "د��A روا ہے �� �ہ�ں ؟ ُ�_�ہ
ٓاز��,ے ہ� ؟ ِ�_�ہ 	� ِ$�� �34ے د	�3و ۔ وہ ا� د��A ُاس 	ے )�س �=ے ۔ ُاس �ے ُان $ے 

ُا�ہ�ں �ے ُاس $ے 	ہ� �T?' 	� ۔ ِاس )' ُاس �ے ُان 	ہ� �ہ �Kرت اور ��م 	[ 	� ہے ؟ 
  "ے �T?' 	� اور �� 0/ا 	� ہے 0/ا 	� ادا 	'و۔$ے 	ہ� )[ �� �T?' 	� ہ
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ُد��� 	ے �2گ ُد��� 	� �_�ہ د��ے ہ�ں اور دو$'. �N_وں 	� )� �ں )' �N_�ں ��A,ے 
ہ�=ے۔ � � ع ہ#�ں ُا$ے وا)[ 	'�ے 	ے ��رے	ہہ رہ� ہے �� ہ#�ں �����Lں اور را$% 

�ہ�ں ��راض �ہ�ں 	'�� ہ#�ں ُا��د 	��4ے � �ع �ے 	ہ� ( 	ے راہA#�وں 	ے �2ے 	'�� �Nہ�ے 
�� 0/ا 	� "۔۔۔ ��2( ُاس �ے �ہ �3+ 	ہ� ، ۔ ))3E: )�'اH'اف ( �Nہ�ے �� ���L% ��ں ہ�ں 

2ہ�ا اH' ہc ِا$ے  ا� �N_ �� 0/ا 	+ ہے �ہ ُاس 	+ دہ ��+ ہے ۔" ہے 0/ا 	� ادا 	'و ۔
 N'چ 	� د��ے ہ�ں � ے وہ ��QG'. $ے L'ا���ر. 	ے �K�U/ 	ے �2ے 0'چ 	',+ ہے

 ، ہ  �0ا اور ا�-�ن ، (ہ�ں �� �� +�ر? 3	م �� ڈا�ہ ڈال (ٹ�t) ُ&@ے ہ�ں !
 

9۔ 8: �3:	+   
�ے 	[ "  cہ ہ	ہ�ے ہ� 	ے ہ� اور �d3ٹ �	4< � c,ُ '( ؟ �H ےd3ٹ �	ٓاد�+ 0/ا  +=�	 ��	

�ے ��1ہ  c,ُ ہ����ت ��ں ُ,34ے ٹ�d3 ؟ دہ ��+ اور ہ/�ہ ��ں ۔ )[ ُ,�k1� %G$ cن ہ�=ے 	��
 ,#�م �Tم �ے �34ے ٹ�d3۔ 

 
اH' ہc 0/ا 	� ٹ�d3ے ہ�ں ،ہc 0/ا 	ے ا)A+ دو2% 	ے �2ے ! ہc �ہ�ں 	�1�3ں �ہ�ں 	6�3 رہے 

ہc ا)Aے $�,3+ 	� ٹ�Nُ �3ے ہ�ں �� ے �U?/ 	+ و�ہ $ے $�ر. �Tم 	� ٹ�d3ے ہ�ں۔ 
ِا$ے 0/ا �ے ا)Aے ٓاپ 	� ُان )' ذا,+ ��A )' >��ں 	'�ے 	ے 6��T ہ��ے 	ے �2ے ر	�3، 

��Eے ہ�ں ۔ F'ح وہ �Nہ�� ہے ۔  �[ %Ak2 م�T ٓاپ اور  
 

�ے ا� � � >1#+ $ے 	�� اور 0/ا ��kف 	'�ے وا� ہے" ٓاپ 	ہہ $��ے ہ�ں ،  c��2( ہ "!
���=� د��A3ے 	ے �2ے ٓاHے �ڑه�ے ہ�ں ، اN'Hہ وہ  /�_� >E	 ہ�ں ، ��2( ٓا=�ں �Y�� ں��

ٓاپ 	� ��kف 	' ��Nُ ہے ۔ )ہ1ے ، ہ#�ں 0/ا 	+ ا� YK% 	� د���A3 ہے �� ,?��' ��ں 
وہ $�E=+ اور K'ف $�E=+ ۔ " 0/ا ���E$ 6#=+ 	� 0/ا ہے " ہے اور وہ �ہ ہے 	ہ ، 
3+ )���/ہ �ہ�ں ۔ 	ے $�,< 	�م 	',� ہے ۔ � >E	 ہے ، �ہ�ں ����� �	 +=�E$ .ِہ وہ $�ر�	

��ے ہ�ں 	�� c��3 ہے اور ہ	ر �	ر���رڈز  +����T ےA(ن ہے �ہ�ں 0/ا ا��K 5$ ہ 0/ا
�+ �Fر )' 	',� ہے ۔ ���T ں�_�N��� �>ں ���7ے ر���7 "�
�ا 	� r9� F+ 5�1  ِاسK ۔

�+ �Fر )' ٓا$#�ن 	+ >/ا��2ں ��ں )�ڑے ر	�A3 ,�3 ۔ )' � �ع 	+ ��ت ���T �	  
�� اب ، '	 cں ��ں ہ��Aے ذہA(ے �� رہ� ہ�ں ِا$ے اAٹ�� ے ��ں �ہ� دہ ��+ 	ے ��رے ��

�% 	+ F'ح �ہ�ں ہے ۔ اور �ٓا$�ن �ہ�ں ہے �H ر )' ہ#�رے�F +A�U� %ا ��ں ٓاپ $ے ہ�2ہ
د>� 	ے $�,< )ڑهAے 	ے �2ے 	ہ�� ہ�ں اور 0/ا $ے )��3Nے 	ہ �� ��ں 	ہہ رہ� ہ�ں ${ 

: ا� ده�	ے وا2ے 3Hڑے 	� �ZA' ہے ۔  
��ے ہ�ں 	ہ �� c#�,ے ہ�ں ۔ ہ	ہ_ار ڈا2'   ڈا2' 0/او�/ $ے ُاس100ٓا=�ں 	ہ�ے ہ�ں 	ہ ہc ا�
��ن ہے ۔ �T +��Lرو �ے 	� 	ے �K�U/ $ے ,�1k ر	�3ے ہ�ں ، �ہ ا��A� ہzU�اب �ہ 
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 ، ��ں $ے ا� ڈا2' 0/ا 	ے �0ص �U?/ 	ے�2ے �ہ�ں  U�100?/ ، ٓا=�ں 	ہ�ے ہ�ں ا�
�dہ �ہ�ں 0/او�/ ا)Aے ( 	�ِہ ��Kن )' 	�� ہ�,� ہےc1< �� >4#$ 	+ 	#+ 	ے ��>�۔ 

�+ ر���رڈ ر	��3 ہے ) ؟ وہ�ں 	��  /A� c1T	�� ��H ہے ، �ہ ����ے ہ�=ے 	ہ 0/ا ��6# ���T
 $�E=+ 	� 0/ا ہے؟ 

 
 2 ٹ 100�N ے �2ے	ہ�,+ ہے: ( ڈا2'  �H� '( چ'N ص اور�G�)�ہ دو��ں ا  

�ے 	ے �2ے دہ ��+ 	ے �Fر )' ۔ 1'	 6K�L ے	ے ہ�ں؟ 0100/ا  �H ے�	 /AQ#1T '2ڈا  
۔ �ہ�ں��ں    

U� ہے ، ِا$ے +=�E$ 6#�� ہ 0/ا�Q� ل�K�� +�� ہ دہ	 ��H ��	 /AQ#1T '( ن��K ،ہ�	 �A�
�ے �ہ�ں ہ�=+ ۔ ِا$ے وا�A, 8P$5 ��ں ��ے 	ے �2ے  A�� ، ٓا=�ں 	ہ�ے ہ�ں ا�

 �	 A�� ف ) دہ ��+( ڈا2' 100دو$'ے'K ے�ڈا�K�� '2ل  3�3�99+ ��2( دو$'ے 
ڈا2' ,3+ ۔  100	�ے ۔ ���E$ 6#=+ 	ے $�,< ، دہ ��+ ���Kل �ہ�ں ہ�=+ 	����ہ دہ ��+ 

ڈا2' ,3+ ۔  100ڈا2' دہ ��+ �ہ�ں ,3+ ، �ہ  99  
�ہ  /AQ#1T	�� ��H ہے 	ہ ا� � c1< �� >4#$ 	+ 	#+ 	+ و�ہ $ے رو�#� ہ�ا۔ ۔ 2  

۔ �ہ�ں ہ�ں   
 ا� � ہے ، �$�ر. �N_�ں AQ#1T/ 	+ ��,+ ہ�ں اور 0/ا $�E=+ 	� 0/ا ہے ۔ �ہ ${ �ے

H �4م د����� ۔ ہے 	ہ ِا$ے �>1#+ $ے $' ا  
 

  ِا$ے ا�#�ن 	ے $�,< د�� ��H ,�3 ۔ ۔3
۔ �ہ�ں  ہ�ں   

 �ہ+ ${ ہے ۔ اب ، ہc �ہ�ں ٓاHے �ڑه $��ے ہ�ں ��2( ٓا=�ں �1��kے 	ے ,�ر 	� 	�ٹ ڈا�2ں۔ 
 

�ے 0/ا 	� ٹ�d3۔ 4 cہ�ا ، ہ �#�!�ہ  /AQ#1T	�� ��H ہے 	ہ ڈا	ہ رو  
۔ �ہ�ں  ہ�ں  

�ہ  /AQ#1T	��H ��2 ' ہے 	ہ ہ��H ��2 c ,�3 ، ڈا2' ��ں $ے ا� ڈا�N '2ر. 	'  100	����ہ 
ڈا2' در$% �Fر )' ا$�k#�ل  ��299( " �ے 0/او�/ 	� ٹ�d3 ہے ۔ ا� 	ہہ $��� ہے ، 

�+ ہ�ں ، اH' " ا� ڈا2' ا� � 	'ے �H ؟ ہ�=ے ,3ے اور 0/او�/ $ے Nُ'ا=ے �ہ�ں RHے۔ 
 ��ں ڈا	ہ ڈا�2ے ہ�ں اور A�� ڈا2' 2 50ڈا2' ��ں $ے  5000ٓاپ A�� ہ	ے ��2ے ہ�ں �� 

 $ے A�� �	 ��50ں ,3ے ، وہ ,5 �3+ ٓاپ  +����T ے $1 1ے ��ں	ے �ڈا�N '2ر. 	'
 $ے �Nر. 	+ ہے ۔ A�� ے��Fر )' $_ا د�Aے 	ے 6��T ہ�ں ۔ U�UL% �ہ ہے 	ہ ٓاپ 

�+ �Fر )' �3�2 ���� ,�3 ۔ ���T ح'F ڈا2' ,�3 ، ِا$ے ِاس ہ#�ں �ہ �3+ اN'Hہ �ہ K'ف ا�
A34#$ +=�	 ے �2ے	ے �� ہے 	ہ �>1#+ 	�=+ �ہ��ہ �ہ�ں ہے  اور �Nر. ��ں ��Q: و
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�ہ�ں ہے۔  5Q$ �3, رہ� :N .ڑ�H �1+ ا�'��ہ ��ں ٓا�� اور وہ� '�� ٓا=�ں 	ہ�ے ہ�ں 	ہ ا�
اور �ہ�ں ����� ,�3 	ہ �zUہ ا���Uع )' 	�� + �=ٹ�ں ,�3ں ۔ وہ �>1#+ 	+ و�ہ $ے ُان ��ں 

�5 )�ڑا ��H، ُا$ے �ل ��+ ��ں $ے H_ر�ے 	� ُ�'���ہ د��A )ڑ,� ہے $ے H_ر ��,� ہے ۔ 
$AQ#1T +=�E/ 	+ ��,+ ہے ۔ ِاس �>1#+ 	+ و�ہ $ے �� ُاس 	� �51z ,�3 ۔   

 �1k, �	 ے �2ے ، ِاس	 _�N ِاس  5$	E< 	� 0/ا $ے �Nر. 	'�ے 	� 	�� ,�1k ہے ؟ ا�
� اور وہ 0/ا $ے ڈر,� ,�3 ۔ 	E< ا��ب 	+ 	��ب $ے ہے ۔ ا��ب �ے را$��Qز. $ے 	�م 	�

�ہ 	�� ۔  3+ ��1� >E	 ے �2ے	ے ��d2 د ��ڑ'H�N ےA(ے ا�,�1k#�ت 	ے �'>�[ ، ا��ب 
�ے ا(	ب �ے &	��د #�ڑ �	 ��ڑا �� د?�ا ۔ �ہ ا� � ہ+ ,�3 ، ہc �0او�� �ے ا(� �Eb7 �ے 

��Zم 	+ ,?��' 	� د��< $��ے ہ�ںٓا +����Tے	 .'dر��	۔  $#�ن ��ں   
��3=��ں 	� Hُ#'اہ 	'�ے وا� ہے ۔ وہ 0/ا �s?A 	ے $��Aے ٓاپ 	� ده�	ہ د��� ���zن 

�ے وا� ہے ۔ ٓاپ ���Q2 	ہ�ں Hے ، �E� �� ، 6�	و �	�3 ، � �ع ��'ا " ہے ۔ � �ع ٓاپ Nہ% ا�
0/ا، : ِاس F'ح $�ANے ��ں � 1Rہ �ہ ہے 	ہ " و	�6 ہے ، ��ں 	� ے ��	�م ہ� $��� ,�3 ؟ 

ع K'ف $�E=+ 	ے $�,< 	�م 	',ے ہ�ں ۔ وہ ��3ٹ �ہ�ں ���2ں Hے ، روح اU2/س اور � �
�ہ�ں 	' �ں Hے ۔  5,'	 +=�	 '( S=+ ٓاز��	ٓاپ  'F�0 +	 ہ او ر ٓاپ� +=�E$ ، �34ے#$

 ہے �� ٓا$#�ن )' ���+ ��,+ ہے اور $�E=+ وہ ہے �� ا)�A 	�م 	',+ ہے ۔ 
 

L >E	 ے ��رے	ن �z���U�Uں 	� د��A3ے 	ے �2ے ا��ب ِان �N_وں 	� 	ہ�ے ہ�=ے ، ٓا=�ں 
 	+ 	��ب )' ��ر 	',ے ہ�ں ۔ 

 
 

  7۔  6:  1ا��ب 
اور ا� دن 0/ا 	ے ��ٹے ٓا=ے 	ہ 0/او�/ 	ے ��Lر P�L' ہ�ں اور ُان 	ے در���ں " 

�ے ���zن $ے )��3N 	ہ ُ,�ں 	ہ�ں $ے ٓا,� ہے؟ ���zن �3+ ٓا��۔  /����zن �ے اور 0/او
اور ُاس ��ں $�' 	',� ہ�ا ٓا�� ہ�ں ' اده' ُاده' ����3H )3',� 0/او�/ 	� ��اب د�� 	ہ ز��( )

" ۔   
���zن $ے ا��ب 	�  /��ہ'���+ $ے ا�N +1H_ )' ��ر 	��4ے �� رو�#� ہ�,+ ہے ، 0/او

�ے 7!<ے �ہ�ں ٓا(� ���  ذ	' 	',� ہے ۔��x�ن �0ا �ے +�7<ے ا(	ب �� ا�,ام �=��ے �ے Y
ا��ب )' L#1ہ �ہ�ں 	' $��� ,�3 	����ہ 0/ا �ے ��ڑ وہ ز��( )' �3Hم )3' رہ ا,�3 اور وہ !

�ہ�ں  �d��H ن�z���d2=+ ,3+ اور وہ �ہ ����� ,�3 ۔ ا� �N_ �� ہ#�ں �A34#$ ہے وہ �ہ 	ہ 
اور ُا$ے 0/ا $ے ا��ب 	� ذ	' �ہ�ں 	'�� ,�3 ۔ وہ ����� ,�3 	ہ وہ �1��kے 	� ��% �ہ�ں 

,�3 ۔  $�ے �H ، وہ ا)�A وT% �'��د �ہ�ں 	'�� �Nہ��  
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  8:  1ا��ب 
�ے ���zن $ے 	ہ� 	�� ُ,� �ے ��'. �A/ے ا��ب 	ے �Lل )' � +3	E< ��ر 	�� ؟ "  /�0/او

��ہ ز��( )' ُاس 	+ F'ح 	��6 اور را$��Qز ٓاد�+ �� 0/ا $ے ڈر,� اور �/. $ے دور ��	
" رہ�� ہ� 	�=+ �ہ�ں ۔   

 
��ہ 0/ا اب ���zن 	ے �2ے دروازہ 	�3ل ��Nُ ,�3 ۔ا1H+ ٓا��ت ��ں ہc د���3ں Hے ��	

�ے 	ے ِاس ���T 	� )�ڑ ���2 ہے ۔ �d2 ن ا��ب )' ا2_ام�z��(ہ +F �0ا �� E>7	#ہ ہے ، 
�ے ہ	ا�۔ (ہ +F ُاس �ے �j�b7 �ے   

 
11۔ 9:  1ا��ب   

�ے ُاس 	ے ���zن �ے 0/او�/ 	� ��اب د��	�� ا��ب ��ں ہ+ 0/ا $ے ڈر,� ہے ؟ "  �,ُ ��	
�� 	E< ُاس 	� ہے ُاس $5 	ے H'د �Nروں F'ف ��ڑ �ہ�ں  اور ُا$�ے 3H' 	ے H'د اور

��A=+ ہے ؟ ُ,� �ے ُاس 	ے ہ�,< 	ے 	�م ��ں �'	% �gG+ ہے اور ُا$�ے 1Hے 1�ُ ��ں 
)' ,� ذرا ا)�A ہ�,< �ڑه� 	� �� 	E< ُا$�� ہے ُا$ے �3N ہ+ دے ,� 	�� وہ �ڑه RHے ہ�ں ۔ 

�ہ 	'ے �H۔ ,�' '�Y�, .'�, '( ہA� ے  
 

��ے �� cُاس ہ c�3 اور ہ, ��H ' د��	ے �2ے ٓازاد 	ے �ہ�ں 	ہ ���zن 	� ا��ب )' L#1ہ 	'
 	ے ��ر�ے ، �Nر. 	'�ے اور ,�Qہ 	'�ے 	ے 	���ں 	� �3+ د��< $��ے ہ�ں ۔ 

 
 c�3 اور ہ, ��'3( �A��3H '( )ز�� �	ن �z�ٓا��ت $ے ����ے ہ�ں 	ہ  11۔  9�zUہ �ہ ہے 	ہ 

/A� �	 ہ ا��ب 0/ا	�3 , ����@[ �xbہ (ہ ہے �ہ وہ ُا+ے &�	�ے �ے 3�#)  ہ ہے ،وہ ���
 �ہ�ں ��� ۔ 

ا��ب 	ے )�س 	�� ,�3 �� 	ہ ٓاج 	ے � ���Xں 	ے )�س �ہ�ں ہے ؟ � �ع 	ے )�س 	�� ,�3 
 %��� ٓاج 	ے � ��Xٰں 	ے )�س �ہ�ں ہے ؟ ��ں �ے � ���Xں 	� ُد�#( )' ، ُا$ے �ے دا

�H +	 ے��( 8�I '( ہ�ے ہ�=ے ُاس	 �d��H اور �� 'm$ +	 + ا�#�ن	ہے ۔ ٓاپ  �A$ُ �	 اہ��ں
ٓاپ 	ے اور ُان ,�_ ��1kں $ے �� آُ پ )' ٓا رہے ہ�ں �/د 	'�+ ہے ، ��Qہ ٓاپ ا� � 	' 

ٓاپ 	� ا)L :3E( �A?ہ ڈه��Amے 	ے �2ے رہے ہ�ں ، ٓاپ 	� )L :3E?ہ >��ں 	�� ��,� ہے ۔ 
۔ 	 + 	+ P'ورت ہے   

�kرف ��'ے )13Eے L?ے 	� ڈه���Am ,�3 �5 ُاس �ے 0/ا 	ے ��0ل 	ے �2ے ��'ا )ہ: ,
�'وع 	�� ۔  ����=6Q ��ں )ہd� +1ہ �ہ�ں 0/ا �34ے 2ے ��H دہ ��+ 	ے ��رے �34ے �3�$

ِا$ے دہ ��+ 	� ,3+ �ہ�ں 0/او�/ روزے 	ے ��رے ��ت 	' رہ� ہے ۔  8۔  6:  �58ہ � ��kہ 
 ، ��H ��	 ہ�ں��ے �34ے �'وع 	�� ۔ 	��ں ؟ ��2( �ہ+ ہے �ہ�ں $ے 0/او�ا�Q�Tس ��Tس  /
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�� ِاس �2ے 	��ں�ہ 0/ا روزہ ر	< رہ� ہے ،y# ے�� r9�  + دہ	ہے ، ُاس  �	ہ ُاس 	 ��
�� وہ  وہ وہ+ 	',� ہے��+ ، ُاس �U?/ 	ے �2ے �[ $ے ُ	1Eے ہ�وں 	� ٓازاد 	'�� ,�3 ۔ 

 ہ#�ں 	'�ے 	ے �2ے 	ہ�� ہے ۔ 
 

  8۔  ��k �58  :6ہ 
 " 	�� وہ روزہ �� ��ں �Nہ�� ہ�ں �ہ �ہ�ں 	ہ ُ]c1 	+ ز��4'�ں ,�ڑ�ں اور ��=ے 	ے 

�1��ں 	� ٓازاد 	'�ں ��1ہ ہ' ا� ��=ے 	� ,�ڑ ڈا�2ں ؟ Z� �2�3ں اور	ه( /A� ہ�ں�	�� �ہ 
	ہ ُ,� ا)A+ روٹ+ ��3ُ	�ں 	� 	3:=ے اور � ���Aں 	� �� ٓاوارہ ہ�ں ا)Aے 3H' ��ں �=ے 

Aد��3ے ,� ُا$ے )ہ �dA��ہ 	'ے اور �5 	 + 	�  +��=ے اور ُ,� ا)Aے ہA� c[ $ے رو)�
+ ���( )�3؟ 	8 QK +A�ٹ ��1ے H+ اور ,�'.  %XK	T', ++ �1/ ]�ہ' ہ� ,5 ,�'. رو

" H+۔ ,�'. K/اT% ,�'. ہ' اول ہ� H+ اور 0/او�/ 	� �:ل ,�'ا ANڈاوال ہ� �H ۔   
 

��رہ 	�� 	ہ ہc	�� ، ُاس �ے ٓا� �5 0/ا �ے ِان ا�QA�T$�ت 	ے ��رے ��'ے $�,< �',�و  
ُاس 	+ دو2% 	ے $�,< �',�و 	'�ے وا2ے ُاس 	ے ہ�,< اور )�' ہ�ں ، اور ُا$ے ) 	�1 �� (  

 �4�2,ے ہ�ں ، �� �ہ ا�Q�Tس 	ہ�ے ہ�ں ، ا� 	�1 �� 	ے �Fر )' ۔ 
 

��ں دہ'ا,� ہ�ں ، 0/ا روزہ ر	< رہ� ہے ، 	E< 	�ے ���' ، �� ُاس 	� ہے �� 	ہ K'ف 
�ے �2ے ، ا)A+ دہ ��+ 	ے �2ے ، �N_ ہے � ے وہ ا)Aے �9�ُ!ے ہ	وں �	 ٓازاد ���ے �ے 

�ے 	ے �2ے ُاس 	ے �',( ہ�ں ۔ ِان ا�Q�T$�ت 	+ �ہ ۔  ر��5� ہے'	 �H� ز��( )' ِا$ے cہ
$#4< �ہ ا� ,?��' ہے �� ُا�ہ�ں ��Uہ ��=6Q 	ے $�,< ا� �zTر ��ں ہ��ے 	+ ا��زت 

 ،"ہ وہ روزہ �� ��ں �Nہ�� ہ�ں �ہ �ہ�ں ؟	�� �"  �ہ ��X ا� $#4< ہے 	ہد��+ ہے ۔ 
 �=���ہ#�ر. �YL]%  0/ا 	ے �:ل 	ے $�,<در$% ��ٹ��3 ہے ۔ ا� + �N_�ں 	'�ے 	ے 

۔  اور ہ#�ر. ��ڑ 	'�� ہے  
 �	 '��?, +RH .ہ ��ں د��k � ہ وہ	د���3ے ہ�ں  cف ��,ے ہ�=ے ، ہ'F +	 وا)[ ا��ب

�� ہے ۔ ُ)' 	' رہ� ہے اور ���4ہ ُاس 	ے اور ُاس 	ے �d2 د ��ڑ'H ے	ں ���	 ���ا��ب ��
��ب ��ں ا��ب ُاس 	+ ��ت 	' رہ� ہے �� ُاس �ے ��P+  �3,29 �� را$��Qز. 	� 	�م ,�3 ۔ 

 ��ں 	�� ۔ 
 

  17۔  12:  29ا��ب 
��ہ ��ں �'�5 	� �5 وہ I'��د 	',� 3ُNڑا,� ,�3 اور ���c 	� �3+ �[ 	� 	�=+ �/د "��	

� �34ے د>� د��� ,�3 اور ��ں ���ہ 	ے دل 	� ا� � �0ش 	',� �Hر �ہ ,�3 ۔ ہ:^ ہ��ے وا
�ے �d2+ ,3+۔ �H ہ وہ	ف ,�3 �?���ں �ے K/اT% 	� )ہ�A اور ُاس $ے �Q1[ ہ�ا ��'ا ا
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Q�ُ ���Hہ  اور >#��ہ ,�3 ۔ ��ں ا�/ه�ں 	ے �2ے ٓا���3ں ,�3 اور dA2ڑوں 	ے �2ے )�=�ں۔ 
k� ے	 +QAپ ,�3 اور ��ں ا��� �	ج ��X� ے ��ں	را$% ����1ہ 	+ ���UX, +3 	',� ,�3 ۔ ��ں 

" �Qڑوں 	� ,�ڑ ڈا��2 اور ُا$�ے دا���ں $ے ِ���ر 3ُNڑا ���2 ,�3 ۔   
 

�ے �ے ا��ب 	ے H'د ��ڑ �d2=+ ۔ ہ#�ں �3+ ��ڑ 	� ر	�N �A3ہ�ے '	 >E	 5$ � 0/ا ! ا�
�Q'د��'I �3 ۔, �A$ُ ے د���3 اور�ار. 	ے �ے �34ے �Hاہ �AAے 	ے �2ے 	ہ� � ے ��ں 

$�,< ، ��ں ا)Aے )ہ1ے ,4'�ے 	� ٓاپ 	ے $�,< ���ٹ�� ہ�ں ہ�ں 0/ا �ے ���zن 	� �4< $ے 
�ے 	ے �2ے P'ور. 	A�2 >Eے 	ے �2ے ٓا���رہ 	�� ۔ '3� ����ں ,?��' ��ں ر

 ,Y?�:ت 	� دو��d � ے 0/ا �Nہ�� ہے 	ہ ہc د���3ں ۔ 
34ے 0/�% 	ے �2ے ُ�:�� ۔ ��ں ِاس 	+ 	�����ر. اور �QX% 	' رہ� ,�3 �5 � �ع �ے �

 :F 2% ��ں )��� ، ��'. )ہ1+ ���. �34ے�L +	 ق:F �	 ے ٓاپA(ے ا�	E< $�ل �k/ ��ں 
اور ��'. ق دے رہ+ ,3+ ۔ F:ق وا�T ہ�=+ اور 0/ا �ے ، ا)Aے ہ�,< $ے ، �34ے ���

�N +1_ ُاس �ے >��ں 	�� 	ہ �ہ 0/�% 	ے 	�م 	ے �2ے ,�3 ۔ ا����Hدہ ���. 	� ا	ٹ�3 	�� ۔ 
�3�� ,�3 ۔ 	 �	3' H رم اور�I وع ہ�=+ وہ ��'ے'� ����'. ����دہ ��� . ِاس �� رو�#� ہ�

2�L% ��ں د>� 	' رہ+ ,3+ ۔ 0/ا �ے ُا$ے رو�� د. ۔ رو�� ��ں ���zن 	ے �/د �Hر ��'. 
ُا$ے ����� ��H 	ہ ���zن �����gں اور ہ' �N_ � ے ��ں ر	��3 ,�3 ا	ٹ�3 	' رہے ,3ے ۔ 

_�N .'�� ��3 ,�3 ۔	ر �L �	 ے��ے ��X رو�� 	� ���=ے �Fق ر	�3 	����ہ وہ �ں �4�2 cہ
�ہ $#34+ اور �ہ در$% ��ٹ�3ے ہ�=ے د	�3=+ �ہ د��  �� ہ#�ں ��H ���3�$ ,�3 ۔  

  )3' ا� رات 0/ا �ے �34ے د	���3 	ہ N'چ ا�
��gن ��Eے ہے ، ُاس �ے �34ے د	���3 	ہ 

��Eے ہ�ں ، اور وہ �ہ�ں ����ے 	ہ وہ ِاس ��gن   
 ، %U�ULے �2ے در	ے �وہ ِا$ے )ڑهAے 	ے 6��T ہ�  

�ZA' ��ں ��ں ��gن 	ے $5 $ے �ہ% دور ,3ے ۔   
 او)' ,�3 ��2( ��'ے زاو�ے $ے ��ں ِا$ے )ڑه �ہ�ں 

2ہ�ا ��ں �ے 0/او�/ $ے ِاس �zA' 	ے ��رے $��� ,�3 ۔   
 �3N�( �Av�$46۔  15: 28اور وہ �34ے ا  ��H ں 2ے��  
/او�/ �'	��ں اور ��Ak2ں 	ے ��رے ��ت 	',��0ہ�ں   
�+ 	ے ���4ے ��ں ��Ak2ں 	ے ��رے ہے ۔ ��'I��وہ   

 �#� ��ت 	',� ہے ، اور �ہ 	ہ �ہ ��Ak2ں ٓاپ 	ے �2ے رو
��ں ہ���dں�H' ٓاپ ُاس 	ے ا����Lت��'I اور +	  

�+ 	',ے ہ�ں  ��'I ���ہ ��ں ��Eے ِاس ا�Q�Tس 	� )ڑه رہ� ,�3 �5 , ��ں �ہ�ں ,۔  
 )ہ�EA۔
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30:  28ا$��Av ء   

 " �H ے'	 �,ُ �, +AdA� ��2( دو$'ا ُاس>�رت $ے �A� '3H �,ُ ۔ �H 'ے	ت '��Q� ے$ے= 
" �H )' ُاس ��ں � Aے �ہ )�=ے �H ۔ ُ,� ,�	 ��ن �d2=ے �H )' ُا$�� )63 ا$�k#�ل �ہ 	'ے �H ۔   

 
 ، �N�$ ے���Eے ہ�ں ؟ �ہ وہ �ہ�ں �� ��ں " ��ں  %Ak2 ں�� ��	�3 , �N�$ ے�	ہ !" 

 �H 'ے	ت '��Q� ��2( دو$'ا ُاس $ے �H ے'	 �,ُ +AdA� ا� � ��'ے $�,< : >�رت $ے
وہ �ے و�I ,3+ ۔۔۔۔۔ ُ,� �A� '3H=ے �H )' ُاس ��ں � Aے �ہ )�=ے �H ۔۔۔۔ ��ں �ے ! رو�#� ہ�ا 

)63 ا$�k#�ل �ہ  ُ,� ,�	 ��ن �d2=ے �H )' ُاس 	�۔۔۔ ا� �ڑا ���A� '3H ,�3 اور ِا$ے 	�3 د��  ۔ 
ٓا�% 	� )ڑه� ، �ہ د����3ے ہ�=ے  31	'ے �H ۔۔۔۔ ۔ ��ں �ے ا)Aے �Iرم 	� 	�3 د�� ۔ ��ں �ے 

	ہ ِاس 	+ ���/اروں 	ے 	�3 ���ے 	+ )�A�� S+ 	+ ۔ ��ں �ے ا)Aے ����روں 	� 	�3 د�� 
: ، و��'ہ ۔ )3' ��ں �ے �ہ د���3   

 
 �Av�$32:  28ا  

. �Tم 	� د. ��=�dA+  اور ,�'. ٓا���3ں د���3ںd+ اور ,�'ے ��ٹے اور ��ٹ��ں دو$'" 
�ہ 1Nے �H ۔  ]� >E	 اور ,�'ا +dA�=�� ے �2ے ,'$�ے ,'$�ے رہ��" $�ر ے دن ُا  

 
��'. �ڑ. ��ٹ��ں �ے �3N '3Hڑ د�� ,�3 او ر ا� ��Uہ ا)A+ ��ں 	ے $�,< RH +1N+ اور 

�Hں 	� د. ��=�ں H+۔۔۔ ,�'. ��ٹ��ں دو$'ے �2درا6K 	 + دو$'. ر��$% ��ں ,3+ ،   
�ے ��'.  /��ہ ہ� �H۔ �34ے وہ رو�� ��د ہے � ے 0/او >E	 اور �ہ� ں ,�'ے ہ�,< ��ں

	� ے ُا$ے ����� ��H ,�3 	ہ ���zن 	� ��'. دو2% 	� 2ے ���� ہے ۔ ��ں ���. 	� د�� ,�3 ، 
�ے ُا$ے )ڑه�A ��ر. ر	�3 � ے ُا$ے ��A1d ,�3 ، ��2( اب U�UL+ دm E2+ 	ے $�, >

��ہ �ہ ذا,+ �( ��Nُ ,�3 ۔ )3' ��ں وہ�ں )ہ�EA �ہ�ں وہ K:0ہ )�S 	',� ہے ۔ ��	 
 

 �Av�$46۔  45:  28ا  
��ہ ُ,� 0/او�/ ا)Aے 0/ا 	ے ُان �L#�ں اور ٓا=�( )' ���A ُاس �ے ُ,4< 	� د�� ہے �N اور "

dA+  اور >6# 	'�ے 	ے �2ے ُا$�+ ��ت �ہ�ں ُ$Aے�H ِاس �2ے �ہ ��Ak2 5$ں ُ,4< )' ٓا=�
 ,�'ا ��س �ہ ہ� ��=ے۔ اور وہ ُ,4< , 5� +dA�d2 ^ >4,ُ اور +dA3ے )ڑ. رہ�E�( ے'�,

 )' اور ,�'. او�د )' $/ا ��gن اور اQ3ANے 	ے �Fر )' رہ�ں H+ ۔" 
 

)3' ��ں �ے د���3 	ہ 	��ں ُاس �ے �34ے رات ��ں 	�1 �� 	ے ��gن ��Eے ہ��ے 	ے 
��gن ہ��dے ۔۔۔ اور وہ ُ,ZA�! ( >4' 	� د�� ,�3  ' +=�A� %$'ہI +	 وں_�N 5$ ے ِان�0/ا 
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اH' �ہ �N_�ں ُان 	+ ز�/H+ ��ں رو�#� ہ� رہ+ ہ�ں ،  ,�	ہ �2گ د��< اور $#4< $��ں 	ہ
��Eے ہ�ں  %Ak2 ۔ ,� وہ  

��Eے ,3ے ، ُا�ہ�ں 	�ہ(  %Ak2 ہ وہ	 ��	س � X� ے�ُ)'ا�ے >ہ/ ���ے ��ں ��H�2 5ں 
�+ ہ�,+ ,3+ ,�	ہ �ہ �G} 	ے )�س ���� ہ� ,� ، اور )'	 +���'Tُ 5$�A� 3' 	�ہ( 	� ا�
 اور ا&<*�ے �ے m	ر ِا$+ �2ے وہ ا� � 	ہ�A ��ر. ر	��3 ہے ۔۔۔۔Ak2% $ے ٓازاد ہ� $�ے ۔ 

۔ ٓاپ )' ۔ 	��A ��#[ ورژن 	ے ����z ، اQ34Nے 	� ا� دو$'ا 4k� �Y2_ہ ہے 
 	ہ ُ)'ا�ے >ہ/ ���ے ��ں ،  د���3ے ، �ہ �4k_ہ ,�3 �� ے 0/ا �ےِ ا$ے 	�� ، �ہ�ں,

 �	 {G� 	ے ��AA ,�3 ۔ ِا$+ �2ے � � ع 	� �Ak2 '��� " �3, �AA% " 	ہAے 	ے �Fر )' ا�
�ہ ُاس 	ے ��م $ے Ak2% $ے 3Nٹ��رہ )��ے �� Ak2 '( 5�1K% 	� ا)Aے او)' �A�2 ,�3 ، 2ہ�ا 

�+ ہ��� ,�3 ۔ ���T �A3	ر �	 %T�F ہd� +	 ں�����'Tُ ے �2ے	ے �>ہ/ ���ے ��ں �G} ُ)'ا
�را�A+ ہ�,+ ,�3ںH ں �����'Tُ �3 اور, ��ُا+ے ��� �0ا �ے ا�@�7�ت �ہ  � ے ا� 	�ہ( ہ�

�ے �<*�ہ ���� ہ	�� ��� ، ���ہ وہ �n<" +ے دور رہے�� �ع �ے ا� � ہ+ ۔  �	ڑ�ے �ے 
 ، +3, +RH .ں )�ڑ�� ���� اور دو��رہ �AHہ �ہ " 	�� �5 ُاس �ے >�رت $ے 	ہ� �� >�( ز

�� ۔'	"  
 اور وہ rG�ُ �� اور ���? اوXد �� +�ا �;�ن اور ا&<�*ے �ے m	ر �� رہ�ں �� ۔��ں $ے 

�ے �ہ د	�3�ے 	ے �2ے 	ہ ��gن 	ے �Fر )' �ہ  /�دو��رہ ��� 6	��Nُ ' ہ�ں �� 0/او
�ے ۔"  ��Ak2ں 	�A+ د�' , ہ��d+ ۔ �ہ 	ہ�+ ہے ،���? اوXد �� +�ا �ے �"  

 ، �� �1	 ، cہ �ے"ہ;��ے ���? اوXد ہ��اور د=ے ا)Aے ارد H'د د���3ے 	� L?ہ ہ�ں ۔  "
��ت 	� )ڑه�ے�g���Eے ہ�ں ۔ F:ق ، �'$ + A	g+ �� ہ#�ں  RHے  %Ak2 cہ ہ	ے ہ�ں ,���

 ، اور ا$��Av ��ں ذ	' 	�ے RHے �ہ $�رے ��gن 	�1 ��وں ��ں �ہ% �#���ں ہ�ں ۔ 
 

��Akں 	ے ��رے ��ت 	' رہ� ,�3 اور ا� �',Qہ ا� N'چ ��ں َ��ں 0/�% 	' رہ� ,�3 ، 2
��ں 0/ا �34ے د���3 رہ� ,�3 	ہ ��ں � �X+ ہ�,ے ہ�=ے ُان ��ں $ے ا� 	ے ��Eے ,�3۔ 

�ے ادرا^ 	�� �ہ �2گ ُاس F'ف �ہ% ,��ہ �ہ�ں دے رہے ,3ے �� ��ں 	ہہ رہ� ,�3 ، �� 
و�ہ $ے Ak2% ٓا0' 	�ر ، وہ � �ع 	+ 	E< ��ں ُ)'ا�ے >ہ/ ���ے ��ں $ے $��3 رہ� ,�3 ۔ 

۔ 	[ �ے ��'ے 	'دار $ے ��6�2 ��ہ' ,5T�k 	�� ۔ روح اU2/س �4< ��ں ��Eے �ہ�ں ,3ے 
ُاٹ< 	3ڑا ہ�ا ، ��ں �ے ا)Aے ہ�,�3ں 	� ُان 	+ F'ف )�3:�� اورُان 	ے ��رے 	E< 	ہ� 

)3' ��ں �ے �'اِہ را$% �0ا,�( ��ں $ے ُ)'ا�ے >ہ/ ���ے 	+ F'ف ,��ہ �ہ د��ے ہ�=ے۔ 
#!@ہ ا(� ہ�   ) D!5f7 او3�ت 7�ں ( ��ہ�رے ��<	ں #9ے �7 ُ&@ے ہ�ں " � ، ا� 	� 	ہ

�9ے �ہ ہ	�� ، +ڑM �� +ے �	 ٓاپ �ے ��� �ے +�7<ے +ے �,ر�� ہے ۔ � ">n�ا�� (ہ 
7�ں �ہ�ں ���5� �	 (ہ ہے "!  +RHے ٓاA��$ اور �ہ �0,�ن ��	 ^'X�� ے�، روح اU2/س 

	ہ 	� ے ُان 	+ ز�/��Hں $ے Ak2% 	� ,�ڑا رو,ے ہ�=ے ، ��'ے $�,< ��ت 	',+ ہ�=+ 
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�� ہے ۔ ��ں �ہ�ں ����� ,�3 	ہ اب ��ں 	�� ����� ہ�ں ۔ �zUہ �ہ ہے 	ہ روح اU2/س �ے ُاس ��
 ���1��T% 	� ,�ڑ د�� �ہ د��A3ے 	ے �2ے 	ہ وہ Ak2% 	ے ��Eے ,3+ ۔ 	�1 �� 	+ ا� +	

 Ak2% 	ے ��Eے ہ��ے 	� ��gن ہے �, /L  %6 ,?��' �ہ��	ہ � ے وہ �ہ )ڑه $��ے 
 د��< $��ے ہ�ں ۔ 

��ہ 	�=+ �3+ ا)Aے )�3Eے �ہ�ں د��< ���zن 	�1 ��وں ��( L'	% 	',� ہے ۔ 	��ں؟ ��	
 +�رہ� ۔ ٓا پ د���3ے ، اH' 	�1 �� 0/او�/ 	+ ���. ہ��ے 	ے �2ے �'وع ہ� H+ وہ �0

ہ ہc 0/او�/ $ے $ے �0و�/ ہ� �H اور ا) .��� +A	�YL +]% 	'ے �A�� )��2 ، �H ز��دہ و
�ے 	� �L ر	��3 ہے۔ �d2 ا2_ام '( cے او ر ہ��Nر. 	'�ں Hے ، ,� ���zن 0/ا 	ے )�س ��

�	�	، (ہ ا(� �3�	�� n7�7!ہ ہے ۔0/ا 	�� 	' $��� ہے ، ا� را$% 0/ا ہ�,ے ہ�=ے ؟   
 +3Q	 '( ',+ ہے ۔ � �ع	ہ AQ�� ے �2ے	ے AA� /A���=6Q ہ#�ں وا�F 8Pر )' � �8 	+ ��

�3 ����ہ وہ 0/ا 	ے �YL]% ��ں ,�3 ۔  ا��1[, ��H ��	 ہ�ں�� �ع �ے 	+ F'ف $ے L#1ہ 
��ن 	� �ہ�ں ,�ڑا ، 2ہ�ا ���zن ُاس )' L#1ہ �T +3Q	 ے�	3Q+ 0/ا 	+ �Nر. �ہ�ں 	+ ، ُاس 

���zن ٓاز��=S �� ٓاد���ں 	ے $�,<  )�3 ��2, ��H ن $ے ٓاز�����z���ہ�ں 	' $��� ۔ � �ع 
 	ہ ِاس 	' $��� ,�3 ۔  � �L '( 8#1ہ �ہ�ں, 5� ��H ہ�ں�وہ 	3Q+ �3+ ٓاد���ں $ے 	ڑا 

� �ع 0/ا 	ے $�,< >ہ/ ��ں 6N رہ� ,�3 اور ا)Aے 	+ 0/ا 	+ F'ف $ے ا��زت �ہ ,3+ ۔ 
وہ ا)F�0 +A' ا��1[ 	� �:�% 	'�ے 	ے H'د ��ڑ 	ے �Iا=/ 	ے �2ے I?6 	�ٹ رہ� ,�3 ۔ 

��� ,�3 	ہ �ہ 	�ن ,�3  اور �ہ% ��F +A�Uر )' ہ' �2ے وKَ %T'ف �ہ�ں 	' اہ� ,�3 ۔ ا��1[ ��
F'ح اور ہ' U�'Fے $ے � �ع )' L#1ہ 	' �ے 	� ,�3 ، ��2( وہ �YL]+ ��ڑ 	+ و�ہ 

 $ے  ا� � �ہ�ں 	' $��� ,�3 ۔ 
 6���ہc �ہ�'�( و>/وں 	ے >ہ/ 	ے ��Eے رہ�ے ہ�ں �[ ��ں ُ)'اے >ہ/وں 	ے و>/ے 

 ہ�ں ۔ 
 
 

	�N�$ +X� � >Eے 	+ �:�% 	'�+ ,3+ ۔  ٹڈ��ں	ہ� ُا$ے ُ)'ا�ے و>/وں ��ں 0/ا �ے 
�ہ �ہ�' ہ 	ہ وہ �A1dے وا2ے 	+ �:�% 	'�ے 	� ا���0ر ر	�3ے ہ�ں ، ��4=ے ِاس ہ�ں 	ہ 

��ں ٓاپ 	� ��� $��� ہ�ں 	ہ �ہ ٓاپ 	� �ہ% $� وT% 	ے 	ہ 0/او�/ ا� � 	'�ے 	� ر	3ے ۔ 
	3ے ، وہ ہ#�رے ہ#�رے ارد H'د ��ڑ �ہ �ہ�' ہے 	ہ 0/ا ِا$ے 	'�ے 	ے �2ے ر2ے �H ۔ 

�ہ�ں 	' �d2,ے ہ�=ے ہ#�رے  )�3Eے L?ے 	� ڈه��mے �H ۔  cے �2ے �� ہ	 _�N ُاس
ُاس �ے ا� � ا��ب 	ے �2ے 	�� اور ا��ب )�^ �ہ�ں ,�3 ۔ �zUہ �ہ �ہ�ں ہے ۔ ا��ب $��ے ۔ 

ں رہ� ,�3 اور 0/ا 	� �0ف ر	��3 ,�3 اور را$��Qز. 	ے 	�م 	',� ,�3 ۔ وہ 0/ا 	� ٹ�3 �ہ�
ُان �U'رہ �K�U/ 	ے �2ے �( ( �ہ U�UL% ہے 	ہ وہ �ہ% ز��دہ ا)A+ دہ ��+ دے رہ� ,�3 

۔ )	ے �2ے 0/ا �ے د�Aے 	ے �2ے 	ہ� ,�3   
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��ہ  وہ �3+ا��ب 	ے �2ے �Rے >ہ/ ���ے 	� ��ڑ ُ	'���1[ ,�3 ۔ n-)58 :6 '  8 ۔	را �( �	
	� 0/ا 	+ دہ ��+ $ے �0'ات د��� ,�3 ۔  رہ� ,�3 ۔ وہ �3+ 0/ا $ے ڈر,� ,�3 اور �'��Qں

ِاس �ے 0/ا 	ے $��Aے ر$c ��د �Hر. 	� )�/ا 	�� ۔ 	�� �ہ 0/ا 	ے �2ے $5Q ,�3 	ہ وہ اس 
���1[ د��< اور ��ن 	�� 0/ا �ے ُاس 	+ )'واہ 	+ 	ے )�3Eے L?ے 	� ڈا���m ؟ '	 ��

�A4ے وا�  �� اس 	ے )�3Eے ,�3 ؟�ہ�ں $��� ,�3 �H ہ�ں +��U� �	 :E3( �	 ]�1��'	 �A
 �3, �����1[  0/ا �ے ُا$ے ا�/. ز�/H+ 	ے �2ے �ANُ۔  !L?ہ ڈه��Amے 	ے �2ے د�� ��'	

 �3, ����ہ�ں ����� ,�3 	ہ ُا$ے 	[  _�N	P +'ورت ,3+ ��2( 0/ا �� ! %g(ُ +	 ہ ُاس� 'Hا
�ہہں ڈه��� رہ� ہے ,� ��ں �ہ�ں ����� �� �ہ ہے  �	!  

	ہ�� ہے 	ہ اH' ہc دہ ��+ 	� �1ے ��ں �#� 	',ے ہ�ں وہ ہ#�ں �:	+ 	+ 	��ب ��ں ، 0/ا 
 %T۔ ُاس و �H % دے	ہ�ں �'�ا��Eرج �2گ 0/ا 	+ دو2% 	� در$% �Fر )' ا$�k#�ل 

وہ د��A3ے اور 	'رہے ,3ے ، �[ �ے ُا�ہ�ں ُاس �dہ )' L'ا���ر اور دا�/ار 	' د�� ۔ 
�ے وا2ے ,3ے ، ِا$+ �2ے �:�� 	+ ُا�ہ�ں 0/او�/ 	+ F'ف A�2ے ��ں mNُے $ے 	 3

��2( ُاس و>/ے )' ��ر 	� �� ُا�ہ�ں د�� ��H اH' وہ ِا$ے در$% ! $ے در$�d+ د��� ہے 
�ہ�ں 	'�ں Hے ۔  6K�L '( ر�F 

 
 +	:�3 :11:  

" اور ��ں ,#ہ�ر. F�0' ٹڈ. 	� ڈا�ٹ���d اور وہ ,#ہ�ر. ز��( 	ے 6K�L 	� �'��د �ہ 
�ہ �3ڑ ��ءے �H رب ا��Iاج I'��,� ہے۔ 	'ے H+ اور ,#ہ�رے ,�	 ����ں 	� )3 �E	 6 "  

 
�ہ�ں 	+ ،  S�0/ا 	ہ�� ہے 	ہ وہ ٹڈ. 	� ڈا�ٹے �H !	�� ٓاپ �ے 	 +  _�N	� A�2ے 	+ 	�

ٓاپ 	ے 	�م ، �� ,�	 ��ن ��  (ہ ٹڈ? ہےK'ف ِا$ے ا)Aے ٓاپ $ے دور 	'�ے 	ے �2ے ؟ 
!	� ,�Qہ 	' رہ+ ہے   

�<� +�5�G� ہے (ہb) دہ (@� �-ے &�چ  ��7�1���ہے �ہ ا�� ٓاپ ُ&�ا�ے (� �0ا ��  "b�b�
 ���ے ہ�ں 

 
�ے �V�ُ &�رہ ہ�ں اور �0ا �ے +�7<ے ٓاپ �� ا�,ام ��x�ن �ے ��!ہ ���ے �ے Y ٓاپ

�x�ن #����	ں �� ا�,ام �=��ے واX ہے Y ے ۔��اور وہ ا(-� ا�<ے و3" �� ، �=��ے �ے 

� �ہ�ں ہے ،!  ا�<ے �d�7 +ے ���� ہے	>E7 ن�x�Y  ے #�ز ہے�	وہ #ڑا ده!  

ہ#�ں �ہ �A34#$ ہے 	ہ ���zن ���Aد. �Fر )' 	 + �N_ 	ے �2ے ٓاپ )' ا2_ام �ہ�ں �d2=ے 
وہ �H � ے ٓاپ �ے �ہ�ں 	�� ، وہ ٓاپ )' ِاس �N_ 	� ا2_ام �d2=ے �H � ے ٓاپ �ے 	�� ,�3 ۔ 

�ہ�ں 	'ے �H 0/ا 	� ده�	ہ د�Aے 	+ 	��S ��ں0/ا 	ے $��Aے  �=�P %Tو �A(ا  �	ٓاپ 
	 + �N_ 	ے �2ے �4'م ٹ3ہ'ا,ے ہ�=ے � ے ٓاپ �ے 	�� ہ+ �ہ�ں 	����ہ وہ ����� ہے 	ہ 
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�Aے وا� ہے ۔ �� �	 +=�E$ 5$ ہ�ں ۔ 0/ا�اب �34ے �ہ�ں 0/او�/ $ے 	E< �3+ ہ���/ہ 
�+ 	+ اور ُاس �ے ��'I��ٓاپ 	� دو �Hاہ��ں 	+ ��2�vں د�Aے د��4ے �ہ�ں ��ں �ے 0/ا 	+ 

�+ ہے �� Ak2% 	� �,+ ہے۔ ��'I�� �34ے ا��ب 	+ 	��ب 	� ��د د��� ۔ ��د ر	�3ے ، �ہ 
 /AN 6QT و�( ,3+ $�ل 0/ا �ے �34ے I'ق �Hڑ. A�2ے 	ے �2ے 	ہ� ۔ ��'ے )�س ا�

1 ,�3 ۔  A� ح'F + 	 >,�$ ے	ہ ��ں ُاس 	',� ہ�ں 	س ��T 0'چ � ے ��ں �	 ]�H ہ�
)�3Eے د���3ے ہ�=ے ، ِاس �ے 3+ ۔ 	'�ے وا2+ اور ُاس 	+ �'�% 	+ ا�/ P'ورت ,

 )��2	 �N +_ 	+ ,�4رت 	ے �2ے �A� >4#$=+ ، �� ے �ہ A1Nے 	ے �2ے �ہdA+ ,3+ ۔ 
 %2�L +	 ے���ں �ے �X �س �ہ 	�� 	ہ ��ں 	 + دو$'. �Hڑ. )' )� ے ص۔رف 	'

�� ��ر. ر	�3 ۔ :N �	 )ے و���ں وH %T_ر,� ��H اور ��ں ��3ل ��H 	ہ ���ں ,�3 ، 2ہ�ا ��ں 
 ، �3, �ے 	� ��Tس 	�� ,�3 ۔ �ہ ُان ��ں $ے ا�'	 >E	 ے��34ے �ہ�ں ��U( 	ہ ��ں �ے " 

 ، �3, �A$ُ �	 ے ۔ " 0/ا��ہ�  
3Nے ��ہ ��H /kڑ. 	� )L :3E?ہ ���F 6#ر )' c�0 ہ� ��H ۔ ��ں ���' �Hڑ. 	ے رہ ��H ۔ 

!" ا��ب 	� )ڑه "  ��ں ا)Aے $�,< ا� � ہ��ے 	ے �2ے 0/ا $ے د>� 	+  اور 0/ا �ے 	ہ� ،
	ہ 0/ا �ے �L '( >4#1ہ 	+ ا��زت د. ��2( ��ں �ے )ڑه� ، اور ��ں �ے �X �س 	�� 

ُد�#( 	� ����� 	ہ وہ �34ے ��ن $ے �ہ ��رے ۔ ٓاپ د���3ے، ��ں ٓا$��+ 	ے $�,< ��را �� 
ٹ�'ا=+ ,3+ �� ے �ہ $ڑ^ 	ے $�,< $��� ,�3 	����ہ و�( �ڑے او�Eے )�ل 	ے $�,< 

�3, :dA�  �3 ۔, ��H 'H ے اور ��ہ' ��/ان ��ںAA#��ے ِا$ے �4< )' $ے H_ارا 	ہ ُد /�0/او
 +	 +���'I ���4< ر ا2_ام ���d2 ,�3 اور �ہ U�UL% ,3+ 	ہ ��ں �ے و�( 	ے ���1k 0/ا 	+ 

��ں �L'ان ,�3 	ہ اH' وہ K'ف و�( 	ے � 1Rے )' L#1ہ 	'�ے 	� �L ر	��3 ,�3 ,3+ ۔ 
�+ 	+ ,3+ ۔ 	����ہ �ہ+ ہے�ہ� ں ��ں ��'I ��	�=+ ��اب �ہ�ں ۔ ��ں �ے �ہ �ے 0/ا 	+ 

 ا� � �ہ�ں 	'$��� ,�3 , %Tُاس و )#� �N_�ں �ہ�' ہ�,+ �X� +3 �س 	�� 	ہ ُد, 5�
وہ ��N �X_وں 	� 	6�3 ,#��ے 	ے �2ے �ہ�ں 	',� ۔ وہ ُا�ہ�ں ہ�=+ د	�3=+ د��+ ہ�ں ۔

وہ ��ر�� �Nہ�� ، �Nر. 	'�� اور ,�Qہ رو	Aے 	ے �2ے 	',� ہے �� 0/ا 	' رہ� ہ�,� ہے ۔ 
�� �Nہ�� ہے ۔ '	 �E���� �Nہ�� ہے ۔ وہ ٓاپ 	� '	 

�N_�ں ���F +,��2ر )' �ہ�' د	�3=+ دے رہ+ اH: واkTہ ,�Q�'U ا� $�ل 6QT رو�#� ہ�ا ۔ 
 ,�3ں۔ �ہ ا� ے د	�3=+ د�� �� ے �34ے ا)Aے P'T/اروں $ے ���E ہ��� ,�3 ۔ 

 
�ہ�' 	#��mٹ' A�2ے 	ے �2ے 	ہ� ۔ �34ے �ہ�' 	#��mٹ' 6K�L  ��2( )3' 0/ا �ے �34ے

�ے 	ے �2ے �_�/ )� ے اده�ر A�2ے ,3ے ؟ ��ں �ے ا)Aے ہ�,< )�وں ��ر�� ��ر. ر	3ے '	
 ۔ 

 ، �3N0'�/ ��2 ۔ ا ( اور ا1Hے دن ِا$ے وا)[ 	' د�� ِا$ے 3H' ��� ، ��ں �ے ٓا0' 	�ر ا�
�Rے $�ل $ے )ہ1ے ۔ ��2 ) ِا$ے �Hڑ. $ے ��ہ' ���2ے ���'  6K�L ہ �_�/ )� ے�
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�ے 	� ��gن �ہ�ں ,�3 ۔ �1/ 0/او�/ ��'ے $�,< �Rے 	#��mٹ' 	ے ��رے �',�و 	'�ے �d2 ۔ '	
 ُ)'ا�ے 	#��mٹ' 	� ٓاہ �ہ ہ��� واkT+ ��'ے �2ے ا� درد �( ��H ۔ 

 دو$'ے �H�2ں 	ے ذر�kے ��Nے ا� /��5 �ہ $�ر. �N_�ں رو�#� ہ� رہ+ ,�3ں 0/او
>4�  ، ��	 8Pوا '( " _�N +	 ے و$�1ے " روح	�3 , ��	ہ �34ے ا�ٹ' ��ٹ 	� ا$�k#�ل 	'

ِاس ����1kت 	ے $�,< ��ں $#�34 	ہ 	��ں 0/او�/ �Nہ�� ,�3 	ہ ��'ے )�س ��� 	#��mٹ' ۔ 
2ہ�ا �1/ ہ+ ��ں �Rے 	#��mٹ' ، �5 ُ)'ا�� و�5 	ے $�,< 	�م �ہ�ں 	' $��� ,�3 ۔ ہ��� �Nہ�ے 

 �X �س 	�� 	ہ  	� ��2 ��A ۔��Nے ا��5 ��ں ا)Aے ا��c ٹ��[ 	� 	' رہ� ,�3 ، ��ں 
��ں ���F +2ر )' �/ ,'�( ہ�ں 	����ہ ��'ے )�س 	#��mٹ' �ہ�ں ,�3 �5 0/ا �ے �34ے 	ہ� 

�34ے ���L% $ے �_�/ )� ے اده�ر A�2ے ,3ے 	����ہ ��ں �Rے 	#��mٹ' 	ے ,�3 ۔ اب ، 
 0?�رے 	� ر	< $��� ,�3 ۔ 

�+ 	ے ��رے $�چ رہ� ,�3 اور �� 0/ا �ے )ہ1ے ہ+ �34ے $����3 )3' ��ں ا)��'I ��Aے 
 ، �3N�( ے 0/ا $ے��x�ن �ے rG7 �� �0ا �ے +�7<ے ا�,ام �=�(� اور��� " ,�3 ۔ ��ں Y ���

 �� ���7�1�� ?���	�@ہ 7�ں �ے �� r� �5ر�� ����!ہ ���ے ��  �� "��� ���7 ?��وہ 7
�	ٹ� �� ���ے �ہ� ��� ؟��� �F ُ�	 �ے �G7ے ���<ے �ے ��ہ% ��Yف اور �L'ان ُ	(  "

�ے در$% $�ل )��3N ہے " ��اب ٓا�� ،  c,ُ اب"!  
 

 �0ا �ہ5� ہے 
 

��'ے �2گ >c1 	+ 	#+ 	+ و�ہ $ے "   
'!,�Qہ ہ�,ے ہ�ں   

 
 	�� ہ�,� ہے �5 ٓاپ ا)A+ دہ ��+ 	�

 ��1 د��ے ہ�ں ، �� ِا$ے N'چ 	� د��ے ہ�ں 
�U� ے	ا���ر. 'L ے �2ے�� ِا$ے	 /K  

 ِاس 	� ��1 ا$�k#�ل 	',� ہے ۔ 
 

ٓاپ ��ا7@�ر? �	 ��ر? ر�r رہے ہ	�ے۔ 1  
۔ ہ�ں �	 ٓاپ �	 ��ا7@�ر? �� �Eہ #<��� ہے  

 
ٓاپ �0او�� �	 ٓاپ �	 اور دو+�وں �	 �3�	�� m	ر �� 6c7	ظ ر��<ے �ے 3�#) ہ	�ے ۔ 2

 +ے 7<� �� رہے ہ	�ے ہ�ں ۔ 
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ر ٓاپ ا�<ے ���9ے ُدY�[ �	 ُاس �� �d�7 �ے ٓاپ �0ا �	 ٹ�t رہے ہ	�ے ہ�ں او۔ 3
�ے �V�ُ &�	ڑ رہے ہ	�ے ہ�ں ۔ � x7�#� �,ر�ے �ے 

�9ے ہ	�ے : +9��� +�دہ �mح (ہ ہے ۔ 4� ">n�۔ہ�ںٓاپ �0ا �	 ٹ�t رہے ہ	�ے ہ�ں اور   
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 
7��ا ��G#ہ r��+ ے �ے�ف ���n7 �3ض !�)  
�n<" #ے c7) ہے۔ ا�7�ل  F*+ ح #ے�m �+۔ 2،  1: 26۔۔۔۔۔۔ ُا  

 
 6QT ل�$ /AN ، �3, ے ��رے ��� رہ�	1'اڈو �5 0/ا �34ے دہ ��+ 	ے ��'ے $�,< �0/ا 

�ُاس �ے ے 	ے �2ے ���ے 	ے ��رے ��� رہ� ,�3 ۔ ��ں ��ر�[ $'��1 	ے $�,< ُ�:�Tت 	'
�� ,�3 ، اور )3' ُا$ے �4< '	 6K�L >E	 ہ �4ے وہ�ں $ے	 ��	رہ ���رات ��ں �4< )' ٓا

�ہ�ں 0/ا �ے ا)A+ دو2% 0'چ 	'�ے 	ے ( 	E< د��A ,�3 � ے وہ �ہ�ں ر	�3ے ,3ے ، ���Aد 
۔)�2ے 	ہ� ,�3   

�ے �34ے د	�3=+ ، � ے ��ں ُاس وT%  ��'ے وہ�ں ���ے ے )ہ1ے ا� اور �N_ �� 0/ا
ُان )' )ہ1ے ہ+ ِاس ���ع ��ں ��ت �N% ہ� ( �ہ $#�34 ، �ہ �ہ ��N[ 	� ا� �Aڈل ,�3 

ُان �H�2ں 	ے �2ے �Aہ�ں ��ں �ہ�ں ����� ,�3 ، $5 )' 0/ا 	ے د$��G ,3ے۔ ) �Nُ+ ہے   
ں ِاس F'ف ُ�ڑا ��( 	ے $�,< ُ�:�Tت 	ے �2ے )ہEAے۔ ��'. ���. اور ��ں ، ا)Aے وا2/�

�+ �U'ر ,�3 � ے 0/ا �Nہ�� ,�3 	ہ ��ں ُ$�Aں۔ _�0/ا ُا$ے دہ ��+ �ہ د�Aے 	+ 	ہ ��ن او
 Ak2% $ے ���1k ا2ہ�م دے ��Nُ ,�3۔ 

 +3, �Aہ �ہ )ہ1+ ��ٹ��وا)[ د���3ے ہ�=ے �ہ ٓا�'ا�ہ ,�3 	ہ ��ں ِاس ��ٹ�A ��ں ,�3 	��
ا��زت د. ,3+ �� 0/ا �ے اس )' >��ں �[ ��ں 0/ا �ے ��ن او�_�+ 	� ُا$ے ���ٹAے 	+ 

�ٹ�A � ے 0/ا ٓا���رہ 	' ��Nُ ,�3 ، �ہ )ہ1ے )63 ، 	�� ,�3 ۔ �� �	 _�N + 	 ہQ,'� +1ہ(
�G7ے  ہ#�gہ $ے �ہ% در$% ہے، �ہ% � 8 	�� ہ�ا ، اور �_�/ ا�' 	� ر	�3ے ہ�=ے ۔

 �ہ!ے ُا+ے ُ+<<� ��� �	 �0ا �ے ٓاY@�رہ ������ ۔ 
��� >ہ/ ���ہ ہ��ے �� � 	ہ �34ے ��د  �ے $����3 	ہ دہ ��+ ا� +�ہے ، � ٹ' ��ن او�_

	ہ ہ' �G} 0/ا 	ے �2ے دہ ��+ 	� �U'وض ہے ، ۔ < $�,< ا� ُ)'ا�� >ہ/ ���ہ ,�3	ے $�,
�ے 	ے �2ے ���#�( ,�3 ، ُاس �ے Ak2% 	ے '	 +d�=ادا ��اور�ہ 	ہ T'ض 	� ا	ٹ�3 	'

��ں )�=+  9۔  8:  3,+ ہے ، �� �:	+ ��رے ��ت 	+ �� 0/ا 	� ٹAd3ے 	ے ذر�kے ٓا
: ��,+ ہے  

	�� 	�=+ ٓاد�+ 0/ا 	� ٹd3ے �H ؟ ۔  c,ُ )��28 	ہ�ے ہ� 	ہ ہc 	[ ��ت ��ں ر��ع 	'�ں؟ " 
�ے 	[ ��ت ��ں ُ,34ے ٹ�d3 ؟ دہ ��+ اور  cہ ہ	ہ�ے ہ�ں 	ے ہ� اور �d3ٹ �	4< � c,ُ '(

�ے ��1ہ ,#�م �Tم �ے �34ے ٹ�d3 ۔"  c,ُ ہ�� ہ/�ہ ��ں ۔ 9۔ )[ ُ,�k1� %G$ cن ہ�=ے 	��
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��Eے ہ�ں ، ��2( 0/ا  %Ak2 ں ��ں��H/��ے ہ#�رے �2ے >��ں 	�� 	ہ ہc ا)A+ ز +�� ٹ' او�_
 $ے T'ض ��kف 	'�ے A�� ے� +���ہ' ��A1ے 	� ر$�ہ �ہ�� 	' ��Nُ ہے ۔ � ٹ' او�_

�ے 	ے ��رے ����� ۔ �ہ ُاس وT% ہے �5 ا� �ن �ہ% $ے ��Lت 	+ و�ہ $ے ادا'	 +d=
 ��ں ��,� ہے اور 	ہ�� ہے ، A�� ہ� ۔ وہ 'K�T ے$ " %�#T .)�ر �	د���3ے ، ��ں ٓاپ 

ادا �ہ�ں 	' $��� ، 2ہ�ا اH' ٓاپ ��'ے T'ض 	� 	L >E?ہ ��kف 	' د�ں اور ��'ے $�,< 
��� >ہ/ 	'�ں �[ ��ں ادا 	' $��� ہ�ں ، )3' ہc دو��ں 	� 6K�L 	'�ں Hے ، ور�ہ  ا�

 ُاس 	ے 	T >E'ض : ِاس )' 	�� ہ�,� ہے " �2ے د��ا�2ہ ہ� ��وں �H ۔ ��ں �AEے 	ے A��
دو��ں )�رٹ��ں �ہ�' ہ� ��kف 	' د��� ہے ، اورِا$ے 0'اب T'ض 	ے �Fر )' �2< د��� ہے۔ 

�+ �Fر )' 	�� ��,� ہے ۔ ���T ے �2ے ��,+ ہ�ں ، اور ِا$ے	ِاس  �� _�N .'$دو ا�
�+ 	�روا=+ >#6 ��ں �ہ�ں P'T/ا3N+ ہے وہ �ہ U�UL% 	ہ ���T +3� >E	 ے 0:ف	ار 

�ہ�ں �=+ ��,+ ، ا� د�2ا�2ہ ہ��ے	ے �Fر )' ۔  
 +�ہ' ا� 	� د>� 	'�ے 	ے �2ے 	ہ�� ہے اور 0/ا ��'. 	ہ��+ 	ے $�,< ، � ٹ' ا�_وا

�ہ $ے 	ہAے 	ے �2ے 	��T +A#% وہ ُان 	+ 0'اب ادا=�d+ 	ے �Fر )' �QTل 	'ے �H ۔ 
3, 6�g�ُ ے ��'ے ��'ے �2ے���ہ ��ں �ے ا� � 	X� +3Q �س �ہ�ں 	�� ,�3 	ہ 0/ا ��	 �

اور ��ں ا)Aے ٓا پ )' �3'و$ہ �ہ 	�� 	����ہ ، )ہ1ے اس F'ح )� ے 	ے ��رے ��ت 	+ ہ� 
��ں ٓا0' 	�ر ِاس �0	ے )' )ہ�EA �� ۔ �ہ )� ہ ,�3 �[ ��رے ہc ��ت 	' رہے ,3ے 

�ے 0/او�/ $ے 	ہ� 	ہ اH' ��'ے )�س  ��ں���% T/م ,�3۔ دو$'ے �0	�ں ��ں �ہ% ز��دہ 
در$% ,k/اد �ہ�ں ، ,� ��ں ِا$ے در$% 	' �2ں �H ِا$ے ٓاپ 	� �4< )' >��ں 	'�ے 	ے 

�ے �5 )� �ں )' ا)A+ د>� c�0 	+ اور 0/ا ��ں ِاس ��رے $�4A/ہ ,�3۔ �k/ ۔  +�� ڑ ا�_وا
�+ ر� !	ے ��م )' ہ#�ر. ز�/��Hں )' $ے Ak2% 	� ,�ڑا�Lرو +kTوا >E	 �#��$% ��ں رو

�[ ��ں �� ��0+ ٓا�Hہ ,�3 	����ہ 0/ا �ے ِا$ے ����A� +A�U � ے ��ں �ے �X �س 	�� ۔  ہ�ا
��ہ ��ں ��	�3 , 'Q0�� �3ڑا �[ $ے ��ںN �	 �A+ ��ٹ	3ٹ��رے N ض $ے'T ے���ں 

�ہ ����ے ہ�=ے 0/او�/ $ے Nُ'ا ��Nُ ,�3 ۔  
ا� 	� �ز�� �N �A34#$ہ�ے 	ہ �0ا ا�<ے �Vم �	 #��ن ���� ہے ، اور �ہ+ ہے �� وہ 
��'ے $�,< 	' رہ� ہے ۔ ِاس $ے )ہ1ے 	ہ ہc ��ٹ �A	� �3Nڑ,ے��ں �ے ا)Aے )� ے 

ڈا2' �'اِہ را$%  ��50ں د�Aے 	� ٓا0'. دkIہ $���A 	�� ، ا�#�ن 	ے >#6 	ے �Fر )' ۔ 
�+ �ہ دہ ��+ �ہ�ں د��A ,�3 ��1ہ ہ/�ہ ,�3 ۔ ��ں ��ہ�د��ں 	+ �d�YH 	ے �2ے د�ے۔ �G� ے

دہ ��+ �ہ 	'�ے 	+ Ak2% 	ے ���1k >��ں 	�� ��ٹ �A	� �3Nڑا اس 	ے �2ے �� 0/ا �ے 
�ے ,�3 ۔ �� '( �Aے �34ے ��ٹ�ِاس ��ش ��ں ��ں ُاس  5$	E< 	� ��3ل ��H �� 0/ا 

�ے &�@H #<��ے �aے ��ے �<ہ�ں 7�ں �ہ�ں ���5�  :$ے )ہ1ے د	���3 ,�3 �ُان �	�	ں �ے 
د+�Yُ gf5ہ ��ے ، 7�ں #<��د �ے #�رے #ُ�	ل ��� �	 وہ �G7ے  "(-	ع"  ��� ، �	 �ہ

!�ہ �1/ زور )�ڑ�ے وا2ے ,3ے  دے رہ� ��� �-ے (ہ �	گ �ہ�ں ر��5ے ��ے ۔  
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�ے ا� ��ڑے 	� �34ے )��{ ہ_ار  /���ں 3H' )ہ�EA ، او ر ا� ہ�Yے 	ے دوران 0/او
+H/X�1< ے ��رے	 7�ں ��ں ����� ,�3 ۔  ڈا2' د�Aے 	+ ہ/ا�% 	+ ۔ ۔ ُاس �ے �34ے ا�

 ��� �@&ُ r@���ں �ے $��N 	ہ  !���H� ��� �5 �� �0ا ��E(� �� ُ&@� ��� �-ے 7�ں +
�34ے �_�/ ا)Aے ��2�L +2% 	ے ��رے A� '�I/ ہ��ے 	+ 	�=+ P'ورت �ہ�ں ��Qہ 

��ہ ��	3+ , +�Nُ �� %Ak2 ے �/2ے ��ں	س ڈا2' �E( ےA(ہہ" ��ں ا, +	 �$ 	� " ا�
!�1 ر	��3 ,�3 ۔ �  

وH %T_ر,� ��H اور دو��رہ ��ں �ے ا)Aے ٓاپ 	� ٓا .'0	Ug� +% 	� ُاٹ�3,ے ہ�=ے )���، �� 
�ہ+ ہے �5 ُاس �ے �34ے ���Aد اور � �ع �34ے 0/او�/ 	+ ,:ش 	'�ے 	ے )�س ��� ۔ 

�'وع 	+ ۔  �A4< د�#$ +	 ]��N ہ/�ُ �G�$ے د	ے �ُاس �ے �4< )' >��ں 	�� 	ہ ��ں 
^�(���'وع 	�� ۔ دو��رہ ُا$ے  �Ad3ے $ے ٹAہ د��H ن��'Tُ  ں ہے�7 ��-�����M �3ُ#�ن ��ہ �!

2ہ�ا ، ��ں ����� ,�3 	ہ  �	 �0ا �ے ��-	ں �	 را+5*�ز? +ے ا+n5��ل �ہ�ں �� رہ� ہ�ں ،
��Eے ٓا ��Nُ ,�3 ۔  %Ak2 ے ہ�=ے �2ُٹ رہ� ��ں دو��رہ����ں ِاس  %U�UL	�A� + )' ُا$ے �ہ ��

��� ہے ۔وہ ��را$% Tُ' ,�3 	ہ�� '�UL �	 ں�����  
دو��رہ ��ں �ے د>� 	+ ، 0/او�/ 	� ٹAd3ے 	ے �2ے �I�k+ 	+ ا�4�2 	',ے ِاس �2ے ، 

 +3, ��ہ�=ے  اور ُاس رcT 	ے �2ے � ے ُا$ے ��'. T'ض 	+ ادا=�d+ 	ے �2ے �QTل 	'
��ں ُان �H�2 5$ں 	� ���A ,�3 �� � ٹ' ا�_وا�+ 	+ ��ٹ�A ��ں ,3ے �� ُا$ے 	�3 ۔ 
Nُ +�� ے �2ے دہ	ہ �H ن��'Tُ ^�(����ہ ُا�ہ�ں �ے ��	,�3  ��	6$ �L ے��ے ,3ے �� ُا�ہ�ں 

�'وع 	' د�� ,�3 ۔  �Ad3ٹ �	ے 0/ا kے ذر�	+ 	د اور ُاس 'H�� ��ں�ا,+ �Fر )' ا�
4( 	ے �2ے 0/ا �ے 	ہ� 	ہ وہ ��)�^ Tُ'��ن �Hہ 	ے �2ے دے رہے ,3ے ���. 	� ����� ہ�ں

�� �ے 	ے $��2ں 6QT ,�3 ۔ ، اور �ہ ِاس �0ص ,4'� r9� ا(-� �ہہ رہ� ��� ۔ �ہ (ہ ���0او
! ��G�+ ہ� ��	� ]@�� �ہ�ں ہے ، 

�ے � ٹ' ا�_وا�+ 	+ , c�1k	� ��P+ ��ں 2ٓاHے �ڑه�ے ہ�=ے ،  cٹ� ، ہ���Hں 	ے $�,< ��
اور0/او�/ ہ#�gہ ُا�ہ�ں رcT دے ��Nُ ہے � ے ا� �ن 	ے T'ض 	ے �Fر )' ُا$ے �QTل 

�3, ��وہ ��ڑوں 	� �ہ+ ,k/اد >X�1/ہ >X�1/ہ دے ��Nُ ہے ، ا� 	+ ��4=ے ز��دہ ۔  	'
�ے 	ے �2ے ، ��ں ِا$ے 	�� �ہ�ں 	�=+ �d2,�ر �ہ�' ,?/�� ہے ؟ �',Qہ ۔ ��� +=�E$ )��2

�ہ�ں 	',+ اH' وہ ��)�^ Tُ'��ن �Hہ ���ٹ رہ� ہ�ں 	����ہ  +=�3Nے ( �ہ ا	�1 ��=�ں �� 0/ا 	
K�U� ^�(���� 	ے �2ے د��A ��ر. ر	�3+ ہ�ں ) / 	ے �2ے ا$�k#�ل 	',+ ہ�ں 0_ا�ے 	� 

�ہ�ں ���ٹ�ں �H �5 ُد�#( 	ے �2ے دروازہ 	3ُ: ر	�3+ ہ�ں ۔  �	 +I�k� +	 ض'T اب ��ں
۔, 	ہ ��ں دہ ��+ 	� در$% �Fر )' ���ٹAے 	ے ��رے ��ت �ہ�ں 	' ���2    

�3, �A�3=+ ، � ے ُا$ے �34ے د�	ے �34ے د�	ہ وہ 	1'اڈو ��ں ��ٹ��A�  ، �Aد �� 0/ا 
 �ہ�ں ر	�3ے ,3ے ، $�دہ F'ح �ہ U�UL% ہے 	ہ 0/ادہ ��+ 	� ��Tس �ہ�ں 	',� �5 , �	

 	ہ ِا$ے ُان 	� �ہ د�� ��=ے �( 	� ُاس �ے ا)Aے 	:م ��ں �G?�ص �ہ 	��ہ�۔ 
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 )�U� ے �2ے اور )3' �ہ	ے ��ہ وT% ہے 	ہ ہc ِا$ے ا	ٹ�3 ر	�3ے ہ�ں ، Ak2% 	� ,�ڑ
�ے '	 +I�T��� ہ �ہ	ہہ رہ� ہے 	 )#�	ے �2ے 	ہ ہ#�ں دو��رہ 0/ا 	� �ہ�ں ٹ�Ad3 ہے ۔ ُد

ہے ، ا)Aے ذہ�Aں ��ں ُان ہ'  c T	�N +_وں 	� ر	�A3 ہے ، �� ے ُاس �ے �Lا 	ے $�,< 
	�� ۔ وہ 	ہہ رہ�ہے 	ہ �ہ �ہ% 6�g�ُ ہے ، �ہ% ُا342( وا� ہے ، ��2( ��ں �ہ�ں ٓاپ 	� 

�ہ�ں ۔����ے 	ے �2ے ہ�ں 	ہ  6�g�ُ ، ے  �ہ �ہ% $�دہ ہے� ��-��0ا �� دہ (@� �	 �!
�	ا�ے ���� 7ُ;@) �ہ�ں ، �	 ِا+ے در+" m	ر �� +�Zد �� رہ� ہے ، ِاس �� #G��ے 

�� �ے �	ا�ے ���� 7ُ;@) ہے -�د>� 	'�� اور Ak2% $ے 3Nٹ��رہ  !ِا+ے ��ا7@�ر? �!
�ہ�ں ہے  >E	��ہے ، ُان ,#�م ��اہ5 اور ��' ��ہQ+  ُد�#) ٓاپ 	� ���=ے �H 	ہ �ہ ا� �! �(

!�ہ 	�1 �� ��ں ,Q/�1+ 	� وT% ہے $��Nں 	ے $�,< ۔   
  19: 55ز��ر 

" 0/ا �� c�/T $ے ہے ُ$( 2ے �H اور ُا��� ��اب دے �H ۔ ( $:ہ) ۔ �ہ وہ ہ�ں �( 	ے 
 �2ے ا�U:ب �ہ�ں اور �� 0/ا $ے �ہ�ں ڈر,ے ۔ "

 
$ے )�A3Nے 	� 	ہ �� وہ ا)Aے �2ے ٓاپ 	ے  اور 0/ا�ہ ٓاپ 	ے �2ے د>� 	� وT% ہے 

T'ض 	� ڈه��Amے 	ے �2ے 	'ے �H ، ا)Aے دہ ��+ 	� ا)Aے �K�U/ 	ے �2ے ا$�k#�ل 
0/ا ٓاپ 	� رcT دے �H ۔ ٓاپ ���zن ِا$ے 0/ا $ے )ہ1ے ا$�k#�ل 	',� ہے ۔ 	',ے ہ�=ے ۔ 

 /k� ے	ے A3�2 �	 cTے ِاس ر	 �,'	 c� U, ِا$ے ، /k� ے	ے ��A� �N ��  �,'	 ہے ، �� وہ
ہے �� وہ ٓاپ 	�	'�ے 	ے �2ے 	ہ�� ہے ۔ 0/ا 	ے ��م $ے Ak2% 	� ,�ڑ�ے ، )3' �5 

ِاس F'ح ��P+ ��ں  ���zن 0/ا و�/ $ے �2ٹ ��ر 	'�ے 	ے �2ے ا2_ام �d2,� ہے ، 
���zن 	�  ا� � 	ہAے 	+ ,/��' ر	��3 ہے 	ہ ،  /�" 0/ا و�/ 	ہہ $��� ہے ، ۔  "�ہ�ں" 0/او

� �ع �ے ُاس 	+ F'ف ا��رہ  "	ہ T'ض 	+ )'واہ 	+ RH+ ہے ۔ ) AQ#1T/ ہے  (�3�2 ہے 
�ہ وہ+ ۔ ) 10۔  1:  ��4+ ( 	�� �� �3�2 ہ� ا ہے ا��1[ 	ے $�,< �',�و 	'�ے 	ے �2ے 

۔�N_ ہے   
�Nر. �ہ�ں 	'�+ ہے ، ِا$ے د���3ے ہ�=ے 	ہ ٓاپ 	+ ��#6 �ہ ��U( 	' �4�2ے 	ہ دو��رہ 

ِا$ے �0د ,c� U 	��4ے اH' ٓاپ 	'�� $ے ا$�k#�ل 	�� ��H ہے ۔ دہ ��+ 	� در$% U�'Fے 
  /A� � /��Nہ�ے ہ�ں ��2( �ہ �ہ�' ہے 	ہ ٓاپ دو$'وں 	ے $�,< �#� ہ�ں 	����ہ 0/او

اH' ٓاپ ِا$ے �'وع �ہ�ں 	' $��ے ، ! وہ ٓاپ 	� �3�$�� �Nہ�� ہے � %�2�#	� �Nہ�� ہے ۔ 
��6�2 �ہ+ ا�ڈرس �� ِاس " 	�1 �� ��ں ہ�ں ڈا2ٹ( 	ے ��'�+ " ُان $ے را�zہ 	��4ے �� 

�ے &<� دروازے #<� �A ٹ'. 	� ہے ، اور وہ ٓاپ 	+ �/د 	'�ں Hے ۔ ��	ں �ے c�(ہ 7-
 ���ے �� و3" ہے ! ��د ر	�3ے ، �ہ ا� >#6 ہے اور ا���1dں 	+ ,?��' �ہ�ں ہے ۔ 
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�5ے ہ�ں � ٓا��ں �E5f7ًا ���,ہ 

 
: )ہ: �'1Lہ   

د>� 	��4ے اور 0/او�/ $ے T'ض 	+ � +I�k	� �QTل 	'�ے 	ے �2ے ُاس ,k/اد 	ے �2ے 
 )��3Nے ۔

: دو$'ا �'1Lہ   
 �	 %Ak2 '( م��0/ا و�/ 	� ٓا پ 	� رcT د�Aے 	ے �2ے ُ��'�ہ ادا 	��4ے ۔ � �ع 	ے 

ِاس ��ت 	� ��U( 	' �4�2ے 	ہ �ہ 0/او�/ 	ے �U'رہ ( )3' ر cT	� c� U, 	��4ے ۔ ! ,�ڑ�ے 
�G} 	ے �2ے ہے ، �A ٹ'. 	ے �2ے �ہ�ں ، �5 , 	ہ آُ ��ن �ہ�ں �K�U/ 	ے �2ے ، 

۔ )��2ے 	ہ �ہ �A ٹ'. $� �I?/ ُان 	� ,c� U 	'ے H+ � ے 0/ا �ے �U'ر 	�� ہے   
: ,� 'ا �'1Lہ   

 ہ3' �ہ ��U( 	��4ے 	ہ ٓاپ 	+ دہ ��+ در$% �F )' , c� U	RH ++ ہے ۔ 
 
 

�& "S�6�!ہ5� ہے�0او�� �3�	�� m	ر �� ا�<� ُد�ہ[ ��   
�-ے ا(� ��7) 0�و�� ��ے �� (�(!  

�ے 	ے �2ے 	ہ�� ہے �� وہ ہ#�ں رات ��ں د	�3,� ہے ۔ 2ہ�ا :Nِ 3% $ےN +E�0/او�/ ُاو
 /AN �	 وں " �ہ�ں#�ں ٓاپ_N +	 ے �34ےِان دو " روح�	ے ��رے ���وں �H �� 0/ا 

�ے $ے )ہ1ے د�ں ۔ �d2 ') 5و� �	( ����� 
A+ دہ ��+ �ہ�ں د��� ، ا�#�ن 	ے $�,< ، N'چ 	� د��ے ہ�=ے 	�� رو�#� ہ�,� ہے �5 ��ں ا)

��ے ہ�=ے L'ا���ر. 	ے �K�U/ 	ے �2ے 0'چ 	' رہے ہ�ں ؟�� �� �� ِا$ے 
�� ! ��'ا T'ض 	+ �I�k+ 	ے $�,< ,4'�ہ   

  2،  1:  26ُا$+ F'ح �ے $ Ak2 5% �ے �6X ہے ۔ ا��vل ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
 

ور ِا$ے و��d2 '( 5 رہ� ,�3 �34ے 0/او�/ �5 ��ں �A/ر�ہ ��� ��#�ن �2< رہ� ,�3 ا
�� �ہ�ں ہے ا�� ہ  در+" @� �5S�6� ��)�N< رہ� ,�3 �ہ ہ��رے دور 7�ں رو��� ہ	�ے وا
�ہ�ں ہ�  �#�m	ر �� دہ (@� د(5ے ہ�ں ۔ دو$'ے �ZY2ں ��ں ، 	�� رو�#� ہ� �� اور 	�� رو

�{ �ZA' ہ�ں ، �A#�ں  �5 ٓاپ ا)Aے ارد H'د �YL]�+ ��ڑ 	� ر	�3ے ہ�ں ؟ �ہ�ں�Nہ�ے ۔ �(
!ہ�ں " �YL]% 	+ ,?��'�ں " $ے �Nر   

 
۔1998د+�*�   16دے ُ&@<� ۔   
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: )ہ1ے دو � '[�A	� �1k, ِاس 	ے $�,< ہے   
 

11۔  9: �3:	+   
�ے ��1ہ ,#�م �Tم �ے �34ے ٹ�d3 ۔ "  c,ُ ہ��)�ر. دہ ��+ )[ ُ,�k1k� %G$ cن ہ�=ے 	��

� '3H ہ ��'ے	ہ ��ں �و ,��	'و رب �ں �0را^ ہ� اور ِا$+ $ے ��'ا ا���Xن ذ�0'ہ �0
ا��Iاج I'��,� ہے 	ہ ��ں ُ,c )' ٓا$#�ن 	ے در��Eں 	� 	�2�3' �'	% �'$�,� ہ�ں 	ہ �ہ�ں 

�ہ�ں , 	ہ ,#ہ�رے )�س ُا$�ے �2ے �dہ �ہ رہے ۔ اور ��ں ,#ہ�ر. F�0' ٹڈ. 	� 
ڈا�ٹ��H اور وہ ,#ہ�ر. ز��( 	ے 6K�L 	� �'��د �ہ 	'ے H+  اور ,#ہ�رے ,�	 ����ں 	� 

�ہ �3ڑے�H  رب ا��Iاج I'��,� ہے ۔ "  �E	 63( 
 

'ZA� :ٓا رہ+ ہے ۔  )ہ /A��ہ )� �ں 	+ ا� د��ار ,3+ �� �4< )' ا� �ڑ. 2ہ' 	+ ��
اور ��'ے دا=�ں اور ��=�ں ����A�� +RH +1N 5 ز��دہ ��ں ُا$ے د��< $��� �ہ% �ڑ. ,3+ 

F'ف 	3ڑا ,�3 اور )� �ں 	+ د��ار �H�2ں 	+ F'ف $ے  ��ں Tُ'��ن �Hہ )' 0/ا 	+! ,�3 
 �4< )' ٓا رہ+ ,3+ ۔ 

")' AHہ�dر 	+ دو�K %2د�Tں 	ے �2ے I'اہc 	+ ��,+ ہے۔۔۔۔۔ " 22:  13ا��vل   
 ��	 S�( س $ے/U2د���3ے ہ�ں ، � ے روح ا �	+ د��ار 	ہ ٓاپ )� �ں 	34ے ُا��/ ہے �

 +	:� �1k, �	 ]� ، ہے ��H3 :9  ل او 11۔�vے $�,< ہے ۔ ��ں ِاس  22:  13ر ا�	
��ں ُان 	�1 ��وں 	� ا� + �0�2�X+ 	ے )���م 	� ِان دو ا�Q�T$�ت $ے ُ$( ��Nُ ہ�ں ۔ 

 /A ( �AA$ُ ہ �2گ ِا$ے��,�1k#�ت  	+ ��Aد.  )' ,��1Q 	',ے ہ�=ے د��< ��Nُ ہ�ں 	��
�ہ�ں ہ�ا �� ے ا�Q�Tس ا��رہ 	',� ہے ۔ +3Q	 � ',ے ہ�ں  ��2( ا�	ہ�ں ا(� و�ہ ہے )!  

 
�ے 	+ ا� ,?��' ہے�#� +�[�YL 'ZA� دو$'ا!  

 
 ��ں ِا$ے ِاس �Kرت ��ں )�S 	',� ہ�ں �[

ُا��/ ��ں ٓاپ ِا$ے �ہ�' �Fر )' A34#$ے 	ے   
6��T ہ��dے۔ �ہ �Kرت ��'ے ا�� 	ے �Iرم 	ے   
L?ے 	+ ہے ۔    

��10ا� ��10 در��0ں $ے �1N+ ہے ۔ �ہ�ں دو   
)' ا�' ڈا�2ے ہ�ں �� ُاس 	ےہ�ں �� ِاس 	%�3    
	ے در���ن ہ�ں ۔ ��ں ����� 3H��10' اور )ہ1ے    
ہ�ں 	ہ $�:ب 	+ ��2' 	ہ�ں ہے اور ِاس ,?��'   
�/ہ+ 	+ RH+ ہے ۔  �g�)' ِاس 	+   
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 ، ��H ��	 + �/د $ے �4< )' >��ں	س /U2روح ا �	3' �5 ِاس رو�� H ے	ے ��پ A(ں ا��

��ں �L'ان ہ� Iٹ ہے ِاس 	�3% 	� ا)' $ے د��< رہ� ,�3۔ 	+ 3N% $ے �� ,�Q�'U ٓا,< ہ_ار 
�ے $�رے 	�3% 	ے H'د دا='ہ ���d2 ہ�ا ,�3 ۔  ]� +3, _�N .'� 	�0 +=�	 ہ	رہ� ,�3 

��ان ہ	  ِاس 2�L% $ے �ہ ا� ے د	�3=+ د��+ ,3+ � ے ��ں �2�3' 	ہہ $��� ,�3 ۔�7�ں 
�ے (ہ ���" ز��ر ��� ��-ے ِاس 1�ر م �ے � M ��� �ار �ے رہ	د( ���	 ُاس ����� وا

! +��r �`� ٓا�� ���   
�zUے 	+  +A��� ، 13ے	  ��ں ز��( )' )13Eے L?ے 	+ F'ف 	3ڑا ,�3 ا���Nا

 F'ف ا��رہ 	',ے ہ�=ے ۔ 
��ں �ے ا� دو$'. ,?��' 	� آُ 	ے د��A3ے 	ے �2ے ,��ر 	�� ہے اور ��ں �ے �H�2ں (

)Aے 	ے �2ے � ے ��ں �ے د���3 	� ,?��' ��ں ر	�3 ہے ِاس c4L 	� ,?�ر د�  
 

 
 
 

 
 
 

دو ,�زہ 	�A'�ٹ 	+ د��اروں ��ں ا����ز 	'رہ� ��ں ُاس 	ے در���ن 	3ڑا ,�3 �[ 	� ��ں 
�5�g وا2+ د��ار 	� د��< $��� ,�3 �ہ�ں ��ں ����د ,�3۔ ,�3 ۔  5���ں K'ف ا�/ر 	+ ��

+d�	ے $�,< د���3ے  ��ں ��=�ں د��ار 	+ F'ف N: اور �1/ ِا$ے >�Qر 	' �L ��2'ا
��Eے 	�  5�۔ �ہ ا� + ,3+ ہ�=ے 	ہ د��ار او)' 	+ ���5 $�/ه+ ,3+ اور ��ہ' 	+ ��

�	 � ے )3' ��ں ��F +A�Uر )' ����� ,�3 	ہ �ہ+ ,3+ ۔ �ہ ا� $�:ب وا2+ د��ار ,3+ ، 
�� ��� ، ِاس +ے ���" �ے &	��د y# ڑ �ے	�! �EA�3ا �ہ ��ں وہ�ں )ہN �	 اور د��ار

�ے 	ے �2ے 	ہ 	�A'�ٹ ا� � ���kر. ,�3 	ہ � ے ��ں ا)U�UL +A+ ز�/H+ ��ں ادرا^ 	'
�ہ�ں د���3 ,�3 ۔  +3Q	 �����ں 	�A'�ٹ 	� ��Eے ا� ,?��' 	ے �Fر )' ہ��ے 	� �3+ ��

��ں )3' وا)[ 	+ F'ف N: ُان د��اروں 	ے در���ن ہ�,ے ہ�=ے �ہ ادرا^ 	',ے ,�3 
+ ,�3ں اور �ہ�ں �ہ 	�3% $�:ب 	� �ہ�ں ر	< $��� ہ�=ے 	ہ وہ $�51 	+ ��2' 	ے �2ے ٓا=

 ,�3 ۔ رو�� 	� ا���0م۔ 
�ہ�ں ہے 	ہ دو��ں )� �ں 	� �ZA' اور ُد�#( 	+ F'ف $ے  6�g�ُ ���ہ ادرا^ 	'

 �1k, �	 د��ار +�[�YL ��V73  :9  ے $�,< ہے ۔  11۔	ے )ہ1ے �2�3' ���2( 	��ں ��ں 
�A/ د	�3=+ د�Aے وا2+ د��ار 	� د���3 ؟ 0/او�/ ��'ے $�,< �',�و 	' رہ� ہے ، اور �� +	
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ٓاپ 	ے $�,< 	����ہ ��ں �����ہ�ں 	ہ �ہ�ں وہ ہ�ں �� ��6�2 ِا$+ F'ح $��Nے ہ�ں �� ے 
��N�$ ے ��رے	+ ہ�اوں 	�1#�ت k, ہ�ں ۔ ��ں +�Nُ �� �1 �� $ے	ہ�ں ��   

�ہ�ں �Nہ�� ۔  �AA� ہ?L �	 �3,� ِا$��ں ُان $ے ,��3 ہ�ا ,�3 اور ��ں ُان�$ c	 %�2ے ��ں �ہ +
اور ��Aد. 	',� ہ�ں �� ��'ے �2ے 0/او�/ 	+ F'ف $ے ${ ہ��ے 	ے �2ے ���ن 	+ 
 '�#k, �	 ے ا�#�نA(ا cہ ہ	ں" دے رہ� ہے ,��_�N + �ہ	ہ#�ں " روح  /���,+ ہ�ں ۔ 0/او

 ِا س 	ے۔ ��ں ٓا�ے 	ے �ز�+ اT/ام ُاٹ�3 $��ں  ا�ہ� �S�6" 	'�ں ، ,�	ہ ہc ُاس 	+ ِاس
�A/ اT/ام ، �ہ ا���1dں 	+ ,?��' �ہ�ں ہے �� +	 %Tورت ہے ، اور و'P +	 6L�2ے �'ا !

+ ���A/ د	�3=+ د. ۔ 	2�3' � ��2( ,4_�ہ 	'�ے $ے ��ں �ہ د��ار �34ے دور $ے ا�
�ہ�ں ,3+ ! 0/او�/ �4< $ے اور ٓاپ  '2�3� �A�U� �3 اور, +U�UL ہ �ہ	ان ہ�ا '�L '	 >د��

�ہ U�UL+ ہے۔ �ہ ا$+ ہ �2�3' �ہ�ں ہے ، �ہ ہ+ ,c�1k 	+ ہ�ا ہے ۔ $ے 	ہہ رہ� ہے 	ہ �
F'ح ہے �� ے �ہ ہے ، اc,ُ 'H ��'. دہ ��+ 	� در$% �Fر )' ,c� U 	'و Hے اور 

 �34ے �ہ�ں ٹH �d3ے۔ 
 

"۔۔۔ اور ��ں ,#ہ�ر. F�0' ٹڈ. 	� ڈا�ٹ��H اور وہ ,#ہ�ر. ز��( 	ے 6K�L 	� �'��د �ہ 
�ہ �3ڑے�H  رب ا��Iاج I'��,� ہے ۔ " �E	 63( �	 ں�� 	'ے H+  اور ,#ہ�رے ,�	 ��

 
��ں ِاس �Iرم ��ں 	�3% 	ے �2ے 	��ں �L'ان ہ� رہ� ,�3 ؟ وا)[ ,?��' )' ��ر 	',ے 

�ہ ہ�=ے ، ٓاپ ��ر 	'�ں Hے 	ہ ِاس 	 %�3	�YL +]% 	ے �2ے K'ف ا� U�'Fہ 
�ے �	�� دو+� )13Eے اF�Lے 	+ 	��% 	ے �2ے ہے ۔� !ا b)�mہ �ہ�ں ہے(ہ�ں ِاس �ے 

 �1k, �	 ےF�L13ے اE( �,'	 %[�YL 0/ا +	 ]� ے $�,< ہے	ے ?L 13ےE( ے	ٓاپ 
�� ! ہے'	 %[�YL +	 ے?L 1ےE3( ے	ٓاپ  /���ہ ہے ،  �Nہ��0/او_H ے��� ے ��ں 

�ہ  ُاس �ZA' $ے �� روح اU2/س ہ#�ں دے ��Nُ ہے ،۔ �����( ��ں وL�P% 	+ ہے 
	�� ہے اور ��� ٓاپ �ے ���" �ے ��) �� ����او �S�6" ٓاپ �ے ���9ے +ے �Yوع ہ

!���� ہے   
��=6Q ��ں د��A3ے 	ے �2ےا� �dہ �ہ د��ار آُپ 	� 	[ $ے �YL]% I'اہc 	',+ ہے ؟ 

 �Av�$ے �2ے ا	ے �ے ��ں ��gن ہ�ں ، ِان �N_وں 	� ����ے ہ�= Ak228% 	ے ��Eے ہ�
F ےA(ا �	ں ٓاپ �� )ہ�ے ، ��2�N ���ہ�ں ہ� �#��ے �Aہ�ں رو'	 +��N 'Z��ر )' ِاس 	+ 

 دو��d ۔ 
د��3ے 	ہ وہ 	� ے $�:ب 	+ ���A/ ا��ب 	+ ! ُد�#( $�:ب 	+ �Kرت ��ں ٓا,� ہے 

ز�/H+ ��ں ٓا�� ۔ �ہ ادرا^ 	',ے ہ�=ے 	ہ 0/او�/ 	+ �YL]�+ ��ڑ ِان L#�1ں 	ے �2ے 
 وا)[ ہٹ�,ے ہ�=ے ۔ 
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19۔ 13: 1ا��ب   
��ں ا)Aے �ڑے ��3=+ 	ے 3H' ��ں 	�3�� 	�3 رے �5 ُا$�ے ��ٹے اور ��ٹاور ا� دن " 

�ے ا��ب 	ے )�س ٓا 	' 	ہ� 	ہ ��6 ��ں ہ6  /K�T �+ 	' رہے ,3ے ۔ ,� ا���اور َ�ے 
ُ��ے ,3ے اور H/هے ُان 	ے )�س N' رہے ,3ے ۔ 	ہ $�Q 	ے �2گ ُان )' ٹ�ٹ )ڑے اور 

��: 	ہ ُ,34ے Q0' { ��ں ہ+ ا	�: �اور ��	'وں 	� ,ہ ,�� 	�� اور �UI ُا�ہ�ں 2ے RHے 
وہ ا�3+ �ہ 	ہہ رہ+ رہ� ,�3 	ہ ا� اور �3+ ٓا	' 	ہAے �d2 	ہ 0/ا 	+ ٓاگ ٓا$#�ن دوں۔ 

$ے ��زل ہ�=+ اور ��3ڑوں اور ��	'وں 	� �: 	' �c 3 	' د�� اور �UI ��ں ہ+ ا	�: �{ 
��: 	ہ ُ,34ے Q0' دوں ۔ وہ ا�3+ �ہ 	ہہ رہ+ رہ� ,�3 	ہ ا� او ر �3+ ٓا	' 	 �d2 ےAہ ہ	

	 /. ,�( ��ل ہ� 	' او�ٹ�ں )' ٓاH'ے اور ُا�ہ�ں 2ے RHے اور ��	'وں 	� ,ہ ,�� 	��اور 
وہ ا�3+ �ہ 	ہہ رہ+ رہ� ,�3 ا� اور ��UI +3 ��ں ہ+ ا	�: ��E ہ�ں 	ہ ُ,34ے Q0' دوں ۔ 

 �d2 ےAہ	'	�3 رہے ٓا	 ��اور َ�ے 	ہ ,�'ے ��ٹے ��ٹ��ں ا)Aے �ڑے ��3=+ 	ے 3H' ��ں 	�3
�+ 	' رہے ,3ے ۔ اور د��< �������ن $ے ا� �ڑ. ٓا�/ه+ 1N+ اور ُاس 	ے 3H' 	ے ! 

�Nروں 	���ں )' ا� ے زور $ے ٹ�'ا=+ 	ہ وہ ُان ��ا��ں )' Hِ' )ڑا اور وہ �' RHے اور 
��: 	ہ ُ,34ے Q0' دوں۔ �UI ��ں ہ+ ا	 }� :�"  

 
+	 6K�L + ا��زت	ے �۔  )3' ���zن �ے ا��ب 	ے �/ن )' L#1ہ 	'  

 
  8۔  5:  2ا��ب 

�% 	� �3N دے ,� وہ ,�'ے �Aہ )' " �H ' ُا$�+ ہڈ. اور ُا$�ے	ہ�,< �ڑه�  �A(ا �UI اب
�ے ���zن $ے 	ہ� 	ہ د��< وہ ,�'ے ا���0ر ��ں ہے ۔ )[ ,�'. ,��Y' 	'ے �H ۔  /�0/او

اور ا��ب 	� ,�1ے ,5 ���zن 0/او�/ 	ے $��Aے $ے ��H :N ُاس 	+ ��ن ��YXظ رہے ۔ 
 درد ��^ )�3ڑوں $ے ُد	< د�� ۔ $, /��N ے ٹ��3'ا اور وہ ا)Aے 	�43�ے 	ے �2ے ا�

"2ے 	' را	< )' ��ٹ< ��H ۔  
 

�ے 	+ ا� اور ,?��' ۔  :  د+�*�  22دے ُ&@<�  ۔ �#�0/ا 	+ �YL]% 	ے   
 

روح 	+ " ��ں 0/ا 	ے $�,< >ہ/ ��ں ��1N ہ�ں اور  اZA�'H' ��ں �ہ >��ں 	�� ��H ,�3 	ہ 
_�N +	 ',� ہ�ں " وں	ہ ( )�'و. ?L �	 ےA1N ے >ہ/ ��ں	 /�ہ��ے 	ے $�,< �� 0/ا و

د	�RH +=�3ں ,�3ں)۔ ��ں ���Iق اzY2'ت �Fر )' �YL]% 	'و�ZA� ! �d' 	ے ا���0م )' ��ں 
�H�2ں 	ے ہ�4م 	ے $�,< 6N رہ� ,F .'�� �� �3'ف ہ�,< ُاٹ�3=ے ہ�=ے ,3ے �34ے ,�Qہ 

'F .'�� ے �2ے ��2( وہ	ے �ف K'ف دو T/م ہ+ ٓا $��ے ,3ے اور وہ ��'ے او)' 	'
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�G} 	� ا)Aے ہ�,< ا� ہ�,< �3+ ُاٹ�3 �ہ�ں $��ے ,3ے ۔  ��ں )ہ�EA اور درU�UL% ا�
�ہ ا�Y2ظ 	ہے ، �#Lے �2ے ر	�3 ا اور ُاس N ہ�ں $��ے ,3ے $ے� �3N ��2( وہ �34ے!  

 
ہ )ہ1ے د د�=+ 	����ہ �� (-	ع �� 7ہ�� �� ��a 7�1	ق ا��x6ت �S�6" �� ِاس �ے �34ے

روح 	+ " ہ+ ا)Aے ��پ 	ے $�,< ���/هے RHے >ہ/ ��ں ز��( )' 6N رہ� ,�3 اور اس 	+ 
�Q'دار.( 	+ )�'و. " �N_وں��'I (۔+	  

 
�[ 	� ��ں رو�� ��ں �ہ ا�Q�T$�ت ��6�2 ُا$+ ���Iق اzY2'ت �YL]% 	� �0	ہ 	�EA�3ے ہ�ں 

 ,4'�ہ 	' ��Nُ ہ�ں ۔ 
 

 �T�24  :28  30۔  
" ��Aے >�Qدت �0�ہ ��ں ,3ے ِان ��,�ں 	� ُ$�Aے ہ+ Tہ' $ے �RH '3ے ۔ اور ُاٹ< 	' ُا$�� 

�ہ' ٓا��د ,�3 ,�	ہ  ����ہ' $ے ��2' ����  اور ُاس )ہ�ڑ 	+ �Nٹ+ )' 2ے RHے �[ )' ُا
 ُا$ے $' 	ے �Hِ 6'ا د�ں ۔ �d' وہ ُان 	ے ��{ $ے �� 6	��H :N ' ۔ "

 
وہ � �ع 	+ ز�/H+ 	ے )�3Eے )ڑے ہ�=ے ,3ے ،  >�Qدت �0�ے ��ں ,3ےوہ 5$ �� 

�ے ُا�ہ�ں ده��6 د�� ۔ �ہ �H�2ں 	� 	�=+ �3Nٹ� H'وہ �ہ�ں ,�3 ۔  %[�YL ++ ا2ہ	��2( � �ع  
 

 �AL��8 : 57  59۔  
�ہ�د��ں �ے ُاس $ے 	ہ� ,�'. >#' ,� ا��E( +3س �'س 	+ �ہ�ں )3' 	�� ,ُ� �ے ا�'اہ�م " 

��ں ُ,c $ے ${ 	ہ�� ہ�ں 	ہ )��g' ُاس $ے 	ہ 	ہ�  	� د���3 ہے ؟ � �ع �ے ُان $ے
)[ ُا�ہ�ں �ے ُا$ے ��ر�ے 	� )�3' ُاٹ�3=ے �d' � �ع �3N 	'  ا�'اہ�م )�/ا ہ�ا ��ں ہ�ں ۔

" ہ��6 $ے ����H 6 ۔   
 

 �AL��8  :19  20۔  
� �ع �ے ��اب د�� �ہ ُ,c �34ے ����ےہ� �ہ  ُا�ہ� ںAے ُاس $ے 	ہ� ,�'ا ��پ 	ہ�ں ہے ؟" 

ُاس �ے ہ��6 ��ں ,c�1k  ��پ 	� ۔ اH' �34ے ����ے ,� ��'ے ��پ 	� �3+ ����ے ۔ ��'ے
د��ے وT% �ہ ��,�ں ��% ا2#�ل ��ں 	ہ�ں اور 	 + �ے ُا$�� �ہ )�ڑا 	����ہ ا�3+ , ُاس 

�ہ ٓا�� ,�3 ۔  %Tو �	 "  
 

 � �ع �ے 	ہ� 	�=+ �G} ُاس 	+ ��ن �ہ�ں 2ے $��� �5 , 	ہ وہ ُا$ے �0د �ہ دے ۔ 

ہ� ۔  ��ں؟	 �� "S�6�ُاس �ے #�پ ��   
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�YL]% 	ے ���1k ا� اور ,?��' ۔ : د+�*�  25دے ُ&@<� ۔   

 
��H ���4�2 #'ے ��ں	ہ ,3+ ۔  �34ے d� +	 ے��ہ �ڑا ,< ، �� 	ہ ا�  �� 	ہ ٓارام 	'

�ہ ( �#�ل �T'g+ د��ار 	+ F'ف �2ڑ. 	ے I'ش اور د��اروں 	ے $�,< ٓاڈ�ٹ�ر�c ہ� ۔ 
	 ���ِاس 	ے �ہ% $ے دروازے ) ے $�,< ��Nر 	ے $�,< ,',�5 �ہ�ں د. d� +3, +RHہ ُد

,3ے ، �H�2ں 	ے دروازے �ہ�ں ، ��1ہ c=�T 2_او�ہ درواے �'�� ��6 	ے دروازے �� 
  ً�Q�'U, ے�۔ �ہ $5 دروازے �I /Aٹ 	� ڈه���m ہ�ا ,�3  16۔  15,#�م $�=_ 	ے ,3ے �Aہ�ں 

�ے ����jف ا(� b)�mہ �	 ُا�ہ�ں ��	� ,3ے ۔�! وہ ِان 	ے ا�/ر ہ��� ,�3  <ے �ے   
7�ں �ے د���(� ��� �ہ &�چ 7�ں ��م ���ے وا�ے �	گ ِاس �� 7	�	د�� �	 �ZA' ��ں ، 

�, (ہ ��� �ہ (ہ�ں ! �ہ�ں ���5ے ��ے & ����ان �� د(<ے وا�ِاس �=ہ �ہ #�رے #ہ" 
�ے �	�� 3��" ادا �ہ�ں ���� �ڑ�� ����۔  رہ<ے �ے   

 
,#�م دروازے �( $ے ُد�#( ٓا$��� ,�3 وہ �A/ ,3ے ۔ و ر �YL]�+ ,�3 ۔ �ہ 	#'ہ ٓارام ا

 �3, �A2�3	 ے �2ے	ے �ا� �3Nٹ+ ! �G} �� ا�/ر ,�3 ُا$ے  ا�ہ�ں ُد�#( 	ے ا�/ر ٓا
�ہ ��ن ���< ,?��' وہ�ں ا�/ر ہ��ے 	ے �k/ ِان �3Nٹے دروازوں 	� 	A2�3ے 	ے �2ے، 

�� ,3+ ��0/ا '	 +���'I�� +	 _�N + 	 '	 ہ� ,�3 ۔	ے �2ے 	ے ��ے ُا�ہ�ں 	'�ے �� �ہ 	'
�ہ�ں 	',� ِاس 	+ �ہ+  �P�U, �	 %#�T + 	 ے �2ے	ے Aہ رہd� ِاس /�و�ہ 	ہ 	��ں 0/او

�F ٓاپ ا+ے #��ٹ5ے ہ�ں ٓاپ �	 �r9 �ہ�ں د(� ����  دہ ��+ 0/او�/ 	+ ہے اورU�UL% ہے ۔ 
ہے اور �*�� ٓاپ �� �ہ�ں  ��	�@ہ (ہ �0ا �� )�ہ ٓا پ 	ے �2ے ���' �T#% ہ�,+ ہے ( 

اH' ٓاپ ُاس $ے Nُ'ا,ے ہ�ں ِا$ے در$% ، ��2( ُاس �ے ِا$ے ٓاپ 	ے $m'د 	��  !���
�ہ 	',ے ہ�=ے ، ,� )3' ٓاپ 	ے )�س ِاس �dہ رہAے 	� 	�=+ U�'Fہ �ہ�ں  c� U, '( ر�F

 ہ�,� ۔ 
 

!�YL]% 	+ ا� اور ,?��'  :د+�*�  26دے ُ&@<� ۔   
 

'ZA� َ��ں��ں ِاس ، T �3, '( ہd� /A��( � 5	E< ٓاد�+ ، �( 	ے $�,< ��ں �/ �0�ے 	+ ا�
�ے 	ے �2ے ��ر�� �Nہ�ے ,3ے ۔ �34ے �ہ�ں )�ہ ,�3 '	 �3Nا >E	 ہ�ں ,�3 ، �� �34ے�ٓا�Hہ 

��ں 1�ُ ��ں �3Hم )3' رہ� ,�m3N ، �3ے 	ہ وہ�ں 	�ن �34ے ��ن $ے ��ر�� �Nہ�� ,�3 ۔ 
�ہ " �ہ�ں ��Eے ہ� ��و" ��'ے )�س ٓا�� اور 	ہ� ،  	ے �2ے ، )3' ٓاد���ں 	� ا� ��ڑا

 ����Eے ہ��� ,�3 ، ��ں ِاس 	ے ��Eے ��ٹ< ��H اور ُان ٓاد���ں �ے د�� c�'I ے	 _�N + 	
��ں �gہ�ر. 	� �ہ�ں د��< $��� �'وع 	�� ، دو��ں ��'ے $�,< ��ٹ�3ے ہ�=ے ، ِاس F'ح 
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�A/ د	�3=+ د��ے  �ہ! ,�3 ۔ وہ ٓاد�+ ٓا=ے �� �34ے ��ر�� �Nہ�ے ,3ے �� +	 ��I�� 34ے�
,3ے ۔ ُا�ہ�ں �ے �34ے ُان ا���QAں 	+ �YL]% 	+ و�ہ $ے �ہ )��� ، �� ����ے ,3ے 	ہ 

 ُد�#( 	�ن ,3ے ۔ 
 

	ہ 0/او�/ ��k او�Tت �YL]% 	ے �2ے ٓاد���ں 	� ا$�k#�ل >#��+ ,?��' �ہ�ں �ہ ہے 
���Nہ�� ہے ۔ '	 %]�YL  + وہ	ہے �[  �,'	 

 
۔ 10۔ 9: 18ا>#�ل   

�ے رات 	� رو�� ��ں )�2[ $ے 	ہ�"  /��ہ ��1ہ �0ف �ہ 	'  اور 0/او �N ہے �� اور	
 '( >4,ُ {G�L#1ہ 	' 	ے P'ر �ہ )ہ�EA رہ ۔ ِاس �2ے 	ہ ��ں ,�'ے $�,< ہ�ں اور 	�=+ 

��ہ ِاس �ہ' ��ں ��'ے �ہ% $ے �2گ ہ�ں " ��	 �H ے�$ 
 ��'	 %[�YL '( ر�F +����T +	 )ُد2ہ +A(ہ�� ہے ۔ 0/اون ا�N  

 
�ے وا� '	 %[�YL %ہ� �	ُد2ہ(  +A(ہ ہ�,� ہے ، ��ں ا/���د. ُ {G��� ے ا� ��ان 

،/k� ے	ے � ,�3 اور �ہ ��'. ��د. , ��ر. رہ� ۔ ��ں ٓا پ 	� ��� $��� ہ�ں، ٓا$#�ن )' ہ�
ِاس )�#�=S ��ں �� ہ#�ر. $#4< $ے ��� ,'  �0او�� ا�<� ُد�ہ[ �� �S�6" ���� &�ہ5� ہے

ہ#�رے �2ے ُاس 	+ �QX% 	� ٓاپ 	� ����ے ، اور �ہ ُاس 	+ �QX% 	+ و�ہ $ے ہے۔  ہے
	ے �2ے ٓاپ 	� ����N �Aہ�ے 	ہ � � ع 	� ��6�2 وہ+ 	'�� ,�3 �� ُاس �ے ہ#�رے �2ے 	�� 

 �3, ���G} ہ� ، �ہ�ں , 	ہ اH' وہ ����� ,�3 	ہ �ہ�ں �QTل 	'�ے 	ے �2ے K'ف ا�
�G} 	ے �2ے 	�� ۔ ُا$ے ! �� ُاس �ے 	�� ,�3  ا� ��6�2 وہ+ 	'�� ,�3 �� ُاس �ے ا�

��4ت ���Iہ ۔ �ہ'���+ $ے ِا$ے )�ڑ 	' ر	�3ے ۔ {G�(ہ ���5ے ہ	�ے �ہ �0اود��  
�� �	 ِاس �ے ُدY�[ +ے 6c7	ظ ر��<� &�ہ5� ہے -�� 1Rے 	� ,�3ڑا A34#$ے 	ے  !�!

�H� '( {G��ے د��4ے ۔ �ہ ُاس '	 S�( ر�?, �� 	ہ ��دہ ہ�,� ہے  �2ے ، �34ے ا�
�/ہ ,�3 ، �� ��د. 	' رہ� ہے ، �� ��د. 	'ے �H ۔ ُ 

ا� ا� �+ 2ڑ	��ے $�,< �� ا)Aے ہ��ے وا2ے �0و�/ ہc ا� ٓاد�+ 	+ ,:ش 	' رہے ہ�ں 
$ے �Nر. 	'�ے 	ے ا>#�ل $'زد 	' رہ+ ہے ، اور وہ 	 + دو$'ے �'د 	ے $�,< 

 .��� +A(ُا$ے ا {G�ہ��ے 	ے�2ے �QX% 	',� ہے ، �: L'ا���ر. 	',+ ہے ۔ �ہ 
ٓا,+ ) ا�S=�#�( ) ]�1 ، اور وہ ُا$ے  �d2,�ر 	+ ���Aد )' ��kف 	',� ہے ۔ ا� دن )��2[ 

�ے 	ے �2ے ۔ '	 /A� 'Z�ہے اور ُاس 	+ ہ��ے وا .��� +2	� ��I'Hر 	' ��2+ ہے ، ُا$ے 
�ہ�ں 	' $��� ،  >E	 +3� 6�2�� /���kف 	' ��Nُ ہے ۔  اN'Hہ وہ ُا$ے�ہ�ں ہ��ے وا� �0و

 /A� 'Z��+ �1��kہ ہے وہ ���T ہ �ہ��34�ُے ُا��/ ہے ٓاپ ِاس 	ے ���از. � �ع ! ہے 	��
	+ �Kرِت �Lل 	� ُاس 	+ ہ��ے وا2+ ُد2ہ(  �� 	�1 �� 	� ا�/ازہ �d2 $��ے ہ�ں ۔ اH' ٓاپ 
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 'Z���ے ہ�=ے �� ���ہ�ں ہ� �H 	ہ ُد��� ��ں N'چ  6�g�ُ �A3ے ، �ہ د��H '�ں	ر �� +kTو
 �A/ ہے ۔

�ے 	ہ� ،  /���'. �0اہS ہے 	ہ ��ں ٓاپ " ِاس �A ٹ'. 	ے �2ے 2�0} ��Qت ��ں 0/او
�ہ  �ِ2�0	��A=ت ��ت 	' رہ� ہے ، اH' "��ں �ے ِا$ے �ہ $#�4 اور $� "! ، �N	� YX,ہ دوں 

�ے ذا,ہ �Fر )' �ہ �4< $ے /�	ہ�  وہ ِا$ے ہ#�ں د��N �Aہ�� ہے ,� 	��ں وہ �ہ�ں د��� ؟ 0/او
��ں 	�=+ " �5 وہ �4< $ے ِاس �A ٹ'. اور ِا$�ے �K�U/ 	ے ��رے �',�و 	' رہ� ,�3 ، 

�� �Nہ�� ہ�ں ,� ٹ�ٹ �ہ�ں $��+ ہے '	'�#k, _�N ! ہے +AQ� '( ہ $�را ��ا�1ہ ��از� !
�ہ  !�0او�� ا�<� ہ	�ے وا�� ُد�ہ[ �� �S�6" �ہ�ں �� +@5� ا�� وہ ُا+ے ٹ�t رہ� ہے 

�H ہ� +����T '�� !  
ِاس $ے 	�=+ I'ق �ہ�ں )ڑ,� 	ہ وہ 	��A ز��دہ ُاس $ے �QX% 	',� ہے ، �� وہ 	��A ز��دہ 

 ُاس $ے �QX% 	',+ ہے ۔ 
 

0/او�/ ُاس 	+ � Q% �_�/ ا)ZI�X� +A% 	�ٓا���رہ 	',� ہے � ے ��ں �ے 
�3, �N�$!  

)�ہ�ں د��< �ہ�ں , 	ہ �5 ٓاپ 0/ا 	ے ہ���3ر 	� ر	�3ے ہ�ں ، ٓاپ )3' �3+ ا)Aے )�3Eے 
!)$��ے   

: ,�kرف   
��ے ,3ے �� �� �d�اN'Hہ �ہ ہ' ا� 	ے �2ےہے ، ��ں �0ص �Fر )' ُان 	ے ُا��/ 	'و

	ہ ��'. ��ں 	� ِا$ے )ڑه�A ,�3 ، ��'. ��ں 6QT از وT% 0/او�/ 	ے $�,< ہ��ے 	ے �2ے 
ُاس 	+ ز�/H+ 	ے RH +1N+ ، ُاس 	ے ِاس ز��( )' �K�U/ )�رے 	'�ے $ے )ہ1ے ۔ 

" ��ں ُاس 	ے 	#'ے ��ں ��H اور ُاس �ے �ہ ا�Y2ظ �34ے 	ہے ، 	ے T'�5 ،  �0,#ے
���2ے ہ+ ۔ ��'. ��اد 	� 2ے �2  +Ak� �1� ے	وں _�N +$ %ے �ہ��51z ( را=ے ، ��ں 

[ F'ح اور ُا�ہ�ں �) 	� AQ#1T/ 	' 2ے " روح 	+ �N_ون " ُاس 	+ ,#�م ,X'�'وں 	� اور 
س ��#�ن 	ے ا���0م )' $#�34ں Hے 	ہ 	��ں ُاس ٓاپ ِا!" ہ� $��� ہے ا$�k#� ل 	'ے 

وہ �Nہ�+ ,3+ 	ہ ��ں � ���Xں 	� ���وں �� ُاس �ے 	�3 د�� ,�3 ۔ �ے �34ے ا� � 	ہ� ,�3 ۔ 
�ہ�ں �Nہ�+ ,3+  وہ ُا�ہ�ں ��6�2 و� � 	'�ے  �Aہ	ے 	ے  ! 	ے ���'. ��ں 	ے H_ر ��

 ، /k� '�3، ,�3ڑ. د�N�( ے �4< $ے� /��ہ " )A+ ��ں 	+ >_ت 	'و Hے ؟ 	�� ُ,c ا" 0/او
��#�ن K'ف ا� �3Nٹ� $� L?ہ ہے ُاس 	� � ے ��ں ����� ہ�ں �[ 	ے ��رے وہ 

 ��ت 	' رہ+ ,3+ ۔ 
�ے ِاس 8QK ِاس ��#( ��ں )���م 	+ ,?/�� 	' د. (  /�ِا$ے AQ#1T/ ہ��ےد��4ے ( 0/او

۔ )، �ہ'���+ $ے ِاس ��#�ن 	� �ے �I'. $ے �% �4�2ے 99/29/3  
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�/ ُاس 	+ � Q% �_�/ ا)ZI�X� +A% 	�ٓا���رہ 	',� ہے � ے ��ں �ے 0/او
�3, �N�$!  

�ے ا� �',Qہ ��'. ٓا�Hہ+ 	ے �2ے �34ے �����  /��ہ دہ ��+ 	ے �2ے P'ور. " ، 0/او
��� ,�3 	ہ  "ہے ۔�� %Tے ہ�ں �� ��ں ُاس و���� �	 +Ak� ے	ہ ہ+ ��ں اس � {G��ہ �ہ 

�ے ا� � ��2( ��ں ۔ 0/او�/ 	ہہ رہ� ,�3  ���A��	 ے ز��( و ٓا$#�ن� ]� /���� ,�3 	ہ 0/او��
	�� ٓاپ ِاس 	ے $�,< ٓا���3ں  !"�ہ دہ ��+ 	ے �2ے P'ور. ہے " ا)Aے �Aہ $ے 	ہ� ,�3 ،

�ے وا2ے ، �ے 	ہ� �ہ �Nر 	' $��ے ہ�ں '	 �1G, ہ#�رے ، /�	ہ �ہ 	��Q اہc ہے اH' 0/او
�0او�� در+" b)�mے +ے دہ (@� �ے *ہ ، #Yُ V ِا$ے �P �A�U'ور. ہ��� ہے ۔ اہc ہے۔

وہ ��#6 وہ دہ ��+ 	� �U�'F �1ے $ے دہ ��+ ��Tس �ہ�ں 	',� ۔  #�رے #�ت �� رہ� ہے ۔
 $�E=+ 	� 0/ا ہے ۔ 

	K'< >Eہ )ہ1ے ��ں �ے ٓاپ 	ے $�,< ���ٹ� ,�3 �� 	/او�/ ِاس �YL]% 	ے ��رے �34ے 
A(ا %U�ULہ وہ در	 %U�UL �3 رہ� ,�3 ، اور �ہ	ہ�� ہے ۔ د�N ��'	 %[�YL +	 ں�H�2 13ے 

�ے �4< )' >��ں 	�� ، رات 	ے ا� �ZA' ��ں ، )' ،  ��1999رچ  /�	ہ ُاس 	+ 0/او
 �3, �N�$ ےAے �2ے ��ں	' ہے �[ 	ہ�ں �ڑه 	ُاس $ے  %ZI�X� ے  ُا$ے ۔� /�0/او

�34ے ���ٹAے 	+ ہ/ا�% 	+ �� وہ �34ے د	��Nُ �3 ,�3 ، وہ �E� �� "S�6	(� �	 #ڑا �� 
  رہ� ہے �	 ہ��ں د��� ُ&@� ہے �	 در+" m	ر �� دہ (@� +ے ٓا�� ہے ۔

 
  ۔��1999رچ ،  �13'وز ہ�Yہ ، 7<`�  ، 

��ں ا)Aے ا)Aے �0�/ان 	ے $�,< ا)Aے ا�� 	ے 	#'ے ��ں ��ٹ�3 ہ�ا ,�3 ۔��ں ��Aب 	+ 
5�ا  /��6�2 ُا$+ 	�3% ��ں �[ ��ں 0ا� �ڑ. ,?��' 	� د���3 ،  	3ڑ	+ ��ں $ے ��

(ہ  �ے �34ے ُد�#( 	ے $�:ب $ے ا)�YL +A]% 	� د	�3�ے 	ے �2ے ا$�k#�ل 	�� ,�3 ۔
�@[ ا&��� ہ� 7�ں �ے ا(� m	1�ن �	 د(@��� ا(� 0	Y=	ار ، ُ�� ا7[ ، &�@�ار دن ��� 

+ ���5 ٓا ا� �ڑے �I�Fن 	� ، 	3' H ے ���3ے ہ�=ے اور �ہE��، ُاس 	 %�3	F +'ف 
�� �d2=+ اور ہ' ا� 	� ڈه�)Aے $�رج ا�3+ , Nرہ� ,�3 ۔ :3N ے� رہ� ,�3 ۔ ��ں #

	ے �2ے 	ہ� ، 	ہ وہ ��Eے �� #Aٹ ��ں 1Nے ��=�ں ، 	����ہ �ہ�ں ا� �ڑا �I�Fن ٓا رہ� ,�3 
�� ے ہ+ ! �1/. 	'و! ��و! ��و" وہ �ہ RHے اور ��ں ُان 	� ���ے 	ے �2ے 	ہ�� رہ� ، ۔ 

اور ��ں �ے �� #Aٹ 	ے دروازے 	� �۔ ��ں 3H' $ے �� #Aٹ 	ے دروازے 	+ F'ف �ڑه
��ں )��� اور ُان 	+ �/د 	ے �2ے ا���Zر 	' رہ� ,�3  ُاس 	ے �2ے �� �YL]% وہ�ں ,3+ ۔ 

�ے د��A3ے 	ے �2ے )�3Eے دروازے 	�z'ف د���3 	ہ �I�Fن ٓا ��N ,�3 اور ُاس >:Tے 
�0�/ان 	� ����� 	ہ �ہ  �ہ �ہ% �ڑا ,�3 ۔ ��ں �ے	� ڈه��� ��2 ,�3 �ہ�ں �ے ٓارا=d� Sہ ,3+ ۔ 

�0�ے ��ں !" 2ے d� +2�0 " ��2ہ )' ,�3 ، اور �ہ 	ہ �ہ ٓا رہ� ,�3 ،  +Nر ��رو�	ا�� ٓا0' 
�0�ے ��ں ,�3 ۔ +Nد���3 ، �� ��رو �	�3ٹ� $ے ]�ہ' ہ�=ے اور ��'ے �ڑے ��3=+ N ا'��
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�ہ�ں ,�3 ۔  8P,?�ر �ہ% وا �	ے ��3=+ ,�3ڑا دور ,�3 اور ُاس $ ��} و ��ں ہ' ا�
�ے ��2( 	�=+ �3+ ا� � 	�� 5	2�L +% ��ں 	ہہ رہ� ,�3 	ہ ا)Aے ٓاپ 	� ڈه��� �2ں '

�ہ 	�� 	ہ ��ہ' 	�=+ �I�Fن ,�3 ۔  )�U� ے��ہ�ں ر	��3 ,�3 ۔ُا�ہ�ں  +m E2ر ، �ہ ��ں د�	ٓا0' 
ا�� اب وہ�ں 	3ڑے ,3ے �ہ�ں ��ں �ے ُان 	� $'	Aے 	ے �2ے 	ہہ ! ا� رو�( دن ,�3 

ُاس �ے دو T/م ��'. F'ف د���3 �5 ��ں ُا�ہ�ں ه��A# �� "! 6ٹ ��ں 1Nے ��و" رہ� ,�3 ، 
��ہ وہ �� #Aٹ ��ں رہ� ,�3 ��2( )3' وہ ُر^ RHے �5 وہ دروازے 	ے )�س ,3ے ۔ ��	

�ے 	ے �2ے ٓاT .'0/م 	� ُاٹ�3�ہ�ں �Nہ�ے ,3ے �� S�( ے $ے )[ و�ُا�ہ�ںAے ��Eے ��
+	�وہ K'ف ٓاده+ 5 ���ے 	ے �2ے �4�2 �ہ $�� ۔ ، ��ں ُا�ہ�ں ��Eے $�ڑه��ں 	+ ��

�YL]% ��ں ,3ے اور K'ف ,�3ڑ. دور ,3ے 	����ہ ��ں �ے ُا�ہ�ں وہ�ں $ے ده�� د�� 
۔ ��ں ٓا '0	� �YL]% ��ں ہ��ے 	ے �2ے ��Eے 	+ F'ف $ڑه��ں 	+ F'ف N: ، �ہ ,�3 

� Q% �ہ% د��A3ے 	ے �2ے 	ہ د��ار�ں اور ���Aد �Rے 	�A'�ٹ اور ا� >�م �� #Aٹ 	 +
��ں �ے د���3 	ہ �YL]% ُاس $ے 	ہ�ں �ڑه 	' ا3N+ ,3+ �[ 	� ��ں �ے ���Qط ,�3ں ۔ 
7�ں ا#�� �� ا�<ے 0���ان �	 ِ&V رہ� ��� �ہ وہ ِاس +r9� F +ے ا�<ے ��Tس 	�� ,�3 ۔ 

�ں ۔ ���ں ُاس و�L %T'ان ہ� رہ� ,�3 	ہ د��اروں 	ے $�,< �ہ�' �YL]% 	ے ٓاپ �	 ڈه��� 
��وں ۔ اب 	����ہ ��ں ����� ,�3 	ہ �I�Fن )�3Eے $ے ا�/ر دا60 ہ� رہ� ہے ۔  �2ے 	ہ�ں
�� �� #Aٹ ��ں  	�A'�ٹ 	+ ا�  د���3 	ہ �ہ�ں ا� �dہ ,3+ ) روح ��ں( ��ں �ے 

 +3, �A1�$ ہ ,3+ ۔d� ار/��� ��ں ����� ,�3 اور ��ں ����� ,�3 	ہ �ہ ہ��ے 	ے �2ے ا�
��ں ِاس �dہ 	+ ,:ش ور �0ص �Fر )' ��ڈ 	ے ��Eے ۔ 	ہ �ہ ��ڈ روم 	ے ��Eے ,3+ ، ا

c�0 ہ� ��H ۔ ) �ZA' ( �5 $�( 	' رہ� ,�3   
'ZA� ہ ٓاپ	ے �2ے ,�	ے Aد� 'ZA� ]( >E	 �	 ے )���م ٓاپ	4<  اور �ہ�ں 0/ا #$ �	

��ں 	�N >E_وں 	� >��ں 	'و��d �� ��'. ز�/H+ ، اور ��'. ��ں اور ��پ 	+ $��ں 
 �#�ہ� �Nُ+ ہ�ں ۔ز�/��Hں ��ں رو  

	�A'�ٹ �� �R+ اور 	 + >�م �� #Aٹ 	+ د��ار $ے �ڑه 	' ��ٹ+ ,3+ $5 $ے )ہ1ے ، 
2ہ�ا �YL]% �[ �ہ ��6�2 وہ+ ��kر 	+ د��ار ,3+ �� 	�3% ��ں �YL]% 	ے �2ے ,3+ ۔ 

�ے  cے ��رے ہ	ے $�,< ہے �[ 	 %[�YL +1�1 )ہk, �	 ' رہے ہ�ں ِاس	ت �� cرے ہ��
�"  ��#�ن�T /��� �Nہ�� ہے 0/او'	 %[�YL +	 )ُد2ہ +A(ر )' ا�F +���ں ��ت 	+ ,3+ ۔  "�  

�ے ِاس � 'ZA	� �YL]% 	ے  )ہ1ے �ZA' 	ے �Fر  /��ہ�ں ِاس 	+ ا� و�ہ ہے 	ہ 0/او
۔ �ہ ُاس 	+ ہ#�ر. �YL]% 	ے �2ے)' د��   

  '��2 ._	'� )'��2 +1E�,3+ ۔ )    
 

 ��ں ٓاپ 	ے ZI�Lے 	� ,�زہ دم 	'�ے 	ے �2ے
�0	 �'.�0	ے 	� �? 5	��Nُ ' ہ�ں ۔  ِاس   
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�Z' ��ں ُد�#( 	ے�YX]�+ � ��2' )ہ1ے    
 �#�H+ 	',+ ہے ۔=A/0:ف  $�:ب 	+ ��2' 	+   
�ے   /�ِا$ے A34#$ے 	ے �2ے 	ہ 	��ں 0/او  

 >��ں 	�� 	ہ ��'ے ا�� ٓاده+ �YL]% ��ں ہ�ں ، 
�� ��'. ��ں�34ے ُان وا��kTت 	� ���ٹ�A ہے   

H_ر ���ے ہ��ے 	ے �2ے  0/ا 	ے $�,< 	ے   
	K'< >Eہ �k/ 0/او�/۔ 	ے �k/ رو�#� ہ�=ے    
�ے �A� رٹ�N �1I �ے �34+ ا)�A#�ں 	ے �2ے ا�  
�� ,�3 ، �� ُاس �ے 0/او�/ $ے " روح 	+ �N_وں" 	ے �2ے 	ہ� ، �[ ��ں  '	 6��� �	

رہ ��ں $ے ا� 	� ٓا���" روح 	+ �N_وں " ��ں ِاس ��#�ن ��ں ُان 6K�L 	+ ,�3ں ۔ 
�� �� >:���ں 	� �51z ہے ، اور �0ص �Fر )' ہc �ہ �3+ $#�34ں Hے 	'و��d ۔ 

?L 13ےE�( ، 51 ہے۔ ��2( )ہ1ےz� ں�� '[�A� ں��,�3ڑا $� )[ �ZA' ��'. ے 	� دو
	 �� �1	�K +رت ��ں 	ے ��رے ��ں ,�	ہ ٓاپ ُاس 	+ ,�3ڑ. �ہ�' ,?��' 	� ر	�3ں ، 

 c�0 %T6 از وQT ے	 +H/��Lل ، اور >c1 	+ 	#+ اور 4#$< 	+ 	#+ �[ �ے ُاس 	+ ز
 ہ��ے 	� ا�' ڈا� ۔ 

��'. ��ں 	� �ہ% $ے ���Aے وا2ے �H�2 ں $ے )��ر ِ�: ا� �ہ% ز��دہ ا�#�ن ر	A3ے 
����ان >�رت 	ے �Fر )' وہ ا)Aے دل 	ے � �=6 $ے وا2+ �0,�ن 	ے �Fر )' ۔  ا�

	ے $�,< N'چ 	+ >�Qدت ��ں  �5 وہ ڈ��Aر، 	��4k_ا�ہ �Fر )' ��Y �� ب ہ�=+ ,3+ 
�ے ُا$ے 	v'ت $ے �'	% د.��,+ ,3+  /��ہ�ں ,�3 ۔ ۔ 0/او 6���، �[ ��ں 	�=+ دو$'ا 

 +��Lرو ُاس 	ے ڈا	ڑ �ے 	ہ� 	ہ وہ ��Y ��ب ہے اور ُاس 	� دل 16 $�ل 	�,�3 ۔ ��ں ا�
2ڑا=+ 	'�ے وا2+ ُا$��د ,3+ ، ا�6�4 	+ ُا$��د، اور 0/ا 	ے 	: م 	� ُ$AAے 	ے �2ے �ہ% 

�+ ��,+ ,3+ ۔ �Eہ( +���ں �ے �H�2ں 	� ُاس 	+ F'ف ٓا,ے اور 	ہ�ے �H�2ں $ے ��
وہ ا� د>� 	'�ے وا2+ �0,�ن ,3+ ۔ �5 ��ں " 0/او�/ 	�� 	ہہ رہ� ہے ؟" د���3 	ہ ،

، �34ے ا� رو�� ��ں د	��H ���3 	ہ �34ے ا)A+ ��ں 0/او�/ 	� ,4'�ہ 	' رہ� ,�3  1980
��ں �ے � ��F /kر )' ا� � 	�� ۔ د>� 	'�ے 	� ُ��'�ہ ادا 	'�� ,�3 ۔ ��ں 	� ��'ے �2ے   

ِاس )[ �ZA' 	ے $�,< اب ہc ��ں 	ے �N �1Iرٹ 	ے L?ے ��ں دا60 ہ� $��ے ہ�ں ، 
 ' A�	 اور �ڑے +RH ے ٓا0'. $��2ں ��ں ۔ ��ں ��#�ر ہ�	 +H/��0ص �Fر )' ُاس 	+ ز

)�س ��,+ اور �: ُ�Qہ �ہ% $ے  وہ 	 + $'�'. وا2ے 	ے	+ ,�Gg} 	' رہ+ ,3+ ۔ 
� ���Xں 	+ د>�وں 	� ر	�3+ ,3+ ۔ وہ ا)Aے ِاس 	�A ' 	ے L?ے 	� ,Q/�6 	'وا�ے 

$'�'. 	+ ا8QK +1H ، ��'. ���. اور ��ں ُاس ۔ 	ے �2ے ا)'�g( 	ے �2ے ,��ر ,3+ 
�ے �34ے 	ے )�س )ہEAے ۔ ُاس �ے �34ے ����� 	ہ ُاس �ے ا� �0اب د���3  /�اور 0/او

� 	ہ ��ں ٓاپ 	� �0اب ���و ں۔ 	ہ  
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  ُاس �ے 	� 	ہ ُاس �ے )�ر^ ��ں ا�
ِاس��0?�رت در0% 	� د���3 ۔    
در0% 	ے H�N'د 	��ر. ��ں �ہ%   
ا��3Hس 	ے ��ہ' AH/ہ )��+ ,�3 ۔    
�� �3Hت �d2=ے ہ�=ے ,�3 ، �$  
زہ'�:  اور در%0 	+ ���5 �ڑه�ے ہ�=ے   
�ہ�ں 	' ر  %	'L %Tہ �ہ ِاس وN'Hہ� ,�3 ، ا
 ۔ 
 
 

0/او�/ ��'ے $�,< ِان �H�2ں ��ں �ے �34ے ����� 	ہ وہ ����+ ,3+ 	ہ وہ در0% ,3+ ۔ 
، �� ے 	ہ ڈا	ڑز 	ے ��رے �',�و 	' ��Nُ ,�3 �� ا)A+ ز�/��Hں ��ں ا���0ر ر	�3ے ,3ے 

 +3, +�� وا2ے ، اور ��ں ُاس $ے ��A�� اور ' A�	 �	 ڑ	ہ ُاس ڈا	�3 , �A$ُ ے��� ��ں 
#�� +	 ���Gg, 6} اور �'ض $ے ��4ت 	ے �2ے �#�Aہ �Fر )' �Qv% ��ت �ہ�ں 	'

 ,3+ ۔ 
 

���zن ہے ۔ در0% ��ں ,3+ ، ��2( ُاس 	+ ���Aد 	ے ارد  �� در$% ,?��' �ہ ہے 	ہ $�
� H ��H'د ٓاد���ں �ے ا� A0/ق ��A=+ ہ�=+ ,3+ � ے در %0	�YL +]% 	ے �2ے ��Tس 	�

A0/ق 	� ���H ���A ,�3 ,�	ہ وہ وہ ��د��ہ�ں اور�1kTں 	ے د��ں ��ں ُا�ہ�ں �/د I'اہc ( ,�3 ۔ 
	� ,�ا�� اور ) ��ں(ُاس �ے ِاس در%0   )��+ �� ِاس در0% 	+ )'ورش 	',� ,�3	'ے ۔ 

ُدY�[ +ے �S�6" 7ہ�� �ہ�ں �� +@5� ��� ��2( �ہ ��' واAH ،�3, 8P/ہ اور  ���Qط ��A د��
��Yف ہ�,� ا ۔ +��( 'H�	 �� ر,ے  =+,� ��'. ��ں_H ں $ے�� +��3+ ُاس $��� 	� ِاس )�

��Yف ہے اور ٓاپ اس ��ں $ے ( د��< $��� ,�3 ۔ ہ�=ے  +�0/ا 	ے ,G% $ے ٓا,� ہ�ا )�
�� �Nہ�ے ,�3 ۔ �( �#� د��< $��ے ہ�ں)۔ در0% 	� در�� 	ے ��Yف )��+ ��ں ��gو 

 
�#� ہ��ے 	ے $�,< �1Nے ہ�=ے ، �: ُ�Qہ ُاس �ے ��'. ��ں 	+ ز�/H+ ��ں ا� � رو

 اپ 	� ��ر. ر	�3�N ےA(ڑوں $ے ا	ا�#�ن ڈا �	ے ا�#�ن اور دو$'وں 	ازاں ُاس  /k� ۔
ُاس 	ے �2ے 	ہ� 	ہ ُاس 	� �/ن ) �L'ان �� ے وہ ,�3 ( ُا$ے ِاس �zUے )' ��� 	ہ ڈا	ڑ

	ہہ س ��ر ����ے ,3ے ہ#�را �0�/ان اور � �X+ �� ِا	 + � +3	�A ' $ے )�^ ہے ۔ 
اور وہ �N 5$_�ں � ے ہc ا)Aے " 0/ا 	� �:ل ہ� ۔ 0/او�/ ,�'ا ُ��' ہ� ۔ " رہے ,3ے ، 

 �Fر U�'Fے $ے 	',ے ہ�ں ۔ 
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 +P�� 5$ ُان +	 �#��Y2 �[ )' ��ں �ے ا�#�ن ر	�3 اور ���3�$ �[ �ے ُاس 	+ ��gو
اور 7@�) ز���� �ے اور ا(��ن �ے و+�!ے ِاس �ے ُا+ے cj" 7<�  ،	ے $��2ں ��ں 

، �)X r��+  ,�3 ۔ ��	رہ ��ج " �Y2"��2( ��د ر	�3ے ، �ہ ��6�2 �� ے ُاس 	ے �0اب �ے ا
�ے �;	و��� �� �Y2( �H" (	:م " 	� ��ں �ے ��U( 	�� ، �ہ �"  �ے ُاس �� cj" �ے 

���zن $ے، ��اِت �0د ��YXظ ہ��ے 	+ S=�4AH  '( ر�F 8P��3 ,�3 ، � ے وا	ہ�ں ر�
�ں د	��H ���3 ,�3 ۔ �0اب �  

 
AN/ ہ��Yں �k/ �5 ڈا	ڑوں �ے ُاس 	ے : ِاس 	ے $�,< ٓاHے �ڑه�ے ہ�=ے �� رو�#� ہ�ا 

 +	 +��ے ��د�� 5$ cے )�^ ہے اور ہ$ ' A�	 ہ وہ اب	,�3  ��	ے ��رے ا>:ن 	 c �
 �3, ����'وع 	�� ۔ ��ں ِاس ��رے ��6�2 �ہ�ں �� ��,3+ ، ��ں �ے ��#�ر. 	� �X �س 	'

 	ہ ��ں ڈا	ڑ 	ے )�س �ہ RH+ او ر ُاس �ے �34ے ����� 	ہ ُاس 	� � �F 6#�� cر �5 ,
	' $��� ,�3 ��$�ا=ے 0/او�/ 	ے ۔، 	ہ �ہ�ں 	�=+ ا� � �ہ�ں )' 	�A ' زدہ ,�3   

7�ں �ے ا�<� 7�ں �	 ���9ے  !�ہ وT% 	ے ِاس >'Kہ ��ں ,GQ� �3/ا �ے �34ے رو�� د�� 
m	ر �� 7�ں ا�ے ا(� د(	 ہ�@) +��� �	 ُا+ے 1	رًا �� �mف ��ڑے د(@��  اور �-���� 

��ں �ہ �3+ ��ں ����� ,�3 	ہ ���zن ��'. ��ں 	� ��Nُ �4�2 ,�3 ۔  50  ���ے ہ	�ے د(@�� ۔
5 ( ����� ,�3 	ہ وہ ُا$ے 	ہ�ں 2ے 	' ��H ہے ��ہ ا,�A ہ+ اہ3E�( ( �1I �A�� �3, cے 	+ ��

�3 	ہ 	��ں وہ ا� �Aٹ 	ے �2ے XK% ��2( ��ں �ہ K'ف �ہ �N4#$رٹ 	� ,�1k ,�3۔ 
 �A/ ,3+ اور ا1Hے ہ+ X#2ے 	�A ' $ے �3'. ہ�=+۔ 

�ہ�ں ُاس 	ے H s�1G� '( '3H'و)�ں $ے �ہ% د>�=�ں 	+ �RHں ، �( ��ں 	E< 	� ��ں �3+ 
ہ' ا� ہ' �N_ 	' رہ� ,�3 � ے وہ 	'�ے 	ے �2ے ����ے ,3ے ، ��2( ��ں L?ۃ ,�3 ۔ 

ُا�ہ�ں �ے وا)[ ِان د>�=�ہ ��ٹ�A )' �� ر 	',ے ہ�=ے ,3+۔  	+ 2�L% �/ ,' ہ� ,+ ��,+
��2( �ہ ہ#�gہ ��X و�Tہ ,�3۔ �ہ ہ#�gہ ��ں 	ے �2ے A� %XK/ا�ہ اور �ہ�' �X �س 	�� ۔ 

 '	 S�ِاس وT% 	ے دوران ,�3 �5 0/ا �ے �34ے رو�� ��ں د	���3 	ہ ��3ڑ 	�3�ے 	+ 	�
�ے �Iرًا ��'. ��ں ]� �	 ���G7ے د���(� ���  	� c�0 	' د�� ,�3 ۔ رہ+ ��6�2 ُا$+ $�

���zن $ے �',�و 	' $��ے  ا(-� �ہ�ں ہ	 +@5�۔ cے ہkے ذر�	ہ �[ U�'F K'ف ا�
�ے 	�� ۔ /��+ U�'Fہ ہے ، �� ے 0/او���T ہ�ں �ہ  

8QK 0/ا �ے �34ے c�L د��  ��'ں ��ں ُ	'$+ )' ��ٹA3ے وا2+ �) 	' رہ RH+ ۔ 3(' ا�
�Q+ 	ے �Fر )' ُاس 	+ 0/�% 	'وں ۔ �ہ 	ہ ا� 	ہ ��ں ُاس 	ے )�س ��وں ا ور ا�

�/ 	� ا)A+ ٓا�� ش 	� ے ٓاپ ِاس " ُا$ے $�E=+ ���و۔" ُاس �ے 	ہ� ، ��ٹے 	ے �Fر )' ۔ ��
��ں ُا$ے �A1ے 	ے �2ے ��H اور K'ف ا� U�'Fہ ��ں 2ے $��ے ,3ے ؟ �ہ' �Lل ، 

��ں �ے ُا$ے ! '�+ ہے � ے ��ں ����� ,�3 	ہ ِاس $��' �34ے 	� ے ُاس $ے ��ت 	
�Q+ 	ے �Fر )' ��ت 	'�ے ٓا�� ہ�ں ، �ہ 	ہ ا� ��ٹے 	+  ����� 	ہ ��ں �ہ�ں ٓاپ $ے ا�
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�4�+ $ے ا$��QUل 	�� ۔ F'ح ۔ �'H �	 ے ِاس���'ے $�,< ہ+ ��'ے ا�� ُ$AAے 	ے ُاس 
	'ے �� ے �ے ��ٹے ہ�=ے ,3ے ۔ ��ں �ے ُا$ے ����� 	ہ ���F 6#ر )' 0/او�/ 	+ ,:ش 

��ں �ے �ہ% $+ �N_وں 	+ ں ُا$ے ��� رہ� ہ�ں ، اور ��ں �����ه ,�3 	ہ ُا$ے 	'�� ,�3 ۔ ��
�Aہ�ں ��ں ����� ,�3 	ہ وہ ِا�ہ�ں $��2ں " روح 	+ �N_�ں"وL�P% 	+ ، �� ے رو�� ، اور 

�34ے دو��رہ ُا$ے دہ $ے  6K�L	�Nُ '+ ہے �[ 	+ ُاس �ے �g, �1'�8 	+ ,3+ ۔ 
، �3, ���ے 	ے ��رے ۔ اور �� ��ں �ے � �k/ �/ن 	+  ��+ 	ے ��رے���'	 c� U, ِا$ے

��ں �ے ُا$ے $��� 	ے رو�� 	ے ��رے ����� � ے را$��Qز. 	ے 	ے ��رے $���3 ,�3 ۔ 
�ے ُا$ے )�3Eے 	+ F'ف ا� دم c�0 	' د�� ,�3 ۔  ��H 3ےE�( ہkIد +R	 ہ% ��ں� cاور ہ

ُاس �ے �34ے ����� 	ہ اُا$ے $+ �N_وں 	ے ��رے �d�YH 	',ے ,3ے ۔ ا� ��ٹ�A ��ں 
اور ا�� 	� ہ/ا�% 	+ 	ہ وہ �� ��ں 0/ا 	+ دہ ��+ 	ے��رے ��� رہ� ,�3 د��< رہ+ ہے 

ٓاپ ��A�U $#�34ے ہ�ں ، و ( $�ر. دہ ��+ ادا 	'ے ُاس N'چ 	� �ہ�ں#�ں ��,+ ہ�ں ۔ 
� ��ں �ے $�N (N'چ 	� �'وع 	'�ے وا2+ �0ص ُا	 ��ے وا2+ ,3+ ، �ہ�ں وہ ��,+ ,3+ 

ا�3N ، ُا�ہ�ں �ے �ہ�ں 	�� ۔ ُاس �ے ٓاده+ دہ ��+ " 	� ے ا�� ِا$ے ہ�Aڈل 	'�ں Hے ؟" ، 
N'چ 	� د�Aے 	� �I?1ہ 	�� �ہ�ں ��ں ��,� ہ�ں اور ٓاده+ ُان 	ے N'چ 	� د�Aے 	� �I?1ہ 

�ے روح ا��bس   وہ ا�3+ , ِاس دن , ِاس , c� U	� c=�T ر	3ے ہ�=ے ہے ۔۔ 	�� �ِا+� 
7�ں ��ے��� �ہ  �ے ٓاY@�رہ "S�6��� ُاس �I�Fن $ے ,�3 ��  �ہ!ے 7<`� 7�ں ا#	 ٓاده� 

,�3 ۔��'ے ا�� 	ے 3H' 	ے )�3Eے $ے ٓا��  
	ے $�,< ہے ۔ ٓاپ >:��+ �Fر ) ��3E�( )+Pے XK( 	� �51z  ہ#�رے )�3Eے L?ے

+ ���S�( /A 	�ے ��,ے ہ�ں اور )XK :3E( ٓاپ 	� )L �3E?ہ 	3' H ہے۔ ) ُ)g%()' ا�
ہ�ں �� �ہ ٓا�� ٓاپ �0ا �ے 7@�) ہ�5��ر �	 ر��5ے ہ�ں ٓاپ ��� #�� ا�<ے ��9ے �ہ�ں (

�ہہں ! ِاس ��رے $��Nے  د(@r +@5ے ۔ ���Lڈ �	ے ?L 13ےE( ےA(ر )' ا�F +,ٓاپ ذا
!K'ف 0/ا ا� ہے �� 	' $��� ہے  $��ے ۔  

�ہ�ں ��1 >E	 ے �34ے د���ہ ا� �ڑ. ا2ہ�م �[ $ے ��ں ا���ر �ہ�ں 	' $��� �� 0/ا 
" ��ں �ے 0/ا $ے )��N ، ,?/�� ہے �� 0/ا �ے �34ے ا)�YL +A]% 	ے ��رے $����3 ۔ 

�ے 	ے 6��T ہ� H+ ، 	��ُ س �ے '	 c�0 �	 ے ُ�:وےA(ا ، +H ں اب �ہ�ں ہ��� .'�� ��	
. 	ے ُ,4<  $ے دہ ��+ 	� Nُ'ا�� � ے ُا$ے �ے N'چ 	� د�� �[ �ے ِا$ے L'ا���ر

��ں �ے 0/او�/ $ے رو�� ، �0اب ،  �� 	:م ��ں ��ں  "	�� ؟ �K�U/ 	ے �2ے ا$�k#�ل
 /�وہ $�دہ F'ح �34ےوا)[ 	:م ! ,?/�� 	+ ,��T 	+ ، ��2( ٓاپ ����ے ہ�ں 	ہ 0/او

��ں 2ے ��H ُاس �ے 2�0?�ً� �34ے د	���3 ، اور �34ے $����3 	ہ 	� ے ُاس 	+ دہ ��+ 
	ے )ہ1ے $�ٹ 	ے ا���0م )' �� ر 	',ے  	� ���ٹ�A ہے ۔ ��ں �ے ا)Aے ٓاپ 	� ُان ا�Q�T$�ت

 ہ�=ے )��� ۔ 
  )�YL]% ۔ 	ے �ے و. (  �0او�� �� �Vل ���ا &<ڈاول ہ	 �� ۔۔۔۔۔ 
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اور (ہ ُاس �� �Vل  0/او�/ ہ+ K'ف ا� ہے �� ہ#�ں ���zن $ے ��YXظ ر	< $��� ہے

!ہے  
 

  8۔  ��k �58 :6ہ 
" 	�� وہ روزہ �� ��ں (0/او�/ ) �Nہ�� ہ�ں �ہ �ہ�ں 	ہ ُ]c1 	+ ز��4'�ں ,�ڑ�ں اور ��=ے 
	ے �A/ه( 	�2�3ں اور ����1Zں 	� ٓازاد 	'�ں ��1ہ ہ' ا� ��=ے 	� ,�ڑ ڈا�2ں ؟ 	�� �ہ 
�ہ�ں 	ہ ُ,� ا)A+ روٹ+ ��3	�ں 	� 	3:=ے اور � ���Aں 	� �� ٓاوارہ ہ�ں ا)Aے 3H' ��ں 

�ہ  اور ُ,� ا)Aے�=ے اور �5 	 + 	� ��dA د��3ے ,� ُا$ے )ہ�A=ے  +�ہA� c[ $ے رو)�
 /1� +T', +	 %XK .'�, اور +H 1ے��+ ���A/ )�3ٹ 	8 QK +A�	'ے؟ ,5 ,�'. رو

 ]�ہ' ہ� H+ ۔ ,�'. K/اT% ,�'. ہ' اول ہ� H+ اور 0/او�/ 	� �:ل ,�'ا ANڈاول ہ� �H ۔" 
) �YL]%۔  	ے �ے و. (  
 

�1k�� ے	ت �$�Q�Tِاس ا :  
�ے �34ے ���3�$  /�/ا روزہ ر	< رہ� ہے ، 	 + N+ 	� 	�ے ���' 	ہ ��0د ر	�3ے 0/او

	' رہ� ہے �� ُاس 	+ ہے ۔K'ف �ہ ا� �N_ ہے � ے ُاس �ے ا)Aے �2ے c=�T ر	�3 ، 
) 	�1 �� =+ �2گ ( ہc ! ُاس 	+ دہ ��+ ، 	1Eے ہ�وں 	� ٓازاد 	'�ے 	ے �K�U/ 	ے �2ے 

�ے 	ے �2'	 �H� '( )ے ہ�,< ، ِا$ے ِاس ز��	ُاس ^ �',( ہ�ں ، ُاس  �	وں _�N ے ۔ ِاس
  ہ#�را 0/او�/ 	ے �:ل ، 0/او�/ 	+ �YL]% ��ں ہ��� ہے ۔���4ہ  در$��zر )' 	'�ے 	�

 
 

در�UL% �5 ٓاپ ِاس 	+ )'	< 	',ے ہ�ں ، ٓاپ 0/ا 	+ ,?��' 	� ہ#�رے ُاس ��ں ا	ٹ3ے 
 _�N +3� +=�	 ہے اور ��A� ے وا��'	 %[�YL د���3ے ہ�ں ۔ ِا$+ �2ے وہ ہ#�را �	ے �ہ�

',� ہے �� ُا$ے ہ#�ر. �Kرِت �Lل 	ے �2ے 	'�ے 	+ P'ورت ہ�,+ ہے ۔ 	  
 

��'. ��ں 	ے �'�ے 	ے �k/  !�ہ ا� و>/ہ ہے  !�0ا �ے 7�1�ن �*�� 50  �ہ�ں ہ	�ے 
�ے �34ے ا� )ہ�ڑ. )' دو �A_2ہ 3H' د	���3  /�، �ہ ���/ ا� � 6X	F +'ح ,�3 0/او

 ، �3N�( ے��ہ�ں ہ��� �Nہ�ے ,�3 اH' و �ہ%  "	����ہ �ہ �ہ% �ڑا ,�3 ۔ ُاس  �3Nِاس ا ��	
7��? 7�ں �7?  ��ں ����� ,�3 	ہ . �dہ ,3+ �ہ�ں ُا$ے رہ�A ,�3 ۔" >'Kہ �ہ�ں ر	�3+؟ 

�x�ن +ے 7�را ��� ��� ، ا(��ن �� ��� �� و�ہ +ے Y ہ ہ� ُا+ے�ں ��� ، �وہ وT%  !�ہ
 +RH +1N '3H ےA(و�ہ $ے$ے )ہ1ے ا +	 +#	 +	 c1< ےA(ہ�� ہے ۔ 0 ا	 /�: /او  

"۔۔۔۔:ے �2گ >/م �I'k% $ے ہ:^ ہ�=ے ��')  "  6:  4ہ�$�� (   
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	��ں 	ہ 0/او�/ ,?/�� 	' ��Nُ ,�3 	ہ 	��ں ��'. ��ں �ہے )ہ1ے RH +1N '3H+ ، اب ، 

�	ں �0ا �ے ِاس �E	(� �	  ��ں ِاس 	+ ا� �ڑ. ,?��' د��A3ے 	ے 6��T ,�3 	ہ�
ا ۔ ر�ڈو. ہ��� ا)�1k, +A#�ت 	+ و�ہ $ے  �� د?��ا7@�ر? �ے n57!� ا�<ے 7<ہ +ے 

��1ہ ا)A+ راہ�ں $ے � #��+ �F ر )' ہ#�ر. ز�/��Hں 	ے K'ف ��4ت 	� 	�3�� ہے 
  �2ے ��ت 	� �3+ )�/ا 	' رہ+ ہے ۔

 
 

27۔  24:  7ا��vل   
" 24 $� اب اے ��ٹ� ! ��'. ُ$�A اور ��'ے �Aہ 	+ ��,�ں )' ,��ہ 	'و۔ 25 ,�'ا دل ُاس 

	+ راہ�ں 	+ F'ف ��=6 �ہ ہ�  ُ,� ُا$�ے را$��ں ��ں H#'اہ �ہ ہ��� ۔ 26۔ 	����ہ ُاس 
3' 27�ے�ہ��ں 	� ز0#+ 	' 	ے Hِ'ا د�� ہے ۔ ��1ہ ُاس 	ے ���Uل �ے�#�ر ہ�ں H �	 ۔ ُاس

)�,�ل 	� را$�ہ ہے اور ��ت 	+ 	�ٹ3ڑ��ں 	� ��,� ہے ۔ 21۔ ُاس �ے ��ٹ3+ ��ٹ3+ ��,�ں 
ر ا)Aے �Q2ں 	+ �N)�1$+ $ے ُا$�� �ہ�� ��2 ۔ $ے ُا$�� )3ُ : ��2 او  

22  �#L,� ہے  �� ��ڑ��ں ��ں ا�� �	ے �وہ �Iرًا ُا$�ے )�3Eے ہ� ��2۔ �� ے ��6 ذ�8 ہ�
�� ے )'�/ہ ��ل 	+ F'ف ,�_ ��,� ہے اور �ہ�ں ����� 	ہ وہ ُاس 	+ ۔ 23$_ا )��ے 	� ۔ 

" )�ر ہ� ��=ے �H۔  �d' 	ے )��'. ��ں( ��ن 	ے �2ے ہے ۔ �L+ 	ہ ,�' ُاس 	ے  
 

! ��'. ��ں ا� ���Qط � �X+ ,3+ اور وہ 	�H�2 +Rں 	� 0/او�/ 	ے )�س �=+ ,3+ 
$ے ��ہ' ��A1ے ) N'چ ( 0/او�/ ہ 5$ c	� L'ا���ر.  !��2( )3' �ہ% $ے ٓاپ 	ے �2ے 

!	ے �2ے ہے  )ز�/H+(	ے �2ے ُ�: رہ� ہے ، 	����ہ �ہ ہ#�ر. ا)A+ �ہ�'.   
 

 +��g�'( '��� cر )' ٓا $��ے ہ�ں ۔ ہ�F +?G�اور د>� 	ے 0/او�/ 	+ �YL]% ��ں 
��ں �ZA' 	ے ُاس  !0/او�/ ا)Aے روح 	ے و$�1ے ��'ے �2ے ِاس 	+ ,?/�� 	' ��Nُ ہے 

$���ار 	� د�� ۔  L99/15/3?ے 	� ���ٹ�� ہ�ں � ے 0/ا �ے �34ے   
 

�+ 	+ 2�L% ��ں ا� ��10 �� در�� 	ے 	�Aرے 	3ڑا ,�3۔۔۔۔ �g�'( ٓاد�+  ��ں >E	 ہ�ں�
��ں �ے ) �ہ ٓاد�+ ٓاد���ں 	� )�ڑے 	+ �#�=H/A+ 	',ے ہ�ں( ۔ ���13Eں )�ڑ رہے ,3ے 

��Eے ا)Aے )�'وں 	+ F'ف د���3 ا� ا� �ڑے Q#2ے $��� 	�  د���3 �� ُ�'دہ د	�3=+ 
�ہ ��6�2 $�/ه� د	�3=+ ) د��� ,�3 ۔ُ  ٓاد���ں 	� )�ڑ�ے وا2ے �ہ�ں ����ے,3ے �ہ �ہ�ں ہے 

�ے 	ے �2ے ا$�k#�ل 	�� ��,� ہے وہ H_ر ��H د�A� ں�	�3 ، �� ے ِاس )' �1ڈوزر �� $ڑ, ���
�ہ�ں ,3+ ۔ �ہ $�6L )' ��6�2 $�/ه� �2ٹ� ہ�ا ,�3 ہ� ۔  %	'L +=�	 6�2�� ہ ��6�2 ُا$+ �ہ�ں�
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��6 	ے ��[ " ��ں �ے $��N ، ر�� 	� ,�3 �� ے 	ہ ز��( ,3+ ۔  ��'� ��ں �ے ا�
 ��ر�ے 	+ 	��S 	+ ��2( �ہ 	+ ا� ��3+ ہے )��� ہے �[ 	� �اور ِاس �ے دو ��ر ڈ

�ہ ��[ �3Nٹے )ہ��ں 	� �3+ ر	��3 ,�3 ۔  S��� 	� ��ر�ے 	+ 	��$ %U�ULے در�ِاس 
�� وہ�ں ) ِاس �ے �34ے $���ن ُاٹ�3�ے وا2ے 	+ ��د د�=+ ��2( �ہ وہ �ہ�ں ,�3 ( 	+۔ �$

�ہ�ں 	' رہ� ,3 %	'L )��2 �3, ہ �ہ �'دہ ہ� ۔ �2ٹ� ہ�ا	ہ ِا$ے ہ:,ے � ، �� ے 	 �ہ�ں ,
۔ ��ں �ے ٓا0' 	�ر ��[ 	� ا� F'ف ہ�=ے اور ��[ 	ے $�,< ِا$ے �m2ٹے ہ�=ے 

��A�3( ۔�d2 ے��ہ ُاس وT% ہ�ا �5 ا)Aے )�وں 	� ُاٹ���3 اور ا)A+ ا�ڑ. $ے $��� 	� ہ:
�'وع ہ�ا  اور �34ے  �Aٹm2 د'H ے	ے $' $ے ��'. ا�ڑ. A(ا ���ہ ( ڈ$�N �Aہ�� ,�3 ۔ $�

�� �34ے ُ�'. F'ح ڈ$�N �Aہ�� ۔ )ز�/ہ ,�3 �� ے ��ں ِا$ے ����� ,�3 ، ده�	ہ c�0 ہ�ا�$
��ں �ے ِاس 	� �3H'او 	�� ، ہ' ��ر ِاس 	ے $' 	� ��ر,ے ,�3 ��2( �ہ ا� � �ہ 	' $�� ۔ 

( �ہ ں ,�3 ���2ہ ہ#�gہ �ہ�ہ�=ے۔ ��2( �ں ِا$ے �ہ ��ر $�� ، �� ِا $ے ��ن �ہ 3Nڑا $�� ۔ 
�ہ ��ر $��� ۔۔۔۔  � �34ے ڈ

 
��'ا ا�#�ن ہے 	ہ �ہ �ZA' ا)Aے �2ے ��ت 	',� ہے ، اور �ہ% ��U( 	ے $�,< >��ں 	',� ہے 

��YXظ رہAے وا2+  	ہ � ���Xں 	ے �Fر )' ہ#�رے �2ے �ہ �#�( ہے 	ہ ہc ُد�#( $ے
 �dہ )' ٓا=�ں ۔

�G7ے ُاس �ے +��r #���و ���� ���  7�ں ُاس +ے &�ٹ@�رہ ��j) �ہ�ں �� +@5� ��� اور
�@[ وہ �G7ے ڈ�� �ہ�ں 7�ر +@5� ��� �� ���Xں 	ے �Fر )' ہc ا)Aے )�3Eے $ے  !، 

ا�#�ن 	ے و$�1ے ٓاپ ��ت 	' $��ے ہ�ں 	ہ 0/او�/ ٓاپ 	ے ! 2ڑا=+ �ہ�ں 	' $��ے ہ�ں 
۔ہ	�� اور (ہ ا(-ے رو��� �ہ�ں �[ F'ح ٓاپ �Nہ�ے ہ�ں )�3Eے ٓاپ 	+ �YL]% 	' رہ� ہے  

، �ہ ا�#�ن ر	�A3 ا>' ��ت 	'�� 	ہ �ہ ��6�2 وہ+ ہے �� ے � �X+ ، ا�#�ن 	ے و$�1ے 
�+ 	� ��m #ہ ٓاپ 	� ��E,� ہے ۔ �( 

 
وہ ا� � 	' $��ے اور ا)A+ ز�/��Hں ��ں ِاس 	ے �0,#ے 	ے �2ے ِاس 	+ ,:ش 	',ے 

  !ہ�ں 	ہ �ہ ${ �ہ�ں ہے  ُان 	ے ا�#�ن �ے ِا$ے U�UL% ��ں �ہ�ں �/�
�ہ�ں ہ�,� �� 0/ا 	� ِاس $ے �51z ,�3 �5 ُا$ے �ے ا� � 	ہ� ! ا�#�ن  6�/Q, +3Q	 ا�#�ن

�ہ�ں ہ�,� 6�/Q, +3Q	 �� ہے  � ے 0/ا �ے c=�T 	�� ، اور 0/ا �ے c=�T 	�� 	ہ وہ+ ا�
در$% ا�#�ن ر	�A3 ٓاپ 	ے ٓاپ 	+ ��g 	ے �2ے  ہ#�رے )13Eے L?ے 	� ڈا���m ہے ۔

�ے 	ے �2ے ) ُاس 	ے 	:م 	ے ����z ( 	ے �2ے 	� ڈا�Amے  )13Eے L?ے'	 �g� ہ�
�ے 	ے �2ے 	ہ� ۔ �ہ ٓاپ 	ے ا�#�ن 	� ُاس ��ں ر	��3 '	 6K�L �	 %[�YL ے ِاس��� 0/ا 

  !ہے ، �ہ 	ہ ا)����1��T +Aں ��ں 
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��ں ��ر 	' رہے ہ�ں �ہ ا� >ہ/ 	� و>/ہ ہے �[ ��ں  8۔  6: �58[ )' ہ��k � cہ 
ہ#�gہ �ہ ���6 ہے ، ٓاپ �ہ 	��4ے اور ��ں ا� � 	'و��d ۔ 0/او�/ 	ہ�� ہے 	ہ اH' ہc �ہ 

 _�N �ے $�دہ ! 	',ے ہ�ں وہ ہ#�رے )�3Eے ہ#�ر. �YL]% 	'ے �H ) دہ ��+( ا� cہ
وہ F'ح ا)Aے L?ے 	� در$% �Fر )' ا��4م �ہ�ں د�� �I'k% 	+ 	#+ 	+ و�ہ $ے ۔ 

�ہ�ں ,�3  6��T ے	ے ��+ �Fر )' 	'���T �	 ے?L ےA(ا �	ے ?L ےA(ے ا� cہ ہ����	
 $'ا��4م �ہ�ں د�� ۔ 

 
 ��� (j�� 	� "��ے �34ے در$% �Fر )' د	���3  !7��? 7�ں �ے را+" 
�ا /�	ہ 0/او

�ہ ا�3N د	�3=+ د�� ، ��2( �ہ ا0' ! ہ ��+ �� رو�� ��ں 0'چ 	'��,�3 	� ے ��'. ��ں 	+ د
�� L'ا���ر.۔ )' ��ت ,3+ '	 c� U, '( ر�F �1� �	 +�� ��3 ہے دہ	ہ ر/� 	ے ا>#�ل 	� ز

�� وں 7�ں ہ�ں ۔ ،-��Eہ ڈا�5ے ہ	�ے �	 �! r��+ + ��ت ,3+  ُان �ے	ہ  !�ہ ��'. ��ں �
ِاس و�ہ 	ے �2ے ٓاپ 	� 	 + L'ا���ر. 	ے 	�م ��ں )� ے ��6�2 $�دہ F'ح ہے ۔ 

Kَ'ف �ہ�ں 	'�ے ہ�ں ، ��2( اH' ٓاپ L'ا���ر. 	ے �2ے )� ے K'ف 	',ے ہ�ں ,� �ہ 
 ٓاپ 	ے �2ے ہے �ہ 	ہ 0/او�/ 	ے ہے ۔ ِاس F'ح 	c از 	c ٓاپ ُا$ے ٹ�3 �ہ�ں رہے ہ�ں ۔

 
�ہ�ں �[  +H/�اH' ٓاپ �0�/ان 	ے $'�'اہ ہ�ں ، ��ں ٓاپ 	� ���,� ہ�ں 	ہ �ہ ��X ٓاپ 	+ ز

 �H ے'	 %[�YL /��ہ�ں �ZA' ��ں ��'ے �2ے ��'ے �0�/ان 	ے $�,< ہ��ے 	ے !	+ 0/او
	� ,�ر��ڈو 	� ا)13E( +Aے  )XK	F +'ف ٓا,ے د���3ے ہ�=ے �2ے 	E< ہے اور �I�Fن 

��ں ����� ,�3 	ہ $�را �0�/ان وہ�ں 3H' $ے ��ہ' ,�3 ��2( ا�c ! � ے �4ے >��ں 	'�� ہے 
�',Qہ �5 ��ں �ے د���3 	ہ �N_�ں �0�/ا��ں 	ے �2ے P'ور. ,�3ں ۔ 0/او�/ 	ہہ رہ� ہے 

�0�/ا��ں 	ے $'�'اہ �YL]% ��ں ٓا,ے ہ� 'Hہ ا	 ��	ظ ہ�ں ۔ �YX� +3� ان/�ں ، ُان 	ے �0
ا��ب 	� �0�/ان ُاس 	+ را$��Qز. 	ے و$�1ے ��YXظ  ٓاپ ,?��' 	� 6K�L 	' رہے ہ�ں ؟

ا#!�H +ے �0او�� 0���ا�	ں �ے +�#�اہ	ں +ے #���و �� رہ� ہے ��-� �ہ وہ  !رہ� 
۔  0���ا�	ں �	 #9��ے �ے ذ7ہ دار ہ�ں  

�ے 	ہ� 	ہ �ہ �� /��ہ دہ ��+ 	ے �2ے P'ور. " ن )ہ�Eن ��'. ہے ، ��د ر	�3ے 0/او
!" ہے   

0/اِا$ے اب ہc )' ٓا���رہ 	' ��Nُ ہے 	ہ �� K'ف ِا$ے 	� ے در$% �Fر )' ا$�k#�ل 
!ہے 	��ں �ہ �ہ% اہc ��1ہ $5 $ے �ڑه 	' �ہ 	ہ 	'�� ہے   

 
 

۔ 2،  1:  �026او�� #ہ" +�دہ �mح #��ن ����ہے ا�7�ل   
�S�6"۔+ے ُاس �) �V@;7ُ )">nت  �  
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2۔  1:  26ا��vل   
�[ F'ح ا��ِم H'�+ ��ں �'ف اور درد 	ے وT% ��رش ُا$+ F'ح اL#� 	� >_ت ز�5 " 

 5Q$ ح �ے'F +$ُُر�� ٓاوارہ )3',+ اور ا����6 ُاڑ,+ رہ�+ ہے ا�H ح'F ]� ہ�ں د��+ ۔�
 Ak2% �ے �6X ہے ۔ " 

 
ہ 	� 	�A �س ��ں ا	ٹ�3 ، �5 0/ا �ے AN/ $�ل 6QT ِاس H'و)[ �ZA' د�Aے 	ے�2ے ,�3ڑا 

ُاس �ے >��ں 	�� 	ہ �ہ ُاس 	+ � Q% �ہ% �3Nٹ� رہ ��=ے �H �� ے �ہ )ہ1ے �'وع )' 	�� 
وہ ا� � 	'�ے ��ں اور �ہ 	ہ وہ ہ' �N_ 	� ���ن 	'ے �H �� وہ ہ#�ں $��3 رہ� ہے ۔ ,�3 ، 

	:م 	ے $�,< �ہ ٓارٹ��6 روح اU2/س 	ے �3�$�ے 	� ���ن 	',� ہے ، 	:م 	� ا�#��/ار ہے ۔ 
 +	 )#���از�ہ 	',ے ہ�=ے ، ُاس �YL �� %Ak2]% 	ے ��Eے ہ�,ے ہ�=ے � ے ہc ا)Aے ُد

�� 	+ ا� ,?��' ہے " �YL]% " �ہ ُان ���k:ت $ے F'ف $ے ر	< $��ے ہ�ں ۔ 
 ہ#�ر. روز �'ہ 	+ ز�/��Hں ��ں ہے ۔

�A� 6��T,ے ہ�=ے ۔ �ہ H'وہ �3Nٹ� ہ� ��H ، 0/او�/ 	� ہ#�رے $�,< �ہ�' �Fر )' 	� م 	ے 
0/ا �ے ہ#�ں �'وع ��ں ����� 	ہ ہ#�ر. ز�/��Hں 	� ا� 	13ُ+ 	��ب ہ��� ,�3 ۔ ��'ا ��0ل 

	ہ ��'. ز�/H+ 	� ِان �����( ��ں �� ��ں �ے 3�2ے �ہ% ہے 	ہ ٓاپ د��< $��ے ہ�ں 
وا�F 8Pر )' >��ں 	�� ��H ہے ۔ �ہ ا� � ہ��� P'ور. ہے ,�	ہ �2گ د��< $��ں � ے وہ 

�ہ�ں د��< $��ے ۔ �ہ ��#�ن ��'. ز�/H+ 	� >��ں 	'�� ��ر. ر	��3 ہے او ر 	 + 
��ں ِاس �� 	ہ ِاس �A ٹ'. 	� L?ہ ہے ۔ دو$'ے �G} 	+ ز�/H+ 	� >��ں 	',� ہے ، 

 �A/ ے 	� �Iن 	'و��d ۔ �G} �+ ۔ 
�+ 	ہ و�ہ $ے )13Eے $�ل ِاس H'وہ 	ے $�=_ 	+ و�ہ $ے ��'I ��اور 	�H�2 >Eں 	+ 

��ں �ے ا)Aے ٓاپ 	� 	c ا��c ��ں )��� اور ا��c 	'�ڈت ِاس �A ٹ'. 	� د�A�  ،�3, �Aہ�ں
�+ �Fر )' 	E< �/د 	#��ے 	ے 6��T ,�3 ۔ ���T ے$ %���L ہ ��ں	51 ,�3 z� �	 ِاس

�ے 	ے 6��T ,�3 ۔ '	 6K�L ں ہے�� /Lوا �G} �+ ا� 5��� +	 %���L +3� اور وہ
�ے 	ے '	 6K�L ر )' �/د�F +����T 6 ,3+ $ے��T ے ۔��+ �Fر )' � ��X" ��ں ���T "

 �� 8��K ، ے ��رے	ہ�ں 2ڑا=+ � cہ ہ	ہ�� ,�3 �N ���A� ہzU�ہ��ے )' زور د�� 	����ہ ��ں �ہ 
�ے 	ے �2ے �ہ�ں ہ�ں ۔ '	 %�N ے ��رے ��ت	ے �2ے ۔ ��1 	ے �'	 6K�L '��?, �1ہ�

�X� � '( ر�F +����T cے ہ	+ ا� + ,3ے  )� ے �� ��ں اور وہ ٓاد�+ �+ �[  	ِا$ے 
 �1k, �	 ر )' ہے ، اور ِاس�F +����T �3 �� ہ#�رے �2ے, ���N_ 	ے �Fر )' د��3ے ��

 ہ#�رے $�,< ہے ۔ 
ِاس $ے )ہ1ے 	ہ ہc 0/ا	+ F'ف $ے �g�ُ: ر $ے �YL]% 	� ���ن 	'�ے اور >��ں 

ب ۔ �34ے ِاس 	:م 	� ,?��' ��ں ��ے د��4ے ۔ �:	+ ,�( ��	'�ے 	+ F'ف �ڑه�ں 
��ں ، 0/او�/ ا)Aے �H�2ں 	� ��� رہ� ہے 	ہ وہ ُا$ے ٹ�3 رہے ہ�ں ، اور ُان 	+ �Tم �� 
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ٓا�% ��ں 0/او�/ >��ں 	',� ہے ��  11در$% �Fر )' دہ ��+ 	� ا$�k#�ل �ہ�ں 	' رہ+ ۔ 
 وہ �H�2ں 	ے �2ے 	'ے �H �5 وہ ا� � 	',ے ہ�ں ��وہ 	ہ�� ہے ۔ 

 
11۔  3: �:	+   

F' ٹڈ. 	� ڈا�ٹ���d او ر وہ ,#ہ�ر. ز��( 	ے 6K�L 	� �'��د �ہ اور ��ں ,#ہ�ر. �0" 
�ہ �3ڑ ��=ے �H رب ا��Iاج I'��,� ہے ۔  �E	 63( �	 ں��" 	'ے H+ اور ,#ہ�رے ,�	 ��  

��ں ہ#�gہ ����� ,�3 	ہ ُد�#( دہ ��+ 	� ٓا�2دہ 	'�ے 	� $5Q ( 	:م 	ے ِاس L?ے $ے 
�� ہc )�/ا 	',ے ہ�ں ۔ رے ہ�,�3ں ��ں ٓا,� ہے ، �5 �ہ )63 �� ہ#��AAے 	+ T�F% ر	��3 ہے 

	ہ اH' ہc در$% �Fر )' دہ ��+ 	',ے ہ�ں وہ ہ#�رے ,�	 ��ن 0/ا و�/ �ہ�ں و>/ہ 	',� ہے 
��ں )63 	� ُد�#( $ے ,�Qہ ہ��ے $ے ��E=ے �H اور اہ ِاس )' ��ر 	'ے �H 	ہ ہ#�را )63 

�ہ رہے ۔  �E	 
1998  ، 5�ے دہ ��+ اور )13Eے T'ض 	+ ادا=�d+ 	ے 0/او�/ �34	ے ا���0م 	+ ��

�ے 	� �I?1ہ 	�� ��رے ��� ��Nُ ,�3 ۔ '	 S��ے 0/او�/ 	ے �2ے 	� +� {G�ِاس F'ح 
ُاس �ے وہ+ 	�� �� وہ 	'�� �Nہ�+ ,�A�� ، +3 ز��دہ )ہ: T'ض ,�3 ، اور در$% �Fر )' دہ 

�'وع 	+ ۔  ��� ��2( ُاس �ے 	 + �ہ 	3Q+ ُاس 	ے �4ٹ ��ں در$% �ہ�ں ��ٹ��3, ��3+ 	'
)ہ1ے )ہ�N 6_�ں ��6�2 ٹ�3 ہ�=�ں اور ُاس �ے 	ہ� 	ہ 0/او�/ ُا$ے �ہ% F'ح ا� � 	�� ۔ 

 ���( �	 6�g�ُ ے�اور ُاس �ے ا)Aے $ے �U�'Fں $ے �'	% دے رہ� ہے ۔ ��2( �1/ ��ں 
�ہ )��� 2ہ�ا وہ دہ ��+ 	'�ے $ے د$% �'دار ہ�=+ ۔  �	 +d�=+ ادا	+ �6  	3+, +�� وہ ��

 �3, �A3	ر �	ے ��� ,�3 ۔ 	ہ ُا$ے  %���L	F +'ف $ے )� ے ٓا'	 6K�L ہ�ں�اور ُا
���6 ہ�ں �Aہ�ں " روح 	+ �N_ں " ��Eے وا��kTت 	+ ,  6 1	� �N �1Iرٹ ہے ، �[ ��ں 

 0/ا دے ��Nُ ہے ۔ 
 

۔ ) روح 	+ �N_�ں : ( I1999'ور.  21  
��ں ���� ہے 
,�0 '�'X	 �ZA� ]( .''  ��� ۔واCd ہ	�� �ہ 7��? �-� ��c(� �	 �0او��

ر	�3+ ہے اور 	#��mٹ' 	ے ��وس $ے د���ے $ے �0	 �'. ر�� N:��,� ہے ۔ اب ا�Y2ظ 
!	�2ے اور $�Y/ ,3ے   

 
) روح 	+ �N_�ں : ( I'ور. 23  

	� ِاس وزن 	� د���A3 ,�3 � ے �34ے د	��H ���3 ,�3 	ہ وہ �G} �+ اور ُاس 	+ ��ٹ+ 
 6���	�� ��H ,�3 ۔ �ہ وزن ��YL +3]% ,3+ ۔��6��Tِ  د�/ T�F% $ے   

 
) روح 	+ �N_�ں ( I'ور.  25  
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 +=�A� >,�$ ے	 ��0/ا �ے �34ے ��'. �Hڑ. 	� �ZA' د	���3 �� ا�F 6Kر )' ُ$'خ ر
 �A��$ �	 .ڑ�H +	 {G�RH+ ,3+ ۔ ِاس 	ے �#m' ,3ے او ر ��#6 ,3+ ۔ �ہ ا� دو$'ے 

 ���ہ+ءں ,�3 ۔ دو$'. � {G	�H +ڑ. 	� 	' رہ+ ,3+ �� ُ$'خ ,3+ ��2( ا6K ُ$'خ ر
�ہ�ں ,�3 ۔ ِا$ے �ZA' ��ں د	��H ���3 	ہ اH' ��'. ا1H+ $�'�( 	� ��ر,+ ہے ، ,�  'm#�

	ہ ) ا)A% روح 	ے و$�1ہ( ا1H+ �ڑ. $�'�( ,�ٹ ��=ے H+ ۔ 0/ا �34ے د	�3 رہ� ,�3 	ہ 
 ��'ے )�س �YL]% ,3+ �� دو$'ے �G} 	ے )� س �ہ�ں ,3+ ۔ 

 
:��رچ  1  

G��ے ا)�I +Aڈرل اور ر��$�+ ا��c ٹ��[ وا�2ں 	� ��6 �4�3+ ۔ �34ے ِان دو��ں  +� {
 	+ �'�% 	ے �2ے �/د 	+ P'ورت ہے ۔ 

 
:��رچ  15  

 ��ں �ے ا)Aے �Iڈرل 	� ��6 	+ اور دو دن �k/ ا)A+ ر��$% 	� ۔ 
 

:��رچ  17  
ے ��ں ہc دو��ں �ے ا� ہ+ دن ا)Aے �Iڈرل ��c ٹ��[ $ے )� ے ���Kل 	�ے ، �� 

�ے �ے ا)�I +A=6 ا��2ڑو��[ 	ے ذر�kے اور ُاس �ے ا)A+ ��6 �4�3+ ,3+ ۔ '	 6K�L
�ے ٓاHے �ڑهAے 	� �I?1ہ 	�� اور ا)�I +Aڈرل )� ے  +� {G�	ے 	K'< >Eۃ )ہ1ے ، 
�ے 	ے �2ے $ٹ�ٹ 	� ا$�k#�ل 	�� ۔ ��ں �ے '	 6K�L �	 +�� دہ +A(اور ا ��	0'چ  �	

�ے 	+ 	��Sg 	+ اN 'Hہ ��ں �ے ِا$ے �ہ% ا�/  )ہ1ے 0/ا 	+ دہ ��+ 	� �Lا2ے'	
 �N_ 	ے �Fر )' �ہ 	�� ۔ 

 
: ا)'�6  16  

�G} �+ ر��$% $ے ا)Aے ��ں �ے 	�A �س 	+ ر��$% $ے ا)Aے )� ے �#� 	' وا د�ے 
�ے 	+ ,��T 	' رہ� ,�3 اور 	����ہ ��ں �ے 6K�L 	' �2ے ,3ے ُاس �ے '	 6K�L ے �(

�'وع 	�� ۔ �/ت $ے 0/او�/ $ے ا)Aے )� �ں  �A3N�( ے �2ے	ے �4< $ے �دن  17ُاس 
اور ��ں )ہ1ے ہ+ ا)Aے 	� ر	��3 ,< ۔ )3' وہ )ہ1ے ا)Aے ا��c ٹ��[ �Iرم 	� ���3 د�� ، 

��'. ���. $ے )�N< رہ+ ,3+ اور 4�ُ< $ے 	ہ ہc ُاس 	ے �2ے د>� 	'�ں �� ُاس 	ے 
�ے ٓا0' 	� ر ��اب 	� ) +� {G�" ُا$ے ����� ��H ، � ��2 ۔ )� �ں 	ے $�,< ہ� رہ� ,�3 ۔ 

 ��� �� (j��" ُاس �ے ِا$ے ��'. ���. 	� ����� اور وہ �L'ان ,3+ 	ہ " ۔ُاس �ے ِا+ے 
�ے ا��رہ 	�� 	ہ وہ ُاس �ے $��N 	ہ 0/او�/ ِاس " 	[ �ے ِا$ے 6K�L 	' ��2 ؟ +� {G�
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 �1k�� ے	ے )� �ں � +� {G�د>� 	ے 	Aڑول 	' ر	��3 ہے اور وہ+ 	E< 	' رہ� ,�3 ۔ 
�� ��ر. ر	�3 ۔ '	 

 
) روح 	+ �N_�ں :  ( ا)'�6  23  

�ے  +� {G�ا� رو�� 	� د�� ۔ ��ں �ے ِاس 	+ ,s�v 	+ ، ��2( ٓاپ ِاس 	+ ,?��' 
6K�L 	'�ں Hے ۔ رو�� ��ں ُا$ے 	 +  _�N	�  S�(	�� ��H �� 	ہ دہ ��+ �ہ�ں دے رہ� 

,< رہ رہ� ,�3، ُان 	� رہAے 	ے ,�3 اور ��د. ُ�/ہ  �ہ�ں ,�3 ��2( ا� �A� s2�G[ 	ے $�
�2ے ا� 3H'  ,�3 ۔ ِاس �ZA' ��ں ، �G} �+ ا)Aے )13Eے 3H' ��ں 6N رہ� ,�3 �ہ 

د��A3ے 	ے �2ے 	ہ ِاس 	� وال ��رڈ �ہ�ں ,�3 ، �ہ >H/X�1+ ,3+ ، اور I'ش �3+ 	#'ے 
'3H ے ��ں ُ$'اخ ,3ے اور ��ڈ روم اور ��,< رو م ِاس��0 +Nہ�ں ,�3 ۔ ��رو���ں ,3ے  ��ں 

۔ ُاس �ے رو�� ��ں �ہ �zUہ 	ہ� �� ا� �UUL% ,3+ � ے وہ ����+ ,3+ ، 	ہ 	� ے ِا$ے 
�� ہے۔ �A� 6��T ے	ے Aہے اور ِا$ے رہ ��'	 ]�I 

اور ِاس  5$	E< 	ے دوراان ، ��'. ���. ُاس �G} �+ $ے ��ت �N% 	' رہ+ ,3+ 
��+ ہے � ے �� �	 _�N + 	 وہ 'H�3 اN�( ہ ُاس $ےkIد ُاس �ے ا)Aے )� �ں 	ے ا�

�ے >��ں 	�� 	ہ ُاس 	� ��0ل ,�3 	ہ ا� � ہ� $��� 	ے �2ے رو	�رٹ 	� )��� ہ� ؟  +� {G�
��'. ���. اور ��ں �ے $��N 	ہ ا� � ہ� ہے 	����ہ ُاس �ے ا)A+ دہ ��+ ادا �ہ�ں 	+ ۔ 

ُ)'ا�ے $��� ہے ��2( ُا$ے �ہ ����� ۔  5$	E< �� ��ں 	ہہ $��� ,�3 �ہ 	ہ ، د���3ے �� 
!) >ہ/ ���ے 	ے �H�2ں 	ے $�,< ہ�ا �5 ُا�ہ�ں �ے دہ ��+ �ہ�ں د. ,3+   

 
: ا)'�6 	ے در���ن  30ا)'�6 $ے  23  

 	ے ��رے )�N< رہ+ ,3+۔ �N ےA(5 $ے ا��G} �+ ��'ے 3H' ٓا�� اور ر��$% 	+ ��
و�� 	 + F'ح ُاس �ے روہ و�ہ 	� ,:ش 	' رہ+ ,3+ 	ہ 	��ں ُاس 	ے )�س �ہ �ہ�ں ,�3 ۔ 

��ں �ے ُا$ے وL�P% 	+ 	ہ ِاس 	� 	�� �51z 	� ���ن 	��  اور �34ے ِاس ��ر ے ����� ۔ 
��ں �ہ�ں ِاس ��رے ,�3ڑا �ہ% ٓا���رہ 	' رہ� ہ�ں �� ��ں �ے ُاس 	ے ( ہ� $��� ,�3 ۔ 

�ہ�ں ��2( �ہ ِاس ,?��' ��ں ) �0اب 	ے ��رے �����  )�U� ہ �34ے	ے ُا$ے ����� ���ں 
�ہ ہ��ے 	ے ��رے ����� ، �ہ�ں ے ۔ در$% ��ٹ��3 ہ %[�YL 3' ��ںH '1�'ے ُا$ے ٹ���ں 

ُا$ے ٓا���رہ 	�� ��H ,�3 ��ں �ے ُا$ے ����� 	ہ رو�� ��ں , 	ہ H'م اور $'د ��$c ��ں ۔ 
�� ہے ۔ وہ )ہ1ے ہ+ $ے ����+ ,3+ 	ہ '	 6L �	 1ےR � + ِاس	3+ , +��	ہ 	� ے وہ ��

،0/ا ِاس �A ٹ'. 	� د	��Nُ �3 ,�3 ِاس ��2�Lں ��ں �YL]%  س �ے ا)A+ دہ ��+ ادا �ہ�ں 	+ُا
��ں �ے �ہ وا8P 	�� 	ہ �ہ ��A�U ,?��' ��ں در$% ��ٹ��3 ہے ، 	� �ہ�� 	' �ے 	ے �2ے ۔ 

�ہ�ں 	'�� �Nہ�� ِاس و�ہ $ے �� ہ#�ں ��H ���3�$ ,�3 ۔  %L�P+ و	ے ��2( ��ں ِاس ���ں 
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�� ہc  $�چ رہے �� 	+ P'ورت ہ�,+ ہے ُا$ے ����� 	ہ ہ#�ں 0/او�/ 	+ F'ف $ے ,?/
�ہ�ں ہ�,ے ہ�ں 	ہ در$% ,�3 ۔ ِاس �zUے )'  )�U� ہ �34ے	"  ��	6 K�L ے ِا$ے�۔ "	[   

) روح 	+ �N_�ں : ( ا)'�6  30  
�ے �34ے دو ا	ٹ3ے ٓا,ے ہ�=ے �0	 �'. ,?��'وں 	ے �ZA' د�ے ۔  /�دو ا	ٹ3+ 0/او

_ ہ� RH+ ، �0	 �'. ,?��' )3' اور ,�۔ ,?��'�ں �� ا� �� + ُ$'0+ 	ے $�,< ٓا=�ں 
ا)Aے �0	 �ZA� ]( .'' 	� ہ��1 	',ے ہ�=ے اور ,?��' 	� ِاس 3�2+ ہ�=+ ُ$'0+ 	ے 

�ہ ُ$'0+ 	ے ا�Y2ظ 	+ ,?��' 	� او)'. L?ہ ,�3 � ے ��ں ��Eے وا8P 	',ے ہ�=ے ۔ 
د��ار  ا� �5 0/ا �ے ُد�#( $ے ��Eو 	ے �2ے 	�A'�ٹ 	+�ے )ہ1ے ا$�k#�ل 	�� ,�3 ۔ 

��ں �ے ِاس $�ر . ,?��' 	� ُ$'0+ �� �0 	ے 	� �YL]% 	ے �2ے >��ں 	�� ,�3 ۔ 
	ے $�,< � ے ��ں �ے د���3 ,�3 ۔ ذر�kے >��ں 	�� اس ُ$'0+  

 
xxxxxxxxxxxxxxxxx �0�+ُ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 ) /��ہ ��ٹ 	'�ے 	ے �2ے اہc ہے 	ہ 0/او  

N 8Pے ��ں واzU���	ہہ رہ� ,�3 ��ِاس � �	 _�  
�YL]% ,3+ � ے وہ �ہ�� 	',� ہے۔ �ہ ُاس 	+  

 $�ر. ,?��' 	+ ہ�ڈ �=( �YL]% ہے ۔ 
 
 

��ں �� رہ� ہے (ہ �ہ ہ�ڈ 
�b" وہ b��	 در
) �X[ #<��� #ہ" اہ  ہے   

 
 

�ے ��'ے $�,< ِاس  /��� " ِاس ,4'�ے 	ے )�را ہ��ے $ے )ہ1ے 0/او� �� (j��ُاس �ے 
ے اF:ع �1+ 	ہ 0/ا 	3Q+ 	 + دو$'ے $ے ِاس F'ح ��ت �34! 	ے $�,< �',�و 	��  "

!�ہ ���zن ,�3 �� ِا$ے ر	��3 ,�3 �ہ�ں 	',� ، �5 	 + اور 	+ F'ف ا��رہ 	�� ��,� ہے ۔  
��ں �ے �N �1Iرٹ ��ں ِاس ��ں �ZA' $ے ���H اور ����� ,�3 	ہ ہ#�رے )�س ,?/�� ,3+ ۔ 

 ے ��ں �ے ٓاپ 	ے $�,< ���ٹ� 	+ ,:ش 	+ �ہ د��A3ے 	ے �2ے ِاس �zUے 	ے �2ے �
�5 ��ںAے �ہ  5$	E< د���3 ، ��ں ����� ,�3 	ہ 0/او�/ %[�YL	� S�( اور ���ن 	' ,�3۔ 
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�ہ�ں ر	��3 ,�3 ۔ 7�ں V@;7ُت +ے  +� {G���Nُ ,�3 � ے ��ں ر	��3 ,�3 ، � ے وہ 
 6c7	ظ ��� ۔ 

 
 
 

1 +R� :  
�ے ر��$% $ے ا)Aے )� ے ���Kل 	�ے ۔  +� {G�A(ے �34ے ا�ے )� ے ���Kل 	'

�ے ِا$ے  ��30ں  +� {G���ں د��ں ��ں 6K�L 	�� ۔  60دن $ے � +3	c و�d2 %T اور 
�ے �G} �+ 	ے AIڈز 	� رو	� ہ�ا �ے �ہ ���Aے 	� �ہ��ہ �ہ�ں 	�� ,�3 	ہ  )#�	ہ 	� ے ُد

 	� 	 + F'ح ,�3 ۔ �N ہ	�3 , ��H ہ ��0ل د��� �	+  	ے ,3ے �� RH ہ� cHُ ات���	 ��	
�ہ�ں ہے ۔ �YL]% 	+ ,?��' اہc ہے ,�	ہ ہc ا)A+ درU�UL% ' 	�� ��=ے ؟ ��ہ cہ �ہ�ں اہ� ،

�@[ �0ا �ے  روز �'ہ 	+ ز�/H+ ��ں ِا$ے 6K�L 	' $��ں � ے 0/ا �ہ�� 	'ے �H ۔�
 ��!ا#�� ا(-� �ہ�ں �  

 
) روح 	+ �N_�ں : ( �R+  2ا,�ار ،   

�ہ >ہ/ 	ے UI'ے د	�3=ے RHے ۔ رات ��ں �34ے ا�Y2ظ 	ے H'د ٓاگ 	ے $�,< ,�( UI'ے 
	� د�� ��H اور ِا$ے ا	ٹ�3  2،  1:  3,26ے ، �� ُ$'خ ر�� ��ں ,3ے ۔ �34ے ا��vل 

 �� �3, �Aٹ�ر	A3ے 	ے �2ے 	ہ� ��H ، ��ں ����� ,�3 	ہ �34ے ِا$ے 	�1 �� 	ے $�,< ��
د ہے �34ے وہ H'وہ ��0/او�/ �34ے �g�ُ:ت $ے ��Eو 	ے ��رے ٓا���رہ 	' ��Nُ ,�3 ۔ 

�Aہ�ں ا��/ا ��ں �ہ ِاس �A/ر�ہ ذ�6 ا�Q�Tس 	� د�� ��H ,�3 ، �5 0/ا ہc $5 	� ا	ٹ3ے ��� 
 �n<" #ے c7) ہے ۔ ہc ہ#�gہ ُاس 	:م $ے ����ے,3ے 	ہ �ہ�ں ہ' ا� F*+ �3 ۔ ۔۔۔ #ے,

	ہ �ہ Ak2% ا)Aے �Fر )' �ہ�ں ٓا,+ ہے ، 	ہ �ہ�ں ِاس 	ے ٓا�ے 	+  	ے �2ے و�ہ ہے ۔
!�,+ ہے 	�=+ و�ہ ہ  

 
  2،  1:  26ا��vل 

�[ F'ح ا��م H'�+ ��ں �'ف اور درو 	ے وT% ��رش ُا$+ F'ح اL#� 	� >_ت ز�5 " 
 5Q$ ح �ے'F +$ر�� ٓاوارہ )3',+ اور ا����6 ُاڑ,+ رہ�+ ہ�ں ُا�H ح'F ]� ہ�ں د��+ ۔�

 Ak2% �ے �6X رہ�+ ہے ۔ 
 

 Ak2% 	�� ہے ؟
�ہ ا� � �ہ�ں 	ہ�+ 	ہ ٓاہ 	ٹ�=+ �� ��رش ۔۔۔ �[ F'ح ا��م H'�+ ��ں ��رش اور درو ��ں 

�ہ�ں ر	�3ے ۔ �ہ 	ہ�+ ہے 	ہ ٓاپ ِاس ��ں �g�ُ:ت 	� ر	�3ں Hے  �	 +�'H ۔۔۔۔ " ]�



 62

3+ ا����6 	� �ے ٓارا=S 	�� ٓاپ �ے 	FQ'ح �Hر�� ٓاوارہ )3',+ اور ا����6 ُاڑ,+ رہ�+ ہے ۔۔۔ 
��راP+ ہ��� ہے ۔۔ ۔ ُا$+ F'ح �ے $Ak2 5Q% �ے �6X رہ�+ ہے ۔  ��را ہے ؟ �ہ ا�

0/او�/ 	ہ�� ہے 	ہ �ہ�ں $�ر. �� راP+ ہ��ے 	+ و�ہ ہے ۔ �ہ�ں و�ہ ہے �[ $ے �ہ 
۔ ٓا,+ ہے   

 
 
 

�ے �G} �+ اور ُا$�+ ��ٹ+ 	ے $�,< ِاس  5$	E< ��ں 	�� ہ�ا ؟ /���د ر	�3ے �� 0/او
 ِاس �G} �+ 	ے ���1k ��'ے �2ے ٓا���رہ 	��۔ 

 
 

) �N_�ں روح 	+( I'ور. ؟  23  
وزن �	 د(@��ں �� ��G7 "3�m �-� Hے د���(� ��� �ہ efY #� اور ُاس �� #�ٹ� 

��� ��� ��۔ �ہ وزن ��YL +3]% ,�3 ۔  +ے اd�1ہ �  
 

 ، �3Nا ��H ے �2ے �ڑه���	دہ ��+ ^ اہ#�%  �	ہ�ا ۔ وزن  �#��ہ+ ہے �� ُان 	ے �2ے رو
�2ے ٓا���رہ 	�� �� رہ� ,�3 ۔ �ہ وز ن 	 + �� 6ِ��T د�/  %T�F	�YL +]% 	ے ,�3 ۔   

�ہ ,X'�' >��ں 	',+ ہے 	ہ 0/ا ہ#�ں ہ#�ر ے روز �'ہ 	ے 	���ں ��ں )#�ر. �/د 	' 
0/ا ہ#�ں ا��1[ 	ے 	���ں )' ا���0ر ���gG ہے �+ ہ�ں ، ۔ وہ $5 $ے �ڑا ہے ۔ $��� ہے 

�ہ�ں ����ے اور ہc ُاس 	ے روز �'ہ 	ے 	���ں 	� �ہ�ں د��< $� cہ 'Hم ��2( ا cے ,� ہ�
�ہ�ں ����ے 	� ہ� رہ� ہے ؟ ہ#�را راز وا� ا�#�ن  cے ٓا $��ے ہ�ں �� ہ �	ے 0:ف 	ِاس 

واLڈ �Fر )' ُاس 	ے ��م 	� ا$�k#�ل �� 0/ا ��ں ہے ہ#�ر. �YL]% 	ے �2ے ہے ، �� 	ہ 
ہ#�ں ��6�2 در$% 2�L% ��ں ِاس >ہ/ ��ں ٓا�� ہے ، ُاس 	'�ے 	ے �2ے ہ#�ر. ���1��Tں ہ�ں ۔ 

�� �Nہ�� ہے 	ے '	 %[�YL .ے �2ے ۔ وہ ہ#�ر	ے A�4م دہ��+ 	�م 	� $'ا���T cاہ!  
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 
 
 
 
 

!زا��! زا��   
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�ے�!رو���� و�ہ �	 ���� ہے 
	رت ���ٹ� �� ���ہ��� �ے   
 

�� � 	ہ ٓاپ ����ے ہ�ں 	ہ ��ں �ے 0/او�/ $ے ِاس �ہ�' �=A_ 	� د��A3ے 	ے �2ے 	ہ� 
�5 �ہ ُاس 	+ �YL]% $ے ٓا,+ ہ�ں ، ُان �H�2ں 	ے H�N'د �� ُا$ے ٹ�3 �ہ�ں رہے ہ�ں 

��G?' �ہ 	ہ ، رو�#� ہ��ے 	ے �2ے 	[ 	+ ا��زت د. RH+ اور 	[ 	+ ا��زت �ہ د. ۔ 
H ؟ +R �� ، +	ے��ہ ہ� %Ak2 �� ہ�' ��2' ہے� +	 %Ak2 ہ� ��	ے �2ے 	 +H/��/�/ F'ز ز

 5$�A� " ن�g�� ے ہ�ں ؟ " �	  
��ٹ )' ُاس 	ے 	�رو��رہ 	�رڈ 	+ د$����+ 	ے �2ے ُاس 	ے دل 	� �4�2ے �� 	ہ�� ہے  :

رو�� $ے ٓا,� ہے �ہ 	�رڈ ُاس  ا�#��/ارو  ں �ے ٓا$#�ن ��ں 	�3 د�Aے 	� )��� ۔! زا=/ ، زا=/ 
��ں ُاس )' ��ر 	' ) روح 	+ �N_�ں ( ��ں )��� ۔ �ZA' ،  1999اH %  �15 ے ��ں �ے 

� ے ��ں �ے 	��ب 	ے ��'و�+ �Hے وا2ے L?ے 	+ ,#�م >K�A' )' ��ر 	�� ۔ رہ� ,�3  
زا�� ، " اور ! " 1��E ا(����ار ٓا+��ن 7�ں �  �Yُہ ���ے ���ے ہ�ں  48! زا��، زا�� " 

�ے روه��� و�ہ �	 ���� ہے ،  !زا�� ��ہ ,3ے �Aہ�ں 0/ا  "
	رت ���ٹ� �� ���ہ��� �ے 
�ے ��'. ,��ہ ��ں �=ے ۔  

�ہ ]�ہ' ہے 	ہ دو��ں >Q0 6ِ��T 'K�A' ہ�ں اور �ہ ��#�ن ٓاپ 	� ���6 	' ,� ہے 	ہ 
�+ و�ہ 	� )�,+ ہے! زا=/ ، زا=/ " 	��ں ُاس �ے �Lے �2ے رو	 +��� Hہ� '(  >�رت )�3ٹ

�ہ ا� �d2,�ر 	ہA+ ��ں ,Q/�6 ہ�,+ ہے ! ِا$ے Q0' ہ��� ہ��� �Nہ�ے 	� >��ں 	�� ��H ۔  !
�ے ��ں �g�ُ:ت 	� '	 6K�L �	 ڈAI ے دو��رہA(�1 �� $ٹ�ٹ $ے اk�� ے	ُاس >�رت 

	� ���ن 	',� ہے  2،  1:  026/او�/ �ہ% $�دہ �Fر )' ا��vل $���A 	',+ ہے ، ٓارٹ��6 ��ں 
)' ��ر " روح 	+ N_وں " >#��� �� ے ہc $ے ُاس 	+ �YL]% ۔ )  Ak2%( ۔ �g�ُ:ت 

	' رہے ہ�ں � ے 0/او�/ ���ن 	'�ے 	ے �2ے د��� �ے اور ہ#�ں �N_�ں د	�3�ے 	ے �2ے 
�ہ�ں $#�34ے ۔ 0/او�/ ہ#�رے �2ے ,?��' 	� �ڑا 	',� ��,� ہے ۔  cہ�ں ہA� 

 
�'وع 	'�ے $ے )ہ1ے ��ں " ,?��' " ِاس  �	�1  ���1999=+  25k�� ے	ں دہ ��+ ��

�ٹ�� ہ�ں ۔ �� �	 'ZA� 
��ں ��ن اور ��'. ڈو 	ے �0ہ �Hہ 	ے )�3Eے �3Hڑ $�ار. 	' رہ� ) روح 	+ �N_�ں ( 

,�3 ۔ ُان 	ے دو��ں ٹ�=' )3ٹ RHے �� ُا�ہ�ں �ے �Rے �2ے اور وہ�ں )ہEAے �ہ�ں �34ے 
�ہ ہ��ے 	ے ��رے ��ت 	' رہ� ,�3 ۔ 2ہ�ا وہ ا)Aے  >E	 >,�$ �3 ۔ ��ن ��'ے, ��)ڑاو 	'

)� �ں 	� ��E=ے �H اور ُان 	ے �2ے " �0#ے 	� �=ے 	����ہ ُا�ہ�ں �ے $��N 	ہ �ہ  
 �Hہ�ں ہ�� �dAے ٹ��� " ز��دہ �ہ�	ٹے ہ�� ]@�� ) (@;7ُ ( F*+ �� ے #ہ" �0چ��ُان �ے 

!)#ے �Y ُا�ہ	ں �ے ِا+ے �ہ د(@�� �F وہ ��� +ے �@!ے ��ے ( #<ے ۔   
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�5 ��ں 0/او�/ $ے دہ ��+ 	+ �_�/ $#4< 	ے �2ے ہ�N< ، $�دہ ,3+  ,?��' ��'ے �2ے
�ہ �34ے ا� ے د	�3=+ د. 	ہ �ہ د��6�g�ُ �A3 ,�3 	ہ 	[ � {G	�YL +]% 	+ رہ� ,�3 ۔ 

 (j����,+ ہے �5 وہ در$% �Fر )' دہ ��+ 	',ے ہ�ں ۔ ٓاپ 
�	7�ِا+ے د(@�<ے �	 
�ہ�ں ���ے �H +ے ٓاپ #� ���ے ہ�ں ۔ �ہ �3+ د��6�g�ُ �A3 ہے �� ٓاپ 	+ ز�/H+ ��ں ٓا 

اH' ٓاپ ��E=ے �� ں ����د ہے ، اور U�UL% ��ں ، ِا$ے وہ�ں �ہ�ں ہ��� ,��Nُ �3 ہے �� وہ�
  �Nُے ,3ے ۔

 
 cر )' " ہ�F +,'zI " >,�$ ے	ِان  cہ ہ���g�ُ:ت 	ے $�,< 	A/هے ُا��N,ے ہ�ں 	��

' ��Nُ ہے 	ہ �g�ُ:ت Ak2% 	+ ��2( 0/ا )ہ1ے ہ+ ٓا���رہ 	دہ���ں $ے ہ�,ے ہ�ں ، 
 �Kرت ��ں ہ�,+ ہ�ں ۔ 

 
2،  1:  26: ا��vل   

�[ F'ح ا��م H'�+ ��ں �'ف اور درو 	ے وT% ��رش ُا$+ F'ح اL#� 	� >_ت ز�5 " 
 5Q$ ح �ے'F +$ر�� ٓاوارہ )3',+ اور ا����6 ُاڑ,+ رہ�+ ہ�ں ُا�H ح'F ]� ہ�ں د��+ ۔�

 Ak2% �ے �6X رہ�+ ہے ۔ 
 

+A(5  ��ن ، ا��� +	 %���L ے�U�UL+ ز�/H+ ��ں ، ُاس �ے ا� � �=Xہ >���A� 6# 	ہ ُاس 
�ے 	ے �2ے۔ '	 6K�L �	 ' رہ� ,�3 ُان )� �ں	ے ,3ے�� وہ �وہ $ے )� ے ���Kل 	'

، ہ�ا=+ �ZA' ��ں ��X ا� 	 �ن ,�3 � ے ��ں ����� ,�3 �� ِاس F'ح 	�م 	',� ,�3 ۔ 
۔ ) 	+ ���5 �� 	ہ ا�#�ن 	ے و$�1ہ $ے ہے  0/ا( % 	+ F'ف ��,� ہے �ہ�ز در$% $#

��ں ����� ,�3 	ہ ا�#�ن ��6ِ��T د�/ ہے۔ ��2( �0#ہ �F +,'zIر )' ���ے 	ے ��رے ہے ۔ 
0/او�/ �34ے د	�3 رہ� ,�3 	ہ �F +,'zIر )' دہ ��+ 	� در$% �Fر )' د�� �ہ�ں ��H ,�3 ۔ 

( ٓاپ 	ے �2ے ٓا=ے ُد�#ِا$ے 	'�ے 	ے �2ے در$% 	��S اور ا�#�ن 	+ P'ورت ہے۔ 
 �H ے )�س	ہ ٓاپ 	ہ�ں )ڑ,� �اور وہ ُد��� 	+ )'وا 	ے $�,< ٓا=ے �H ِاس $ے 	�=+ I'ق 

�-	ں �ے #�رے �ہ�ں ہے ، (ہ &	ر? ���ے  	�Aے )� ے ہ�ں ، �� �ہ�ں ہ�ں ۔� "b�b�(ہ در
�ہ�ں �Nہ�� ۔  �Aے د�� �ے #�رےہے ! ���zن ٓاپ 	� 0/ا 	+ �YL]% ��ں ہ�

 
27 '( +=���  ، 'ZA� �0#ے 	ے ��رے دو ��A]' 	ے دو دن �k/ ، �34ے رات ��ں ا�

 +� {G�د�� ��H �� 	ہ �ہ% �Q#2 ,�3 او ر �[ ��ں 
���6 ,�3 ۔ ��ں �L'ا�d+ 	ے $�,< ��د 	' رہ� ,�3 	ہ 

��ں �ے ِاس )' ��ر و �0ص 	�� �ہ  5$	E< 	��,�3 ۔ 
 )��2 ، ��اور 	�N >E_وں 	� >:��+ �Fر )' ��
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)�U� ے ا$ے �34ے د�� ۔  �34ے���ں �0اب 	� ٓاپ ہے 	ہ ��ں �ہ�ں ����� ,�3 	ہ 	��ں 0/ا 
 	+ $#4< 	ے �2ے ���ٹ�ں �H ۔ 

رو�� ��ں ، �G} �+ ا� �Iرم ) روح 	+ �N_�ں (  
 ہ�وس ��ں رہ رہ� ,�3 ، �[ 	ے $�,< ��ں �ہ% 

 ٓا�Hہ ,�3 ۔ �ہ �0ص 3H' ز��( 	ے �ہ% 
��Eے L?ے 	+ ���5 ,�3 ۔ �5 ِاس 

)13EےL?ے اور ا1Hے L?ے	ے    
,� �ہ $�را  	+ F'ف ��رش ہ�,+    

���$+ 	ے � 6 $ے دو�Nر  +	 +��( 
�ہ �dہ $�:ب 	ے �2ے �ہ�ںرہ�� ,�3 ۔   

�R+ $ڑ^ ، �ZA' ��ں اH' ��رش ہ�,+ ۔ ��' �ے ,3+ ��2( �ہ ,3+،  ا� 	�2+ $��ہ ا�
$ے H_ر,+ ,3+  $ڑ^ �[ )' �Rے ر�� 	ے $�,< ��gن 3H ، �3, ��H ���d2' 	ے $��Aے

+ )��+ وا2+ �=( 	ے �ہ �3+ >��ں 	�� ��H ,�3 �ہ�ں �G} �+ رہ رہ� ,�3 ۔ 	3+ � {G�	ہ 
�G} �+ ِاس 3H' ��ں رہ رہ� ,�3 �[ )�=� ��ں $�راخ ہے ، 3H' 	ے �g'ق 	+ ���5 ۔ 

 >E	 5$ ہ ,3+ �ہ�اور �ہ+ 	s�v )�وں 	ے ��رے ,�3 ، �� ِاس $ے ز��دہ م 	+ ا��A� +3Nد 
� ��Eے 	+ F'ف �dہ ,3ہ ۔  1ہ ,�3 �� ��رش 	+ و�ہ $ے )�/ا ہ�,� ,�3 ا� �ہ ا�

�ہ�ں )��+ 	3ڑا ہ�,� ,�3 ۔ 	����ہ �ہ ��Eے 	�z'ف ,�3 ، ِاس �2ے ِا$ے 3H' 	ے )�13Eے 
L?ے 	+ F'ف اور 3H' 	ے ا1Hے L?ے 	+ F'ف � 1ے 	� $�AA� 5Q ,�3 ۔ ��'ا ��0ل 

 ہے �ہ ٓاپ 	� ,?��' د� �A	�I+ ہ��H ۔ 
 

 ، �3N4ا  ، '(  % Hے ا	س � A	 �	 +� {G���ں �ے ِاس ����1kت 	� 6K�L 	�� 	ہ 
)3ٹ�^ )' ا� �Lد�ہ )�S ٓا�� ۔ ُاس �ے ا� H'��ے ��دل 	ے $�,< ا� ,�_ ��رش 	� �1��Uہ 

�ہ ُان دو��ں ��ں $ے ا� 	�� �� 	 + �F +3'ف $ے ٓا,ے ہ�=+ د	�3=+ �ہ�ں د��+ ,3+ ۔ 
ا�3N ، �ہ ُاس )' ہ�=+ ۔ �3=+ د��� ,�3 	ہ ��رش ہے ��2( �ہ ہ�,+ ,3+ ۔ �ہ�ں �ہ ا� ے د	,�3 

ُاس �ے )ہ��ں 	� ���3H,ے ہ�=ے ،�#6�g $'$'. $� د���3 �� ُان ہ�=+ وے )' دو �2( 
ُاس �ے �ہ $�را ۔ )���=�؟ ���Aد. �Fر )' ,�3ڑا ر�� �#m' $ے )'ے ,�3 ( 	ے در���ن ,�3 

 اپ ۔ اور  5$	4k� >E_ا,+ �Fر )' ُر^ ��H ۔ 	E< ڈ�ڑه ٹ( 	ے $��Aے $��Aے 	�� (
��ں �� �G} ����د ,�3 ، �'اِہ را$% ُاس 	ے )�3Eے ,�3 ، ُاس �ے ُا$ے ����� 	ہ ُاس �ے 

" 	ہ ��A�U وہ �' �Nُ+ ہے ۔ " $��N 	ہ ،  
�ہ ���Aد در$% اب ��ں ُاس 	ے � '3H 5$�A	��A� +د 	ے رہAے 	ے �ZA' 	� $#�34 ۔ 

���R+ ہ�=+ وے 	� ,�3 ، �� ے ��ں ِان 5$ ��#���ں 	� �Hاہ ہ�ں ۔  �Fر )' دہ ��+ 	'
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وا�F 8Pر )' ��gن ��H ���d2 ,�3 ، �� 0/ا 	ے ُا$ے در$% �Fر ہ' دہ ��+ 	'�ے  اور 
 ُاس 	ے روز �'ہ 	+ �YL]% 	+ >:�% ,�3 ۔ 

�+ 	+ �=( 	ے L?ے 	ے $�,< ُاس 	ے ,�1k ��ں ، �� �#�ل $ے ٓا,� ,�3 ، �ہ )�=� 	ے �(
� ے �ہ 0/او�/ 	ے ,G% $ے )��+ 	ے ٓا�ے 	+ >:�% ,3+ ��ڑ $ے ���س ہ�,� ,�3 ۔ 

روح 	+ " �'اِہ را$% ُاس 	ے )�=� 	ے $�,< ��را ��H ,�3 ، �� 	ہ روح 	ے ذر�kے ,�3 ، 
ُاس 	ے )�=� ��ں $�راخ ، ِاس 	+ >:�% ,�3 	ہ ُاس �ے ُا$ے  	ے ذر�kے۔ " �N_وں 

�ہ ر	�3  c=�T%U�UL�3 ۔  �� ُا$ے در, ��H د��  
 '3H	� L :3E(?ہ " �ہ�ں ��, #�رش F*+ �� (��-7 #<� ��� ،" ِاس 	+ >:�% ,3+ 	ہ 

 +�1 ,3+ �� ُاس 	ے $�,< )�3ٹ )' ہ�ا ,�3 ۔  )V@;7ُت ( ُاس 	+ ��Hہ� A� >,�$ ے	ُاس   
 

)�g�ُ:ت ( 2،  1:  26: ا��vل   
$+ F'ح اL#� 	� >_ت ز�F ]� 5'ح ا��م H'�+ ��ں �'ف اور درو 	ے وT% ��رش ُا" 

 5Q$ ح �ے'F +$ر�� ٓاوارہ )3',+ اور ا����6 ُاڑ,+ رہ�+ ہ�ں ُا�H ح'F ]� ہ�ں د��+ ۔�
 Ak2% �ے �6X رہ�+ ہے ۔ 

 
�G} �+ 	ے �2ے �g�ُ:ت ٓا=�ں �G$ 5% ��ر ش ہ�=+ اور )�3ٹ )' ۔�g�ُ:ت ٓا=�ں 

,�3 ، � ے 0/او�/  �5 ��ر ش ہ�=+ اور ِاس �0ص XK( )' ، �� ِاس 3H' 	ے H�N'د
! 	+ F'ف $ے >:��+ �Fر )' ا$�k#�ل 	�� ��H ,�3 ہ#�رے �2ے ا� )���م 	ے �Fر )'  

وہ �ہ% ��F +A�Uر )' ,?��' ��ں ر�� ���Nُ '3 ,�3 �� 	ہ�+ ہے 	ہ ہ#�ں ا)A+ روز �'ہ 
 	+ ز�/H+ ��ں ��Hہ����ں اور ,�Qہ+ 	� �ہ�ں ر	�N �A3ہے ۔ 

���,ے ہ�=ے 	ہ ا� �  5$	E< ہ��ے ���ے 	ے �k/ اور  ��ں �ہ�ں �1G} ہ���d ، ٓاپ 	�
�G} �+ 	ے دو��ر ہ دہ ��+ )' ا)A+ ,��ہ �'	�ز 	'�ے 	ے �k/، ��ں ا� � د��< �ہ�ں 

�� ہے ۔ '	 S�( �	 ے ٓاپ �	ہ ِا$ے 	ہ �ہ�ں $��� 	ے ہ�ں �Nُ '	 6K�L ِا$ے /���ٓاپ 
	ے $�,< ,�1k ,�3۔ �( 	� ِاس �G} �+"  روح 	+ �N_�ں " �ہ% $ے ��A]' ,3ے  ،   

�ہ�ں �ہ% � ے ��ں ٓاپ 	ے $��Aے )� S	��Nُ ' ہ�ں ۔ ہ' ���Pع 	ے $�,< ${ ہے �ہ 
�ے '	 S�( ےA��$ ے	ٓاپ  � ��ہ�ں ,�3 	ہ 	� )�U� '(ُ ے ,3ے ۔ ��ںQ#2 %ے ,3ے �� �ہ$

��ں �ے $��N 	ہ �ہ�ں 	�=+ U�'Fہ �ہ�ں اور 	+ 	��S 	'وں ,� 	ہ ٓاپ $#4< $��ں ۔ 
اH % )' رو�� 	� ر	��3 ,�3 �[  �15ہ ہے �5 ��ں ں 	ے $�,< ��ر. رہ� ۔ دو$'. �N_و

ِا$ے ُد��� 	ے " 0/ا 	ہہ رہ� ہے، �A/ر�ہ ذ��A�U� �� ، �3, 6#k�g� '( 6 >��ں 	',� ہے 	ہ 
!�2ے اہQ0 c' ہ��� �Nہ�ے ، اور 0ٓ�ص �Fر )' � ���Xں 	ے �2ے   

 

 زا�� ، زا��،
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�ے�
	رت ���ٹ� �� ���ہ��� �ے  

 �!��� و�ہ �	 ���� ہےرو  
 

�ے 	ے 6��T ہے۔ ُاس �ے ا� � '	 %[�YL +	 ہ 0/ا �ہ% $�ں	ہے  ��'	 )�g�ہ#�ں �ہ ذہ( 
ا$'ا=�6 	+ 2ڑا=+ ��ں 	�� ، ا� 0'وچ �3+ �ہ�ں ,3+ ۔ ہc �ہ�ں ہ�,�3ں 	+ 2ڑا=+ 	ے 

�ہ ِاس 	� L?ہ ہے 	ہ 	��ں دو$'. ���Tں ا$'ا=�6 $ے ڈر,+ ! ��رے ��ت 	' رہے ہ�ں 
ہ#�ں �ہ ذةن ! ۔ 0/ا �ے �ہ�ں , ا$'ا=� 6	� XK'ا ��ں ��,��ں )ہAAے $ے ��A 	��  ,�3ں

�Q'دار. $ے ہ�ا ۔ ��'I %Tے �2ے ُاس و	ا$'ا=�6  >E	 5$ ہ �ہ	ہے  �A3	ں ر�� 

�<� m	ر �� ہ��ر? �S�6" �� +@5� ہے ۔ وہ �0ا ہے !b) "#ہ ���0او 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

  
�� ُ�  ا(� +�ل �ہ!ے �� �-*" cj" (�ب ہ	؟" �0ا �ے rG7ُ +ے �	&�� ، �"  

 
ُاس وT% ��'ا ����ں 	�ن �A/ ہ� ��Nُ ,�3 اور ��ں �ے ! 7�ں �	اب د(� " �ہ�ں " 7�ں �ے 

ِاس �A ٹ'. س $ے �34ے 	�3E اX� �3N �س �ہ�ں ہ�ا ,�3 ۔ دوا=+ 2+ ہ�=+ ,3+ ��2( ِا
�+ �Kرِت �Lل ہے ۔ �34ے ُاس 	ے �Lرو ��ں ا� �0,� ن �ے �34ے ����� 	ہ �ہ ا�

 +�$�,< 	�=+ � 1Rہ �ہ�ں ,�3 �� ُاس �ے 	ہ� ,�3 ، 	����ہ 0/او�/ �34ے �ہ% �',Qہ  � #�
�Nُ �3	د �	�1 k, ے در���ن	ر��$%  +��Lاور رو s�1�, ے � ,�3 ۔���ں " ��" و�ہ 	ہ ��ں 

��اب د�� �ہ ,3+ 	����ہ 0/او�/ ��'ے $�,< ��'. XK% 	ے ��رے �Hاہ+ د�Aے 	ے 
�ہ ا� ے د	�3=+ د��� ,�3 	ہ 	E< رو�#� ہ� رہ� ,�3 ، اور ��ں ُا$ے ���1k �',�و 	' رہ� ,�3 ۔ 

�ہ�ں �Nہ�� ,�3 �� رہ 	ہہ رہ� ,�3 ��'	 + F��� ں� !ے #<� ہ	 ُ&@� ��� ��	�@ہ 7��ا +� #��
 �d��� ��'. XK% 	ے $�,< ہ�,ے ��ں �H�2ں 	� �ہ ����ے 	ے �2ے ����Tف �ہ�ں ہ�

��=�ں 	�ن $ے ُ$( �ہ�ں $��� ,�3 ؟ہ�=ے ]�ہ' ہ� رہ� ,�3 ، 	5 ��ں ا)Aے   
 �3N',ے ہ�=ے )��� ا	ے ,��ہ A��$ ے	0/ا  �	ے ٓاپ A(ے ا�، ا1Hے ,�( د��ں 	ے �k/ ��ں 

�ہ�ں 	�=+ $�ال �ہ�ں ' رہ� ,�3 	ہ ��'. XK% ا� $�ل 6QT 	� + ,3+ ۔ 	����ہ ��ں ��د 	
0/او�/ �4< $ے ا)Aے ِاس 2ہ�ا ! 	ہ ��ں ا� $�ل )ہ1ے 	+ � Q% اب ز��دہ A� %XK/ ہ�ں 

وہ �4< $ے 	:م 	ے ��رے ��ت 	' 	�� د	�3 رہ� ,�3 ؟ ��رے $�ال 	� )�A3Nے $ے )ہ1ے 
�'وع 	�� اور وہ رہ� ,�3 �ہ�ں ُاس �ے �34ے در$% �Fر ) ��' دہ ��+ 	ے ��رے �3�$

ہc )ہ1ے ہ+ �YL]% 	ے ��رے ��ت 	' �Nُے ہ�ں �� 0/او�/ ا� دو$'ے �zUے )' ��� ۔ 



 68

�Q'دار. 	ے و$�1ے ٓا,�ں ہ�ں ، ِان ا�Q�T$�ت 	+ F'ف ا��رہ 	',ے ہ�=ے ۔ ��'I +	 ں��
	+ ۔ �ے ُاس 	ے �2ے را$��Qز. 	ے 	�م 	'�ے 	ے ا� اور �I=/ ے 	+ )ہ�Eن   

�ہ �I=/ ہ  ہے �[ ��رے وہ �4< $ے �',�و ۔۔ ۔۔۔:,�'.  %XK	T', ++ �1/ ]�ہ' ہ� H+۔۔ ۔
 	' رہ� ہے ۔ 

 
 

  8۔  ��k �58  :6ہ 
 " 	�� وہ روزہ �� ��ں �Nہ�� ہ�ں �ہ �ہ�ں 	ہ ُ]c1 	+ ز��4'�ں ,�ڑ�ں اور ��=ے 	ے 

�1��ں 	� ٓازاد 	'�ں ��1ہ ہ' ا� ��=ے 	� Z� �2�3ں اور	ه( /A� ہ�ں�,�ڑ ڈا�2ں ؟ 	�� �ہ 
	ہ ُ,� ا)A+ روٹ+ ��3ُ	�ں 	� 	3:=ے اور � ���Aں 	� �� ٓاوارہ ہ�ں ا)Aے 3H' ��ں �=ے 

�ہ 	'ے  +�اور �5 	 + 	� ��dA د��3ے ,� ُا$ے )ہ�A=ے اور ُ,� ا)Aے ہA� c[ $ے رو)�
+ ���( )�3ٹ ��1ے H+ اور ,�'.  %XK	T', ++ �1/ ]�ہ' ہ� 	8 QK +A�؟ ,5 ,�'. رو

 H+۔ ,�'. K/اT% ,�'. ہ' اول ہ� H+ اور 0/او�/ 	� �:ل ,�'ا ANڈاوال ہ� �H ۔ " 
 

 )��2 �����ں �ے ِا$ے ��Tس 	',ے ہ�=ے )��3N ۔ ��ں ا�3+ , ,#�م ��U�ULں 	� �ہ�ں ��
��ں $�دہ F'ح 	�N�$ >Eں 	� �Hاہ ہ���d � ے ��ں $��2ں $ے ر	��3 ,�3 اور ِاس $�ر ے 

��ہ �'س ��'. XK% 	ے ��رے ہ�ا ۔ 	� )�S 	',� ہ�ں �� ��_H ں�� +H/���ں '. ز
اور �ہ ِاس �2ے �ہ�ں ,�3 	ہ وہ 0/ا ,�3 ۔ ُاس �ے ����� ,�3 	ہ � � ع 	3Q+ ��#�ر �ہ�ں ہ�ا 

)�را 	�� ، اور ُاس ��ں ��1N رہ� ، ُاس >ہ/ ��ں � ے ُاس وT% ز��( )' 0/او�/ 	+ F'ف 
��Eے ہ��ے 	+ 0/او��ں ،  28ا$��Av $ے ���/ه� ��H ,�3 ۔  %Ak2زر $ے�Q�<ے ا	 %XK /�

 	E< >:��ت 	� ، ,?��' 	� ٓا���رہ 	',� ہے ۔ 
 

 �Av�$22:  28ا  
 " �	 >4,ُ /���ِد $#�م  اور ,�1اراور  �/�/ L'ارت اور $�زشاور  �G�ُر اور ,� دق0/او

�ہ ہ�  �H'و=+اور  �AI �,ُ ہ	 $ے ��رے �H اور �ہ ,�'ے )�3Eے )ڑے رہdAے Hے �5 ,
" �=ے۔�  

 
27: 28ا$��Av ء   

��ں ا� � ��Q:  �0رشاور   	143ُ+ اور  ��ا$�'اور  )�3ڑوں0/او�/ ُ,4< 	� �?' 	ے " 
�ہ�ں ہ��ے 	� ۔   +�3 �3N3+ اQ	�,ُ ہ	 �H ے'	 "  

 
 ہ#�رے ذہ�Aں 	ے ��رے 	�� ہے ؟
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28: 28ا$��Av ء   
 " �	 >4,ُ /�"��Q: 	'دے �H ۔  ��ں �3+ دل 	+ Q3H'اہٹاور  �� ���A=+اور  ��Aن0/او  

، ِاس "ٓا=�ں ا	ٹ3ے و�ہ ,:ش 	',ے ہ�ں " 0/او�/ 	:م ��ں ا� L'ا���ر 	� 	ہ�� ہے ، 
 %XK + �ہ >:��ت	ے >#6 	ے ���Eے ہ� %Ak2 'H)�,ے ہ+ ں ۔ ا �	5 Q$ �2ے ٓا=�ں �ہ�ں

5 	ہ ٓاپ ِان >:��ت 	� �ہ�ں ر	�3ے ہ�ں �	ے ا>��Qر $ے ہ�ں ، )3' �ہ �ہ% �UzA+ ہے 
��Eے �ہ�ں ہ�,ے ہ�ں ٓا %Ak2 پ!  

�ہ�ں ہ�ا  :�Q� ر ��ں�G�ُ +3Q	 ے ہ�,< ! � �عA(1+ ^ ��را ، �� اd�	�� ُاس �ے 	3Q+ ا)A+ ا
	�� ُاس 	� 3Hٹ�A ُ�ڑ ��H �5 وہ )' �Nٹ 	�3=+ �5 وہ ا� ,'	�3ن ,�3 ؟ ��ں �ہ�ں ����� ۔ 

�ے � �ع /��ہ�'�( و>/ے 	ے ذر�kے  �Eہ ,�3 ؟ ��ں �ہ�ں ����� ۔ ��=6Q 	ہ�+ ہے 	ہ 0/او
��4ت ���Iہ �2گ �_�/ �ہcA �ہ+ ہے �5 ا�/. ز�/H+ �#�( ہ�=+ ۔ 	�ے ، اور �: ُ�Qہ ، 

�ہ�ں ��,ے ۔ وہ 0/ا 	ے $�,< ا�/. 	ے او)'. L?ے 	ے �2ے ، ا�'اہ�م 	+ �Hد 	ے �2ے 
 ز�/ +H	�  6K�L	�Nُ 'ے ہ�ں ، ُ)'ا�ے >ہ/ ���ے 	+ 	�=+ �N_ �ہ�� �ہ ہ�=+ ۔ 

�Rے 	+ ��4=ے �34ے ��د ہے 	ہ ُ)'ا�ے >ہ/ 	���2( ،   +H/�ِاس $��رے ز��( )' �ہ�' ز
�ے 0/او�/ 	+ )�'و. 	+ �� ے ُا�ہ�ں �� ے ُا�ہ�ں �ہ�� 	�� ��H ,�3 ۔ ٓا0' 	�ر  ، 	ے �2ے 

��ں 0/ا 	ے �H�2ں ��ں ِاس ]ہ�ر 	� 	'�� �Nہ�ے ، ُا�ہ�ں 	�G�ُ +3Qر 	� �ہ�ں )��� ,�3 ۔ 
�ہ�ں د���3 �� +3Q	  6 رہے ,3ے ۔N ے >ہ/ ��ںR���ں �ے ��Gر 	+ �F +$��Tر )' ِاس 

�ہ اور 	Rہ دkIہ اس �ے 	�م 	�� اور 	R+ دkIہ �ہ 	�� ۔ �:�% 	� د���3 ، � �ع 	ے ��م )' ، 
�ے وا2+ '	 5T�k, %L�P#+ ,3+ ، و	+ 	ہ �ہ�ں ا�#�ن 	ے �� �ہ ,3+ 	ر )' ُان �F +#�L

ے ��م $ے 	�م �ہ�ں 	�� ��H ,�3 ۔ �2ے $_ا 	� �,+ ہے �( 	ے �2ے 0/ا 	  
��ں �ے ٓا0' 	�ر )ہ�Eن 	+ 	ہ �ہ�'�( و>/وں 	� >ہ/ ��ں ُ)'ا�ے >ہ/ 	ے و>/وں 	� �3+ 

�� ,�3 ، �� �ہ �ہ�' �ہ�ں ,�3 '	 6���اب ، 	�� �ہ ٓاپ 	ے �2ے �ہ�' ہے 	ہ �G�ُر 	+ !  
S��/ 	ے �ہ�' ز�/H+ /او0ٓاپ $ے 2ے ���2 ہے ؟ ہ�  �� 0/او�/ ِا$ے )ہ1ے ��Uم )'  $'ز

�ہ�ں ہے  	ہ وہ 	ہ�� ُ�'. �N_�ں ہ#�رے $	ے �2ے و>/وں ��ں  6����,< ہ��ے 	� ��0ل 
��Eے ہ��ے $ے ��ہ' ٓا�� ہے ۔  %Ak2 ہ ہ#�ں	ہے  >E	 ہ�ے ہ�=ے ، �34ے	ں �_�N + ا�

 �N_وں 	+ �Hاہ+ د�Aے د��4ے �� ��'. ز�/H+ ��ں رو�#� ہ��ے 	ے �2ے ]�ہ' ہ�,+ ہ�ں۔ 
 

ٓاد���ں 	ے $��Aے �1G} ہ��ے 	ے �2ے 	ہ� اور �ہ�ں K'ف ا� �N_ �34ے 0/ا �ے 
�3�ے 	+ >�دات 	ے ��رے ,Q/�1+ 	+ ۔ 	 +A(ے ا�	�� ��ں 0/او�/ اور ہے � ے ��ں 

��2( ٓاپ ِاس 	� ، ��ں ا� � �ہ�ں $���N ��'ے �2ے ُاس 	ے $�ال $ے ا�2 ہ� رہ� ہ�ں؟ 
��dہ ا)A+ �0را^ ��ں ��ں اب ز��c1< +A 	+ وا�?�ف 	' $��ے ہ�ں ۔  _ِ	'� �A(ہ $ے  ا�
�k/ ( ، اور �� ��=k� 6Q/ 	ے او�Tت ��ں ہ#�ں Q0'دار 	',+ ہے )'وٹ�( )' دے رہ� ہ�ں 
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(ہ ہ��رے  ) 3۔  1:  4	'�ے 	ے �2ے 	ہ�ں Hے ، ,�#�3[ ازاں وہ 	�3��ں $ے ا���Aب 
�ے 0*�دار? ہے �۔   

�% 	���3 ۔ ُ)'ا�ے >ہ/ ���ے 	ے 	�ہ�Aں �ے Tُ'��ن �Hہ $ے ہٹ �H '	 +	 ے�0/ا ُا�ہ�ں ��ر
�ہ�ں 	' رہ� ,�3  S��ے 	ے �2ے ! 	�/�'0 +��% اور )��H ف'K �	 6�=ے ا$'ا� /�0/او

	ہ� �5 وہ ا)Aے و>/ہ 	+ $'ز��( 	+ F'ف ���ے 	ے �2ے د��و ��ں ، $Y' 	' رہے 
۔ اH' ٓاپ  ز�� c1< +A	�A� + )' ، )'وٹ�( ہ#�رے ا� �م 	+ دو��رہ ,k#�' 	ے �2ے ہ�ں,3ے ۔ 

�ہ�ں 	',ے ، ٓاپ 	ے $�1_ �/و�ہ/ 	' ,ے ہ�ں  6K�L >E	 +I�	 ے �2ے	 '�#k, دو��رہ !
اب ، 	�� 0/ا �ے �34ے د	���3 ۔ 	+ P'ورت ہ�,+ ہے �_�/ )'وٹ�(  ہ' روز ِاس 	ے �2ے

	ہ ,�'.  %XK	T', ++ �1/ ]�ہ' ہ� H+۔ �� � ��kہ ��ں ہے )'وٹ�( 	+ F'ف ,��ہ 	� 
��ں ٓاپ 	ے $�,< ا)A+ ز�/H+ ��ں K'ف 	�3�ے 	+ ! ے ؟ �ہ�ں �'	�ز 	'�ے 	ے �2

 ,Q/�1+ 	ے ��رے  �1G} ہ�ں ۔ 
	�� ا� � �#�( ہے 	ہ ��ں �ہ% د�' , در$% �Fر )' دہ ��+ د��� رہ� اور اور �� ے 

 �	 +T', +	 %XK ں�� +H/��Q'دار. ��ں ٓاوں ؟ و>/ہ 	�� ��H ہے ا)A+ ز��'I +	 ےA3	ر
	' $��� ، اور ِاس �ے �34ے )'��gن 	�� ، دوا=��ں 	ے ��Q,�ں 	� ��ں ِاKے ���% �ہ�ں 

�ہ�ں ر	�3ے �ہ ر	�3ے ہ�=ے ۔  +Ak� +=�	 ے ر���رڈ	ڑ 	ہ ڈا	 ��	س � X� ے�)3' ��ں 
 �	 ' A�	 ہ �ہ�ں	ہ�  	ے ���Yف 6�ِ د�� ��H ,�3 اور ڈا	ڑ  6�2�� �	 %XK �	 ۔ ��'. ��ں

ہے ۔ ہ��Yں 	ے دوران وہ+ ڈا	ڑ ُا$ے 	ہہ رہ� ,�3 ۔ 	�=+ ��م و ��gن �ہ�ں ہے ۔ �ہ �3�2 ہ�ا 
ر���رڈز 	� �� 6�2	�51z� += ! 	ہ ُاس 	� � c �/د $ے �ڑه 	' 	�A ' $ے �3'ا ہ�ا ہے 

�ہ�ں ہ�,� ، 	�� ہ�,� ہے ؟  
�ہ�ں 	' $��� ۔ ��2( ��ں ٓاپ 	� ��� $��� ہ�ں �� ے ��ں �ے 	ہ� ،  %��� �	 _�N + 	 ں��

۔  ��ں ِا$ے رو^ $��� ہ�ں  
��'ا �/ود 	� � 1Rہ ,�3  ��ں �ہ�ں ��1G� 6�2} ہ�ں ۔ ��ں ا� $�ل $ے ِاس �/ود 	ے 

 %XK .'�, ہ	ہ� 	ے �34ے ��2 اور �� 1Rے $ے دو �Nر �ہ�ں ہ�ں 0/ا �ے 	�� 	�� ؟ ُاس 
	+ ,'T+ �1/ ]�ہ' ہ� H+ ۔ اور �34ے د	�3 رہ� ,�3 	ہ �ہ ُاس 	� )63 ہے 	ہ ��ں �ے ُا$ے 

�ہ�ں 	ہ 0/او�/ L'ا���ر. 	� ��ت 	� ر$�ہ 	ہ�� ہے ۔ 	�=�ہ�ں ٹ�d3 ۔  54�< +  
�� ے ��ں $ڑ^ $ے ��Eے �Hڑ. N: رہ� ,�3 ، ِاس ��#�ن 	ے ��رے د>� 	',ے ہ�=ے 
 ��ں �ے ��Nہ�ے ، ا�N ��'	 6�/Q, �	 +1�/Q, + >�دات ��ں	ے ��3	 +A(اور �0اہ �34ے ا

�ےرو�� ��ں ا� 1K�Iہ د���3 ۔  ��	�ٹ ��2 ,�3 اور ُاس $ے ِا$ے ده��E  ا� ٓاد�+ 	� $�
�ہ�ں 	' رہ� ,�3 ۔ وہ د>� �ہ�ں 	' رہ� ,�3 ۔ S���ں ����� ,�3 	ہ �ہ )�ل ,�d2  ، �3 ۔ وہ $'ز

��ہ ہ' ���L% ز��( )' �ہ'��ں 	+ �YL]% 	ے �2ے 	�م 	',+ ہے ۔ ��2( ِا$ے ��	
$ '	 %[�YL +	 .'ہ��ہ�ں ,3+ ��  %���L '( )ے ہ�=ے ، �ہ�ں ز������+ ہ� �5 ��

��ن 	� ڈا	ہ ڈاA2ے 	ے وT% ,�ڑ رہے ہ�,ے ہ�ں ۔ �T ے	 )�ل �ے 	ہ� ہ��X� � cں 	ے 1�ُ
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� ے ا� � 	ہ�A ہے ، ہc ز��( )' 0/ا 	ے 	:م �Fر )' 0/ا 	ے �Tا��( 	� c=�T 	',ے ہ�ں ۔ 
0/ا ہ#�ں روح 	+ ر��$% ��ں �YL]% $ے ر	�N �A3ہ�� ہے ۔ ۔ 	� c=�T 	',ے ہ�ں   

 
�ے 	ے �2ے $���mں 	+ �dہ )' < 	ہ�� ہے 	ہ 	�� �ہ 5$ 	4'	 %��� �	 %[�YL +A(ہ#�ں ا

�ہ+ ہے �� ا��1[ � �ع 	� 	'�ے 	+ 	��S �ہ 0/او�/ 	� ٓاز���� ہ��H ۔ ؟ �ہ�ں ، رہ�A ہے 
۔ 	' رہ� ,�3 �5 �5 ُاس �ے � �ع $ے 	ہ� ُ,� ا)Aے ٓاپ 	� )ہ�ڑ$ے ��Eے Hِ'ا دے 

c,ُ 'H ُاس 	ے و>/وں 	ے �H �1N ���zے ,� ُ,c ا! 0/او�/ �ہ% $�دہ F'ح 	ہہ رہ� ہے 
�ے +��r �ہ�ں ہ	 +@5ے ا�� ہ  ُا+ے ٹ�t رہے  0/ا 	ے >ہ/ ہ ! �YL]% ��ں ہ��dے 

ُاس �ے �Vم �ے ہ� b7�م �� 7@�) (ہ� ہے �	 �0او�� �ے +��Y r�د? ���� ہے ، ہ�ں ۔ 

ہ� 7�ں ہ	�� ا? +r9� F ہے  r��+ ر �� ُاس �ے	m ۔  

�ے �4< $ /�" 	�� ُ,c ا� $�ل )ہ1ے 	+ � A� %XK %Q/ ہ� رہے ہ� ؟" ، ے )��3N 0/او
ُاس �ے )��3N اH' ��ں ُاس �ے �ہ�ں )��A3N ,�3 اH' ��ں ���F 6#ر )' XK% ��ب ہ�,� ۔ 

 �3, /A� %XK ! ر ہے ۔���ُاس �ے ��'. ز�/H+ 	ے ��ں A� %XK/ ,�3 اور �ہ+ ��6ِ��T ا
�� ُاس 	ے وہ ُاس 	� �Hاہ ہ��� �Nہ�� ,�3 ِاس L?ے 	+ F'ف ,��ہ �'	� ز 	+ 	����ہ 

!ا�Y2ظ ِاس �1��kے 	ے ��رے 	ہ�ے ہ�ں   
، ��ں ا� رو�� 	� ���ٹ�N �Aہ�� ہ�ں � ے ا� �0,�ں ِاس ��#�ن 	� ا���0م 	',ے ہ�=ے 

� ���Xں 	� ُد��� 	ے �H�2ں ) وح 	+ �N_�ں ر( ِاس رو�� ��ں ، $��2ں )ہ1ے ر	�3+ ,3+ ۔ 
�� ���EAل )ہ��m ہ�ں )ڑ,ے ,3ے  $ے ہ�! رہ� ,�3 ، �ہ د��A3ے 	ے �2ے 	ہ 	��ں وہ ��#�ر 

	�� وہ 	3Q+ ُد2ہ( 	� ��T+ ُد��� $ے  !�5 ا� � ہ�,� ہے 	�� ��د��ہ �:ل )�=ے �H  2ڑ	ے ،
 �H 'ے	',ے ! ا�2 	ر. $ے ُ�/ا ���'L 	� � �:ل ُد2ہ( 	� د���A3 ہے ، ُا$ے ا�

	� ے �:ل 	� 0/او�/ 	ے �:ل ! ���1 ہے  	� ے 0/او�/ 	+ ��د��ہ% �� �:لہ�=ے ۔ 
!	ے �2ے د����H �3 ہے   

 
  ��k �58  :8ہ 

"۔۔۔۔ اور ,�'.  %XK	T', ++ �1/ ]�ہ' ہ� H+۔ ,�'. K/اT% ,�'. ہ' اول ہ� H+ اور 
۔ )�YL]%( 0/او�/ 	� �:ل ,�'ا ANڈاوال ہ� �H ۔  

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

 ��V73 ہE� "f+ �) ، ہے ��	*�ے ��!ہ��رے و3" �ے   
 

 ����ے �34ے �:	+ $ے ٓا���رہ 	�� �� ے �ہ ُد/��34ے ِا$ے ���ٹAے د��4ے �� 0/او
ر	A3ے 	+ )�A�� S+ 	�  ٓاپ 0/ا 	+ �H�2ں 	���ں ہ#�ر. �H� '( %2�L ہ�,+ ہے ۔ 
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�ر 	'�ں Hے اور ٓاپ �ہ �3+ د���3ں Hے د���3ں Hے ����ں ��'Tُ %$+ �� ُا$ے را	وہ ُان 
�ے 	ے ��رے ��ت 	',� ہے �� درU�UL% ُاس 	+ 0/�% 	',ے ہ�ں ۔ ُاس 	+ '	 %[�YL

 در$% �Fر )' 0/�% 	'�� ہ+ ہے �[ ��رے ہc ��ت 	' �Nُے ہ�ں ۔ 
��Q,+ 	:م ہے ۔ �:	+ ��ں �ہ�ں ٓاج 	ے دن اب ہ  ِاس 7�ں رہ رہے  ہ#�رے �2ے �ہ�ں ا�

 ہ�ں 0	اہ ہ  7�ں +ے �	�� ِاس �� ا(��ن ر��5� ہے (� �ہ�ں ۔ 
 

 �� ��V73 ب�# :  
 >/ا2% 	ے دن 	� T'�5 ٓا�� ۔ 

 
اور وہ ��'ے ٓاHے راہ در$% 	'ے �H اور د���3 ��ں ا)Aے ر$�ل 	� ���43ں �H ۔ 1

 52�F c,ُ ے	 ]� /�ہ�ں >ہ/ 	� ر$�ل �[ ہ� ��Hہ� ں ا)A+ ہ��6 ��ں ٓا����د ہ� �H ۔ 0/او
" 	ےُ,c ٓارزو �A/ ہ� ٓا=ے �H رب ا��Iاج I'��,� ہے ۔   

 
�+ ہ��6 ��ں ٓا�� اور �# � +A(ع ,�3 �� ا� � /��ہ ر$�ل ���m� �AL #ہ د�Aے وا� ,�3 ۔ 0/او

�Rے اور ٓا0'. >ہ/ 	� ٓا���رہ 	�� ۔  
 

ے دن 	+ 	[ ��ں ,�ب ہے ؟ اور �5 ُاس 	� ]ہ�ر ہ� �H ,� 	�ن )' ُاس 	ے ٓا�ے 	۔ 2
اور وہ 	3ڑا رہ $�ے �H ؟ 	����ہ وہ ُ$�Aر 	+ ٓاگ اور ده��+ 	ے ���Kن 	+ ���A/ ہے ۔ 

�ے اور )�^ �K ف 	'�ے وا2ے 	+ ���A/ ��ٹ3ے �H اور �A+ �و. 	� $��ے �, �	 ./��N
�A/ )�^ 	'ے �H ,�	ہ وہ را$��Qز. $ے 0/او�/ 	ے ��Lر ہ/�ے �� +	 ./��N اور

�را��ں ۔ " H 
 

ہc �و. 	ے ��ٹے ہ�ں ۔ �و. 0/او�/ اب )�^ �Kف 	'�ے وا2ے 	ے �Fر )' ��ٹ�3 ہے 
 '	 +=�YK .ہ#�ر /�	�ہ( ,3ے ، اور ہc � �8 	ے �/ن ��ں 	�ہ( ُ�:=ے ��,ے ہ�ں ۔ 0/او

�ے ۔ ں را+5*�ز? +ے �0او�� �ے �s	ر ہ�(ے ��را��۔۔ رہ� ہے ,� 	ہ ہc 	�ہ( ۔ /�0/او
�2گ ا)A+ ز�/��Hں ��ں $ے ٓاگ 	� ��ہ' ���ل $��ے ہ�ں ۔ ا� � ا)Aے �2ے �34ے د	���3 	ہ 

�را��ں ۔ " �% ہ��ے د��A ِاس $ے ���1k 	ہ ۔۔۔ H ر ہ/�ے��L ے	 /�" را$��Qز. $ے 0/او  
 

��ہ 	� c�/T اور H �� � ا��ِم,5 �ہ�داہ اور �'و��c1  	� ہ/�ہ 0/او�/ 	� ) A/ ٓا=ے �H " ۔ 4�
 ز���ہ ��ں ۔ 

اور ��ں >/ا2% 	ے �2ے ,ہ#�رے �_د� ٓاو��d ۔ ۔۔۔؛ " ۔ 5  
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�را��ں �RHں ��A�'Tُں 0/او�/ 	� ) A/ ٓا,+ ہ�ں ۔ وہ H ف $ے'F +	 ں�Aہ�	ے 	�1 �� 	5 �
	ے �2ے ا)Aے ���Aد. ) ِاس �Tم(	�1 ��وں ^ ��Lت ��ں )3'ے �H اور 	�1 �� 	ے �2ے 

�1 ��وں ��ں $ے ِان �N_وں 	� ,�Qہ 	'�ے 	ے �2ے ��X'^ ہ� وہ 	و>/وں 	� �=ے �H ۔ 
�3�ے وا�2ں 	ے 0:ف اور ُا��ے 0:ف 	 c T +روں اور ��3ٹ�	وں اور �/'H۔ اور ��دو�H
�3+ �� �_دوروں 	� �_دور. 	'�ے �ہ�ں د��ے اور ���اوں اور ���#�ں )' $�c 	',ے اور 

� �I'وں 	+ Y1, �L+ 	',ے ہ�ں اور �4< $ے �ہ�ں ڈر,ے � ��H /kاہ ہ� �H رب ا��Iاج 
�ہ�ں ۔ 	����ہ I6'��,� ہے ۔  % �� c, ب�Uk� +A� 6 ہ�ں ِا$+ �2ے اے�/Q, � /���ں 0/او

�ہ�ں ���� ُ,c ا)Aے ��پ دا دا 	ے اا��م $ے ��'. ٓا=�( $ے �XA'ف رہے ۔ 7ہ�=ے۔  ���اور ُا  
 ۔ 

: )3' 0/او�/ 	ہ�� ہے   
 

 ُ,F .'�� c'ف ر��ع ہ� ,� ��ں ,#ہ�ر. F'ف ر��ع ہ���d رب ا��Iاج I'��,� ہے ۔ 
 

�� ہ�ں ، ِاس دور ��ں �ے 	�1 �� ��ں ��Q,+ 	:م ��ں ا� ے ہ+ ا�Y2ظ 	� ٓا,ے ہ�=ے ُ$�A ۔ 
ِاس وT% ِا$ے �ہ�ں �ہ دE2 � ہے 	�=+ �3+ دو$'ے ِا$ے ��ر ��ر ُ$( �Nُے ہ�ں ۔  !7�ں 

ہ ا1Hے ُ�#�1ں ��ں در$% ��ٹ��3 ہے ، $#�34 	ہ 	��ں  �� 	�� 0/او�/ ٓا���رہ 	' رہ� ,�3 ۔ �
۔ )ہc 	�=+ ��0ل �ہ�ں ر	�3ے ,3ے 	ہ ہc 0/او�/ 	� ٹ�3 رہے ,3ے( 	�� ا� � �ہ�ں   

 
c,ُ )��2 	ہ�ے ہ�ں ہc 	[ ��ت ��ں ر��ع ہ�ں ؟8۔	�� 	�=+ ٓاد�+ 0/او�/	� ٹd3ے �H ؟ )' 

�ے 	[ ��ت ��ں ُ,34ے ٹc,ُ �d3 �4< 	� ٹ�d3ے ہ�  cہ ہ	ہ�ے ہ� 	دہ ��+ اور ہ/�ہ  ؟اور 
�ے ��1ہ ,#�م �Tم �ے �34ے ٹ�d3 ۔ c,ُ ہ�� ��ں ۔ 9۔ )[ ُ,�k1� cن ہ�=ے 	��

 
�� ,�3 ٹ�3 '	 c� U, '( ر�F %$ے ��ں $ے � ے در�ہc 	�1 �� 0/او�/ 	� ُاس 	ے 0_ا

 رہے ہ�ں ۔ 
)�$ٹ' ) �Aے $ے ) روح 	+ �N_�ں ( ��ں 2ے ��H ) N'چ ( رو�� ��ں 0/او�/ �34ے 	�1 �� 

وہ �ہ% ,��3 ہ�ا ہے اور ��ر ,�3 اور �ہ% $�A� %Gد. 	' رہ� ,�3 ۔ �ہ ا� ے �d2 �� ے �'ا
�ے 	ے ��رے $�چ رہ� ہے ۔ '	 c�0 ' ��ٹ3ے	ٓا�2+ )��2+ ��ر  �	�3ں d�وہ�ں ٓاد�+ ا)A+ ٹ�

ا)A+ ��ہ�Aں 	� ا)A+ �����ں 	ے 	A/ه�ں )' ر	3ے ہ�=ے ��ٹ3ے �� ے ہ�=ے ,3ے اور 
� �1� +3� >E	 ہ	ے $�,<۔ ہ ہ� �� ے 	ر. �ہ% ٓارام و $��ن �	���g % )' ز +13E( ہ�ں�

 �3, ��d2 /A��/ہ �� >�Uب 	+ ��'( (	 ، ہ� رہ+ ,3+ ۔ اور ��ہ' ا� �ڑے ��gے )' ا�
ٓاد�+ 	��S 	' رہے ,3ے ، )'�/ے 	� ہ�ا ��ں ٹ3ہ'ے رہAے 	ے �2ے ، ��2(  ا(H اے ۔
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�ہ ہ� 5�?���ں �ے د���3 اور �ہ ٓا0' 	�ر N'چ ۔ =+ ُا�ہ�ں ا� � 	'�ے ��ں 	�=+ 	�����+ 
 	+ 	3ڑ. $ے ٹ�'ا�� $5 	ے د��A3ے 	ے �2ے۔ 

N'چ ا� ا� + �dہ ہے �� درU�UL% �/د 	',� ہے ۔ 	� ے ؟ ٓاپ د��< $��ے ہ�ں؟ 	�� 
، اور )3' 0/او�/ 	 �� �1	� N'چ 	� 0/او�/ 	� ٹAd3ے $ے ��ز رہAے 	+ P'ورت ہے 

��ں ا)A+ دہ " ��ں $ے ا� ے ہ� $��ے ہ�ں �� 	ہ�ے ہ�ں ،  ٓاپِاس �Tم 	� ,Q/�6 	'ے �H ۔ 
ٓاپ �ے ا� � �ہ�ں 	��اH' ٓاپ 	ے ُاس ا��Eرج �ے اپ 	+ دہ ��+ 	� " ��+ 	� د��� رہ� ہ�ں ۔

�ے �G?�ص 	�� ۔  /��ہ�ں 	�� �Aہ�ں 0/او c� U, ہ�ں� در$% �Fر )' ُا
���'H ، ے �2ے	+ دہ ��+ >#�رت  	ٓاپ  'Hوا 'Agڈ�A	 '�=ے �2ے د��ے ہ�ں م �� ا	ہ '��

�ہ�ں 	'ے �H ۔  6K�L '( ر�F ے	ہ� ، )3' 0/ا ِا$ے دہ ��+ 	ے �K'ف ا� " ُاس 
وہ ُان  �H�2ں�ے !" U�'Fہ �[ $ے ٓاپ �34ے دے $��ے ہ�ں �ہ ُان 	� د�Aے $ے ہے 

 ��رے ��ت 	' رہ� ہے �Aہ�ں ُاس �ے ,?��' ��ں �G?�ص 	�� ہے ۔ 
 

�3�ے  �:	+ 	ے $�,< ٓاHے �ڑه�ے ہ�=ےN +=�	 ہ وہ	+ در$% و�ہ �ہ ہے 	دہ ��+  ،
 وا�N +2_ 	ے $�,< 	�م 	' ��Nُ ہے ۔ 	�� ہc ُاس $ے �QX% ر	�3ے ہ�ں ؟

 
)�ر. دہ ��+ ذ�0'ہ �0�ہ ��ں �و ، ,�	ہ ��'ے 3H' ��ں �0را^ ہ� ۔۔۔ " ۔10  

 
ب 	��S ��'. �2ے ا" �ہ�ں ہc ِا ا�Q�Tس ��ں 	�1 �� 	ے �Fر )' ہ�ں ۔ 0/ا 	ہہ رہ� ہے ، 

)�#�=S $ے �ڑه 	' 	' و، ِا$ے در$% �Fر )' 	'و ، اور د���3 	ہ اH' ��ں ٓاپ 	� 
�ہ�ں د��� ۔  %	'� 

 
	�� ٓاپ 	�L +3Q'ان ہ�=ے 	ہ �/	�ر 	+ دو2% را$��Qز. 	ے ہ�,�3ں ��ں �ہ�ں )ہ�EA+ ؟ 

�ے را+5*�ز? +ے ��م ���� ہے  ��اب �ہ ہے  	ہ ،��<ً� را+�5 �ے b) 	� ��-�!�+$��T ۔ 
0/او�/ ! �Fر )' ، �ہ�ں 	�=+ را$% 	�1 �� �ہ�ں �� 0/ا 	+ دو %2	� c� U, 	',+ ہ� ۔۔۔۔ اب

�Q'دار �H�2ں 	+ ,:ش 	' رہ� ہے ��'I!  
 

اور ِا$+ $ے ��'ا ا���Xن 	'و رب ا��Iاج I'��,� ہے 	ہ ��ں ُ,c )' ٓا$#�ن 	ے در��Eں " 
)�س ُا$�ے �2ے �dہ �ہ رہے ۔  	� 	�2�3' �'	% �'$�,� ہ�ں 	ہ �ہ�ں �ہ�ں , 	ہ ,#ہ�رے

	� ڈا�ٹ���d اور وہ ,#ہ�ر. ز��( 	ے 6K�L 	� �'��د �ہ  اور ��ں ,#ہ�ر. F�0' ٹڈ.۔ 11
�ہ �3ڑ ��=ے �H  رب ا��Iاج I'��,� ہے ۔  �E	 63( �	 ں��	'ے H+ اور ,#ہ�رے ,�	 ��

��ہ ُ,c د�2 � �#�1% ہ� RHے رب ا۔ 12��	 +H ہ�ں	ر^ �Q� ��#,ُ ں���T 5$ اج اور�Iا�
" I'��,� ہے ۔   
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:  ٓا&�� ٓاواز  

0/او�/ I'��,� ہے ,#ہ�ر. ��,�ں ��'ے 0:ف �ہ% $G% ہ�ں ,� �c,ُ +3 	ہ�ے ہ� ہc " ۔ 13
�ے ,� 	ہ� 0/ا 	+ >�Qدت 	'�� >�Q ۔ 14�ے ,�'. �Y2�G% ��ں 	�� 	ہ� ؟  c,ُ ۔ رب ہے

6K�L � ��'	 c,�� ر��L اورُا$�ے ��" ہے ۔ ا��Iاج 	ے ا��Lم )' >6# 	'  
 

��ں �ے دہ " ہc اب �3+ �ہ�ں ا�Q�Tس ��ں ہ�ں ۔ ��ں �ے � ���Xں 	� 	ہ�ے ہ�=ے ُ$�A ہے ، 
�ہ% $ے د$�Q'دار ہ� RHے ، دو$'ے " ��+ 	+ 	��S 	+ اور ِاس �ے 	�م �ہ�ں 	�� ۔

ا�3+ , ��ر. ہ�ں 	����ہ وہ ا�#�ن ر	�3ے ہ�ں 	ہ �ہ در$% ہے ۔ ِاس 	+ ٓاواز ا� ے ہے 
�/ہ+ 	' ��Nُ ہ�ں ، 	�� ا� � �ہ�ں ؟)' �[ 	+ ��ں او�g�  

 
 �G% 	ہ�ے ہ�ں ۔ �'�'�'و�A/ ہ�,ے ہ�ں اور 0/ا 	� ��15۔" اور اب ہc ��'وروں ^ 

 ٓاز���ے )' �3+ رہ�=+ )�,ے ہ�ں ۔"
 

 +X� � +ں ا� ے �ہ�� ����� �ے ���Aد ہے وہ ُد'	 %�/0 +	 /��Aہ�ں �ے 	ہ� 	ہ 0/او
وہ ��'. � Q% ز��دہ �0 ش ہ�ں اور " 	ہہ رہے ہ�ں ، �H�2ں 	+ ,:ش 	' رہے ہ�ں اور 

�ے 	+ 	��S 	' رہ� ہ�ں ۔'	 %�/0 +	 /���2( )3' �ہ 	ہ�+ ہے 	ہ �'�' " ��ں 0/او
اور 0/ا 	� ٓاز���ے )' ۔۔۔۔ ",',�5 )�,ے ہ�ں ۔ �ہ' �Lل 0/او�/ 	� �:ل �ہ�ں د	��H ���3 ہے 

�ہ وہ ہ�ں �� 	ہ�ے ہ�ں 	ہ 0/او�/ ے ؟ 	�ن 0/او�/ 	� ٓاز�� رہ� ہ "�3+ رہ�=+ )�,ے ہ�ں ۔
	�� �ہ �ہ�' �ہ�ں 	ہ وہ �� 0/او�/ 	+ ٓاز��ش 	',ے ہ�ں وہ 	+ 0/�% 	'�� �ے ���Aد ہے ۔ 

 رہ�=+ )�,ے ہ�ں ؟
 
 

�@[ د(@��ے �۔۔۔:  
�ے ����ہ ہ� 	' ُ$�A او ر ُا��ے " ۔:16 /�,5 0/ا,'$�ں �ے ٓا)[ ��ں �d�YH 	+ اور 0/او

اور ُا$�ے ��م 	� ��د 	',ے ,3ے ُا$�ے ��Lر ��د �Hر 	�  �2ے �� 0/او�/ $ے ڈر,ے
"د��H �3�2 '�I ۔   

 
�ے ِا$ے د���3 اور ُان 	+  �0او�� +ے ڈر�ے ہ�ں وہ �� /���ر. ر	�3ے ہ�ں اور 0/او

F'ف �ڑه� اور ��P+ ��ں ُان 	� ��د 	�� اور ُان 	ے �2ے 	E< ��� ، (�د ��ر? �� د�51 ُان 
�ے�7�ں ُا+ے دو$'ے ا�Y2ظ ر ُاس 	ے ��م 	� ��د 	',ے ,3ے ۔ �� ُاس $ے ڈر,ے او �ے 
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0/او�/ ا)Aے 	:م 	� ِان ٓا0'. ا��م ��ں  �	 #�	 ل ُ&@� ��� ۔�-� &�, �	 ٓاY@�رہ ������� 
 �ہ% $�دہ F'ح )�را 	' رہ� ہے ۔ 

 
رب ا��Iاج I'��,� ہے 	ہ ُاس روز وہ ��'ے �2گ ��1ہ ��1ہ ��' . �0ص �%��1 " 17

" ں ُان )' ا� � رc�L ہ���d �� � ��پ ا)Aے �d��/0ر ��ٹے )' ہ�,� ہے ۔ہ��dے اور ��  
 

��ں 0/او�/  27۔  9: 21وہ روز 	�� � ہے �5 0/ا ُا�ہ�ں ا)�A� %��1� +A=ے �H ؟ ����Yہ 
�'ہ 	+ ُد2ہ( 	ے ��رے ��ت 	',� ہے ، �'ہ 	+ ���. 	ے ��رے ۔ �� 	ہ �ے داغ 	�1 �� ہے 

�ہ' 	ے �Fر )' ا��رہ 	',� ہے اور ِاس �ہ' 	� ا� �ہ�ں 0/او�/ ُد2ہ( 	+ F'ف ۔  ا�
�ے �34ے رو��  199���Q' ۔ �Lا2ہ )�S 	',� ہے 	ے �Fر )' "�0,�ن"  وہ /���ں 0/او

!��ں د	���3 	ہ وہ اب ا)�A� %��1� +A رہ� ہے   
 

اور وہ �34ے روح ��ں � �ڑے اور او�Eے )ہ�ڑ )' 2ے ��H ااور �ہِ' �U/س :" 10
ُاس ��ں 0/ا 	� �:ل ,�3 اور  ۔11$#�ن )' $ے 0/ا 	ے )�س ُا,',ے  د	���3 ۔�'و��c1 	� ٓا

�ہ��% Ak� '3�( +�#�T+ ُاس �5g 	+ $+ ,3+ �� ��1ر 	+ F'ح ��Yف ہ� ۔ "  #N +�$ُا 
 

11۔  10:  ���21�Yہ   
 

ٓا��ت ��ں د��ے RHے ہ�ں ۔ وہ دن �5 0/او�/  20اور  �T19#�+ )�3'وں 	� ِا$+ ��ب 	+ 
�ہ' ا)Aے ہ� c�Z< ,� ہے ، ُاس� �	ے داغ ُد2ہ( � +A(ا /�'وں 	� ��A� %��1,� ہے �5 0/او

!�ہ اب ہے 	� ، )�^ �'و��c1 	� ۔   
 

 
 �:	+ 	ے ا�Q�Tس 	+ F'ف وا)[ ��,ے ہ�=ے ۔۔۔ 

 
رب ا��Iاج I'��,� ہے 	ہ ُاس روز وہ ��'ے �2گ ��1ہ ��1ہ ��' . �0ص �%��1 " 17

" c�L ہ���d �� � ��پ ا)Aے �d��/0ر ��ٹے )' ہ�,� ہے ۔ہ��dے اور ��ں ُان )' ا� � ر  
 

ٓا�% 	� دہ'ا�� 	����ہ �ہ ُان 	ے ��رے ��ت 	',+ ہے �Aہ�ں 0/او�/ ��ز ر	��3  ��17ں �ے 
دو$'ے �Y2ظ ��ں وہ ُان 	� ا� � " وہ ہ�ں �� ُاس 	+ 0/�% 	',ے ہ�ں ۔" ہے �� 	ہ ، 

 >E	 5$ �3ے �ہ	' رہے ہ�ں ۔ ��د ر	ہ�ں ��ہ�ں 	',� �� درU�UL% ُاس 	+ 0/�% 
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�را��ں 	ے ��رے ہ�ں ۔ اH' ٓاپ ُا$ے ٹ�3 رہے ہ�ں ��A�U ٓاپ ُاس H ں�����'Tُ ز. $ے�Q�$را
�ہ�ں 	' رہے ہ�ں ۔  %�/0 +	 

 
,c,ُ 5 ر��ع �و Hے اور �Kدق اور �'�' ��ں اور 0/ا 	+ >�Qدت 	'�ے وا2ے اور :" 18

�ہ 	'�ے وا2ے ��ں ا����ز 	'وHے ۔  "  
 

�% �Kدق اور �'�' 	ے در���ن I'ق 	� >��ں 	',+ ہے ۔ ہc �ہ�ں ��4ت 	ے ��رے ٓا 18
�G} �� �/	�ر. وا2ے 	�م 	',� ہے ُا$ے �'�' 	ہ� ��H ہے ��ت �ہ�ں 	' رہے ہ�ں ۔  ا�

�'�'. >#6 	' $��� ہے ۔  {G���4ت ���Iہ  اN'Hہ �� �ہ�ں وہ �ہ�ں ��YXظ ہے ۔ا�
���ں��'Tُ %$را��(ہ 3*	ل ���� 7ُ;@) ��م ہے �ہ ہ  �0ا  	� رد 	',� ہے ۔ ��=6Q 	� 0/ا ,#�م 

ہ#�ر. راہ�ں 	� �/A2ے 	ے �2ے �ہ 6�g�ُ  �ے ��-	ں �	 /!g ہ���	ں 7�ں +	�5Zے رہے۔
 	�م ہے ۔ 

 
  3۔  3: �:	+ 

�ے اور )�^ �K ف 	'�ے وا2ے 	+ ���A/ ��ٹ3ے �H اور �A+ �و. 	� �, �	 ./��N اور وہ "
�A/ )�^ 	'ے �H ,�	ہ وہ را$��Qز. $ے 0/او�/ 	ے ��Lر ہ/�ے �� +	 ./��N ے اور��$

�را��ں ۔ "H 
 

 	�� ں ,��� ���� اور )�^ �Kف 	�� ���� ؟
 

�را��ں۔H ر ہ/�ے��L ے	 /� ۔۔۔۔,�	ہ ہc ( 	�ہ( ) را$��Qز. $ے 0/او
 

�ہ وہ �ہ�ں � ے ُاس �ے 	�1 �� 	ہ� �[ 	� ,�1k )� �ں 	ے $�,< ہے �� 	ہ $G% ہے ۔ 
�1 �� ��ں �1Nے ہ�ں �� 0/او�/ 	ے )� �ں 	� را$��Qز. $ے $m'د 	' رہے ہ�ں اH' ٓا پ 	

 �H ہ�ں ہ�� 6�g�ُ +3� 6�2�� ے �2ے	1ے  !، �ہ ٓاپ R � ے	1+ �/Q, اور ���ہ ُا$ے �QTل 	'
ا)A+ ُ)'ا�+ راہ�ں $ے 3Nٹ��رہ )��ے 	ے �2ے �� 	ہ 6�g�ُ ہے  	ے $�,< �',�و 	'�� ہے ۔

�ے �j M�� �6�ف � !��� ہے ِا+� � ��!��� ا+n5��ل �  
 
 

�F۔
7�ں �ے &���? �ے efY �	 د(@�� ، �x1ت 7�ں #ے  
  

)	+ �3' )�ر.  16۔  12:  33اور T_L+ ا�6  4:  8رو���ں (   
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),s�v ہ��� ( رات 	ے ا� �ZA' ��ں 2000-14-8  

 ��ں ا� I��P% 	+ ��_ )' ا)Aے $��Aے ا$ٹ�� )'
ا� ٓاد�+� ۔ ا� �QA' 	� ر	3ے ہ�=ے ��ٹ�3 ہ�ا ,3   
اور اK:ح دے رہ� ,�3 	ہ �2گ�QA' )' 	3ڑا ,�3    
،0/او�/ 	� دہ ��+ �ہ د�Aے $ے ٹ�3 �ہ�ں رہے ہ�ں    
�ہ% $+ و��ہ�ت 	+ ��A )' ، اور �ہ 	ہ ِاس 5$   
	 >E	� �1k, 0/او�/ 	ے $�,< در$% رو�ے ��ں   
��'. ,��ہ دو ۔۔۔ �3 )3' ُاس  _�� +�I��P	F +'ف )1ٹ� �ہ�ں ��ں ��ٹ�3 ہ�ا ,ہ��� ہے ۔  

 'QA� �� ، ��	 اور دو$'ا /�Y$ �ڑے ٓاد���ں $ے ُاس )�1ٹ �Iرم 	+ F'ف �=+ RH+ ، ا�
 ، ��H �3N�( ں ٓاد���ں $ے��اب " 	+ ���5 ا� دو$'ے 	ے $�,< �� رہے ,3ے ۔ دو

�ے 	ہ� وہ �ہ�ں " ہ#�ں 	�� 	'�� ہے؟ {G�دو��ں �ے 	ہ� 	ہ وہ �ہ�ں ����ے او ر 	�2ے 
��)3' ٓا0' 	�ر دو��ں �ے � 'QA	� �3Nڑ د�� ۔ � ، دو اور ,�( �',Qہ ُاس �ے ا� � 	ہ� ۔ ��

�F ، ا� اور �ڑا T/ ٓاور �G} ٓا�� ،
�*�س �ہ<ے اور �x1ت 7�ں #ے  �� ?���&  +	 ]�
�/. 	ے ,�ج ر	3ے ہ�=ے ,3ے�N '( '$ ے	3+ ، اور ُاس , +$ +	 ./��N .ڑ#N  ا$ٹ��

N '( 'QA� ۔ )' دا60 ہ�ا اور ��H :  
�'و ع 	+ ۔ ُاس  ����ں �ے ٓارزو �A/. $ے ُاس 	+ F'ف د���3 �� ے ُاس �ے ��ت 	'

	�� ٓاپ �ے ��Y اور  ��ں ����� ہ�ں 	ہ 	�� 	'�� ہے، ہc ِا$ے د	�3=�ں Hے ۔" �ے 	ہ� ، 
 %k�'���ن ( �T ( ۔؟ �A$ُ ہ�ں�	E< �2گ اب ا$ٹ�� )' $� ده� 	ے دا60 ہ� 	ے ��ڑ�ے 	� 

�� ,�3 � ے ���ن 	�� XK �� �3, ��H% ��ب رہے ,3ے اور '	 ����� ,�3 	ہ ُا�ہ�ں �� )��
��ن دو��ں ا	ٹ�3ں 	� ��� ,�3 ۔�T ے اور��� ے ہ+ ��ں ِاس �ZA' $ے ��ہ' ��6 رہ� ,�3  ہ�

ٓا$�ن 	�� ہے �ہ 	ہ�A " �ہ�ں � �ع �ے 	ہ�، )  5: ��9+ (  ��روح اU2/س �ے �34ے 	:م د
" � �ہ 	ہ�A 	ہ ُا,< اور 6N )3' ؟	ہ ,�'ے �AHہ ��kف ہ�=ے �  

 �A3ے >ہ/ ُاٹR���ن 	� ,�ڑ�� ہے ۔ ��ں �3+ $�چ رہ� ,�3 	ہ �T ���34ے ��د ,�3 	ہ �AHہ 	'
 	ے ��Eے ہ�,ے ہ�=ے ُا$ے ہ#�رے د�2ں )' ا)Aے ٓا=�( اور I'��ن A3�2ے ,3ے ۔ 

 
ہ ��+ ، ��ں �ZA' اور ��P+ 	ے ,4'�ے $ے ����� ,�3 	ہ روح اU2/س 	� ہ#�رے �2ے د

 �1k�� ے $ے��/. 	+ F'ح )�^ �Kف 	�ے ���N اور  )����T ، �Yا ہ#�رے �2ے ا�
�ے 	ے �2ے وا��kTت اور �N �1Iرٹ 	� ا$�k#�ل 	'�� ,�3 ۔ '3� ����ں ��د. ,?��' ��ں ر

�zUے )' �ہ�ں ����� 	ہ 	� ے اور 	�� رو�#� ہ��� ,�3 ۔  �34ے 	E< ��0ل �ہ�ں �ہ�ں ا�
�A ,�3 �� 0/ا �ے �34ے د	���3 ۔ �34ے ��U( ہے 	ہ ٓاپ �3+ ُاس $ے دور ہٹ�34ے 

 ہ��dے ۔ 
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�/. 	� ,U� �1k/$�ں�ے )�^ �Kف 	�ے ���ے 	ے $�,< ہے ۔ ٓاپ �U/س 	ے )�^ �N
 �Kف 	�ے ���ے 	ے ,?��' 	ے L?ے 	� د���3ں Hے ۔ 

 
  9:  13ز	'��ہ 

�/. 	+ F'ح �Kفاور ��ں ِاس ,ہ�=+ 	� ٓاگ ��ں ڈا�2' " �N   �d��ے 	+  اور	'و�$
 �d�۔ وہ �4< $ے د>� 	'�ں Hے اور ��ں ُان 	+ ُ$�Aں �H اور $��ے 	+ F'ح F'ح ,�و

,�و��d ۔ وہ �4< $ے د>� 	'�ں Hے اور ��ں ُان 	+ ُ$�H�A ۔ ��ں 	ہ�ں �H �ہ ��'ے �2گ 
" 0/او�/ ہ+ ہ#�را 0/ا ہے ۔  اور وہ 	ہ�ں Hے ہ�ں  

 
�U/$�( 	ے 0/او�/ 	+ ٓاگ ��ں ,�=ے روح اU2/س 	+ ���5 $ے �ہ�ں )�S 	' دہ ,?��' 

�[ F'ح 0/او�/ روح اور دل 	:م  ��ں �ہ+ U�'Fہ 	�ر ہے ۔ ���ے 	� >��ں 	',+ ہے 
�+ اور ���Tں 	ے $�,< �',�و 	',� ہے ۔ �0د ) �H�2 /A ں 	ے $�,< 	ے $�,< ���T '��?,

	ے ُاس 	+ � 5 �� �34ے �ے داغ 	�1 �� 	+ ا� I'ق �Z'�ے 	� �S�( +3 	',+ ہے 
 �3, ��H ���3	 ں $ے�H�2 /k� ے	ں۔ ُاس ��  ��	ے ,4'�ہ �� ے ��ں ٓاپ 	ے $�,< ���ٹAے 

�ے 	ے �Fر )' ��ر 	',ے وا� ہ�ں ، �#���ن اور ���Qں )' �T %Tو >E	 �A(ے ا���ں 
�ہ+ ہے �� ِا$�� ,�1k 0/او�/ 	+ راہ�ں 	� A3��$ے 	ے $�,< ہے ۔ ہ�=ے Kَ'ف 	�� ۔ 

��	 ُا�ہ	ں �ے �0او�� �ے 3	ا��[ ��  ��ب ��د��ہ�ں 	ے �Fر )' 	�� ۔��د��ہ�ں �ے 	+ ا�
 ��@�۔/	ر و 0	ص ���ے ہ	�ے �0او�� �� راہ	ں �	 +  

 
19۔  18:  17ا$��Av ء   

اور �5 وہ ,Az1$ %ِG% )' ��1س 	'ے ,� ُاس �'�k% 	+ �� �و. 	�ہ�Aں 	ے )�س " 
�6U ا)Aے �2ے ا� 	��ب ��ں ُا,�ر 2ے ۔  ُا$ے ا)Aے )�س ر	3ے  اور  اور وہرہے H+ ا�

 %k�'�ا)A+ $�ر. >#' ُا$�� )ڑه� 	'ے ,�	ہ وہ 0/او�/ ا)Aے 0/ا 	� �0ف ����A اور ُاس 
" اور ٓا=�( 	+ $5 ��,�ں )' >6# 	'�� $��3ے ۔   

 
�ے ہ#�ں �N �1Iرٹ $ے �'و ع 	',ے ہ�=ے  /�	ZA� ]( >E' د�Aے 	ے �2ے ، 0/او

ُ) 6	�I+ )' ا� �2ڑ. 	� ، �X'اب �#� )6 ,�3 ۔ 	ہ �ہ�ں ٓاگ ) 	+ �N_�ں  روح( د	���3 
ُ	�gدہ ,�3 اور ِاس H'وہ 	ے ا�[ ہ+ وT% ��ں >�Qر 	'�ے 	ے �2ے �ہ% ���Qط ,�3 ۔ 

�ہ ,?��' $�دہ F'ح 	ہ�+ ہے �2ڑ. 	� �A� 51z ٹ'. ,X� ، �3'اب 	� �51z >ہ/ ,�3 ۔ 
ا� � �A/ �/ن 	+  	ہ ٓاپ ٓاگ ��ں $ے H_ر �ہ�ں $��ے اH' ٓاپ >ہ/ )' c=�T رہ�ے ہ�ں

اب ��ں ُاس 	� ارادہ ہے 	ہ $�را H'وہ ٓاگ ��ں ہ��ے 	ے ���' ِا$ے >�Qر 	'ے ۔ ���A/ ۔ 
�Q'دار. $ے و$�1ے $ے ہ� �H اور ��'I � ہ ا�	ہ�ں  �����ں ( � �8 	ے ,�( دا��ں ���g�
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 ( �H ں ہ��� .'P�L '�� +	 ہے ۔ ��Nُ �3�$ رے وہ ہ#�ں�� )� ، 1ے ��ں��k� ��2( ِاس
واL/ " �� ا� ا� �2ڑ. 	ے ُ)6 	� ) روح 	+ �N_�ں ( روح اU2/س �ے �34ے د	���3 

{G��ے 	ے �2ے ٓاگ 	ے " �� 	ے �2ے ,�3 �[ �ے ہ�1ے )��+ 	� دو$'ے 	��ے ,
�ے در���ن ہ�,ے ہ�=ے >�Qر 	�� ۔  �ہ ِاس و�ہ $ے ,�3 	����ہ ُاس H'وہ ��ں $ے ا�
ا �ے ُا$ے $����3 اور 	'�ے 	ے �2ے 	ہ� ,�3 ۔ �� 0/0/او�/ $ے ا)A� �Aہ )�3' ��2 ,�3   

 
�ے  {G�	+ )�'و. 	' رہ+ ,3+ " روح 	+ �N_وں " دہ ��+ د�A� �A/ 	' د�� ,�3 اور ِاس 

�ے ��F +?Gر )' �G} �+ 	� دہ ��+ 	ے ��رے $����3 ۔ /��� ے ٓاپ �ے ،  0/او
>�رت )�3ٹ )' زا=/ ، زا=/ ،  0/او�/ �ہ% $�دہ F' ح ���ن 	',� ہے 	ہ ،" �����ں 

�+ و�ہ 	� )�,+ ہے ۔�Lے �2ے رو	 �	 +���Hہ�  
�ے دو��رہ ُاس 	ے $�,<  /�	ے ا��/ا=+ �ہ��Aں ��ں  ��2000ں �',�و 	�� اور 01999/او

��ہ ��	 �A(+ اور وا)[ ا	ے ,��ہ �وہ دہ ��+ د�Aے $ے د$�Q'دار ہ� �Nُ+ ,3+ ۔ ُاس 
 T'ض ����Nُ ۔ 

 
00/15/2  

�ے 	ے >#6 )' ، 0/او�/ ا1H+ د>�=�ہ ��ٹ �A	F +'ف وا)[ ا)Aے T'ض 	+ ادا='	 +d�
ُان �H�2ں 	� ر	�3ے ہ�=ے �� ُاس 	ے )13Eے L?ے $ے ���1k �ہ% $+ �N_وں 	� د>� 

�ے �34ے ����� 	ہ ٓا0' 	�ر ، ُاس ��ٹ �A	F +'ف ��H ۔ 	'�ے $ے  /� ",��ہ د�ں " 0/او
3Eے ہٹ�3 اور ُاس  5$	E< ��ں�� T/م )��� �G} �+ 	ے �2ے د>� 	ے �'وع )' ,�3 ۔ 

اور �X� ./1 �س 	�� 	ہ �� 0/او�/ �Nہ�� ,�3 اور 	' رہ� رو�#� ہ� رہ� ,�3 	� د���3 �� 
 ,�3 ۔ 

 +� {G�	� �YL]% 	ے �2ے ,?��' ��ں دا60 ہ��� ,�3 وہ ِا$ے وا�A� 8P رہ� ,�3 	ہ 
�ں ���6 ��ں د����Nُ �3 ,�3 ۔ ��ں �ے ِاس �ZA' 	� �ہ 1998د+�*�  �25 ے وہ �34ے 

 	�� ,� 	ہ ٓاپ 	+ ��د دہ��+ 	� ,�زہ دم 	�� ��$�ے ۔ 
 

��H ���4�2 #'ے ��ں	ہ ,3+ ۔  �34ے d� �ہ ا� �ڑ. �dہ �� ٓارام 	'�ے 	ے �2ے ا�
�A/ ,�3 ۔ �� +	 cٓاڈ��ٹ�ر� ,3+ ، �� ا� �2ڑ. 	ے I'ش او ر د��اروں 	ے $�,< ا�

 5��H�2 ں 	ے دروازے �ہ�ں ، ے ۔ د��ار ��ں �ہ% $ے دروازے ,3�#�ل �g' ق 	+ ��
��6 	ے دروازے ,3ے ��1ہ ہ' c4L 	ے  6�z� � ر اور�	�N �ًQ�'U, �	 ے د��ار��Aہ�ں 

ُا�ہ�ں ��	�<ے �� �jف ا(�  ۔$5 دروازے �A/ ,3ے Iٹ , ڈه�� ہ�ا ,�3 ۔  16۔  15
�ZA' ��ں ، �34ے د	���3 	�� 	ہ 	�1 �� ��ں !b)�mہ �-���� m	ر �� ا��ر +ے ��� 
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ِاس �dہ 	+ $5 $ے �L'ان ُ	( ! �AAہ�ں ����ے ,3ے 	ہ 	#'ہ 	ہ�ں و��د ر	��3 ہے ارا	
�ے �	�� 3��" ُ&@��ے �� �dورت �ہ�ں ��� ۔ � �N_ �ہ 	ہ (ہ�ں رہ<ے �ے 

 
�ے  +� {G��'وع 	�� �� 0/او�/ �Nہ�� ,�3 	ہ وہ 	'ے ۔ )3'  ��ُاس ��ں ا)�A 	'دار ادا 	'

ہ��ے 	ے '	% �1+ ���1( وہ �1/ ہ+ XK_ا ��ں ُا$ے ِاس 	ے �k/ 0/او�/ 	+ F'ف $ے �
� ے ُاس �ے ٓاپ �2ے �1/ وہ�ں ٓا=+ ، �ہ�ں 0/او�/ ٓاپ 	� A1Nے 	ے �2ے �3Nڑ د��� ہے ۔ 

�'وع 	�� ُاس $ے �� وہ 	' رہ+ ,3+ 	� $����3 ,�3 ۔  �A1ے ُا$ے ده���، �� ے ہ+ ُاس 
�'وع 	' د�� ، ا� � 	ہ�ے ہ� �Aہ د��=ے 	ہ 0/او�/ ُا$ے ��� رہ�,�3 ُاس �ے دو��رہ دہ ��+ 

	ہ �ہ ��6�2 ٹ�3 ,�3 ۔  ��'. ���. اور ��ں A� '�I/ ہ�=ے ، 	����ہ ہ م ����ے ,3ے 	ہ 
 5�0/او�/ دہ ��+ ادا 	'�ے 	+ �Q#2=+ 	ے ��رے ��ں �ہ�ں $��3=ے �H ، اور دو$'. ��

 ُ�ڑے �H اور ُا��ں 	ہے �H 	ہ دہ ��+ �ہ 	'�� ٹ�3 ہے ۔ 
�ے �ہ� �	 ُاس �ے �G7ے +@��(� ��� ۔  ا(� دn1ہ �0ا �ے��G7ے ُاس 7�ں &!<ے �ے 

7�ں ���5� ��� ُاس �� F!x7 ��� �ہ وہ 7��ے +��r ِاس #�رے دو#�رہ #���و ���� �ہ�ں &�ہ5� 
۔ ���   

 
�ہ ہ#�ں �G} �+ 	ے )�س د>�=�ہ ��ٹ�A ��ں 2ے ٓا�� ، 	����ہ ��'. ���. ہ#�gہ ُا$ے 

	',+ ,3+ ۔  ا� � 	'�ے 	ے �2ے 1K�Lہ اI_ا=+  
  

�ہ�ں $ے ��ں K'ف �N �1Iرٹ 	ے L?�ں 	� )�S 	'و��d اور وL�P% 	'و��d �� ے 
 ��ں ِاس 	ے $�,< ��1N ہ�ں ۔ 

 
00-1-8  

�/. 	ے ,�' ِاس �A ٹ'. 	ے �dہ�Qن �ے�G} �+ 	ے �2ے د>� 	',ے ہ�=ے �N  ُاڑ,ے �	
 ہ�=ے اور �G} �+ 	ے $' )' �d2ے ہ�=ے د���3 ۔ 

 
�#�ء=H/A+ 	',� ہے  ,�' >:��+ �Fر )' +���ن �T ح'F ہ�ں ِاس���ن 	ے ��رے �T .۔ �ہ�د

�ے 	ے ��رے $��Nے ہ�ں ۔ $��Nے �� ے ہ�N�$ cے ہ�ں ۔ :N '( ے ہ/فA(ا �	وہ ,�' 
�ہ�g� �	 >���ے ��ں ��	�م ہ�,ے ہ�ں ، ,� وہ ا)Q,'� +1dہ ��6 	+ ٓا�d2 ے��g��ے  اH' وہ �d2

�ے 	� ��م ہے ۔ 0/ا ہ#�ں '	 �	 _�N + 	 ن���T ے 2ے	',ے ہ�ں ۔ُان 	ز �	ہ �'��, '(
�� ُاس 	+ راہ�ں 	 + �2ے 	E< 	',+ ہ�ں ۔ � 5	 �N +_ 	ے �ANو 	ے ��رے 	ہ�� ہے 

�� ن ��Eے �ہ�ں ہ�ں ، وہ 	ہہ رہے ہ�,ے ہ�ں 	ہ وہ در$% �T ہ وہ	ہ�ے ہ�ں 	 +X� �
�� �Nہ�ے ہ�'	 >E	 +ہ�ں ہ�ں ۔ وہ وہ�ں �� وہ 	'�� U�'Fے $ے �N_�ں 	'�ے 	ے ��Eے 
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��ن ,�ڑ,ے ہ�ں ، �� ےے 	ہ دہ ��+ 	� �Nہ�ے ہ�ں ۔ �T ے	0/ا  cہ �5 ہ	ہ ہے � }$
��ن ، ہc ُاس 	ے ��Eے ہ�,ے ہ�ں ، ُان 	+ $_ا 	ے ��Eے ، اور ُد�#( 	ے �2ے 	3ُ: �T

�ہ�د��ں �ے �'� %k	� 1Hے ���d2 اور )�2[ �ے 	ہ� 	ہ ہ#�ں � ���Xں �Nرہ ہ�,ے ہ�ں ۔ 
��T '( ر�F ے	ہ�ے ۔ �N ��'	 c=�T �	 ن�  

 
  31:  3رو���ں 

 " c=�T �	 %k�'��ہ�ں ��1ہ  _H '',ے ؟ ہ	ہ�ں � 6F�� ا�#�ن $ے �	 %k�'� cہ ��	 ](
 ر	�3ے ہ�ں ۔ 

 
�/. 	� ,�3 اور �ہ ا� ا��رہ ,�3 	ہ 0/او�/ 	E< 	'ے �H ، ُاس �G} �+ 	� ِاس �N '�,

��ن 	ے ���K ^�( �1kف 	'ے �H ۔�T 
 

00-14-8  
�/. 	ے �G}" ن ہے �5 0/ا �ے �34ے �ہ د�N " ���3	د �	۔ ٓاپ ِاس ��رے )ہ1ے ہ+ 

��ں ����� ہ�ں 	ہ 	�� 	'�� ہے ، ہc ِا$ے �� )' " $ے )ڑه �Nُے ہ�ں ۔ ُاس �ے 	ہ� ، 
��ن ( 	�� ٓاپ �ے ��Y اور �'�k%  ۔ر	�3ں Hے ۔ �T ( ۔؟ �A$ُ ہ�ں�	E< �2گ 	ے ��ڑ�ے 	� 

�� ,�3 � رہے ,3ے اور اب ا$ٹ�� )' $� ده� 	ے دا60 ہ'	 ����� ,�3 	ہ ُا�ہ�ں �� )��
��ن دو��ں ا	ٹ�3ں 	� ��� ,�3 ۔�T ے اور� � ے ���ن 	�� XK �� �3, ��H% ��ب ہ�

 
�� ,�3 �� 	ہ �N �1Iرٹ " روح 	+ �N_وں " وہ  5$	E< �� ��ں 	' $��� ,�3 '	 �Z��	� ا

 +3, ���ول 	'Q� ف ,��ہ'F +	 ں ,�3 اور ُاس��F .ر )' ہ� رہ� ,�3 ۔ �� ��د�  
 
 

�ے ��'ے $�,< �',�و 	�� وہ ُاس 	+ $H/�4A+ ,3+ �� 0/او�/ �34ے �3�$  ]� )�$ :Hا
�ے 	ے �2ے ٓاپ 	ے $�,< ���ٹ�� ہ�ں ۔ '	 6K�L �	 '��?, رہ� ,�3 ۔ ��ں ِا$ے 

 
00-1-9  

 ��H ں�� c� �2�	 �3ے ,3ے��ں	ر �	 ��وہ�ں �2گ �g ��ں )' ۔ �ہ�ں وہ ا� ,�4ر,+ 
3ے ہ�=ے ,3ے اور �2گ I'ش )' ��,AE�� ، ]3ے اور 	E< 	ہAے 	ے $�,< 6N )3' ��ٹ

�2گ $�ر. �dہ ، ا� ,'�% 	ے �Fر )' ,�4ر,+ �� 	� �ہ�' ,g'�8 ہ��� ,3+ رہے ,3ے 
�� 	� �ہ ا� �ہ�' �dہ �ہ�ں ,�N �� +3ر Iٹ �Q#2 ,�3 ۔ I'ش )' )' ��3'ے ہ�=ے ,3ے ۔ 
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 c� �23, +�3	�1  رk, ے	 +=��H +	 + ��2( �ہ �H�2ں 	ے ا	ٹ�3 ہ��ے 	ے �2ے ا�
 	� ��Uم ,�3 ۔ Y�'ڑے ��3'ے ہ�=ے ,3ے ، ٹm	 ڑے �3+ ,3ے ۔ �ہ�ںm	 ے	 ./��N ہ�ں�  

، �� ِا$ے �3N,� ، ُا�ہ�ں �1/. $ے 	�ٹ د�� ���� ,�3 ۔ اH' 	�=+ ا)Aے ��زوں 	� و)�ں ر	��3 
�4 #ے 	ے دهڑے 	ے $�,< �� اور ��#6 ��ں ����� ,�3 	ہ �ہ ��زوں 	� 	�ٹ $��� ہے ، 

ا)( 	+ �YL]% 	ے �2ے ِاس 	mڑے 	+ ده�ت ��ں ����� ,�3 	ہ 	�=+ �3+ 	ہ �ہ% ,�_ ,�3 ۔ 
�3�ے 	ے �k/ �� ے ��ں او)' 	ے $�,< 	�ٹ� �ہ�ں �� $��� ,�3 ۔ E� '( ے وا2ے�'	 c� U,

�ہ�ں �ہ ]�ہ' ,�3 	ہ �2گ ���ZA' ��ں ���ن 	' ��Nُ ہ�ں ، ِاس )' ��ر 	',ے ہ�=ے ۔  6�2
�ہ�ں �Nہ�� ,�3 : ��ٹ ( ����ے ,3ے 	ہ �ہ�ں z0'ہ ����د ہے ۔  ���� ��ں �ے ��ں ا� � 	'

۔ ) �ZA'��ں 	��   
ِاس �ZA' ��ں )� S	 '��?, +RH +	H/�4A$ ++ 	� د��< $��ے ہ�ں ٓاپ ��'ا ��0ل ہے 	ہ 

 �c ِاس 	��2	����ہ ��ں �ے 	�c� �2 ��ں ُد2ہ( 	ے 	mڑوں 	� د���3 ، ��ں ����� ,�3 	ہ ۔ 
� ے �ہ ,?��' )��N S_وں ��ں $ے ا� ��ں �2گ 0/او�/ 	ے �2گ ، 	�1 �� ,3ے ۔ 

�U?�ن اور ��ت ٓا $��+ ہے ۔ 	',+ ہے ہ 	ہ 	�A+ �1/. $ے  %U�UL ہ� _�N .'$دو ا�
��ں �3+ ِاس �ZA' $ے ����� ,�3 	ہ ��ں 0/ا 	ے �2گ ِاس z0'ے $ے ٓا�Hہ �ہ�ں ,3ے ۔ 	ہ 

�d����ے �34ے ِاس  ِا$ے �ہ�ں �� /��/. 	ے �G}" 	� ے 0/او�N " ل�#k�$ے �2ے ا	
�� ,�3 ۔ '	 

 
00-5-9  

	� ے ِاس ��Uم ��ٹ�A ��ں ��ں H'وہ 	� ����ے 	ے �2ے��H 	ہ ُان 	+ ُ	'$��ں 	ے د>�=�ہ 
' 10ا�{ او��E اور  �10ہ ا� 	3ڑا ہ��ے وا� ��Uم ,�Q�'U, �� �3ً  )' 	3ڑے ہ��� ہے ۔ 

�ے ُان 	� وہ�ں ��ٹA3ے 	ے �2ے 	ہ�ں �ہ�ں ُا�ہ�ں �ے $��N 	ہ ُا�ہ�ں ��ں ,�3 ۔ ' P10'ب 
ہc $5 )�1ٹ �Iرم )' ��ٹA3ے 	ے �2ے RHے اور 0/ا �ے ۔ ِاس 2�L% ��ں ��ٹ�N �A3ہ�ے 

��' ��ں ��ٹA3ے 	ے �2ے 	ہ� ۔ ُ �ے وہ�ں �34ے $��Aے ا� cوہ�ں ��ٹ3ے ,3ے ہ cہ ہ�Q�
وہ �'ا��c ,3ے ۔ ہ�1ے ��1ے ر�� 	ے ، ��رش 	ے zT'وں 	� H',ے ہ�=ے د���3 ��2( 

�/. 	ے $ے ,3ے ۔�N رے�A	 ے	3ے �[ , /A�ہc  واP< )�3' ۔ �ہ ٓا� � 	ے zT'ے 	+ ��
�/. 	ے �G} ِا$ے �ہ�ں ����ے ,3ے ��2( 0/ا ہ#�ں ُاس 	ے �2ے ,��ر 	' رہ� ,�3 �N ��

�S ٓا� �وں 	ے zT'ے 	+ ��6 	ے zT' ے ہ#�رے اL �$�ت 	� )	ے $�,< ہ��� ,�3 ۔ 
 ���/. 	ے �G} 	ے �2ے رو�#� ہ��N �� �	 ف $ے ُان'F +	 /�	',ے ,3ے اور 0/او

�ے >,�3 ۔  /���' ��ں ��ٹ�3 ہ�ا ,�3 0/او ��ں 	�� 	��ں ��ں وہ�ں ��ٹ�3 ,�3 ۔ �� ے ��ں ا�
ُا$ے �4< ��ں 	 + F'ح H'وہ 	ے )[ �ZA' 	ے $�,< �YL]% 	ے ,YXے 	� ا$�k#�ل 

�� ,�3 ۔ '	 
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00-8-10  
�/. $ے ر�� 	�� ��H ,�3 ۔ ,#�م � �ڑ. k1Tہ �A/. )' ��ر 	' رہ� ,�3 ا��ں �N '( ]�

دا10ے 	ے �#� ,�3ں ۔  ب��3Nں ، �� ز��( 	+ F' ف ٓا,+ ہ�=+ د	�3=+ د��+ ,�3ں ، �X'ا
�/. 	ے �Aے ہ�=ے ,3ے ۔ وز�+ ,3ے �2ے دروازے �N ر ,3+ ۔ اور_H 6��T���ہ �dہ 

X� �� _�N '��3ں اور ہN اب دار'X� /�'اب �#� ,3+ >ہ/ 	+ �#�=H/A+ 	',+ ,�3ں ۔ 0/او
 $�دہ F'ح ہ#�رے �2ے ,?��' ��A رہ� ,�3 ۔ 

�ے ا)�3N +A,+ ��ں ا� �Hڑهے )' ��ر 	�� اور ٓا0'  +� {G�ا	���' 	ے و$� ��ں 
	� ڈا	ڑ $ے ُ�:�Tت 	� )'وH'ام ����A ۔  30	�ر   

 
00-29-10  

 {G� +RH چ'N +�	 6K�L �	 :م	ط �Q�� ۔ اور ��  
 

�Q'دار. ، )" روح 	+ �N_�ں ( ��'I وت ، ���وت ، ���وت ۔��� ،، �H ٹ+ ��ں ُ,#ہ�ں ���وں��
�Q'دار. ، ٓاپ �ے ا)Aے دل ��ں 	ہ� ، ��'I ، .دار'Q���'I ' ے $ےU�'F ےA(ں ِا$ے ا��

 +d��ہ �ہ% ٓا$�ن �ے ، �ہ% ' ۔ اور �+ ہ�ں ، ٓاپ �ے 	�� ۔ ��2( ��ں ُ,#ہ�ں 	ہ�� ہ�ں ،' 	'و
��'. �QX% ,#ہ�رے 'اc,ُ 'H ِا$ے ��'. F'ح 	'وH+ ۔ ٓارام دہ ، را$�ہ �ہ% ہ#�ار ہے 

�2ے ز��دہ اور �A�U+ ہے ، ��'. ٓا پ 	ے �2ے �0اہS ہ� H+ 	ہ ٓاپ ��'ے )�3Eے ٓا=�ں ۔ 
��'. �0اہS ہ� H+ 	ہ ٓاپ ��'ے )�3Eے ٓا=�ں ۔ او ،  ��ں ده��6 رہ� ہ�ں اور ٓاپ ��'. 

:3E( �A(ا +A(ف ا'F ہ ��ڑ رہے ہ�ں ۔?L  ، ہ�� ہ�ں	ں �� )ف ُ�ڑ�ے ۔ ' ��2'F .'��
 ��ں ُ,c $ے �QX% ر	��3 ہ�ں ۔�" ��'. F'ف �ڑو ��'. ��ٹ+ ، 	����ہ �ے   

 
00-30-10  

 '	 )�U� )��2 +3, وہ�ں _�N +=�	 ہ	 ��	ہ � )�U� �	 اور ِاس ��	ہ A=�k� �	 ے ُاس�ڈا	ڑ 
م 	� ��ڈول ����A ۔ 	� ��#� H'ا A�231ے 	ے �2ے ُا�ہ�ں �ے   

 
00-231-10  

�ے ��#� H'ام 	'ا�� اور ُا�ہ�ں �ے �ڑ. ��H/�2+ 	� د���3 ۔ ُا�ہ�ں �ے اة$ے �����  +� {G�
�ے د>�=�ہ ��ٹ�A ��ں  +� {G��ے 	+ P'ورت ,3+ ۔ '	 %[�YL .+ �ڑ	ہ ُا$ے ِاس 	

، ��	 6K�L �	 :م	اور ِاس  +RH  "�3	 ے$ +���'I ��2ے ,3ے دروازے �Aہ�ں ُاس �ے 
�Q'دار ,3+ �/و�ہ/ �A �خ 	'�ے 	ے �2ے ,3+ ۔��'I ے وہ �  

 
00-1-11  �`>7 :  
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 �/ہ+ 	' رہ� ,�3 ، �� 	ہ 3Hٹ�Aں ,�g�) $��Aےاور )�3Eے ( ��ں زرد. ��=6 دا��ں 	+ 
��ں ( $ے ُاس �G} �+ )' ,3ے ،ُاس 	+ دا=�ں ���5 ا)'�ٹ�A ��_ )' ر	�3ے ہ�=ے ۔ 

	 +� {G��Aے 	ے ��رے )��3N �� ے ��ں  ے ��رے�ے 0/او�/ $ے ِاس �� �	 +=�E$
 �3, /A� '�I ے ��رے	ے Aہ د��K'ف ا� �N_ � ے ��ں د��< ) ُاس $ے �_�/ دہ ��+ 

$��� ,�3 �ہ زرد. ��=6 داغ 	� �51z ِاس �N_ 	� ا���ن ,�3 	ہ وہ  0/او�/ 	ے $�,< >ہ/ 
 ��ں ,3+ اور �ہ اب دا��ں ��ں �/ل ��Nُ ,�3 ۔ 

 
00-2-11  

{G�ا� >�م )�gہ وار $'�( $ے ���) + 	� ر	�A3 ,�3 )��2 $'�( ُاس )' اA(ے �+  
ڈا	ڑ �[ �ے ���) + 	� ��2 ُا$ے ��U( ,�3 	ہ �ہ 	� ' ��ڈول 	ے ����z 	�م �ہ 	' $�� ۔ 

��'. ���. اور ��ں �ے ��ت ,�3 اور ِا$ے �k/ ازاں ٓا���رہ 	�� ��H �ہ ا$ٹ�� ,�( )' ,�3 ۔ 
{G� cہ ہ	5 � +	 %�N  رہے ,3ے '	 S��ے ��ں �ہ% ���Qط ہ��ے 	+ 	���� �	 +�

	ہ ��ں واkTہ A� '�I/ ہ�ں ُاس ��ں �ے ُا$ے ����� �� �g�ُ:ت 	+ F'ف �ڑه رہ+ ,3+ ۔ 
�G} �+ 	� د��ار 	3ڑ. 	'�� ,U�UL ، +3+ 	ے �2ے � ے ��ں �ے رات ��ں )��� ,�3 ۔ 

�ے ِاس ��رے �ہ% 	E< 	ہ� �� وہ 	' رہ+ cہ 'Hا ، %[�YL  ��	 س� X� ے ُ�'ا�,3+ ۔ ��ں 
، �� ے ��ں �ے ِاس 	� �0	ہ 	�EA�3 	ہ ��ں ا� � 	'�ے ��ں ��	�م ہ� ��H �� �34ے 	'�ے 

 	+ P'ورت ,3+ ۔ 
 

00-8-11  
�ے ُاس 	+  ]� ��	 6K�L �	 :م	ف $ے 'F ے$ /���ں �ے رات 	ے �ZA' ��ں 0/او

ں �ہ�'  ��$�F c ر )' �0 	� اH' ٓاپ ُا�ہ�"  :�YL]% 	+ � ے ��ں 4#$< �ہ�ں $�� ,�3 
و ہ $m'د 	',ے ہ�ں ، وہ )�6H ہ� ��=�ں Hے ۔ اH' ٓاپ ُا�ہ�mں ِا$ے ُ�'ے ��$c ��ں د�ں Hے 

 �0ش ہ��dے ، اN'Hہ �T#% ا� �� + ہے ۔ 
 

00-9-11  
�/.  �Q�2ہ �G} �+ $:=+ 	' رہ+ ,3+ ُاس �ے ,�Q�'U $�ڑهے �N ے	:=+ 	دہ �g	ُ }�ا

�/. 	� )�� ,�3 ۔ �ہ	ے ��Aڈ 	� د���3 ۔ �N ِاس $ے �34ے ��U( ,�3 	ہ ِاس �ں ہ' ا� )' ا�
�/. 	ے ٓاد�+ 	ے $�,< ,�3 �N �1k, �	 ٹ3ے ���ن	ا �	ن ���T �	 �Y�اور)'وH'ام �[ �ے 

 	�� ۔ 
 

 ��H �,ر�H %T+ �� ے و	وع '� ����ہ ��ں �ے �G} �+ 	ے ��رے دو��رہ د>� 	'��	
,�3 ُاس 	ے �2ے �� درU�UL% رو�#� ہ� رہ� ,�3 ۔ ��ں �_�/ $#34/ار. 	+ ,:ش 	' رہ�   
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18  �*7	�00  

اور ��ں �ے )�3Eے 	+ F'ف ا� ��ں �ہ�ں �G} �+ 	ے )[ �ZA' )' ��ر 	' رہ� ,�3 
 .'3N  �3د�� �	 �	 %��H ے��% 	� 	�3N :3ُڑ,ے ا�{ 	�ٹ د��  8/1	c از	c ِاس �H
�ے 	A/هے 	ے او)' دا=�ں �[ زc0 ہ' F'ف $ے ُ$'خ ہ� ��H ا�{ 	3: ۔  8/1ہ�=ے 

�% 	� �3Nڑ د�� ,�3 ۔ �H ے	5 )ٹ3ے ��ہ 	:م 	+ �3' )�ر. ,3+ ۔ ��  
 

 �T�212 :47 ،48  
 

�ے ا)Aے ��2 	+ �'P+ ��ن 2+ اور ,��ر. �ہ 	+ �ہ ُاس 	+ "  ]� '	��اور وہ 
�ے �ہ ��ن 	'��ر 	�3�ے 	ے  ]� 'd� ۔ �H �3=ے	ہ% ��ر � ��	6 #< �Iے ��ا	 +P'�

وہ ,�3ڑ. ��ر 	�3=ے �H اور � ے �ہ% د�� ُاس $ے �ہ% 51F 	�� ��=ے �H اور 	�م 	�ے 
" � ے �ہ% $����H �m ہے ُاس $ے ز��دہ 51F 	'�ں Hے ۔  

 
 {G�ِان ا�Q�T$�ت ��ں در$% ��ٹ��3 ہے ۔ 	��ں ا� 	�ڑا ؟ ��ں �ہ�ں ����� م ��2( �34ے 

�Q'دار. 	� 3��$��'I +	 +� {G� �	 >E	 5$ ہ ِاس	۔ ُا��/ ہے  ��H ��2 ے �2ے	ے A  
 

21 �*7	�00  
,�3 ُاس 	� ر$�ہ A1�ُ/ َ��ں �G} �+ 	+ ز�/H+ 	ے ر$�ے )' ��ر 	' رہ� ,�3 ۔ �ZA' ��ں 

�N �1Iرٹ ��ں ، ہc ِاس 	� او�E+ $ڑ^ ( اور )3' �ہ ��Eے 	+ F'ف ٓا�� اور �ہ% ��Eے 
ZA' 	� ُا2ٹ� �34ے �) 	ے �Fر )' �Lا2ہ )�S 	',ے ہ�ں ، او��E را$�ہ اور ���E ر$�ہ 

 ��H ���3	�3 ۔ د, ��ِا$ے دو ��ر 	�� اور �ہ ُا$ے ��Eے ر$�ے $ے A1�ُ/ ر$�ے 	+ F'ف �4�2
 ��H ��H ���3	ہ ِا$ے دو ��ر د��0/او�/ �X�� /1'^ 	' ے�H ، ِاس 	� �51z ہے 	ہ اور 	��

 �� �1/ وہ 	'ے �H �� وہ 	'�ے 	ے �2ے >��ں 	' ��Nُ ہے ۔ 
��'. ,YXے 	� ا$�k#�ل >��ں 	'�� ہے �� 0/ا �ے �34ے �ہ ��'ا �#�ن ہے 	ہ ُا$ے 

)' �H�2ں 	ے )[ �ZA' 	�  9-5-00	ہ �34ے ِاس �A ٹ'. ��ں 	'�ے 	ے �2ے ����� 
 د���A3 ,�3 ۔ 

 
 
 

00-21-11  



 87

 +RH ں�� �Aد>�=�ہ ��ٹ +� {G� �Y2 3ے ِاسE�( ےA(ے ُا$ے ا�اور $�Yرش 	'�ے وا2ے 
 " ./A ( ے 3�2ے ہ�" �0دA��$ ےA(ا �	ُاس )' ,�3 ، =ے )��� ۔  /�ُا$ے $�Y/ ��دل $�,< 0/او

�� �Nہ رہ� ,�3 '	 S�( ے $�,< ۔	ے Aٹ�ا� � 	ہ� ��H ,�3 	ہ ��Y$ {G/ ��دل ��ں ��Y اور ��
,�3ڑا �� ُد�#( ُاس 	ے�2ے ر	��3 ,�3 ۔ 	� ُاس $ے ٓا�Hہ ہ��ے 	+ P'ورت ,3+ �+ 

�ے 	ے �2ے ، $��2ں 6QT 0/ا �ے �34ے ����� '	 %L�Pہ و	 /A ( ے �0د � +� {G�
���Tں 	ے $�,< 	:م �[ F'ح 0/او�/ �0د ) A/ روح  $ے 3Nڑا�ے 	+ P'ورت ,3+ ۔ 

روح ہ#�رے �/ن ��ں $���% 	',+ ہے �ہ Tہ' 	� ��ے 	+ ���A/ ہے ۔ ��ں �',�و 	',� ہے 
7�ں ٓاپ �	 #5� +@5� ہ	ں �ہ �	ڑے (� ۔ اور ��k او�T ت �ہ ہ#�را �/ن ہ�,+ ہے  ]@��

 efY ��	ہ �� �->��	Y" ا(� اور �� و�ہ +ے ��� " 0	د �-<�?" #� �ے �-  7�ں �
�� ��ں �ے )ہ1ے ہ+ د���3 	ہ �G} �+ 0/ا 	� �0ف ر	��3 ہے  ��<�ے �� 7��<� ���۔

	+ �Kرِت �Lل 	� )�ڑ,ے ہ�=ے �G} �+ 	+ دہ ��+ )ہ1ے 	3+ و��د �ہ�ں ر	��3 ,�3 ۔ 
ا)Aے 	#�=ے ہ�=ے 1Kِے 	� دے 	ے $�,< اور اراوہ را$�ے )' ,3+ ُاس �ے 	ہ� 	ہ ، 

�ہ�ں 	' $��� ,�3 	ہ وہ درU�UL% در$% ر���رڈ 	� ر	�3+ ,3+ ر	�3+ ,3+ ۔  )�U� ں��
 +=�Q#2 +	 %Tہ و��اور ِاس F'ح وہ ُاس �ے د ہ ��+ ادا �ہ�ں 	+ ,3+ 	+ و�ہ $ے 	��

ے $�د 	+ ُا$��ں �ہ �3+ ����� ,�3 	ہ ��ء�6 	ے ����z ، ز�/H+ � ' 	' رہ+ ,3+ ۔ 
دو��رہ ��ت  اور ُاس 	+ 2�L% ��رے ��ں �ے �G} �+ 	ے ��رے�U'وض ہ��� ,�3 ۔ 

�'وع 	+ ��  روح اU2/س �ے �34ے �A/ر�ہ ذ�6 د�� ۔	'
 

00-14-21  ]�+ :  
وہ ��Eے ��ٹ3ے ہ�=ے  ۔ ��ں د ہ ��+ 	ے ��رے دو ��Aد. 	'�ے وا�2ں $ے )�N< رہ� ,�3 

اH' ُا$ے �3Nڑ�� 	3ڑا ہ�ا $�ٹ )ہAے ہ�=ے ,�3  �0	 �'. او�+ُان ��ں $ے ا� ,3ے ۔ 
�ہ�ں 	',� ,�3 �� ��ں 	ہہ رہ� ,�3۔ ُاس �ے 	ہ� ، 	����ہ ,�3  /A ( ا �#�ن ہے " وہ ُا$ے'��

��2( )3' ��ں �ے ��ں �ے ,�3ڑ. د�' 	ے �2ے ��ت �ہ 	+ " 	ہ 0/ا ہ' �N_ 	' $��� ہے ۔
�+ 0/ا ہے ۔ ��'اا�#�ن ہے 	ہ وہ 	' $��� ہے ،" ٓا0' 	�ر 	ہ� ، ���T ��ں دہ " ��2( وہ ا�

��ہ ��ں ����� ,�3 	ہ �ہ در$% ,�3 ۔ ��+ 	ے��رے ��ت 	'�� ��ر. رہ� ��	  
�ہ ز��A+ $�چ ,3+ ۔ ��  ً�Q2	� �51z ز��A+ ہے اور ِاس �1��kے ��ں ) �0	 �'.( �'اون 

 +� {G�$ے ا)A+ دہ ��+ �ZA' ��'ے )ہAAے 	ے $�,< �'وع ہ�ا ، �ہ ����ے ہ�=ے 	ہ 
۔���1k 0/او�/ 	ے �L ��ں �ہ�ں ہ�ں   

�ہ�ں  +3� >E	 51z� �	 %��  را$��Qز. ا� >#6 ہے ، �ہ�ں , 	ہ اH' وہ ا3Nے ہ�ں ۔ 
 	ہ , 5� ��H ��	 ہ�ں� >E	 ہ�ں ��,� ،۔ اور�0/او�/ دو��رہ ��'. F'ف �ڑه� ۔ �ہ 	��   

 
00-17-12 �`>7 :  
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 )�� ]�2�( ٓاپ "  ��'ے )�س ا� � 	ہ�ے ہ�=ے ٓا��) �[ 	ے )�س ہ���3ر �ہ�ں ,�3 (  ا�
�� ��(ں �ے ؟� r��+ ش �ےX ں �ے ، ٓاپ)�� ��� r��+ ے�  -� "  

�+ �N_ ُاس 	ے $�,< ��ں F�0' �0اہ رہ� ۔ ���T .ر��$% ��ں ا +��Lہ �ہ رو	�3 , �����ں ��
، ��ں �G} �+ 	ے $�,< اور ُاس  5$	E< 	ے $�,< �� 0/ا �ے �34ے ���3�$ ,�3 ,3+ 
�ٹ� �� 0/ا�34ے رات ��ں رو�� ��ں د	�3 رہ� ,�3 	�� �� �	 'ZA� >,�$ ے	ا$ے اوُرس  ،

��ں �ے ُاس 	ے $�,< وL�P% 	',ے ہ�=ے ��ے ا3Nے U�'Fے $ے ��ں 	' $��� ,�3 ۔ 
 ُاس ^ T'ض 	+ ادا=d+ 	ے ��رے ��ت 	+ ۔ 

�ے ُاس رات �34ے �Iن 	��  +� {G��ے ُا$ے �0	ہ د� /�� �34ے ���,ے ہ�=ے 	ہ 0/او
ہے۔ ��ں �ے $��N 	ہ �ہ �ہ�' ,�3 اور �L'ان ,�3 	ہ 	�A+ ز��دہ ہ#�ں �/د 	'�� ,3+ ۔ �ہ 

وT% ��'ے  ��P+ $ے ٓا,� ہے 	ہ 0/او�/ 	� ��'ے $�,< 	 + 	� �ہ% ز��دہ د�Aے 	ے 
�ہ 	 +  _�N	� ��1kم �2ے �',� و 	'�� ,�3 ، 	ہ ��ں ُاس 	+ ٓاگ ��ں �/ا10% 	' رہ� ,�3 ۔ 

��ں �ے ِا$ے �G} �+ 	ے $�,< ���ٹ� ، ُاس �ے ِا$ے 6�g �34#$ ,3+ ۔ 	'�ے 	ے �2ے ُ�
اور ����+ ,3+ 	ہ ہ#�ں ِاس 	ے $�,< �A1N ہے ۔ وH %T_ر,� ��H اور روح اU2/س �ے )3' 

 ��'ے $�,< ا$�1ب ���ن 	�� ۔ 
 

00-24-12  �`>7:  
	ے  ُ	'$��ں)) �ہ�ں ہA� c ٹ'. 	ے �Fر )' ��1ے ہ�ں( ہc �ے ٓارا=d� Sہ )' ,3ے 

 ٓادهے دا=�'ے )' ��ر 	',ے ہ�=ے ، �� ے وہ ہ�ں ۔ دو ُ	'$��ں ��=5 ,�3ں اور اور ا�
ہ#�ں " وہ�ں ُ	'$+ ر	< رہ� ,�3 ۔ ُا�ہ�ں �ے 	ہ� ، �G} وہ�ں �'وع ہ��ے $ے )ہ1ے 

�ہ �ZA' �34ے )'��gن 	' " دا=�'ہ )�را 	'�ے 	ے �2ے ِان ُ	'$��ں 	+ P'ورت ہے ۔
�ں $ے ا� 	� cHُ ہ� ���� �ہ�ں �13E( +� {G+ ��ٹ�A ��ں رہ� ,�3 	����ہ ُ	'$��ں �

�ہ �G[ ُاس ُ	'$+ 	� وا)[ ر	< رہ� ,�3 ۔ ��ٹ�3 ,�3 ۔   
 

)روح �� &�,(ں (  00-24-12  
��د. 	'�ے 	ے ��رے �0اب 	� ر	��3 ,�3 ��'ے �2ے ����1kم ،  +� {G�۔   

 
) روح �� &�,(ں ( 7<`�  00-26-12  

��ں دو ُ$Aہ'. >�ر,�ں 	ے � �ZA' )' ��ر 	' رہ� ,�3۔ ��ں ��Eے I'ش )' ا)Aے �2ے ا
$�,< ,�3 ، ُان 	ے )�3Eے ر��dAے ہ�=ے ۔ �ہ�ں I'ش 	ے �ہ% �ڑے ��ڑ ,3ے ۔ �� �2ڑ. 

I'ش 	+ �dہ 	3ڑے ہ��ے 	ے �2ے �ہ �ہ% او�Eے ,3ے اور 	ے �Aے ہ�=ے ,3ے ۔ 
E< رو�#� ہ��ے 	ے ہ#�رے در���ن 	دو$'. �dہ ٓاپ 	� )�ٹ 	ے ��A1N 6 ,�3 ۔ �ہ' �Lل ، 

�ے 	ے �2ے '	 �3E�( �	 34ے ُان� ، +RH +1N ��2 اور �	ڑ. �H ے��k/ دو >�ر,�ں 
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وہ وہ�ں �� رہ+ ,�3ں �ہ�ں ُان 	ے �3Nڑے ہ�=ے اور ُان 	ے $�,< ہ��ے 	+ 	��S ��ں ۔ 
��ں ����� ,�3 	ہ �34ے ُا�ہ�ں �A�2 �� ./1ے 	+ P'ورت ,3+۔ �2ے �Hڑ. �4�2�� ٓا$�ن ,�3 ۔ 

�� ��'ے ��ں �ے دو ده�ر. ,�1ار د��3+ دو��رہ ُا�ہ�ں 1K�Iے $ے د��< رہ� ,�3 ۔ ��ں 
اور ا�/ه�'ا )�3Eے ہ� ��H ، ِا$ے د و ده�ر. ,�1ار 	ے )�س �ہ�ں ٓا�� ہ�,< ��ں د	�3=+ د. 

 ا� ے ��=5 ہ� RH+ �� ے �ہ ]�ہ' ہ�=+ ,3+ ، ُا$+ X#2ے ا�/ه�'ے �ے ,�3 ۔ ��N�1ار ا,
۔ �ہ وہ�ں ,�3  ے �4< $ے دور ہ�ا �� ے �ہ )ہ1ے ��'. F'ف ٓا�� ,�3 ا)A+ $#% �/2+ ، ا�

��ں �ے )3' ُان ا�/ه�' Nہ'وں 	� د���3 �� $�ر. �5 �34ے ِاس 	+ P'ورت ,3+ ۔ 
 �� ��:Nِ '( ے دران اور ��ں ُان د و >�ر,�ں	ڑ��ں 	رہے ,3ے ُان  '	 'Y$ '( ہd�

�� �ہ�' ہے �Hڑ. ��ں ,�3ں ، ا� � 	ہ�ے ہ�=ے 	ہ ، ُان 	ے �2'	 �Z���� ے ُا�ہ�ں ��'. ے ا
�'وع 	�� ، �L'ان ہ�,ے ہ�=ے 	ہ �ہ% د�' ہ� �Nُ+ ,3+ ۔ P'ورت ,d+۔  �AdAے ر����ں 

� �ع � �8 ،۔ ُد2ہ� ، وہ ہ#�gہ 	ے �2ے ز�/ہ ہے ۔ : ��ں ِاس �H% 	ے $�,< ُاٹ�3  
 

�ے 	ے �2ے '	 %L�Pو : %�H ے ��رے	ے �gہ 	ے اور ُاس 	ے ہ#�� �ع 	ے ُد2ہ� ہ�
 %�H ے ��رے	ے Aہ رہ/�� �ع ا)A+ " �4< ��ں � � ہ�ا ,�3، ا� � 	ہ�ے ہ�=ے 	ہ ،  �2ے ز

���. 	+ �YL]% 	' $��� ہے ، ُاس 	+ �YL]% 	',ے ہ�=ے ، L )��2'ا���ر 	+ �ہ�ں ۔ 
�ے 	+ � ے ��ں 	'�� �Nہ�� , �3	�H " ( +ڑ.( ��5 '	 +3� >E	 ، +	 ے�	 + �dہ ��

�/ه�' Nہ'ے �Iر. ��ت 	+ �#�=H/A+ 	',ے ,3ے اور ُا�ہ�ں �ے ا�#�=H/A+ 	',+ ,3+ ۔ 
 ، �3, ����� ��ت 	+ �34ے ُاس �Kف د��ار 	+ ��د د�=+ �[ ��رے 	�=+ �ہ�ں ��

دو ده�ر. ,�1ار 0/ 	� ز�/ہ 	:م ہے �� 0/ا 	� و>/ہ ہے �� ہ#�ں ُد�#( $ے ده#�+ ,3+ ۔ 
�ے 	ے �2ے ہے ، �E� cہ 'H�3ے اdہ�ں ٹ���ں ِاس �ZA' ��ں  ۔ )  11۔ 9: 3 �:	+( ُا$ے 

�2ں وا2+ >�ر,�ں اور وہ دو $Aہ'ے ���34ے P'ورت ہ�,+ �YL]' 	� ر	��3 ,�3 �5 
�ہ�ں ر	�3+ ,�3ں۔ 

��' . ���. او ر ��ں �ے �I?1ہ 	�� �N_وں 	� �_�/ ا� ے ہ+ ���ے ِاس �ZA' 	ے $�,<  
EA�3	 ہ	ے �0�اور ��ں ��1 �ہ�ں ,�ں 	� �51z � ��ں�4��� ,�3 	ہ ُان دو >�ر�ہ�ں د��A ۔ ��ں 

�G} �+ 	ے )�س RHے اور )��� 	ہ ُاس �ے ,�3ڑے $ے )� ے 6K�L ]�H ,�3 ۔  cہ
۔ ��ں ����� ,�3 	ہ ُ$Aہ'ے ���2ں وا2+ >�رت �G} �+ اور ُاس 	'�ے 	ے �2ے د�ے ہ�ں 

�+ ر��$% ��ں ��ا ز 	ہ �[ 	ے $�,< ہc ��ں �ے وL�P% 	+ 	+ ��ٹ+ ,3+ ۔ �Lِاس رو
 '	 S�( ورت ,3+ رہے ,3ے'P +	 ے�,�	ہ �ہ 0/او�/ ۔ ہ#�ں ُاس 	ے T'ض 	� وا)[ 	'

�+ �Fر )' ہ� ��=ے ���T ے �2ے	)�را  �	:م 	ے A(ےاور ا'	 S�	ہ وہ ���zن 	+ $'ز
اH' ٓاپ ُا$ے �ہ�ں �ہ >ہ/ 	+ �N_ ہے ، �ہ�ں 0/ا 	ہ�� ہے 	ہ وہ ٓاپ 	� ��E=ے �H 	'ے ۔ 

، ,� وہ ا)L �A?ہ )�را 	'ے �H ۔ �ر )' 	',ے ہ�ں اH' ٓا پ ا)L �A?ہ در$% Fٹ�d3ے ۔ 
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�[ ��ں ہ#�ں �A1N ہے �ہ ُاس 	� 	:م ہے ! 0/ا ا� �ن �ہ�ں ہے ، وہ ��3ٹ �ہ�ں ��ل $��� 
��ن ہے �T ہ +�دہ ہے ! ، �ہ)!  

، ہc ٓا0' 	�ر F�0' �0اہ )� �ں 	ے $�,< ��'. ، ��'. ���. اور �G} �+ 	ے در���ن 
�ے 	ے��Nُ �	 ض'T ے	�3 ۔ ��ں �2ے ٓا=ے  ُاس 	ے ��ں ر��ے ِا$ے 0/ا 	ے 0_ا c۔ ہ

 'H�3 �� ا, ���$ '	 /�ُا$ے T'ض وا)[ 	'�ے 	ے X#2ے �L'ان ہ� رہ� ,�3 	ہ 	� ے 0/او
�� ,�3 ۔ '	 �#�ا� �Iر. ,Q/�1+ �[ )' ��ں �ے ��ر 	�� 	ہ ��ں �ے 	 + ,Q/�1+ 	� رو

 T د�ے ، ِاس '	 /A� ےA3د�� '[�A� ے	ر,�ں �K +	 ت�� {G�c 	ے �Aہ�ں ��ں �ے 
 �+ 	ے ��رے آٓپ 	ے $�,< ���ٹے ,3ے۔ 

 
01-2-1  

د>�=�ہ ��ٹ�A رو�#� ہ�=+ اور ِاس �A ڑ. 	ے �dہ�Qن �ے �G} �+ 	ے $' 	� د���3 
�� ے 	 + ����ر 	ے �Eے 	',ے ہ�ں ۔ �G} �+ اور ��ل ,�+ $ے �ڑه رہے ,3ے 

 +3, +�Nُ �3	 �	 ے ز�'ِ  ���ہ ���2ںA(3+اQ(ے �2ے ��,+  اور وہ ا	42ے �k� ج:< ,
، �ہ ����ے ہ�=ے 	� ��ل 	:م ��ں ُاس وT% ��ں �L'ان ہ�ا �� ِاس 	� �51z ,�3 ,3+ ۔ 

�#�=H/A+ 	',ے ہ�ں ۔  +	 _�N + 	 
 

01-6-1  
�G} �+ 	+ �ڑ. ��ٹ+ �ے ��ر 	�� 	ہ �G} �+ 	ے $' 	ے ��ل ُاس 	ے $' )' 

��ہ �Nر ہ�Yے )ہ1ے , 	 + دو��ہ'ہ ٓا رہے ہ�ں اور ا� � ہ��ے 	� ��Tس �ہ��	 ��H ��	 ں�
�G} �+ ا�3+ , وہ�ں ,3+ اور ز��دہ A�2ے 	ے �2ے ,3+ ( �ے 	�#��	� �3Nڑ د�� ,�3 (  

��ں �ے � +� {G	k, +#�6 	+ ؟�#� 2ہ�ا �Tا��( ، ٓا=�( ، �� 0/ا 	ے 	:م 	ے 
 

T_L33 :12+ ا�6   
	ہ �Kدق 	+ K/اT% ُا$�+  اے ٓاد�_اد ا)�T +Aم 	ے I'ز�/وں $ے ��ں 	ہہِاس �2ے " 

�'ارت �5 وہ ُاس $ے ��ز ٓا=ے ,�  +	 '�'��z0 	�ر. 	ے دن ُا$ے �ہ ��E=ے H+ اور 
�ہ ہ� H+ اور �Kدق ��AH 5ہ 	'ے ,� ا)K +A/اT% 	ے $5Q $ے  5Q$ �	 ے�'H ُا$�ے

 �H ہ رہ $�ے��'وع 	�� ( ۔ز�/ہ  �Ad3ٹ �	ے 0/ا � +� {G��5 ��ں �Kدق $ے  13 )
 �H ہ�ں	ہ ُ,	ہ رہے/�	ے �/ 	'دار. 	'ے ,�  �H اH' وہ ا)K +A/اT% )' ,��ہ 	' � ��A�U ز

��+ را$��Qز. 	ے ا>#�ل ( ُا$�+ K/اT% 	ے 	�م I'ا��ش ہ� ��=�ں Hے_H +	 +� {G�
اور وہ ُاس �/ 	'دار. 	ے $5Q $ے �� ُاس �ے 	+ �'ے �H  ) $ے 	�=+ I'ق �ہ�ں )ڑ,� 

اور وہ+ اH' وہ ا)Aے �AHہ $ے ��ز ٓا=ے  ے �Hاور �5 �'�' $ے 	ہ�ں ,� ��A�U �'۔ 14۔ 
اور �� اH' وہ �'�' H' و وا)[ 	' دے ۔ 15 ) �G} �+ ( ۔ 	'ے �� ��=_ اور روا ہے
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 +H/��ے ا)T �A'ض وا)[ دے د�� ) اور ز +� {G�ُاس �ے �2ٹ ��2 ہے وا)[ دے دے( 
	ے ٓا=�( )' 1Nے اور ��را$�+ �ہ 	'ے ,� وہ ��A�U ز�/ہ رہے �H ۔ وہ �ہ�ں �'ے �H ۔ 16۔ 

�� �AHہ ُاس �ے 	�ے ہ�ں ُاس 	ے 0:ف �X �ب �ہ ہ��dے ۔ ُاس �ے وہ+ 	�� �� ��=_ و 
 روا ہے ۔ وہ ��A�U ز�/ہ رہے �H ۔ " 

 
 +��+  –H'�(، �ے )+ ، د. ا�ٹ' Q< ، 6Q=�� '�A�2'ا����–  'g1Q( ) �ا�d'�_. ، ہ�Aڈر. 	�

، �ے H'�( 	+ ا��زت 	ے $�,< ۔1985، 	�)+ را=ٹ  1986، )+ ��ڈ. ، �� ��3N ٹ[ ،   
 

 :N ے ��ں��#���ن ��ں )�=ے RHے ِاس �T +� {G�روح  	+ " ۔ روح اU2/س �ے ہ#�ر. 
��ن 	+ را$��Qز. 	� )�را 	'�ے 	ے �2ے را$�Qز. 	ے ��ں " �N_وں �T +	 +=�#Aراہ

��ن 	+ را$��Qز. 	� )�را 	'�� ہے : �T ہ#�ں ! 'mر$��ں 
 

4: 8رو���ں   
 "k�'��ہ�ں % 	� ,�P�U ہc ��ں )�را ہ� ,�	ہ  ���z� ے	 c � �� ���z� ے	�1ہ روح �

" �1Nے ہ�ں ۔  
 

 +=�#Aے �2ے راہ	ے �ہc او)' $ے ہ�ں 	ہ اH' ہc وہ 	',ے ہ�ں �� 0/ا 	� روح ہ#�ں 	'
�'�k% 	ے ,�P�Uں 	� )�ر ا	'�ں Hے 	',� ہے  c۔ ، ہ �H ے �2ے ہ�	اس �0ص >#6  ِ��

	ے ُان ر$��ں )' ہ#�ر. راہA#�=+ 	',� ہے ۔ 0/ا 	� روح ہ#�ں را$��Qز.   
 

�G} �+ 	ے 	�A ' 	ے ��رے ٓاپ 	� ����N �Aہ�ے 	ہ  +3Q	 '( ر�F ے	وہ 'H ہ#�ں ا�
 �1I ہ�ں ٓا=ے ,3ے ۔���ت �ہ�ں 	'�+ � ے 	�A ' ,�3 ۔ درU�UL% ، ہ c	3Q+ ِاس 	ے 0:ف 

��ن 	+ �Nرٹ 	ے ����z ، ��6�2 �ڑ�ے 	ے �zUہ ,�3 �5 �T +� {G�را$��Qز. $ے 
��ن 0/ا 	+ ��د��ہ% ��ں ہے ، ���Tِب د�/ ��د��ہ% �[ 	+ 0/او�/ �3' د�� ��H ,�3 ۔ �T ہ�

 )ہ1ے ,:ش 	'�ے 	ے�2ے 	ہ�� ہے ۔ 
 

01-9-1  
��م 	� )� S	�� ��H � ے 	�A ' ہ#�رے ہ�ں ا� د>�=�ہ ��ٹUkA� �A/ ہ� رہ+ ,3+  اور ا�

�ے 	�A ' 	ے �2ے د>� 	'�� اور ��,�3 ۔  cِا$ے $��2ں ہ cح ہ'F ]� ، ��	 وع'� ��ت 	'
��ں �L'ان ہ� رہ� ,�3 ، ُاس 	+ رو�A+ ��ں � ے ��ں $��< رہ� $ے	',ے ٓارہے ,3ے ۔ 

	ہ �ہ �34ے ا� ے د	�3=+ د�� �� ے ,�3 اH' ہ#�ں و��$� ہ+ 	'�� ,�3 �� ہc 	' رہے ,3ے ۔ 
�ے 0/ا 	+ ہ#�ں ُاس 	ے �Hاہ ہ��� �Nہ�ے اور ا��/ 	ے $�,< ُا�ہ�ں �4'م ٹ3 ]� �3, ��ہ'ا
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�� ,3+، ِا$+ �2ے ، �G} �+ 	ے 	:م 	� )�را '	 +d=+ ادا	ض 'T ',ے )�=ے	ر �N
�ہ 	�� ��2( روح اU2/س �ے ا� � ,�Q�'Uً  رات 	'�� ۔  >E	 %Tے ُاس و��4ے 	�� ۔  ��1:00ں   

 
) روح �� &�,(ں ( 01-10-1  

��ں ِاس: �4ے ُاٹ�3 اور ��ٹ 3�2ے  00: ��1ں   
. H'وپ 	+ F'ف د��< رہ� ,�3 �� او)'�A ٹ'   
ا�6 ��6 ��ں 	3ڑے ,3ے ، ہ�,�3ں 	� او)'   
��ں �ے ا� دا=�ں ���5 ُاٹ�3=ے ہ�=ے ۔    
ا��ہ�ر 	� د���3 ، �� ُاس ا�6 ��6 	ے   
��Eے $ے �ہ% ,�_. $ے H_ر ��H اور   
ِا$ے H'وپ ��ں $ے ���1ے ہ�=ے د���3 ۔   
�34ے� ے ��ں او)' $ے د��< رہ� ,�3 ۔    
  ، ��H ����� "�3ے ہ�ں ۔	ف ر'F +	 3ےE�( " وہ ِا$ے �	2% �L +	 6��)3' ��ں ا�6 

�+ اور دا��ں : ����ں (  �� ہ�,< 	ے دا=�ں $ے ��=�ں ���6N 5 د. ۔ �/�2ے ہ�=ے د���3 �# �
 +��L؛ رو (  
 

��� ,�3 	ہ ِاس 	� ,�1k ُاس �G} 	ے $�,< ,�3 � ے 	�A ' ,�3 اور �[ �� �	 'ZA� ں��
�/. 	ے �G} " ��ں ����� ,�3 �� �ے )ہ1ے د>� 	+ RH+ ,3+ ۔ 	ے 2�N " ، �3, ہ�	ے � "

��ن اور ��Y 	� ا	ٹ3ے �ہ�ں ُ$�A ہے ؟ �T ے���'ا ا�#�ن ,�3 	ہ ُاس �G} 	� " 	�� ٓا پ 
� ے 	�A ' ,�3 0/او�/ 	� ٹAd3ے $ے در$% �'دار ہ��� ,�3 ، �[ $ے 0/او�/ ده�	ے 

وہ ا)Aے 	:م ��ں 	ہ�� ہے ۔ ��ں وا)[ � �' )' ��H :N  ��ز 	+ �:�% 	',� ہے ، �� ے
 ��2( روح اU2/ س �ے ا$ے �ہ�ں 	�� ,�3 ۔ 

 
) روح �� &�,(ں ( 7<`�   

 +A('$+ )' ��ٹ�3 ہ�ا ,�3 ، ا	�3 ، �� ُ, ����G} )' ��ر 	' رہ� ,�3 � ے ��ں �� ��ں ا�
' رہ� ,�3 اور ��ں ,�3ڑا 	ہ��Aں 	� ٓاHے 	� �ڑه�=ے ہ�=ے ۔ وہ ��'ے ��A2ے 	� ا���Zر 	

در$% �Fر )' دہ ��+ 	'�� �� �ہ " ��ں �ے 	ہ� ، : ہ�E�E ہ� ,�3 ��2(  ��ں ٓا0' 	�ر ��� 
د���A3 	ہ ٓاپ 	+ دہ ��+ در$% �dہ ر �6 رہ+ ہے ,� �ہ ٓاپ 	� 	�A ' $ے ��E 2ے H+ ۔ 

�'وع 	+ ��2( ��ں "  ���� ِاس �ے ٓاد�+ 	� )'��gن 	' د�� اور ُاس �ے ��ت 	''	 %L�Pو
 ��ر. ر	�3 اور �ZA' ا���0م )��' ہ� ��H ۔ 
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0/او�/ ہ#�ں ُاس 	+ ��د��ہ% 	+ ,:ش 	'�ے 	ے �2ے 	ہ�� ہے ، ُاس 	ے ٓا=�ں اور 
�A1N '( ں����'I  ہXYK ے	6 ��ں ُاس Q=�� .',ے ہ�ں ۔ ��#6 �ہ�د	ا /�( +H/���ہ �ہ ز��	

 'Q#��ے 	ہ� 	ہ ز�/H+ 	ے I'��ن 	)' ڈ��ڈ $ٹ'ن  686 %U�ULدر � " +H/���ن �� ز�T
	ے �Fر )' ,'�#ہ 	�� ���� ,�3 ۔ " >�z 	',ے ہ�ں  

 
وا)[ اH' وہ �'�' H'و وا)[ 	' دے اور �� اس �ے �2ٹ ��2 ہے : " T_L33 :15+ ا�6 

دے دے( �G} �+ ا)Aے T'ض 	� دے ��Nُ ہ� ) اور ز�/H+ 	ے ٓا=�( )' 1Nے اور 
��را$�+ �ہ 	'ے �H ہ رہے/��� �AHہ ُاس �ے 	�ے  16" ۔ وہ �ہ�ں �'ے �H ۔  ,� وہ ��A�U ز

ہ�ں ُاس 	ے 0:ف �X �ب �ہ ہ� �dے ۔ ُاس �ے وہ+ 	�� �� ��=_ و روا ہے ۔ وہ ��A�U ز�/ہ 
 رہے �H ۔ " 

 
 +��+  –H'�(، �ے )+ ، د. ا�ٹ' Q< ، 6Q=�� '�A�2'ا����–  'g1Q( ) �ا�d'�_. ، ہ�Aڈر. 	�

، �ے H'�( 	+ ا��زت 	ے $�,< ۔1985+ را=ٹ  ، 	�)1986، )+ ��ڈ. ، �� ��3N ٹ[ ،   
 
 
 

0/او�/ ہ#�رے ��4ت ���Iہ �AAے 	ے �k/ ہ#�رے ذہ�Aں 	� ,�زہ دم 	'�ے 	ے �2ے 	ہ�� ہے 
 ، 	��ں ؟

 
 

7۔  8: رو���ں   
��% 0/ا 	+ ُد�#A+ ہے 	����ہ �ہ ,� 0/ا 	+ �'�k% 	ے ,��� ہے  +�" ِاس �2ے 	ہ � #�

�ہ ہ� $��+ ہے ۔  "  
 

'K cہ 'Hہ#�ں ا /�ف ِاس ا� ا�Q�Tس )' ��ر 	',ے ہ�ں ہc د��< $��ے �ں ہ 0/او
A3��$ے 	ے �2ے 	ہ�� ہے اور 0/ا 	ے �Tا��( 	+ را$��Qز. ��ں A1Nے 	ے �2ے 	ہ�� ہے 

 ۔ 
10۔ Q< :8 :8'ا���ں   

)[ وہ ُان 	ے �U} ��� 	' 	ہ�� ہے 	ہ "   
ے 3H'ا�ے اور �ہ�داہ 	ے وہ دن ٓا,ے ہ�ں 	ہ ��ں ا$'ا=�6 	! د��< 0/اود�/ I'��,� ہے 

 �H ه�ں/���� >ہ/ �� �ہ ہ� �H �� ��ں �ے ُا��ے ��پ  ۔3H'ا�ے $ے ا� /A��ہ ُاس >ہ/ 	+ ��
5 1�ُ  �?' $ے ���ل ��ے 	ے �2ے ُا��� ہ�,< )�ڑا ,�3 ۔ دادا $ے ُاس دن ���/ه� ,�3 �
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�ہ�ں رہے اور 0/او�/ I'��,� ہے 	ہ �� c=�T '( /ہ وہ ��'ے >ہ	ے z$ِاس وا +��ں �ے ُا
	ہ �� >ہ/ ا$'ا=�6 	ے 3H'ا�ے $ے ُان  )3' 0/او�/ I'��,� ہےF'ف 	E< ,��ہ �ہ 	+ ۔ 

��ن ُا��ے ذہ( ��ں ڈا�2��d اور ُان 	ے �T ےA(ہ ��ں ا	وہ �ہ ہے  �d��/ه��� /k� ے	ں ��د
 �H ے ۔ د�2ں )' �3�2ںd�" اور ��ں ُان 	� 0/ا ہ���d اور وہ ��'. ُا�% ہ�  

 
�Q'دار. $��< رہ� ہے ،  �Qٰ?� +� {G% 	ے��'I و$�1ہ $ے �	 ./��N �� +س ٓاد�/U�

��ن 	� ��3�2 ہے ۔ وہ ٓاگ ��ں ,3+ ۔  ,�3 اس�T ے	ے دل )' اور روح )' 0/ا 	ے ِاس �  
 

�Q'دار. ، )" روح 	+ �N_�ں ( ��'I وت ، ���وت ، ���وت ۔��� ،، �H ٹ+ ��ں ُ,#ہ�ں ���وں��
��Q'دار. ، ٓاپ ��'I ، .دار'Q���'I ، ہ�	ے دل ��ں A(ے $ے ' ے اU�'F ےA(ں ِا$ے ا��

 +d��ہ �ہ% ٓا$�ن �ے ، �ہ% ' ۔ اور �+ ہ�ں ، ٓاپ �ے 	�� ۔ ��2( ��ں ُ,#ہ�ں 	ہ�� ہ�ں ،' 	'و
��'. �QX% ,#ہ�رے 'ٓارام دہ ، را$�ہ �ہ% ہ#�ار ہے اc,ُ 'H ِا$ے ��'. F'ح 	'وH+ ۔ 

S ہ� H+ 	ہ ٓاپ ��'ے )�3Eے ٓا=�ں ۔ �2ے ز��دہ اور �A�U+ ہے ، ��'. ٓا پ 	ے �2ے �0اہ
��'. �0اہS ہ� H+ 	ہ ٓاپ ��'ے )�3Eے ٓا=�ں ۔ او ،  ��ں ده��6 رہ� ہ�ں اور ٓاپ ��'. 

��'. F'ف ُ�ڑ�ے ۔ ' F'ف ا)A+ ا)L :3E( �A?ہ ��ڑ رہے ہ�ں ۔ ��2( ��ں 	ہ�� ہ�ں ، 
 ��ں ُ,c $ے �QX% ر	��3 ہ�ں ۔�" ��'. F'ف �ڑو ��'. ��ٹ+ ، 	����ہ �ے   

 
�G}" �ے داغ  	�� �ہ �	 ./��N "ے	 ]�  

 +H/��/. 	ے ,�ج ہ�ں ، ٓاپ 	+ ز�N '( '$  
��ں ��Q: ہے ، ٓاپ 	� 0/او�/ 	+ راہ�ں 	ے   
��ن 	� $��3,ے ہ�=ے ؟ �T %$را  
 

9: 13ز	'��ہ   
�/. 	+ F'ح �Kف 	'و��d  اور $��ے 	+ " �N '�2ٓاگ ��ں ڈا �	ہ�=+ , اور ��ں ا�

 �H��4< $ے د>� 	'�ں Hے اور ��ں ُان 	+ ُ$�A گ ۔ ��ں 	ہ���d 	ہ �ہ ��'ے ۔ وہ �F'ح ,�
 �2گ ہ�ں اور وہ 	ہ�ں Hے 0/او�/ ہ+ ہ#�را 0/ا ہے ۔ "

 
 
 
 

   
 ، ���@�� ہے " (-	ع �ے ا#!�H �ے +��r #���و �"!  
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�ے �7د ۔� 7,(� +�دہ �cE" اور �0ا �ے 0,ا�ے �	 #��ٹ<� �Yوع ���ے �ے 
 

�@�� ہے؟ٓاپ �� دہ (@� اور #�3ُ ��ب 	+ ���5 ڈ�1ٹ( 	+ ��' ����ں ��را�<ے �ے #�رے �
ُاس 	� L?ہ ہے ، N'چ ��ں �2گ �� 0/او�/ �[ 	+ ا� ہ�رٹ �A ٹ'. ہے 	�1 �� ��ں 

وہ 	+ دہ ��+ 	� $m'د 	' رہے ہ�ں ِاس ��رے ہ#/رد ہ�ں �� ُان 	� L?ہ دہ ��+ 	� ہے ۔ 
��ہ�ں �Nہ�ے  �AA� ے ذ�ہ دار	ے A2�3	 �	 ے �2ے دروازے	ن �z� +	 ے وا2ےAد� ��

	 + 	+ دہ ��+ 	� را$% ��X ِاس �2ے 	����ہ ڈا2ٹ( 	ے N'چ �ے ز�/H+ ��ں ہے 
 �K�U/ 	ے �2ے ا$��kل �ہ�ں 	�� ,�3 ، در$% �Fر )' ۔ 

 
0/او�/ ُا$ے ���ن 	' ��Nُ ہے � ے ُاس �ے ہ#�ں دہ ��+ 	ے  ��	ں وہ ُ�� زور ��ے ؟

�ے ہ#�ں دہ ��+ ^ ��رے �',�و 	'��  �Hاہ��ں ��A�U �ڑه��رے $����3 ۔  /�رہ+ ہ�ں �5 0/او
,�	ہ ٓاپ ��ڑ �d2=ے  0/او�/ 	ے ٓاپ 	ے ارد H'د �YL]�+ ہ�N cہ�ے ہ�ں 	ہ�'وع 	�� ۔ 

۔ ہc ُاس $ے �'وع ���zن 	ے 0:ف �_�/ ���' )�ں ُد��� ��ں ُاس 	+ ,�Qہ+ 	ے �2ے۔ 
�� �Nہ�ے ہ�ں �ہ�ں ٓاپ اب ہ�ں ۔ '	 

 
��ے ہ�ں 	ہ�� cے 0:ف  ہ	ن �z�����zن 	� �ہ% ���' ,8� � �3  'F�0 +A(ہ وہ ا����	

وہ دو$'ے �H�2ں 	+ ز�/��Hں ��ں ���zن 	ے 	���ں �:�% 	'�ے 	� �ہ�ں ر	��3 ,�3 ۔ 
�ے 	ے 6��T ,�3 ، ُاس �ے ہ#�ں د	���3 '	 c�0 �	 " وہ وہ ر$�ہ �[ $ے وہ وہ�ں ,�3 ۔ "

" ، �L ۔ اور ز�/H+ ہے ۔ راہ   
 
 

 /����zن 	� 	ہAے 	ے 6��T ہ��� �Nہ�� ہے ، 0/او 'F�0 +	 ے �ہ �3�2 ہے ، ۔۔۔ " ٓاپ	ُاس 
�� اور ُا�ہ�ں �ےُاس 	ے �k/ �34ے �ہ�ں ٹ�d3 ۔ ���zن ِاس 	ے �k/ ٓاپ ��Nُ �	 ض'T ہ1ے(

 	� 6K�L 	',� ہے ۔ 
 

 0/ا 	+! ٓاپ 	� ِا$ے د���A3 ہے 	ہ 0/ا 	+ دہ ��+ 	� در$% �Fر )' , c� U	�� ��H ہے 
�'وع ہ� ��=�ں ، ��2( ����ے 	ہ دہ ��+ 	� �0د ���ٹےے اH' ٓاپ ا� � 	',ے ہ�ں ،  '3( �,

�G} ُا ن ,#�م �0ص �H�2ں 	� 0/او�/ ِا$ے ا� � �c � /A 	ے ����z 	',� ہے ۔  ا�
�3�� �Nہ�� ہے ۔ N /� ��1kم �ہ�ں 	' $��� �Aہ�ں 0/او

�ہ ا)A+ ��ں 	ے $�,< >�ر ں ۔ ��k او�T ت I'ق �2گ I'ق ��2�Lں ��ں ,c� U 	',ے ہ�
۔ 0/او�/ 	ہ�� ہے ۔ ���6 ہ��ے 	ے �2ے �ہ�ں ُاس 	+ �Nر��ں ��ں 	'�ے 	� وT% ہے ،   
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9-2: 2ہ�$��   

ُ,c ا)A+ ��ں $ے 4L% 	'و 	����ہ �ہ وہ ��'. ���. ہے اور �ہ ��ں ُا$�� ��ہ' ہ�ں 	ہ " 
" Aے ) ����ں $ے دور 	'ے۔وہ ا)A+ �/	�ر. ا)Aے $��Aے $ے اور ا)A+ ز��	�ر. ا)  

 
 +�دہ �cE" او ر �7د۔ 

 
�را��A $5 $ے �ڑ. اور �0ش ُ	( �N_وں ��ں H ں�����'Tُ اور �Aد� �	دہ ��+  +	 /�0/او

اH' ٓاپ  $ے ا� ہے � ے 	�=+ � �8 	� 	�ر	( ہ��ے 	ے �Fر )' ,4'�ہ 	',� ہے ۔
��ں ٓاپ 	� �ہ ہے اور ٓاپ 	� N'چ در$% �Fر )' 0/او�/ 	+ دہ ��+ 	� $m'د 	',� 

�ے ۔ !�?S�( %X 	',� ہ�ں �@��� ِا+ے د(<ے �	 +y# ے�V7 r��+ 	� �>�  #ے &
ُا$ے 	�م اور ہ' وT% 	 + ا3Nے ,4'�ے 	+ ,��T �% 	��4ے ۔ 0/او�/ )' �3'و$ہ ر	�3ے

�ے 	ے $�,< ۔ '	 c� U, '( م ���ے د��4ے ، ُاس 	ے '	 6�����ں 	�1 �� 	+ ,?��' 	� 
ٓاپ 	ے �ہ ٓاپ 	+ �/د 	'ے H+ 	ہ ِاس L �ب ��ں ڈا2ٹ( 	+ 	�1 �� ہے ۔  	' ��Nُ ہ�ں ، ��

�ول 	'�� ہے ، �ہ �'وع 	'�ے 	ے $�,<۔ Q� ف ,��ہ'F +	 ع� � ]��N ہ	�4ے �	ر ��
 	ہ 	�1 �� 	+ ���5 ۔ 

 
�ٹAے 	ے �2ے I�Y2ے��ں ڈا�2ے ہ�ں ۔�� �	 {G�ِاس  ��k او�Tت ہ��N c[ 	� ِاس 

اH' ہc ِا$ے �Y2]ے ��ں ���ٹ�ے ہ�ں ، �ہ 	ہ�� ۔ �2ے 	�13ُے  0/ا 	ے روح 	ے �1��kے ��ں
�ہ 0/او�/ )' ,��ہ �'	�ز 	'�ے 	� ا� " �0او�� �ے �ہ� �ہ ِا+ے ٓاپ �	 دوں۔" ہے ، 

 دو$'ا U�'Fہ ہے ۔ 
�ہ ��ں ٓاپ 	+ 1K�Lہ اI_ا=+ 	'�� �Nہ��ہ�ں اور ٓاپ 	+ 	�1 �� 	+ 	ہ وہ ٓاHے �ڑهے ۔ 

ے 0/او�/ $ے �QX% 	��4ے 	ہ 	� ے ُاس 	ے AIڈز 	� A3��$ے 	+ 	��S 	',ے ہ�=
�ہ�ں �ہ ہے �ہ�ں $ے ���� ہے اور �ہ�ں ا$ے �ہ�ں ���� ہے ۔ ُاس 	ے ��م )' د��A ہے ۔   
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���ں 	� �I?/ 0/او�/ 	+ دہ ��+  100$�/هے �zUے 	� 6K�L 	' ,ے ہ�=ے ، ��'Tُ اور
ُاس 	ے �/ ���Aد. �Fر )' 0/او��ں 	'�� �� اُ س �A ٹ'. 	� د��A۔ ُاس �G} 	ے ہ�,�3ں 

( ُ	1Eے ہ�=ے ، ���ہ اور �و. 	ے ہ�,�3ں ہ4ے 	',� ہے �[ 	ے ہ�,�3ں ��ں ��=6Q ہے ۔ 
�ہ�ں ����ے ہ�ں  �	 /��ے وا�2ں 	� ، ) وہ �� 0/او�H %�H اور c��� ) ے	چ 'N ہ	ہ �

���ں 	� >#���1ہ ُان 	� �Aہ�ں �G?�ص 	�� ��H ہے ۔ ) �#Q'ان 	� ��'Tُ ر,�ں دہ ��+ اور
�ے 	ے �2ے �ہ�ں د��A ہے ۔ �A� ہے و��'ہ ۔ �Aہ�ں د��ِا$ے ��اد 	� ِا$ے �N_وں 	ے �2ے 

�ے �� ڈا^ 	ے �2ے �ہ�ں د��A ۔ '	 �=��ہc ا�6�4 	� )�3:=�ں ، �ہ ہ#�ر. ذ�ہ دار. ہے 	ہ 
��د ر	�3ے ، �Rے >ہ/ ���ے ��ں �ہ�د. � ���Xں �ے �ہ 	ہ �ہ 0/او�/ 	+ ذ�ہ دار. ہے ۔ 

�g ��ں 	ے $�,< ٓا=ے ، ُان 	ے 0'چ 	ے �2ے  ، ُان 	+ ,k#�' 	ے >�Qدت �Hہ +A(ں ��ں ا�
�را�Aے 	ے �2ے ُان ا0'ا��ت 	ے �2ے )�S 	',ے ہ�ں �2ے۔ H +���'Tُ cٹ'. � ے ہ A� ہ�

 ۔ 
	�رو��ر. ٓاد�+ ، �Aہ�ں 0/او�/ �34ے روح اU2/س 	ے و$�1ے د	��Nُ �3 ہے �( 	+ ( 

�Aہ�ں د���5 ٓا پ ا)Aے �ڑه�,'. ، 	ہ �ہ )� �ں 	+ دہ ��+ ہے  F'ف ٓاپ 	� 	�=+ ,��ہ 
) 	� �0	ہ 	��EA3ے ہ�ں   

 �N >,�$ ے	رے ��ُان 	ے �2ے �Aہ�ں ُاس 	ے دل 	� A�2ے 	+ �A ٹ'. �+ءں ِاس ا
���H �4�3 	ہ �ہ )� �ں 	+ دہ ��+ ہے ، ہc ِا$ے 0/ا 	ے ا	�و�ٹ ��ں 	�1 �� ��ں ر	�3ے 

� ے ٓاپ ہ#�ں ��43ے ہ�ں ، �ہ'���+ $ے ا)Aے ��N[ اH' �ہ )� �ں 	+ دہ ��+ ہے ہ�ں ، 
 	� 0/او�/ 	ے 0_ا�ے ��ں ���Aے ۔ 

 
ِاس 	� ��U( 	'�ں 	ہ �Y% اH' ہc �_�/ �/د	' $��ے ہ�ں ، �ہ'���+ $ے ہ#�ں ����ے ۔ 

	� 6K�L 	��4ے 	����ہ 0/او�/ 	ہ دہ ��+ 	+ در$% "��4ت 	+ 	�ر� " .'d	���Eے 
�R+ )�/ا=S 	ے �2ے ُاس  c� U, �2�3+ ہے ۔	 �	ے �ے دروزے 	 {G��ہ 	���Eہ روح 

,�X�'gت 	� 	�2�3+ ہے ُاس �G} 	ے �2ے 	� ے ُا$ے ا�/. ز�/H+ اU2/س 	+ �ہ% $+ 
 	ے �2ے ��4ت ���Iہ ��AAہے۔ 
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�� ُ�  اب #�� rG7 �� #��و+ہ ر��	 �ے ؟� 
 

�ے 	ہ� ، )'  2009-25-2 /��ہ ��#�ن ٓاپ 	+ !" �YL]% ، وہ ��'ے ���T ��ں ہ�ں " 0/او
,?/�� 	ے �2ے 	ہ ُان �N_وں 	ے �2ے �Aہ�ں 0/او�/ >��ں 	' ��Nُ ہے �5 0/او�/ 	ے 

 >ہ/ 	� )� S	�� ��H ,�3 ۔ ِاس ��ں ، �YL]% اور دہ ��+ 	ے L?ے ہ�ں ۔ 
 
 

 دہ (@� ۔ 
 

ہ#�ں �N �A34#$ہ�ے 	ہ در$% �Fر )' دہ (@� �� اہ  +*F ِاس �2ے ہے 	����ہ ہc ُاس 
$ے �QX% ر	�3ے ہ�ں، �� ُاس 	ے )ہ1ے c�L 	ے ����z ہے ۔ ِا$ے ��و�_ ��ں د	���3 
��H ہے ، اور �ہ 	ہ ہc ُاس 	+ $#% 	ے ����z ُاس 	ے �K�U/ 	� د��N �Aہ�ے ہ�ں ، �� 

�ہ ُا$ے ِاس U�'Fہ 	�ر ��ں ��F 6#�� :�Qر )' ُاس 	ے �A?��ے ��ں در$% ��ٹ��3 ہے ۔ 
 + 	 %T+ ��زت د��� ہے اور ہ'و	ے �)63 )�/ا 	',� ہے ۔ �zUے )' ہ�  

 5Q$ .��، � ے 0/او�/ �0د ��'ے �2ے ��� ، � ے ��و. ��ں �YL]% 	ے �2ے ��
، �� ا��' ہ��� ، �ہ �0�2�X+ 	ے L?ے ��ں ہے �YL]% 	ے �Fر )' ٓا���رہ 	�� ��H ہے ۔ 

�� �� ے 	ہ 	E< �2گ $��Nے ہ�ں ۔ '	 6K�L �	 ض'T �� �,'	 %	'L ح'F ِاس /�0/او
ا0'��ت $ے �( اH' ہc ا)Aے �U?/ وا2ے ��Aے ہ�ں ، �ہ در$% �ہ�ں ہے ۔ 0/او�/ ہے ، �2
 �1k�� 6 ہے ۔����Q'دار. �3+ ��'I .ہے ،، ��2( ہ#�ر �,'	 /A� ے �2ے دروزے	 )#�ُد  

 cے ِا$ے ہ� /�ا� دو$'ا �Lد�ہ �� رو�#� ہ�ا �A� 5 ٹ'. 	+ ��و. �( رہ+ ,�3ں ۔ 0/او
	 s=�X, اور ہ#�ں ��	6 K�L ہ�ے ، $ے�N ہ�ں� �� ہc ا� � 	', 5� +�+ دہ ��+ �ہ�ں 	'

�ر 	�ے ��,ے ہ�ں ۔ � �( ��ں AIڈز 
 

: ا(� او��9 #�ڑ   
 

�G} 	� ا)�A دل A�2ے 	ے ��رے ����� 	ہ �[ ��ں ��ڑ 	ے  �ے ا� /���k او�Tت 0/او
�5 ُاس �ے ِا$ے " 	�� ُ,c �4< )' �3'و$ہ ر	H �3ے ؟" �2ے و ہ دہ ��+ دے رہ� ,�3 ، 

��ں ,Y?�6 ��ں ���� ، "�ہ �ہ% دE2 � ہ� �H واو، " 4< )' >��ں 	�� �� ��ں �ے ���3�$ ، �
�ہ�ں �Nہ�� ، ��2( ��ں ٓاپ 	� ��� $��� ہ�ں 	ہ �ہ وT% 	ے �ہ% >'Kہ , ��ر. رہ� ۔ ِاس 

 	� ُاس 	ے �0�/ان 	ے $�,< ,�1k ,�3 ۔ 
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3, �A3N�( �	 /��'وع ہ�,+ ہ�ں 0/او ��ُ,c ا�3+ , �4< )' 	��" �، �� ے �N_�ں رو�#� ہ�
	�� ُ,c �4< )' �3'و$ہ ر	H �3ے " ُاس �ے )��A3N ��ر. ر	�3 ، " �3'و$ہ ر	�3ے ہ� ؟

�'وع 	',ے ہ�ں ۔ ہ' F'ح ا��/ا $ے ۔ "؟ �A3د�� �	 /K�U� ے �ڑے	ے �ہc ��ڑ 	ے A1�ُ/ ہ�
H�2 ح ِا$ے'F ہ ِاس	+ ���2% ہے ؟ �+ ہ�ں ، اور ��ں د��< $��� ہ�ں 	ِاس  ��	+ 	ں �

�� ,�3 ۔ � �	1+ �/Q, ',ے ہ�=ے	>��ں  �	ں �Lہ رو/���ہ ز�/��Hں ��ں ُد�#) 	� اور �(
,Q/���1ں �0�/ان 	+ L/وں 	ے ُاس )�س ,�3ں ، دو$'ے �H�2ں 	� ����' 	',ے ہ�=ے ۔ 
 0/او�/ ���N ، �3, ^'X_وں 	� ��Lت 	ے ذر�kے ا�/ه�'ے $ے ��ہ' �,ے ہ�=ے ۔ 

�ہ�ں ہ�ا ، 	ہ وہ اب �3+ ہ#�رے H�N'د �ڑے ِاس F'ح ہc د���3ے ہ�ں 	 6�/Q, /�ہ 0/او
 +	 /��U?/ 	ے �2ے �ڑ. ��ڑ 	� �d2,� ہے �� ے ُاس �ے ا��ب 	ے $�,< 	�� ۔ 0/او

�YL]% ، وہ ��'ے " A1�ُ/ ��ڑ ُاس 	+ �ڑ. ��vل ہے 	ہ ,s�'k ہ� ، وہ را$% �s?A ہے ۔ 
" � rG7 �� #��و+ہ ر��5ے ہ�ں ؟��� ٓاپ ا#�� #�" $�ال �ہ ہے 	ہ ،  !"���T ��ں ہ�ں   

 
 
 

 ٹ�� ہ, ہ�رٹ ٹ	 د? ور�ڈ 7<-ٹ�?
 H@# ��532 وہ  

 H)ٹ[ ، �ے ا=>�67152و(!  
 (	 ا(H اے

 ڈ#!�	ڈ#!�	 ڈ#!�	۔ٹ�� ہ, ہ�رٹ ۔ �	م
 
 
 
 

 67" �5�ب
�ے �ہ�ں ۔��9<ے �ے # 
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 �Y% 	����ں اور ڈ. و. ڈ. ۔ و. ا�{ ا�[ ٓارڈر �Iرم 
 

) اH' د$���ب ہ�ں ( ں ���43ے �ہ'���+ $ے ,#�م 	����  
 ��2( ��ں 	3{ �0ص 	� ا���Gب 	',� ہ� �� �A/ر�ہ ذ�6 ہ�ں ۔ 

 
 ِاس 	+ 	�ر�d'. 	ہ 	� ے روح اU2/س $��3,� ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
��4ت 	+ 	�ر�d'. ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دہ ��+ 	+ 	�ر�d'. ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
 � �8 	ے �/ن 	ے و$�1ہ 0/او�/ 	+ را$��Qز. 

�+ ��A و �/ل 	+ �/ت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�Lرو 
 �?�',�ں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔���zن اور �/ رو�Lں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
�/. 	ے �G} 	� د��zI �� ، �3'ت ��ں �ے داغ ,�3 ۔�N ے� ��ں 

 ) 6����% ��4�3ے اH' ہc دہ ��+ 	+ 	��ب 	� ��4�3ے ہ�ں ، �ہ دہ ��+ 	+ 	��ب ��ں 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)ہے  

ت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)���2 ����ر 	+ ��  
 ��2( 0/او�/ ، ��ں ���Qں )' ا�#�ن �ہ�ں ر	��3 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 L'ا���ر 	ے �2ے 0/او�/ 	+ ,?��' ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔	3Q+ د$% �'دار �ہ�ں ہ�,� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 0/ا �ے 	ہ� ، ��'. 	I �� �1'ِض �Q?A+ 	ے 6��T ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 

) ��و�_(   
 0/او�/ 	ے >ہ/ 	+ د6�2 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ڈ. و. ڈ. 

ا�{ ا�[و.                                                                
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔��م ۔  

 ا�ڈر�[ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
�ہ' ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

$%۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر��  
 زپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
1۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔� 
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زا��!  زا��  

 
 
 

 ��!(-	ع E3	روار ٹ�ہ�(� �  
 (-	 ع ا�<� ُد�ہ[ �� �S�6" ���� &�ہ5ے ہ	�ے E3	روار ٹ�ہ�(� ��� ۔

 
 
 
 
 

!ا)Aے �H�2ں 	ے � �6QU 	ے �2ے 0/او�/ 	ے رو�� 	� د���3ے   
 ��ں �ے �Rے ٓا$#�ن اور �R+ ز��( 	� د���3 

%Y� 
                                         at www.takehisheart.com 

   
 
 
 

 ٓا�ے #ڑه	 ُد�ہ[ ۔
Take His Heart.com to the world min. 

Po Box 532 
Wellington, KS 67152 

email heartmin@sutv.com 
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