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13، 12: ���2:-��ں   
�d ہI �ے �ہ ُد��� �� روح "�<ہ وہ روح ���5 .� @*ا �� �cف �ے ہے !��ہ ُان "�!�ں �� "

� ہ�ں ۔ اور� ����E ں�eں �ہ�ں "��ن ��!ے  .���ں .� @*ا �ے ہ�ہI ُان "�!�ں �� ُان ا$=�ظ 
.� ا����� �e>2 �ے ہV�->� �� Iے ہ�ں "�<ہ ُان ا$=�ظ �ں .� روح �ے �<-�Vے ہ�ں او 

 ر رو��2� "�!�ں �� رو��2� "�!�ں �ے \�"�ہ ��!ے ہ�ں۔ 
 
 
 
 

 �@��U ����" ِاس �:�"hے �ں د�Vے gSے ِاس ��Dن � ��ے ��!? ہے .�ے " روح �
��e? �ے $�ے @*او�* �� �cف �ے د�� ��S ہے ۔  ہ�eر4  
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./-� ��0/� 
 
 

ہ��  �� ����! ��# �� ذ@��ہ ہے .� ٓاپ �� "*��ر اور ُد$ہ# �ے در��ں ��ق ��m�ہ 
�ں �h? دہ�او ہے ، ���ں Sے ، ُاس �� ��e? �� .� "*��ر ������ ہے ۔  #��m�ہ�ں 

�ہ ہ� �emن �� �emن �ے ��oع �ے :C�T ہ و.ہ �ے ہے $�<# �ہ ِاس 2\�\� �
ا���ے �-ڑا ہ��ے �ے $�ے $<-� ��S !-� ۔ روح ا$\*س �� ا5�ے $�ے !���� "���ے د���ے 

�# �� 5ڑه:ے ہ�ں ۔ �m .� ٓاپ ِان 
 
 
 

 qے ا���Vرو 
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؟ �$�," 5�6 ��4,�� �$ ا�& ����ر ، �� ا�& ُد2ہ1 �/�'" ہے  
 

""*��ر�e� �� "4-�ے �ے $�ے ��� �� �ہ ��$ ?�e�� �oور4 ہے �ہ �ہ ا�' reE ہے ۔ 
=$رت �$ ُاس �ے ���$ں �" و�ہ �ے ����ر �ہ� ;�� ہے ، ُاس �" $9��8 �" و�ہ �ے 

$�گ .-�ٹے �ہVWے .�!ے ہ�ں ����<ہ وہ .-�ٹ "�$:ے ہ�ں ، ۔ �ہ�ں �� �ہ وہ �$ن ہے 
� و.ہ �� �dر� �� *�. vw$ہxا ہI ے �ہ�ں ، �ہ �1�� �ہ و.ہ �ے ہے ۔ ا��� 

@�اہ وہ "*��ر ہے د�<-:ے ہ�ں ، �ہ �Eر ت ��ن ہے .y �� ِاس �ے ��!? �C�T! ?h �ہ�ں 
�� د�<-:ے ہ�ں .y �� " ������"ِاس �ے ہI  !�ہ ُاس �ے ا�eEل �ے ہ�!� ہے �� ُد$ہ# ۔ 

ا�eEل �ے ا�'  @*او�* ا�' �Eرت �ے �cر �5 �2ا$ہ z�5 ��!� ہے ، @�اہ وہ اہ�ے
ہے ۔ " ُد$ہ#" ہے ، �� ا5�ے ��eEں �ے و���ہ ا�' " "*��ر"  

:"*��ر4 ���ے �ے $�ے �ہ� ) $��Sں �� ا�' "ڑT! 4*اد �� (  �� ا��اr�V@*ا �ے   
 

15:  4ہ���]   
 I!ُ ر ہ� ۔�dہ�S ��ہ ُ!� "*��ر4 ��ے !� "-� ا��� �ہ ہ� �ہ �ہ�داہ "-�Sا r�Vاے ا��ا"

" ر "�� ٓادن �5 �ہ .�و اور @*او�* �� ��2ت �� I�1 �ہ �-�و۔ .���ل �ں �ہ ٓاو او  
 

:@*او�* @�د ا5�ے �ہ �ے �ہ:� ہے   
 

 rا� �1�223 :5  
� ۔" d$ ر4 ���ے��*" �-! 4��"اور اہ�$ہ .� �ہ وہ   

 
ہ�eں �ہ ذہ# ��D# ���� ہے �ہ �Hف وہ $�گ .# �� !C�T @*او�* �ے ��!? ہے "*��ر4 �� 

ے �9-� دو��4 �1�ں �� .� ا��اr�V �ے ���Sد !-�ں "*��ر4 @*او�* �! �<:ے ہ�ں 
� ۔ ���ے �ے $�ے �ہ�ں �ہ� -! �Vں ہ��g� ��d��Hف ����<ہ ُان �� ُاس �ے ��!? 

� ، �ہ�د4 ، ��دہ �cح ا���e*ار ، "*��ر4 �� �<:� ہے .� �ہ @*ا �ے �5س ٓا!� ہے، w��

 ہI }�� ���ت ���:ہ $��Sں �ے "�رے "�ت �ہ�gں �� رہے �:|�ہ �� �T �V�� ہ�ں ۔ ���ت

ا�' ُد$ہ# �ے ا�eEل �5 ٓا!� ہے ۔ ، .� �ہ "*��ر4 �ے ا�eEل ، �� ہے  ��gں  
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 ��ں !-� .� ُاس �ے "*��ر4 � r>Dا��اr�V ، ا�eEل �ے و���ہ �ے ، @*او�* �ے ��!? ُ
�ہ @*ا �� "* ��ر ������ ، .� ِا�� $�ے @*او�* ��Tا!� �cر �5 ُان �� @��c �ہ "ڑه� ۔ ۔ 

�ں "-� �ہ�ں ہے ۔  �o� �ا5�ے ا�eEل �� و.ہ �ے۔  ��$ں ؟������ ہے ،�ہ ُاس �
@*او�* ا�' �H q�5ف �Eرت �� .�ا دے �E ، �Sرت ا5�ے ُد$ہ# ہ��ے �ے  ا�eEل ، 

ا�' �:�* .�I �ے �cر �5ہ��ے �ہ و.ہ �ےہے .� ُاس �� ُد$ہ# ہ��ے �ے $�ے در�� 
�ے $�ے ٓاپ ُاس �ے ا�eEل �� .���ں Sے اور ُد$ہ# �� "*��ر4 �� د�<-�ے ! "�ٹ-:� ہے

ٓاپ دو��ں �ے ا�eEل �� .���ں "~��  ۔ا�eEل �� د�<-�ں Sے د�<-�ے �ے $�ے ٓاپ ُاس �ے 
اور ِا�ے .���ں "~�� �ہ ����ے ا�eEل "*��ر ہ�ں U=�ف �cر �5 ��� ا�' �� �ہ�ں د�<? 

 �<:ے ۔ 
 

:.� "ُ-�, ہ�ا ہے   
-" �� �5ر4 �� "���د4 ، رو��2� ���1ن ۔را�:�9ز4 اور ِاس �  

 
.�ے ا�' ُد$ہ# �� @*ا �� "��4 "��ے �ے $�ے در�� را�:�9ز4 ا�' "���دreE 4 ہے 

�*ر.ہ ذ�r ہ�eر4  !@�82 ا����ر �" @�82 ہے �ہ  �$�2 �ں ٓا�ے �ے $�ے �5ُرا ���� ہے ۔
�ں *د �Sر ��"� ہ� �S ۔  ?�e� 

را�:�9زS 4��ہ �� ڈه���:� ہے ۔ �ہ� ہے .� دا�� .� �ہ:� ہے �ہ �ہ�ں رو��2� ���1ن ہے 
 rا� �9� .��:� !-� .� ُاس �ے ���9*��� "�د�Uہ �� دا�� rں �ہ� ، ۔۔۔۔  27:  4ا��اے "�د�Uہ 

 *" �!��ے �m2ر ��WH 4ح �91ل ہ� اور ُ!� ا5�� @��وں �� H*ا�1 �ے اور ا5�
�ں !�eم ا���9 �5 ا�' ا�S ٓا" ��دار4 �� �<���ں �5 رI2 ���ے �ے ُدور �� ۔۔۔۔ r9V�" پ

����<ہ �ہ  وہ � ِاس اD$ل �ے ��رے ����ے 'Bے ، ٓاپ د�<-�ں Sے �ہ ��� ڈا$�ں Sے 
�ں �ہ:� ہے  r9V�" ں @*او�* �ے ���9ں �� �ہ @*ا @�د ���9ں �� �<-�!� ہے ۔� r9V�" 4�5ر

�{�! ���$��ہ  � د�ں�1�ں �� ��"�اہ "�� �� "-��� �ہ وہ ُا�ہ�ں را�� ا�eEل ���ے �
� ہے۔  را��+�ز89�F "� G �" و�ہ �ے!�. �� �5*ا �S*ہ �� !�ڑا .�!� اور ز���S ��ہ ہ

رو��2� ���1ن ، وہ ��� .y "�رے ہI ا"-� "�ت �� رہے ہ�ں �ہ �ہ ���ں ���ع �� را�� 
ا;� ہI ِاس ��9$ن  @��وں �� !�ڑ �<:� اور ِاس �� �1ت ہ�eر4 ز�*��Sں �ں ہ�!� ۔@�ن 

۔ .� ہ�ں ، �ں ہ�ں ، �,$ع �� �$ن ہ�Mرے ;/�ہ$ں �$ ڈه��J �ہ�ں ���� '�B �ے �2ے �ہ
 ���ع �ے ہ� روز را�:�9ز4 �� ��م ���ے �ے و���ہ را�:�9ز4 �ے ���1ن �� �5را ���۔ 
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 �ہ ا�Lل �ں ��S ���5 ہے 
 

12: 16ا�Lل   
 

 "�Uارت ���ے �ے "�د�Uہ�ں �� �=�ت ہے ����<ہ !|� �� ��5*ارH 4*ا�1 �ے ہے"
 

او�5 دVے gSے دو��ں ا���9:1ت �5 }�ر ��!ے ہ�Vے ، ہI د�<-:ے ہ�ں ا�S ��9 �*��� �ے 
����ں ��ق ہ��� !-�ں ۔ "�د�Uہ ا5�ے S��ہ�ں �ے  �! ، �� ���w �5 !�.ہ د4 ہ�!� rا� �دا�

، �-! �:>� �� IV�1 ار4 �� دو"�رہ*�V�5 ���دہ �Fح  ��cہ !�ڑ �<:� اور ا5�� !|� �
 را��+�زG �ے ��م ���ے �ے و��4ہ ۔۔۔" ��$��ہ ' 8 �" ��#��ار�D Gا89 �ے ہے۔ 

 
 I#�9 8 ' �� ہR�Mُاس �ے �2ے ہ ����ں S6 ، ��ا F "�$��9$ر  Gہ �,$ع را��+�ز��$��

 ���ے �ے �B' V��9 ( ِاس رو@��" ��9$ن �" و�ہ �ے )۔
 

���" �ے �M,�Wہ  
 

CD  ہ�eں �ہ د�<-�ے �� �oورت ہے .� "�r9V ���ع اور دو��ے �.� را�:�9ز4 �
.� ُا�ے ��2�� �ے "�:�eہ د�� ��S ، ���ع �ے �ہ� �ہ ��!ے ہ�ں �ے "�رے �ہ:� ہے ۔ 

در�� ہے �ہ وہ ��ر4 را�:�9ز4 �� �5را ��ے ۔ !�ہI ہI .��:ے ہ�ں �ہ ��5� �� "�:�eہ @*ا 
�ں ا�' را�� reE ہے ۔  ��� �� 

� �ے "�رے "�ت �� 112@*ا �� �Wم ز"�ررہ� ہے .� @*او�* �ے ڈر!� ہے  �ں ��� ٓاد
 ، $ہxا ���ع �ے ِا�ے ر�-�  اور �\��� �cر �5 ِاس ا�Hل �� �5را ��� ۔

 
  ��X+$ں �$ د�/� 

 
9:  112ز"�ر   

� ۔ ُاس �� ���� ُاس �ے "��ٹ� اور w:�.�ں �� د�� "S رہے IV�1 ہD�eا�1 ہ*H �ُا�<  
:�Eت �ے ��!? "��* ��� .�Vے �S ) �1ت (   
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� .� $�d!�ر "���د �5 w:�.�ں �� �:�D ��!� " �� د�<-:ے �5ں ۔ �� ہI �ہ�ں !��� ٓادV��
 ��<� ہے ۔ ا�eEل �ُ �� rH�2 �� 4ہے ، �� را�:�9ز �>�ُ W�-5 �� 4ہے ، وہ را�:�9ز
� !-� .� @*ا �ے @�ف �� ر�-:� !-� اور �:�ب �ں �ہ ��Eں ��� ��S ہے �ہ ������y ٓاد

��ا �$ ،اور د�<-:� ہے .� ِاس �ے ُاس �ے $�ے ��� ۔ ِاس �ے  w:�.�ں �� @��ات د�:� !-�
Gد &��Y'!  

��� !-� ۔  ��م��5س و�2�o �� رہ� ہے �ہ ������y �ے را�:�9ز4 ��   
 

35۔  34:  10ا�eEل  
��5س �ے ز"�ن �-�ل �� �ہ� ، اب �-ے �\�# ہ� ��S �ہ @*ا ��� �� ��c*ار �ہ�ں ۔ " 

 "�<ہ ہ� �1م �ں .� ُاس �ے ڈر!� اور را�:�9ز4 ��!� ہے وہ ُا�<� �5�* ��!� ہے ۔ 
 

 Z�4؟�����B' ���ِ ��� ے�  
 

 �B' �'ا �ے ڈر��۔  وہ  
 ۔ ُاس �ے ہR�Mہ ��او�� �ے د=� �" 

���ات دG ۔   
 

2:  10ا�eEل   
" وہ د��*ار !-� اور ا5�ے ��رے S-�ا�ے ���e @*ا �ے ڈر!� !-� اور �ہ�د��ں �� "ہ� 

 @��ات د�:� اور ہ� و�1 @*ا �ے د�E ��!� !-� ۔ "
 

��� ہے  �V�� ے ��م ( @��ات� I2ڑے ، ر�� ، qں �� ) ��5ے ، @�را�.�:w.�ے ٓاپ 
اور را�:�9ز4 �ے ��م �ے �cر �5 ، �ہ ٓاپ �� @��c @*او�* �� !��w' د�:� د�:ے ہ�ں ، 

�ہ �ں ِاس �ے @*او�* �� ��U:ہ "-���ے �� !��w' د4 اور  �Tہے ۔ ������y �ے 
������y �� ���ت ���:ہ "���ے �ے $�ے���ق ا$=��ت �ا�1ں �� �" �9�� U�� ):�ں ، رو�� 

ہR�Mہ ��ا ������y �ے را�:�9ز4 �ے ��م ��ے ۔۔۔ اور " ��5س �ے ��"C ، ۔ ) و}��ہ �� 
�Lل ہے �ہ ���ں �T\�ب �ے �T\�ب  �ے د=� �" ۔ r�ں �ہ� ۔  16:  �5ہ �ہ��� ا�' ��

و �ہ ![� ��و را��+�ز �" د=� �ے ا\� �ے �ہ8 �]� ہ$ ا�& دو��ے �ے �2ے د=� ��
  ا�' ا���ن �� را�:�9زہ �ے ��م ��!� ہے وہ @*ا �� �1ت �ں اور "ڑه:� ہے  ���� ہے ۔

CD �ہ�ں ��!� ۔  �� �ے .� را�:�9ز4 �ِاس �5 }�ر ����ے .� ��U:ہ "ہ ���9 ُاس ٓاد
را��+�زG ( ں اور '��G ���ات '��G د=�#�" �ں ������y �ے �ہ� ۔۔۔ 4:  �10ے ا�eEل

! ا��� �gے Eہ* ��ے �ں رو��e ہ�ا  "��د ;�رG �ے �2ے ��ا �ے @^$ر �ہ/�ں ۔ ) �ے ��م 
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������y اا��eن �ں ��د �Sر4 �� ر�-:� !-� ����<ہ ُاس �ے را�:�9ز4 �ے ��م ��ے !-ے۔ 
4 �� ����<ہ ُاس �ے ���r را�:�9ز4 �ے ���S ن �5 "ڑ4 ��د�eم ��ے ���ع �ے ٓا��

 !-ے۔ 
�ہ �y������ ،���*� �9 �ے را�:�9ز4 �� ���1ن �9-� !r�*9 �ہ�ں ہ� �S �� دور �ہ�ں ہ�ا !-� ۔ 

�-! Goں وا��ں را�:�9ز4 �ے "�رے "�ت  ا��م  #�� زg� ن اور�eے ٓا�g� اور ��5س ،
 ��!� ہے ۔ 

 
13: ��53س  2  
 "�� زg� ن اور�eے ٓا�g� Iہ Cا��# �� ا�:��ر ��!ے ہ�ں .# �ں $�<# ُاس �ے وE*ہ �ے 

� ۔S رہے �" را�:�9ز4 "�  
 

 �V�-د� #�� زg� ن اور�eے ��� ٓا�-��ں �Hف ُا�ے "��ن �� ِاس $�ے ، .� @*ا �ے  ،
 �S*ز� reE �� 4را�:�9ز ! �S*ر �5 د�<-�� ، "ہ� ز��دہ ز��c ے� �S*ں��� �. �-! �:>�

� �� "��E ! �5*ا ��!� ہے ��S*ز� ��w �۔  16:  10ہے ۔۔۔ ا�Lل�Hدق �  
 

�5 }�ر ����ے .ہ�ں ��5س ��� ع �ے "�رے "� ت �� رہ� ہے ۔  38:  10ا�eEل   
 

  38:  10ا�eEل 
 �VW-" ۔ وہ ��� G�" �ہ @*ا �ے ���ع ��4�H �� روح ا$\*س اور 1*رت �ے ��c yح 
��!� اور ُان �� �� .� ا"��y �ے ہ�!? �ے I��ُ ُاٹ-�!ے !-ے U=� د�:� 5-� ا ����<ہ @*ا ُاس 

" �ے ��!? !-� ۔   
 

� ��!� 5-� اور ِاس �ے ��!? ، ُاس VW-" �1ورت ہے �ہ ���ع ہ� و�o �ہ�eں د�<-�ے �
� .� ا"��y �ے �5!? �ے I��ُ ُاٹ-�!ے !-ے ۔ D|" �=U �� �� ے ُان� 

 
���ع �ے ہ� و�1 ، "ہ� �h? د�� ۔ ِا�� $�ے �S�Uدوں �ے ُا�ے �-� د�� .� در2\�\� 

 رو��e ہ� رہ !-� .� ُا�ے �ے �ہ�داہ �� "�ہ� راز ا��Dں ���ے �ے $�ے "-��� ۔
 

29۔  27: 2��13��   
���ع �ے ُاس �ے �ہ� �ہ .� �h? ُ!� ��!� ہے .�* �� $ے ۔ �d .� �-��� �-��ے ۔۔۔۔"

��Tم �ہ ہ�ا �ہ ُاس �ے �ہ �y $�ے �ہ� ۔ "�ٹ-ے !-ے  �� ����<ہ �ہ�ادہ ُان �ں �ے ��



 10

�� ِاس $�ے "vT �ے ��e-� �ہ ���ع ُاس �ے �ہ �ہ:� ہے �ہ .�  �ے �5س !-��� رہ:-!
 �h? ہ�eں �E*  �ے $�ے در��ر ہے @��* $ے �� �ہ �ہ w:�.�ں �� �h? دے ۔ " 

 
 

�ہ $�گ ���ع �ے �ہ�داہ �� "�ہ� "-���ے �ے "ہ� @��S !-ے �ہ وہ w:�.�ں �� دے 
�ہ�داہ �� ��چ �E* �5 رہ� !-� ۔  $ہxا ِاس �cح ُا�ہ�ں �ے ِا�ے �-� د�� .� دراrH رو��e ہ�

� .� ُاس و�1 وہ�ں رو��e ہ� -! *�E ہ �ہ>���� �gS ے �ے $�ے "�ہ��*��@ �� ��� ���
 رہ� !-� ۔ 

�� �h? �ے، ہI د�<-:ے ہ�ں �ہ ���ع �ے را�:�9ز4 �ے ��ر ے ���1ن �� �5را �� ِاس 
ُد$ہ# ،  ��� C2 د�� ۔، .y �ے "*$ے �ں @*او�* �� ُاس �ے !|� �� IV�1 ���ے �� ��1د�� 

� ۔ .� �ہ در2\�\� رو��e ہ�!� S ���1ن �� �5را ��ے �ا�' "*��ر "*ن �ے �cر �5 ، ِا�
 �S ے�� IV�1 �� �$�2 ���� ��� ع ، "ہ� @�$� اور ! ہے ، @*ا ، @*او�* �ے ��!? ُاس �

�H q�5ف �cر �5 ، ا�' �� را�� "*ن �ے �Uد4 �� �<:� !-� ، ا�' دا}*ار �Eرت �ے 
"�$<r .��ے ُاس ہ�eرے $�ے ��م ��ے �S را�:�9ز4 �� ���1ن  ے ������ �ہ� ��S ہے ؟.�

" �ے ��9 �*��� �ے $�ے ��م �� �<:� !-� ، $�<# ُاس �ے �9� �ے ا$=�ظ �5 ا$:=�ت �ہ ���  
w:�.�ں �5 رI2 د�-���۔ " �ِ�� ?h� ے $�ے "ہ�� y���� �� را�:�9ز4 �5 ��م ���ے �ے

y$�5 " ے y$�5 �ے $�ے "-� ��م ���  ����<ہ @*ا �ے �-ے ":��� �ہ ، ِاس ��Eم �5 ,�� ۔ 
� " @��ات د�:� !-� ، اور ِا�� $�ے @*او�* �� �1ت ُاس �ں "ہ� ز��دہ ��Eں !-� ۔� �ٓاد

ہ�� �� !� ہ�ں  ?h� ہ�ں "ہ� �!د�V�Eں .� را�:�9ز4 �� ��م ��!  
 

H�2 �.ے $�ے را�:�9ز4 �� ��م �� �<:ے اور ا�ے ہ�ں ، $�<# �ہ ���ع ٓاپ ا5:>� �� r
ُد$ہ# ���ع �ے �ے $�ے ��م ���� �ہ�ں ہے ، �ہ ہ� �ہ ُاس �� �cف !�.ہ �� ,�� ہے ۔ 

� ، ُاس �� �cف !�.ہ ��!ے ہ�Vے ۔ S ُاس �ے @�ا�ے �� $�ے را�:�9ز4 �� ��م ��ے
 ، ُاس �ے ��م �5 ، ُاس �� �cف) دہ �<� اور �xرا�ے ( در�� �cر ����5د ��!ے ہ�Vے 

� د$ہ# ! !�.ہ د,�ے �� ا�' "���د��c 4\ہ ہے � G���ہ ِاس ��rِ"�1 د�* �Eرت ، .�ے 
�ہ� ��S ہے ، ��c\ہ ��ر ہے .� را�:�9ز4 �ے ���1ن �� �5را �� �<:� ہے اور ِاس �cح 

 ا��� ���ے �ے وE*وں �� rH�2 �� �<:� ہے ۔ 
 

" *�:�*ن �ے �cر �5 ���ع �ے ��� ٓاپ ِاس �� !���� �-��� �<:ے ہ�ں ؟ ������ ا�' 
�:ے ہ�ں �ہ ���ع !|� �� ُاس �� "��4 �ے �cر �5 "��ٹ رہ� ہے ؟ �� �T1ٓاپ وا ���
، ا�' reE ہے  ��د ر�-�ے، را�:�9ز4ا�' ��را�� �Eرت �� ا5�ے ��!? "�ٹ-� �<:� ہے ؟ 

�ہ �ہ ہ��ے �� ا�' "��ن۔ ������ �� ,ز� را�:�9زq 4 ا5���� ہے ( �=�* ، �:��� 5<ڑا) ُاس 
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�ہ ُاس �ے $�ے �H q�5ف ہ��ے ! �ے ��� ع �ے ��!? !|� �5 "�ٹ? �<�ے �ے 5ہ�ے 
!اور ا5�ے ٓاپ �� !��ر ���ے �� و�1 ہے   

 
 

8۔  7:  19<�U=ہ   
� ���ں " U�@ Iٓاو ہ �اور �ہ��� �Uد�ن ہ�ں اور ُاس �� !��e* ���ں ۔ ِاس $�ے �ہ "�ہ �

� اور ُاس �� "��4 �ے ا5�ے ٓاپ �� !��ر �� $�� ۔ اور ُاس �� �e<*ار اور h�د4 ٓا 5ہ�U
�Hف ہ�# �:��� ��ڑا 5ہ��ے �� ا@:��ر د�� ��S ����<ہ ہ�# �:��� ��ڑے �ے \*س $��Sں 

� را�:�9ز4 �ے ��م ُ�اد ہ�ں ۔� "  
 

! �S اور " را�:�9ز4 �ے���1ن " �� �5را ��ے �S ف ��ے �H q�5 �� ے ٓاپ�وہ ا5 
 

@*ا �� "�د�Uہ� �ں ا�' "� ) �' �:�* "*ن �ے �cر �5 ا( ، وہ .� وہ ا��� ��!� ہے 
 �S ےVں ٓا��ہ ا@:��ر �� ا�' \�م ہے .�ے ُد��� �ں ������ �ے �-� �ہ�ں ! ا@:��ر �$�2 

�' �� H*ر "�:� ہے د�<-� ۔ ُ �. �. �.�ے وہ �ے ��!? ٓا!�ہے وہ ِاس ا@�:�ر ا�' ٓاد
�ں ، @*ا �� "�د�Uہ� �ں ا@:��ر ہے ، �ہ�ں رو��2� ر�5ہ�ے �9-� �ہ�ں ر�-:� !-� ۔  ���


 �2$:�ں �ں ٓا!� ہے ۔ ر��ل ، ا���9 ، �D9 اِن ا���r ، ُا�:�د ، اور �:|.� "�د�Uہ� �ں 
ا�& ��  "�د�Uہ� �ں ��ق ��ق ا@:��ر ر�-�ں Sے ، ا5�� @�ص �2$:�ں �ے ��!? ۔��5ٹ� 
 !!�ہ8 ��ں ، ا�& ����ر ہ$'ے ہ$#ے �$#" ا����ر �ہ�ں ر��B" ، ��ا �" ��د) ��4,�� ( ��ر  

� !|� �ہ�ں ہے V�� ں ! �ہ�ں���� ٓاپ !�� ر �� �<:ے �ہ ��G �� "*ن @*ا �� "�د�Uہ� 
��� ٓاپ ُاس ا@:��ر �� !��ر �� �<:ے ہ�ں .�ے وہ ا�' �<ہ �ے �cر �5 ٓا رہ� ہے ؟ 

� َ؟ ِا�� �ے ہI ا���e*اروں �ے "*ن �ے �cر �5 را�:�9ز4 S �2$� �ے ر�-ے ��<ہ �
 "�Bٹ�� ���ے رو��2� ���1ن �ے �5را ہ��ے �� اہ��e �� د�<-:ے ہ�ں ۔ ا�& ��4ہ ' 8 

!ہے   
 

12:  16ا�Lل   
 " �Uارت ���ے �ے "�د�Uہ�ں �� �=�ت ہے ۔ ����<ہ !|� �� ��5*ارH 4*ا�1 �ے ہے۔ 
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!ُد2ہ1 �ے �2ے `زم ہے  '� �ے '�4["��او�� �ے ��  
  

ا5�ے @�و�* �ے ��!? "ے !<�
 ہ�!� ہے ۔ ا�' "*��ر "ہ� �ے ) 4و��دار "��( ا�' ُد$ہ# 
@*او�* �ے رو�� �ں ِا�ے �? �5 "ہ� ��Eں ��� �ہ  ٓاد��ں �ے ��!? "ے !<�
 ہ�!� ہے ۔ 
ا5�ے ا�eEل �ے و���ہ وہ اور "ے !<�
 ہے ، ���ے ������ �� ��1دت ُاس �ے ��!? 

����<ہ ������ �� ��1دت ِا�ے "�$<r �ہ�ں ٓاد��ں �ے ��!? "ے !<�
 ہ:� ہ�ں ۔ �ہ ��9 ہے 
� �ہ روح ا$\*س ���ے :-�e� ے �<-�!� ہےVاز�ہ ��!ے ہ�� W�)1م �� �Wم �ے ��!? 

r ہ�ں ۔ @*ا �� ۔ ) 13:  ���2:-��ں �U �ہI �� ِاس �ے 1��روار ہ�ں ، .# �ں �ں "-
��G �ے "*ن �� �-ے ��ق �<-��� !-� ۔ ہ�eں �ہ ��e-�� ہے �ہ �ہ ا�' ��1دت ہے .� 

�ں ِا�ے د�<-�ے �ے $�ے ہ�eں ِاس �5 }�ر ���� ہے "*��ر �� ُد$ہ# "��!� ہے  r9V�" ۔ :  
 

16۔  15:  ���6:-��ں  1  
 �mEے ا� G���ں  ��� y5 ہ�ں ؟ �mEے ا� G��" ��� ُ!I �ہ�ں .��:ے �ہ !eہ�رے "*ن 
9� �ے �� �V�� �. ہ�ں .��:ے �ہ� I!ُ ��� ہ�ں ۔� �S وں؟ ہ���" �mEے ا� �$ے �� ��9
�9wH ��!� ہے وہ ُاس �ے ��!? ا�' !# ہ�!� ہے ؟ ����<ہ وہ ���!� ہے �ہ وہ دو��ں 

" ۔ا�' !# ہ��dے   
 

9� �ے ��E y$�5ں ��!� ہے �� �� �mEے ا� G��ا�mE "���ے �ے r"�1 ہے ۔ �ہ وہ 
�ہ  �� ُد$ہ# ، ����<ہ �ہ ��1دت ہے .� ِاس ��� �� اc�2ہ ��!� ہے �ہ ٓا�� �ہ "*ن ��9� ہے

,زم ہے �ہ ��1دت @*او�* �ے ��!? ُا�� �cح "ے !<�
 ہ� .��ے ا�' و��دار "��4 �� 
�ں ر�� "-�ے �S ۔ رو�� @*او�* ��  ہ��� ��ہ�ے ۔ ����! ��*ر.ہ ذ�r رو�� ِاس ��ے �

����ں ( E*ا$� ہے ، ��4 �ہ�ں ۔  �۔ ) روح �  
 

، .� ا�' "ڑے �=�* "�رڈ  )ا��ل( ں ٓا�' !|:ہ �ہ��ں @*او�* �ے ��!? !�S �U�eہ �5 !-� ۔ 
اور @*او�* �ے ���ے �� !-�ے ہ�Vے !-� ، .� ��ے اور @*او�* �ے در��ن �-ڑا !-� ۔ 

��hے در.ے �5 ٓاد��ں ��ڑوں �ے ��9س ، "� �o"�ہ ��D:�ں �e.�" �5ن !-ے ۔ @*او�* 
ڑا !-� ، ُا�ہ�ں ُاس �Wم �� �ے ُا�ہ�ں �Wم د�� اور ا5�ے ہ�!? �ں �ر�� �� $�ےہ�Vے �-

��او�� �ے �Sم �$ @�VD ۔ و�2�o ���ے �ے $�ے !��ر .�ے ُاس �ے ُا�ہ�ں د�� !-� 
���ے �ے ��b ، 2$گ ا�& دو��ے �ے ��س �ہ/]ے اورُاس �Sم �ے ��رے ��ت �� رہے 

�ں �ے د�<-� �ہ @*او�* ُان �� �9H �ے ��!? ا�:��ر � 'Bے �$ ��ا �ے ُا�ہ�ں د�� '�B ۔  �
ڑ�ں ُ ���. �وہ  !��ہ وہ �Wم �� ُان �ے $�ے "��ن �� �<ے ۔رہ� !-� �ہ وہ واy5 ُاس �

5-�  ُاس �ے �]� د�� ا���cر ��� ۔ �ہ�ں ٓاVے ، اور ا5�� ذا!� ��e? �ے ��<-�� �Uوع ��� ۔
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 ��S ں �ے د�<-� �ہ @*ا ��راض ہ��، ُاس �ےا��ل �ے ���ے ��اس �� ��Dن $�d د�� ۔ 
�ہ �ں h�5-ے ہٹ� ، ُاس �ے }�ے �� د�<:ے ہ�Vے اور �ہ .��:ے ہ�Vے ���c 4ف ۔ 

�ے ���ے ��ٹے �� ��Dن $���d ، وہ ) !|:ے(.��ے ہ� ُاس �ے ا��ل ُا�ے ��� ���� !-� ۔ 
����ں ر�-:� !-�  r>���>�ہ ا��ے !-� .��ے �ہ دو <���<r ۔ ا���' ا5�ے ہ�!-�ں �ں دو 

� ہ�ں ۔  �ے!|:ے ����ں V۔ �ہ !-� ٓا �-! ���� �2�oُاس �ے ِان .�ے ُا�ے ُان �ے $�ے و
 �5 �!�-� 4���ہ ٓاپ �Hف " �ہ �ہ:ے ہ�Vے �را �ہ ، دو��ں ���وں �� زور �ے 

�ں �ے د�:' د4 ۔ �1�c �ے !\���9 �-ے h�5-ے �� �cف !" ا�' ہ�ں .�ے ُ���� !-� 
zU�� �� ، ا5�ے !�ازن �� "��1ار ر�-�ے �� z�5 و y5 ف�c ���!ے ہ�Vے  h�5-ے �

���وں �ے وزن �� !-�:ے ہ�Vے ۔  r>���> ، ا5�ے ہ�!-�ں �ں دو��ں 
 

� �c �5 ہ�ا �\�# ����ے ،�ہ� ��c\ہ ��ر ہے ��ا �|U ?!�� ے�� �. ! ���>�دو 
��ہ:� !-� ۔۔����ں  ���� �2�oں �ے $�ے و�S�$ وہ ِان �� #. "dر��� �� �" �4دہ �<

� .�ن 5ہ�hن وا$ے ٓاد��ں �� .��:� ہ�ں  �ں "ہ�، "���ت �� ��ر�4�d" اور -��ے ا
�ہ�ں .�ہ�ں �ے @*او�* �ے ا$=�ظ �� rH�2 ��� ِاس �cف ا�Uرہ ��!ے ہ�Vے �ہ 

ا�' "ہ� \�9ل �d��"�1ُہ�ں �5 ���ت ���:ہ "��ے �ے $�ے $��Sں �� ��rV درz5 ہ�ں ۔ 
 ��S ���:" �� �ے �ہ "-ِان �� �ے !-� ۔  .�ے @*او�* �ے دہ �<� �ے :W� C�Tم د��ٓاد

 �Wم �� ا5�� ذا!� ��e? �ے ��<-� .�ے ُا�ہ�ں �ے @*او�* �ے rH�2 ��� !-� ۔ 
 

� ��زد �� رہے !-ے : رو�� �ں ،"*��ر4 �ے reE �� د�<-�� "ہ� ٓا��ن ہے .�ے وہ ٓاد
 ��ت ، ا�' دو��ے �ے ��!?۔ ) �U�9ت ���ے �� ا�' I�1 ( "ے !<�=��T �ُان �

 ، ?�e���ں �ے ��رے "*ن �ے و���ہ ��S ��W�-5 !-� ، رو�� �ں ، �ہ @*ا �ے .�ے ٓاد
� �� ۔ V�h� �5*اوار !-� ، �ہ �ہ �� ?�e� �� ُد$ہ# �Hف ا5�ے �Wم �� ُان �� ا5�h� 'ا�

�ہ �ں ہے ، @*او�* ہ�!ے ہ�Vے ۔ @�و�* �ے ��!? "ے !<�
 ہ�!� ہے ، �Tوہ .� ِاس 
H�2 ے� '$�� ہے ا5�� ��ر�e� 4? �� ا5�ے !�� r �� ہے .� ُاس �!�� �، وہ وہ

� اور وہ ا��� ُاس �ے ��c\ہ �ے ��!� ہے ۔ @�و�* ��ہ:� ہے ، -" �� �ِاس رو�� �� ��
�ں ہ��� ہے  �ِان ۔ واGo !���� د��� ��ہ�ے �ہ ���ے ہ�eں @*او�* �ے ��!? C�eE دو�:

' دو��ے $��Sں �� !���� .� ُ�����ں �5 "�ٹ-ے ہ�Vے !-ے اور ��e? �ے $�ے ا�
 ����! re>� ا�' � reE ے ، �ہ "*��ر4 �ےV��" ��ے $�ے �Wِن "�] !-ے @*ا �

� �Uم ہے۔ ��e? د��� ��ہ:� !-� ۔ @*او�* �9H �ے ��!? ا�:��ر �� رہ� !-� اور ہے۔ ���
�ں �� و.ہ �ے ہ�ں �� ��ں "ہ� �ے $�گ ہ�ں .� وہ�ں ا5�ے ��9 I�ا��� ( �ہ�ں اب .ہ

.� و�2�o ��!� ہے �ہ ���ں @*او�* ا��� ا5�ے �ہ �ے �ہ:� ہے ، ،  )در2\�\� رو��e ہ�ا 
�ں !r�*9 ہ��ے �ے :C�T ہے  �: .� �ہ و��دار Uہ� �ے ��9  
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27:  7ا�Lل   

" ُاس �� S-� �5!�ل �� را�:ہ ہے ۔۔۔۔"   
 

�fY ��$��ہ ٓاپ �$ ُا�ے  @*او�* �ے �1ِت ��eع �ں ہ��� ٓاپ �� "ے !<�
 �ہ�ں "��!� ۔
روح ا$\*س �� !��w' �� ر�-�� ، روح  !ٓاپ �$ ُاس �ے ��'� �ے '�4. �ہ�ں �/�'� ُ�//� 


 �� ر�-�� ، @*او�* �ے ��!? "ے !<�
 ہ��� �ہ�ں ہے V�w! ٓاپ  !ا$\*س �ے ��م ���ے �ے

 rH�2 ��!ے ہ�ں ، V�w! �1ہ�ں ہ�!ے ہ� و� 
$�<# ٓاپ د��ے وا$ے ��!? ہD�eہ "ے !<�


 د�:� V�w! �� ا�' ہے ۔ ہ�ں .� ٓاپ �� ��S ں �ہ:ے ہ�ں �ہ ٓاپ�Vے ، ٓاVل د�:ے ہ��L
��e .��ب �� �cف .� رہے ہ�ں ، اور $�گ ٓا پ �ے ���Sد ہ�ں ، اور @*او�* .��ب 

� دو���e� 4 �ے .�Vے �S ۔ �� ���. �� �ے "�ہ� ٓاپ �ے $�ے �Wم �� ر�-:� ��S وہ
��Wم !w=ہ ہے ۔ ٓاپ �ے �ں ۔ ہے اور ٓاپ ِا�ے rH�2 �� !ے ہ�ں ، ُان �� $��Sں �ے در

�5س ُان $��Sں �� .� ٓاپ �ے ارد �Sد ہ�ں ":��ے �� ا�:|�ب ر�-:ے ہ�ں ، .� @*او�* �ے 
 �� ?�e� �ٓاپ �ے �ہ� !-� ، ُا�ے ُان �ں �:\r ��!ے ہ�Vے .� ُاس �ے �ہ� !-� ، ا5�� ذا!

� �� �9Eر �� �<:ے ہ�ں ، @*ا �ے ��!? ���ے .� !' �ہ وہ ( �S ے �ے �� ٓاپ�->��
 ?�e� ا�' ہے .� ُاس �� �ے )  ٓاپ �� ��e? �ہ�ں دے د�:� ۔  ٓا@� ��ر ، وہo� �ا5�

�ں  ��S ?!�� ں �� �ہ�ں .� ٓاپ �ے�S�$ ے ��!? ہے .�ے ُاس �ے ٓاپ �� ":��� !-� ، ُان�
� �ے د�ے gSے ہ�ں !-ے ۔ o� �
 ُاس �V�w!!  ے �2ے� �-g�ٓاپ �� ، ِا�� $�ے  !

��� ہے ، " ���ں ُاس �ے ا��� �ہ� .� ُاس �ے �ہ� ؟" اور �ہ ، "" ���ں " �ہ ��را ُاس ��
� ��e? �ے و���ہ �ے ��Eں ��� ��S ہے .� ُاس �ے �ہ� !-� ۔ � 

 ��Lل �ے �cر �5 ، ا�S @*ا �ے ٓا پ �� ":��� ، ا���r �ے @�دم �ے ، �ہ �ہ�ں $�گ ٓاپ �
پ �� �� ٓاپ �� ِاس �� !Wش �ہ�ں ���� �1ُ"�ن �Sہ �5 ���ت ���:ہ �ہ�ں "# رہے ہ�ں ، ��� ٓا

��ہ�ے !-� �ہ ���ں ُاس �ے �� ا5�ے @��,ت �ے ��<-�� !-� ؟  
��� �� ��Eں ��!� ہے ، اور ہI ا5�� ُاس �ے $�ے �,�0M�  �S �$ "�� او�1ت @*ا ��

�ہ ��ا�ے ��'� �ے '�4[" �ہ�ں ��!ے ہ�ں .� ُاس �ے �ہ� اور ��hے را�:ہ �5 ٓاSے "ڑه� ۔ 
۔ ہے   

 
 

) 18:  7ا��jل ( دل �iR= �� �B ��زG ���ں   h+D '& ٓا ہI۔۔۔۔  
 

� ہے .� ِان @��,ت �ے !�. ���د4 � ���� ٓاج ������وں �ں ِاس �ے :�ادف �5~�م �
���9دار4 �ں �eU$�� �� ر�-:� !-� ؟�� ���و4 ہے .�<� ����ہ ا5� 
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 *T" ں �ے �<�$ے .��ے �ے�� �ے �5ٹ �-h�ے ُا�ے دو"�رہ ����اہ  ، @*ا����ہ �ے 
وہ ِاس �!9ہ �����9دار4 �ے ��!? ��S، @*ا �� �Wم د�:ے ہ�Vے ۔ .��ے �ے "�رے�ہ� ۔ 

����ہ $��S ں �ے ا5�ے راہ�ں �ے !�"ہ �� اور @*ا����اہ �5 !�9ہ� ,�ے �ے "�ز رہ� ۔ 
�ں ہI د�< �E۔ ِاس د �� �Eا ُاس �ے دو"�رہ @*ا �ے دxے ر���*ہ اور ��راض ہ�ا $ہ:>� ?

 ہ�ں .� ُاس �� @*ا �ے "�رے ا��eن !-�۔ 
 

  2:  ����4ہ 
�ں }��  ۔۔۔۔" �\=U اور �eں ده���ں .��:� !-� �ہ ُ!� رI�2 و ���I @*ا ہے .� 1ہ� ���ے 

" ہے اور xEاب ��ز ل ���ے �ے "�ز رہ:� ہے ۔   
 

�ن ہے ۔ �ہ �� ہے ����ہ .��:� !-� �ہ @*ا "ہ� رI�2 و ���I ، 1ہ� ���ے �ں ده��e اور ہ�"
� �cف �ے ، � rت ا����=H �� �9 " $�<# �ہw� ہ�ں ۔ ِا�� $�ے وہ "-��S اور " �

�� �-� د�� .� �ہ ُاس �ے " @*ا �� E*ا$� " ����ہ �ے 5ہ�ے \� م �5 �� �����9دار4 �� ۔ 
� ، ا�' @*ا �ے @�دم �ے �cر �5 ۔ Vے ہ�ں ، $�ے ٓا:>� ?�� " ٓاپ �5���� �� �ُاس �

�ں ِا�ے "��ٹ�ے �ے " ��� �� ق 5ڑا ، .9<ہ وہ ٓا@� ��ر �����9دار "�� ؟�ے  �. ?h� ��
� �ے "�رے ":� ���� �� �$�ے .��:� ہ�ں �ہ �ہ @*ا �ے �-ے ر�-� .� وہ �-ے ����ہ �

����ں(رہ� !-� ،  �� اور ُاس �� " ) روح ������� �ُان $��Sں �ے "�رے ��� ہے .� ُاس �
�ں .��:� !-� �ہ �ہ $�گ !�"ہ ���ے �ے �1] �� �ہ�ں  "ر��ن �ے ؟�����9دار4 �ے د

�ں .��:� ہ�ں �ہ �9w �� �5~�م اور ُان �� @�ن ����ہ �ے ہ�!-�ں �5 !-� ۔ ر�-:ے !-ے 
��ہ:ے ہ�ں اور ہI ِا�ے ُ���ے �ے $�ے ���ں .� �Vں Sے  ����ُ �� Iہے .�ے ہ ��� �V��

� �� �5~�م ��!� ہے ۔ �ہ ������وں �� !��eT ��!� ہے ، ۔ $�wU�@ ے��.  
 

 #>�$!  
�9w �ے :�e��T! C�Tت اور ��د4 ُاس ��د4 اور !I��T �ے ��!? .�  ��ں @*ا � ������

��ے $�ے 2\�\� "�� @*ا �� "\�ہ U|��� �ے $�ے ہے }�� :�ازن ہے ۔  *T" ہ ُاس �ے�
�9 �� و.ہ �ے @*ا �ے .� �-ے ٓا��eن �ں د�-��� ��S !-�۔ wا5�ے "�ٹے �ے ذر�Tے 

���ت �� را�:ہ "���� ، $�<# �ہ ا�H$�ں �� !r�*9 �ہ�ں ��!� ۔ �ں ا���ن !-� .y �ے ا�*ه� 
 ��� #�\� �� �9w ���� �ے $�ے !-� ۔ ده�* @*ا � �-" ��ں ٓا��eن �5 �-ڑا .� �� �.

 ��ں �ے د�<-� �ہ ���ع �5!�ل �ں ا�' ا���e*ار �5 زار و ��1ر رو رہ� !-� ۔ @*ا � ، �-!
 �"�1 �V�h� ۔ �� �� 2* �ے ز��دہ �ہ "ڑه��� �ہ وہ ���ں وہ�ں !-V�h� �9 �ے ِاسw r��

، �-! �\�\2 ����ع �� 5ہ�ے ہ� ُا�ے ُاس ا�S ا��� ہ�!� ،  �ہ �ہ �9w ۔ �ں ���ے وا$
� �� �<:� !-� ، ٓا@� -" ?h� ں وہ�ں �-ڑا !-� �ہ @*ا�xEاب �ے "�h $��� !-� ۔ �ں ا��eن 
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e<# �ہ�ں ہے ۔ �ں �ڈر !-� اور در2\�\� ُا�ے ":��� �ہ �� �-" ?h� ر @*ا �ے $�ے��
��ا در2\�\� ا��eن !-� �ہ وہ ا��� �� ۔ .�Vے اور ِاس �Eرت �� وہ�ں �ے "�ہ� �<�$ے 

��ا "ڑا ا��eن ، "~�� ��� U' �ے ، �ے! �<:� !-�  �V�h� ں �ہ "ڑه���ہ �� ٓاب و !�ب 
� ۔وہ وہ�ں �5 ���ں !-  "B' 8g�g@ "2ن ۔ �]�#" ��9$ ���ے وا�eوہ ہے .�ے ٓا� �V�h�

� ٓاپ �� V�h� ن ہے ۔ ��� ع �ے �ہ��eرا ا��eہ ���ہ �ہ�ں .� "- �V�� �-! �5 }�$� ٓا��
 �� �ے $�ے ���� ٓا��eن �ں ُاس �V�h� ں �ے�� ، �ہ �ہ �9w ۔ .� S ےD|" 4ٓازاد

 �9w 4�� �� �e�1 �ہ�ں ، او ر �ہ ہV�� رت�E ں ُاس��9w .� �5!�ل  ��� @*او�* �
ہ�eر4 �9w وہ�ں !-� ، $�<# �ہ �1"� �ں رہ�ے وا$� 2\�\� �ہ�ں !-� ۔ �ے $�ے !-� ۔   

 
� $�<# @*ا �� �Wم !�eم ���وں �� ��"� ���ے �ے $�ے �ہ:� ہے ، w��اب �ہ�ں ,�-�ں 

�5 ا��eن ر�? رہے ہ�ں .y ا��eن ر�? رہے اور}�� ��"� Uُ*ہ ����ں �� رہے ہں ۔ وہ ُاس 
�]�#" ٓاب '�ب �5 وہ ا��eن ر�-�� ��ہ:ے ہ�ں ، اور �ہ ٓا��eن �ں ��5� �� �ہ�ں ر�-�� ہے۔ 

2 ٓا'" ہے ۔�X ں �ڑه�" ہے اور��  �� .y �ے ��!? �ں �ے ��د$ہ ��� �ہ ُد��� �V�h�
� ،  "���د �5 ہے ۔ Vہ�ں ہ�� ��x5 ��~! �� r�*9! ح�c ��ہ� ُا�ے ُد��� �� .� ���ع �ے �ہ ��

"���د �5 ر�-� ��S وہ ِاس �5 �W ۔ ��$�ں r91 ، @*ا �ے �-ے ":��� �ہ �ں ا�' �9� !-� @�اہ 
��W !-� �� �ہ�ں ۔ �ہ ��ے ُ"Wوے �� ��Eں ��!� ہے او ر .� ��ے "�رے  �ں ِاس 9� �5-

�� �ہ �ہ �? �5 @�اہ �ں ِاس �5 ���ں "��I$�E 4ِ �ے D�5:� ٓا��eن �ں $<-� ہ�ا !-� ۔ 
@�اہ ٓاپ ِاس �5 ا��eن ر�-�ں �� �ہ ر�-�ں �ہ ُا�ے !r�*9 �ہ�ں �� �<:� .� �w�� ہے ۔ 

�<� ہے ۔ ُ �� IV�1 ں���ا ا�<�ر ِا�ے !r�*9 �ہ�ں ��ے �S .� �ہ�ں $<-� ��S @*او�* ٓا��eن 
 ہے ۔ 

، .�ہ�ں �ے ِاس  �ہ ُان �� �ہ�ے �� �1] ہے .�ہ�ں �ے @*ا �ے ُ"Wوے �� .�ا ب �ہ�ں د��
 ، ��X$ر ���0ے " �� ا�<�ر ��� ، �� @*ا �ے ُا�ہ�ں ِاس �ے �-ٹ<�رہ د,�ے �ے $�ے ��


 اور @*ا �ے ُ"Wو ے  "!V�w! ے �ے ہ�ں ۔��:-h5 ��~" ے� *�\ ��� �5 ���H �� ٓاپ
 ،�gS 4د �d�Vاور ادا ��S ��, ف �ے�c �اور وہ ٓاپ �� ا�:|�ب ��!� ہے ۔ ٓاپ $�ے @*ا �

\�ر ���� !-� اور .� ٓاپ  �:D�5 ے� I$�E 4ِ��" *�\�ے ُاس �� ا�:|�ب �ہ�ں ��� ۔ ٓاپ �� 
ٓا��eن �ے $�ے $�ے .�!ے ہ�ں ٓاپ �$ ِاس �]�#" �� ���/� ���� ہ$;� ۔ @*ا �ے ا5�� ارادہ 

� ٓاپ ا5�ے ُ"Wوے �ے $�ے ا��eن ر�-:ے ہ�ں ، ��  !�ہ�ں "*, -" ?h� �. ٓاپ �-" �V�� �.
�ں �ہ ��� �ہ�ں .� @*ا �ے "��I$�E 4ِ �ے D�5:� �� "ہ�� ��Uرو �ہ ہے ، ِاس �� ُاس �

� �ہ�ں $<-� ��S �ہ ٓاپ �ے ا��eن �ے ��r�*9! rِ"�1 ہے ۔ IV�1 ��� !-� ۔ -" ?h� �. �ٓاپ ُاس �
� ۔ �9w �ے $�ے S وے �ے !��وز �ہ�ں ��ےW"ُ �.� @* ا �ے ا5�� ٓا پ �ے 5ہ�ے ہ

�Vف ا��اW@ ے� �o�r �ے $�ے ا�' "�د�Uہ د�� ، ِاس �ے ِاس 2\�\� �� �ہ "*, �ہ 
� "��Vے ��� دو��ے "�د�Uہ �ے ر�-�ے �� ��1س ���� !-� ۔ � �w��@*او�* ٓاپ �� ُا�ہ�ں 
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ُاس �ے ُ"Wوے �� �����9دار "��ے �� !Wش �� رہ� ہے $�<# وہ ِا�ے ٓاپ �5 �-�ڑ!� ہے۔ 
�ہ ہے ۔.� $<-� ��S اور \�ر ��� ��S �ہ ا�' �T �����1  r�*9! �9 ِا�ےw �اور @*ا �

.� ٓا پ ٓا��eن �ں ہ�!ے ہ�ں ، ��� ٓاپ ُا�ے ُاس �ے ہ�!-�ں �ے $ہ�اVے �ہ�ں �� �<:� ۔ 
.��ے �� د�<-�ں Sے اور ُان �� $��Sں �ے $�ے ِاس ��� �� �-�$�ں Sے ، .� ٓاپ �� 

��-� �5 #�ے �� 2�ہ !-� ؟ �-ے ُا�* ہے �-��ے �ے $�ے ��1س ��� ��S !-� ، �� �ہ�ں ز
!�ہ�ں   

�y. W �� @*او�* ُا�ے ���ے �� !�1] ��!� !-�۔ ���ع �5  �5 ���ُاس �ے �-�ٹ� "ڑ4 
� E*ا$:�ں �ں *د د4 ۔ ِا�ے ����1� ہ��� !-� ۔ ِا�� $�ے �9Eا���ں ��eل �ے ٓا��eE16:  9ا ،

: �ہ:� ہے  17  
�ت "-� ��"� ہ��� �oور ہے ۔ ����<ہ .ہ�ں و��H ہے وہ�ں و��H ���ے وا$ے "  ��

�ت �ے "T* ہ� .�ر4 ہ�!� ہے اور .� !' و��H ���ے وا, ز�*ہ  ��Hِاس $�ے �ہ و
"رہ:� ہے ُاس �� ا.� �ہ�ں ہ�!� ۔   

 
� او ر و��H ، ا�' U|� �ے �cر �5 ، ُاس و�1 !' ��� �ہ�ں o�ٓاپ �� ٓا@�4 

 ��ہ ہے ۔ ہ�!� .� !' �ہ ٓاپ � �ہ�ں .�!ے ، �ہ ا�' ����1�T �V�� ع �ے �ہ� �ہ���
� �ے ��S ۔ ���ں ؟ $ہxا ُاس �ے o�ُاس �ت �ں �ہ�ں ر�? �<:� ، ِاس �� "��Vے وہ 

� E*ا$:�ں �ں !-�ے �ہ�ں ر�-�� !-� ��eر �5 ٓا��c �� �S!ے ہ�ں ، ��eEں �� ����1w��۔ 
��Hن ا�' \�  ��� ٓاپ .��:ے ہ�ں �ہ ��ِہ، و}��ہ ۔ "ہ��H Iن �� �cف "ڑه رہے ہ�ں " 

�� ر�-:� ہے ؟  ����1� ر�<�رڈز م ہے .ہ�ں @*ا ا5�ے  
ہ�ں  �ے ا�eEل ُد$ہ# "��ے �ے $�ے ٓا��eن �� E*ا$:�ں �ں !-�ے رہ�ے �ے "-��Eرت 

ُاس �ے ُد$ہ# "��ے �ے $�ے ۔ ��9� ������ �ہ�ں ہ� �<:� ، وہ ا5�ے ���ں �� "*و$� ِاس 
����1� �cر �5 �� ُ�<� ہے ۔@*ا "�ِغ E*ن �ے  ہ�ے اہr �ہ�ں ہے ۔  ��� �  "#�[� �2��

ُا�ے .� ا�' ُد$ہ# �� ہ��� ہے ��9$ ���ے وا2" ، ٓاب و '�ب ��ں �ڑه/ے وا8g�g@ "2 ہے ۔
@*او�* ا�Hل �!� �ہ�ں �� رہ� ہے .��ے ہI ِاس "��I$�E 4ِ �ے ��S ��� IV�1 �:D�5 !-� ۔ 

� راہ��eوں �ےV������ وہ �$�ے ���w �� رہ� ہے �� $��Sں ��  �ے ��!? ��:ے ہ�ں ، �ہ ہ
� �Sوہ �ے �cر �h" �5 رہ� ہے ۔ V������ ل اور�eEے ا� �9�� C�T! �� ُد$ہ# �ے ِاس

ا�eEل �� !I��T اور ��<-�ے �ے ��!? ہے۔"ے داغ ُد$ہ# د$ہ# "ے داغ رہ:� اور "ے داغ 
 رہ�� ہ��S ۔ ������ ، .��S ۔

.� ُد$ہ# �ں دا@r �ہ�ں ہ� �<:ے ۔ ��!� ہے @*ا �� �Wم ُان �� "�ت <�U=ہ �� �:�ب �ں 
اور �B$ٹ" ��ت �� ہ� ا�& �,/� ۔۔۔ " :ُان 5ہ��وں �ں �ے ا�' �9w �ے :C�T ہے 

�ہ�ں �9w ہے .� .-�ٹ "���ے �� ٓا@�4 )  15:  22 <�U=ہ(   ���ے اور ;Bڑ�ے وا`
:�ازن ہ��ے " �:��ہ ہے ۔  ��{ �� �9w�ں  '��w! �اور @*ا �� ��V �ے �:" ������ �
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 �e� �� �V�h� ے �ے�ار �� د�<-*��eن �5 �-ڑا !-� ، وہ�ں ا��eں ٓا���ہ !-� �ہ ���ں 
ُ!I ہ� و�1 .-�ٹ "�$:ے " ا�' "�ر @*ا �ے �? �ے �ہ� ، $�ے .ہ�I �5 ��� ڈا$:ے ہ�Vے۔ 

�ں �ہ �� !-� ، " ہ� ، "h�ے �ے $�ے �ہ�ں ۔ '��w! �� �9w$�<# �ہ�ں وہ !-ے .� 
!-ے ۔ .�ہ�ں �ہ�� !-� �ہ .� �ں �ے ُ��� وہ @*ا �� �ہ�ں !-� ����<ہ �ہ !�\�*4 !-�۔ �ہ !�\�*4 

اور "ہ� �ے $��Sں �� "���h ، $�<# وہ ُا�ہ�ں ۔ ���ع �ے �� "�, �ہ ��B' r �ہ�ں !-� ، 
� ":�!ے ہ�Vے ُان �ے �9w �� رہ� !-� ۔ V�h� ں�� @*ا �� ر���� V�h� �9 اورw

!�� �� #� دا$��� ہے اور @* ا �9w ہے ۔ ہے ۔  ?V�h� ے @*ا� �V�h� #ے داغ ُد$ہ"
� ۔ S ل �� �ہ�ں ر�-ے�eEے ا� �� اور ��9S �5ر ہ� �-" 

� ہے ۔ $ہxا ��� .dہ @*او�* ��9� �ے ا�eEل !�. ���hں �ے 5ہ�ا�' ��9� ا5�ے ��
E �� ہے .� �اور @��,ت �!�� z�5 �-" ����! �9� �ے ��ں ��!� ہے �ہ ُاس ������ ��

ِاس �5 }�ر ����ے .� @*او�* ��9� �� �ہ:� ہے .� وہ ��م اور @��,ت ر�-:� ہے۔ 
� اور �ہ:� ہے :�=iR ��زG  ٓا ہG9H I !' دل "-� ��" 18) 20۔  18:  7ا�Lل : (��

��ں )�,$ع ( ��$��ہ ���ا !$ہ�  19 ۔اور �Y+8 �" ��'$ں �ے دل �ہS#�ں ���ں  �B;
� $ے ��S ہے   20 �� ہے ۔�ہ�ں ُاس �ے دور �� �[� ���-! �اور  وہ ا5�ے ��!? رو5ے �

�ے ٓا�ے �� !�1]  ���ع  S-� �ے ��"�اہ ،�ہ ��9� ۔ �$رے ���6 �ے و�B; 89 ٓا#ے ;� 
ٓا  :.� �h? �ہ ���ے �ے $�ے �ہہ رہ� ہے ����<ہ @*او�* اب .� ُ�<� ہے �� رہ� ہے ۔ 

۔ ہI دل �iR= �� �B ��زG ���ں  
� ہے ۔ @*ا �9w ہے $�<# و-" �V�h� اور C2 ، ہ راہ I:@ �� Iه* �� �V�h� او�* ِاس*@

�<� ہے ، ُ �� IV�1 �� د��ے �� اہ��� م �� �ہ�ں ��!� .�ے @*ا 5ہ�ے ہ�Uٓاپ �� رو �@*ا �
� ا�*از �ں "�ت �� ۔ =�� "�رے V�e�ِاس راہ �� �S*�9 "��� ع �ے ز�w$��Sں ��  " 

� ر�:�ر �� "ڑه��� ہے۔� ����� �� ���د 4 ���� @*ا � � }�� !���� د��ے �
� !���� �5 }�ر ���ے ۔ gS �� z�5 C�T:�ٰ �ے ���ں  ����� �� �ُاس �ے @*ا �

�ں دا@r �ہ ہ�ا ۔ �ٹ�ن �� �را  #��9 �� !��w'"ِاس �cح وہ وE*ہ �� ��زwوا$ے " 
 �� �9w ���* ��دے �� " }���" ِاس ا�' �-�ٹ� $�گ ٓاج ا��eن ر�-:ے ہ�ں �ہ @*ا �

 �S ) ر����ٰ �ے @*ا �� ٓا@� ��ر ، ۔ )�-��ے �� "��Vے ، ��ُاس �5 }�ر ����ے .� 
�ٰ �ے�����9دار4 �ے ��� ۔��ذر�Tے ��Tات  ا��eن ُاس �5 }�ر ����ے .� @*ا �ے 

�-�ڑا ُا�ہ�ں �ے��ے۔  �� ��� .�ہ�ں �ے ��Vا��ا rHو.ہ �ے ا �� ������� � ا5�
 �� #��50bات د��Bے۔ ،�rH �ہ ��� 2وE*ہ �� ��ز �b� 50ات �ےb� ا;�6ہ ُا�ہ$ں �ے 

 ��� @*ا�� ا��� ���� !-� ، وہ �9w �� @*ا ہے ؟ 
� و.ہ �ے "�غ �ے "�ہ� ٓادم اور �2ا �� "�ہ� �<�ل د��۔ � ����9w �� @*ا �ے ا�' �� ��

� �ے �5~�م ��� �� ِاس ا���ِب "��ن �ں �-�ڑ!� ہے �ہ ہI ہ� ��� �� �<:ے ہ�ں ، ��T
 �� �V�:� ے� ���$�ے �5�? �<:ے ہ�ں ، اور @*او�* ���ق ا$=��!� �cر �5 ہ�eر4 ����
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ٹ� ڈا$ے �S ۔  ���T�ں 5ڑ!� ہے ، اور $�d!�ر  re2 ، ہے �ا�S ا�' �Eرت ز�� ��ر4 ��!
� �ے ���:��V �ے ��!? �� در@�ا�� ��ت ہے ، اور اب "-� ا�' "hے  �ے ��!? �� ��

ے ۔"�!�و ��!� ہ  
ہI ُد��� �ں ��9� ������ �ے �:��V �ے ��!? رہ رہے ہ�ں ۔ ا�S ������ ا�' ُد$ہ# �ے �cر 

���* ، !� ُد��� �� ا�' ��ق \�م ہ��� !-� ۔  �� 4��" ��5 ��م �� رہ� ہے ، �� @*او�* �
� ������ �ے ُد$ہ# �ے �cر reE �5 ��� اور ُاس و�1 �� ُد��� �� !r�*9 ��� ۔ Vا":*ا:e�1 *" �

�ں �S 5ڑے .��ے �5ُا�ے Eہ* ��ے �ے ا��ا����ں �ے ���  ���! �ے وہ .�* �� ��
 rH�2 �� رت، ������  �� ا�:��ر �� رہ� ہے �ہ وہ ا�ٹ-ے ��م ���ے�E ِاس �@*او�* اب "

!�ہ و�1 ہے ) 19:7<�U=ہ ( ��ے ۔ ُا�ے �Uد4 �ے $�ے ا5�ے ٓاپ �� !��ر ���� ہے   
 ��پ �� ا\� ا��از ہ$ �6ُ" ہے اور ٓاپ �$ �$�ے �ے �2ے �ہہ ٓا��� �Y+8 �� واF .9$ر 

����wں �� ِاس �cح ����ے �ے $�ے �-�ڑ ���ت �� ��1س ����ے ۔  �6ُ" ہے ؟ �9w
�ت �ں $��Sں �� �\�# �ہ�ں ��!� .� " ُ�<� ہے .��ے ، �\ ��x5 ��ں .�rd اور !�1

� �cف .� رہ� ہ�ں ����<ہ ُا�ہ�ں �ے @*او�* �ے"�� I�۔ .ہ��ں �ے رے �ہ�ں ُ��S�$ ُان
"�رے ��� ہے .� را�:�9ز4 �ے ��م ��!ے ہ�ں ؟ ��� وہ ِا�ے �ہ�ں "���Vں Sے ؟ ُان $��Sں 

 �S در�� ہ� r>$�" ں "�� ��ں ؟ او، �ہ��S*ق ز�W@ہ�ں �ے "ہ:� ، "� ا�ے "�رے ��� ہے .�
� دن ، ��� �cح �ہ�ں ہ��dے ۔! �� �� Iہ "  

��ا�' �� وا1
  )18:  7ا�Lل ( -� �ے CDE "�ز4 ���ں G9H !' دل "ٓا دو�� ،  ا
�ں ہے  �$�2 ���� ٓاپ .��:ے ہ�ں �ہ ٓاپ ��� �ہہ ! "-���' �$�2 �ں ٓاپ �ے ���ے �

� �ہ ا���ن �� ���ت � �رہے ہ�ں ؟ ٓاپ �ہہ رہے ہ�ں �ہ @*او�* �ے ا��� �ہ:ے ہ�Vے }��
� �h? �ہ ���ے �ے $�ے ٓاپ �ہہ رہے ہ�ں �ہ ��� ع ���H 5 دہ�*ہ �� �oورت !-�۔

xاق ُاڑا رہے ہ�ں .�ے @*ا �ے ا���ن �ے زوال �ے �ڑه��� ��S !-� ۔  �� ���ٓاپ ُاس ہ� 
،  و�1 ��� ۔ "�r9V �ہ:� ہے  

  9،  8:  2ا����ں 
� ہے اور �ہ !eہ�ر�c 4ف �" ����<ہ ُ!I �� ا��eن �ے و���ہ �ے �rm ہ� �ے ���ت 

� �|� �ہ ��ے۔ V�� ل �ے ��9 �ے ہے !��ہ�eEہے ۔ اور �ہ ا zD|" � �ے �ہ�ں ، @*ا �
 

� ہے ۔ @*ا �ہ:� � �ے $�ے ,زS*ہے .��ے ا"*4 ز� �!�� ��ہ "ہ:� ز�*��Sں �e>2 �5ا�
ہے �ہ ُاس �ے ا5�� "�ٹ� "-��� !��ہ ُد��� ُاس �ے و���ہ �ے ���ت V�5ے ، �ہ �ہ ا�eEل �ے 

��'� �$�ے �ے �2ے ��S�ُ ��;$ ، �/�ب �,�Y" ، ٓاپ �$ �Y+8 �ے ����م �ے  ��9 �ے ۔
�� رہ� ہے اور ٓاپ ��ا �$ �B$ٹ� �ہہ رہے ہ�ں ! �ہ �^+$ط ہے ، 1��2 ِاس ��رے 

�9 �� !�e��Tت ، @*ا �� "\�ہ U|��� �ے "~��  !�$�6ےw� ��چ �� �5ر4 � I�1 ِاس
� �� اہI ٓا$ہ ہے ۔ �ں �Hف ��ُد��� �� ������ وں �ں ر��d�ے دے رہے ہ�ں ۔ �ہ ����
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rV���<� ہ�ں .y �ے }�� :�ازن ہ��ے �� �ہ ��9 ہے ، $�<#  ُ �-��ے ���ے �� 
�-ے ُا�* ہے �ہ ٓاپ !���� د�<-�� �Uوع ���ں Sے۔  

 
 

 
 
 
 
 

 
����! �� � @*او�* �� ا�' ��9

 
 @*او�* �ے �ہ� ، 

 
��ے ُا�ے z�5 ��ے "~��  ُا�ے �ہ�ں د�<? �<:�۔"  �|U �V��"  

 
�ے ذر�Tے "�ت �� ۔ روح �� ��!? ا�' دو��ے U|� @*ا �ے ��ے �5 ،  69-25-04

����ں۔  
�ں �<-� ُ�<� ہ�ں  �o�ٓاپ �� ُان ���وں �� "ے �<�4 �ے �ہ�ں $��� .�ہ�ں �ں ٓاپ �� 
۔ ٓاپ �� ُان ���وں �� "ے �<�4 �ے �ہ�ں $��� .�ہ�ں �ں ٓاپ �� رات �ں د�-� ُ�<� ہ�ں، 

 اور .� �ں ٓاپ �� اب �<-� رہ� ہ�ں۔ 
 

�ہ و�* ُاس �ے $�ے !�S �U�eہ �� !�!�� دے رہ� !-� .� ُا�ے ��ے $�ے ��Eں ���� !-� ۔ @*ا
�ہ �-ے ُاس �ے ��� �ے ��!? �ہ�ں �-���� .� وہ ��ہ� ہے �ہ وہ ِا�ے �\��� "�� رہ� !-� 

ا�S �ہ �-ے ُاس و�1 �ے 5ہ�ے �<-� ُ�<� !-� اور .y "�رے ُا�ے �-ے د�-��� !-�۔ 
��ے $�ے اہI ہے ، �ہ ٓاپ �ے $�ے اہI ہے ! 

  �5 #�c���ہ �cر �5 ، �ہ @*ا �ے اہI ہے �ہ ہI ِا�ے ��e-:ے ہ�ں !��ہ ُد$ہ# �� ِاس ز
!V�. ��� IV�1ے   

( ِاس �Wم �� �-ے د��ے �ے !-�ڑے دن "T* ، @*او�* �ے �? �ے "�ت �� اور �ہ� 
����ں  ��) روح � ����! �� ������ ��ں ��9 r9V�" 4ں �ے ��ر� "ں ر�� "-�ا ہے ۔

ِاس �ے " �ہ �h? ا��� �ہ�ں .�ے �ں .���� ��ہ:� ہ�ں ۔! �ں �ے ���� ، اے @*او�* 
" "�و.�د  ، �����9دار4 �ے ��!? ، �ں �ے �Wم �� ا5�ے ����eٹ� �ں ا�ٹ-� ��� .� $=� 
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���ر ��� .� �ں �ے 5ڑه� ۔ " ��9 ?�e� 4���ں �� �2r !-� ، اور @*او�* �ے 
����!  ��S ��� رہ�>Uے ٓا�� �ے "�ٹ? ��S .�ے ��4 ٓا�<-�ں �ے ��dے ��!? ��2ا��

 !-�۔ 
����ں ( ِاس و�1 @*ا �ے �-ے ":��� ���ٹ�4 �ہ�ں  )روح � �� ا��V�� �5 #��ہ�ں ز

 �.� @*او�* ٓا!� ہے وہ ا�' ! $ہxا ُ���  !".� ��4 .��� "*��رreE �� 4 �ہ�ں �� رہ
�ہ ہ� وہ ُا�ے .�ا دے �S .� "*��رreE �� 4 ��زد  �ں دے �S ،دا}*ار ������ �� ا.� �ہ

 �� رہ� ہے ۔ 
 
 

� و�� ��Vٹ �� �-�, ہے  � www.takehisheart.com ٓاپ �ے �Sا 
����ں( @*ا �-ے ُد$ہ# �ے �Sون �� د�-� ُ�<� ہے ۔ ٓاپ .��:ے ہ�ں �ہ  ��ہ ) روح �

 �-! �5 #�� �Uد4 "��ہ �ہ ہے ۔ ������ ��� ع �ے �ہ� �ہ ٓا، �ہ �ہ ٓا��eن �5 ۔ زV�� �5 ن�e�
اا��eن IV�1 �5 �ہ ز�# �5 رو��e ہ� !� ہے ، ٓا��eن �5 �ہ�ں ہے ۔ �� �Uد4 ز�# �5 ہے 

 �5 #���ے .��ے �ے $�ے "�$<r .��ے ���ب ��� .��� ُا�ے IV�1 ���ے �ے $�ے ز
� ِا�ے ٓا��eن� y. ہ�ا �e۔  رو���# �5 رو��e .� زIV�1 �5 ��ے .��ے �� �oورت !-

���ع �ے �ہ� �ہ .� �I!ُ ?h ز�# �5 "��*ه� �� ہ�!� ہے ُا�ے ٓا��eن IV�1 �5 ��� .�!� ہے ۔ 
���ع �ے $�ے ������ �� �Uد4 ز�# �5 وہ ٓا��eن �5 "��*ه� �� �-�, .�Vے �S ۔ �-�$� Sے 

����ں �ر �ہ اوIV�1 ���ے �ے $�ے ��� .�!� ہے ،  رو��e ہ�!� ہے .�ے ٓا��eن �ں ����1
� ہے ۔ -" ������� ز�# �5 @*او�* �� "�!# ہے ، ُاس �� �V�e�*ہ ا���ن �ے �=�رے �ں ٓا,!
� "��� ہے ۔ ��ر ہے، اس �ے ہ�!? اور �5وں ہے ۔ $W. ں�ُا�ے ز�# اور ُاس �� ٓا�<-�ں 

� "��ے �� �oورت ہے $W. �5 #�ُا�ے ٓا��eن ، �ہ �ہ ٓا��eن �5۔ @*او�* �� ������ �� ز
� �oورت �ہ�ں ہے  �5� ������ �$W. �o� �� 5ہ�ے ہ� ُاس �V�� ہ وہ�ں ہ�>����

� �ہ�ں ہے ����<ہ ! �5ر4 �� رہ� ہے $W. �5 ������ اب #�ٓاد��ں �ے @��,ت ، �ہ ز
وہ !�e��Tت او ر ��e? �ے ��!? �r رہ� ہے .��ے �ہ وہ ہے ، اور .� ُا�ے ����ا ہے ۔ 

۔ ہے ) �,+" ( ا�& ����ر   
��ہ:� ہ�ں �ہ اپ ا5�ے "�زو �5 �ٹ<� ��ٹ�ں ۔ اب ِاس �5 ��� ڈا$�ں ۔  �ں qٓاپ �� �ہ ادرا

 ٰ���
 �ہ�ں ہ�ں ۔ ٓاپ �:|���ے �� �oورت ہے �ہ ٓاپ ��2�� e�:�"ہ د��ے وا$ے �ے 

 �ہ�ں ہ�ں ۔ �:|�eڑ4 !-� اور وہ ا��� �� �<:ے !-ے "�$<r .��ے ٓاپ �ے  �ُاس �


 �ہ�ں ہ�ں .�ے ��ے !' ����dر ��� ��S !-� ٓاپ ُاس ٓا�� رہے ہ�ں ۔ �:| �� �ے "-د
 �-! �� ������� �� و.ہ �ے �1م �� ����<ہ ُاس �ے @*ا �� ������� � 35اور ا5�

��ن '�B  ، �ہ � ٓاد�" ا�& ہ" 9$م �ے 'Bےز�*��Sں �ے �-��ے �� ��9 "��۔ �t�� &ا�
���+�دار�t ق !-� ۔ ۔اور دو��ا�� ��eں ِاس "�رے �ہ:� ہے .C�T! �� y ُاس .� @*او�* ہ �ہ
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�ے ��!? ہے .� ہI ��!ے ہ�ں ، ہ�eرے ا�eEل �ے ��!? ، ِاس �ے ��!? �ہ�ں �ہ ہI ��ن 
� �ے ��!? � ����ے .� ��� ٓادD� ����! �ہ�ں۔ �Lل �ے �cر �5 ، ��� �Eرت �

� ہے !�. �� اc�2ہ ۔ .we$ yے وہ ا5�ے ا�eEل �ں W:9 ہ� .�!� ہے ، وہ ِاس ����ب �
ُاس �ے ا�eEل ��!� ہے ، @�اہ وہ در2\�\� ا5�ے �d:�� �ے ��!? "ہ� و��دار ہے ۔ 

��د اc�2ہ ��!ے ہ�ں �ہ ٓا�� �ہ ُاس �:\r9 �ے @�و�* �ے $�ے ��9� ہے �� ُد$ہ# ہے۔ 
� اور Vے 5ہ�ے  ُد$ہ# �ہ� .�!� ہے ۔ ������ �5*ا ہ�� reE د4 �ے�U �� رت�E ر�-�ے

� اور ا�' �:�* "*ن �ے �cر �5 ِاس !����  ���H �5 ا5�ے @*او�*Vب ہ�����ے ��!? 
 �� �ٹ ��!� ہے ۔ 

�ہ وہ �� وا1
 �cر ���ع اب "-� ا5�� ُد$ہ# ہ��ے �S�9 ��!�ہے ، اw�ے $�ے ُاس �ے 
9� �ے ۔ ُاس �ے @Wف "*��ر4 �ے ا�eEل ��زد �� رہ� ہے  ِاس $weے �5�� Iہ �.

���:ہ ، �� }�� ���ت ���:ہ �ے "�رے "�ت �ہ�ں �� رہے ہS I��ہ ، ���ت "�رے "�ت ��!ے ہ�ں 
� �ے �cر �5 ، "*��ر4 �ے reE �ہ و.ہ �ے "*��ر ُ"VWے .� ۔ ہ�!ے ہ�ں w��ٓاپ ، 

�ہ ٓاپ �ے ا�eEل �� �:��ہ ہے۔ �ہ ِاس 2\�\� �� �ہ�ں "*$:� �ہ ٓاپ ��ن ہ�ں ۔ �<:ے ہ�ں ۔ 
reE �ے "�و.�د .�ے ٓاپ �ے ��زد  اور ٓاپ �� �ہ ذہ# ��D# ���� ہے �ہ ُاس ��� "*��ر

�� reE ہے .�ے @*او�* �5�* �ہ�ں ) "*��ر4( ��� @*او�* ٓا پ �ے �9w ر�-:� ہے ۔ �ہ 
@*ا ��� �� ��ا �� I>2 �ہ�ں دے رہ� اور  "�$|��ص ِاس �ے r-5 �ے �cر �5 ۔ ��!� ،

�ں ا��� �� رہ� ہ�ں ۔ $�<# ا�S ہI وہ ��!ے ہ�ں .�ے @*او�* "*��ر4  ��� reE ��1س �ہ ہ
9� ہ�ں ۔ �� Iہ �� ہے ۔��!� ہے ، ہ� �� �Hرِت �2ل �ں "-V������  

ِاس ��5ا�Sاف ��  ِاس �ے ��و�$د ، �,$ع اب �B" ا�/ے 2$;$ں �ے �Y+8 ��'� ہے ۔
.��ے �ں �ے "��ٹ� �ہ ��9� ��ن ہے ۔ ا5�ے ذہ# �ں ر�-�ے   

*��ر4 �� �<:ے ہ�ں ، �ہ �Hف ���ت ���:ہ $�گ "@*او�* �� !���� ہ�eں د�-�!� ہے 
 �-" �V�� ں�9� �ہ�ں "# �<:� ��اVے ُاس �ے ا5�ے $��Sں �ے۔ ُد��� �� �� G�� �|U

ہ�eرے ا�eEل �ے ٓا!� ہے اور ا�' �:�* "*ن �ے �cر �5۔ �ہ اU|�ص �ے �cر �5 
��ں ٓاپ �$ ڈه��J ��6ُ ہ$ں ۔ ��ں ہ� وI'ُ 89 �ے �Y+8 �� ��6ُ ہ$ں ۔ : ��او�� �ہ�� ہے 

��ں ٓاپ �$ '�Y#. دے ��6ُ ہ$ں ۔ ��ں ٓاپ �" G���6 �$ �ڑه� ��6ُ ہ$ں ۔ ہ�eں �ہ د�<-�� 
ہے �ہ @*او�* ������ �ے ِاس �ے �.�دہ "*��ر4 �ے "�و.�د ا�' �:�* "*ن ہ��ے �ے 

��ں  " ، �S �9 ��!� ہے ۔ $�<# �ہ�ں و�1 ٓا رہ� ہے .� @*او�* �ہےw ��cر �5 �:�
ں ��وں ;� ۔ ��ں ُ'�Mں �/�u ��و��u اور ُ'�Mر�M' �#�M� GرG ����رG �" راہ$ں �$ =��

��� �ہ�ں ۔ " وہ ��دہ �cح �ہے �S ،  "��و��u ۔ "�V�h� ا$:�ں �� @*ا  وہ*E اور را��
!ہے   

��� "��ٹ�� ��ہ:� ہ�ں  �V�� ں�� �ہ @*ا �ے �-ے د�-��� �ہ Vہ� �eہ=:ہ �ے دوران رو� �.
9� ��ن ہے ۔ ���� ������ �ُد$ہ# �ے �cر �5 ا5�� !���� ٓاU<�رہ ���ے  ��ے $�ے ��9
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�ں �ے ����eٹ� �5 دو دن �Hَ ف ��ے  ، *T" وں۔ �ے�� ���w! دن �ے ُاس �ہ ِا�ے y.
"�ے  3�ں ٓا@� ��ر G9H �ے ��ے $�ے ِان ���وں �� ��Eں ��� !-� �ں �� �ہ �<� !-� ۔ 

�ں I �� ��!ے ہ�ں ۔ .�ے ہ۔ 5-� �ں �ے �r9V�" �. ��� ?h �ہ:� ہے ُاٹ?  �-ڑا ہ�ا 
� �� ُ��:ے ہ�ں ، ہr9V�" I ِاس 2\�\� "�رے "�ت ��!� ہے ا�<�ر4 !-� ۔ V�h� Iہ .� ہ�
�� �doے ہ�ں ۔  ��را!�� rH�2 ، �-���دہ �cح "ہ� �ں �ہ ا��L او�1ت 2\�\� ہے ۔ ا

� �� ُ��:ے ہ�ں .�ے وہ �ے $��Sں �� V�h� ہ�ں ����<ہ وہ �>�د$��d ہ�!ے ہ�Vے د�<? ُ
��e-:� !-� .� و ہ �ہہ رہ� !-� ، $�<# ِا�ے ��, اور �ں .��:� !-� اور �� �ہ�ں ��ہ:ے ۔ ُ��

�ں ُاس �ے ��!? �ں ا�<�ر 4 !-� ����<ہ �=�* $<-�� ��ے $�ے ا�<�ر4 �� ��9 !-� ۔ 
�ہ اے @*او�* " �ں �ے �ہ� ،  !.� @* ا �ے �-ے د�-��� !-� "�!�و ���� �ہ�ں ��ہ:� !-� 

$�<# ُاس �ے ��ے ��!? "�!�و ��� اور �-ے �\�# �ے ��!? !" ہ�ں ہ� �<:� !-� ُ!�? �ے �
�*زاہ $���d �ہ �ں �D��5ن !-� ، $�<# �ں �ے ا.���ے د�� �ہ �ں �ے ُا�ے ُ��� !-� ۔ 

� و.ہ �ہ�ں !-� ۔ V�� � در2\�\� ، �ہ�ں ا��� ہ��ے �
 

! وہ و�1 اب ہے $�ے ہے ۔  ٓاپ د�<-�ے ، "�ے �ے ��!? ������ �� �Uد4 \�رہ و�1 �ے
 ���، ا��ے ہے .��ے�ہ ہے ۔ اور .� !' @*ا ہ�eں ������ اور ������ �ے :C�T ہ� 

� �ہ�ں .�!� ، �ہ "*��ر4 �ے دور �ہ�ں �� د�:� ہI "*��ر4 �ں ہ�!ے ہ�ں ۔ ��.� !' �ہ 
� ��� ������ در2\�\� ُاس 2\! وہ ہ�eں "�ہ� �<�$�� �Uوع �� ُ�<� ہے ۔�ہ�ں .�!� ۔ V�=H �\�

� ا�' �:�* "*ن �ے �cر �5 ، S ہ� r@ں دا� �"�د�Uہ�ں �ے "�د�Uہ �ے �Uد4 ���ے �
�� ا5�ے �ر �ے $�ے ۔؟ <�U=ہ �� �:�ب �ں �ہ واGo ہے �ہ �<�2ہ �Eرت ، ������ ، !�

7:  19<�U=ہ !( !��ر ���� ہے  ٓاپ �� �Uد4 �ے $�ے  (  
��ے ����eٹ� �ں ، �ں ُاس �cف $�ٹ� ۔  �ں اہ�ے !��"ے ���ہ �� �h? �ہ:ے ہ�Vے ، 

�ں �ے ُان @�ص ا���9:1ت �� 5ڑه�� �� �2r !-ے " ��9�" .� $=� ��رے �Wم �� ,�� 
��4 ��2ا�� �ے $�ے �ں �ے .�* ���5 �ہ �-ے ُان ا91:���ت �ے �Sد و �U z�5وع ��� ۔ 

�ے .�ے ُاس �ہ����ں �� ��e-�ے �� �oورت �ہ�ں @*ا �� !���� �� ��e-�ے �ے $
�ہ ہ� ا�9:1س �ے ��!? ��دہ �cح ر�� "-��� !-� ۔ �ے اب �-ے د�-��� �Uوع ��� !-� ۔   

�ں .�!ے ہ�ں او ر ٓاہ�:ہ  r��=! 4ہے وہ !-�ڑ �!�-" �.� ا�' ٓارٹ�ٹ !���� �ں ر�
ِا�� ( ٓاہ�:ہ !���� "�:� ہے ۔ ٓاپ �r��=! ?h �ے ��!? !���� �� �ہ�ں د�<? �<:ے ۔ 

� ہے ، � ُاس �� �h? �� 5ڑه�ے �� �oورت ہے $�ے ٓا پ �!�� z�5 ٹV�� ے و���.
� ، ِاس <�e� �� ����! re-�ے �ے $�ے ۔ S ے�� z�5 اور (  
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!�Dف ��ا �ے 2$گ ����رG �� ���ے ہ�ں   
 

 rا� �1�223  :5  
� ۔ " d$ ر4 ���ے��*" �-! 4��" اور اہ�$ہ .� �ہ وہ   

*��ر4 ��!� ہے ۔ ، ا�' U|� .� @*او�* �� ہے "!����   
 

15:  4ہ���]   
 " r�Vاے ا��ا I!ُ ر ہ� ۔�dہ��S ��ہ ُ!� "*��ر4 ��ے !� "-� ا��� �ہ ہ� �ہ �ہ�داہ "-�Sا

" .���ل �ں �ہ ٓاو اور "�� ٓاون �5 �ہ .�و اور @*او�* �� ��2ت �� I�1 �ہ �-�و۔  
�Hف @*ا �ے  ر، او) �:�* "*ن ، �1 م ( �ہ�ں ہI د�<-:ے ہ�ں �ہ �ہ @*ا �ے $�گ ہ�ں 

ا��اr�V �� @*ا �ے $�گ ہ��ے �ے �ہ رو�� ��S .� (.� "*��ر4 �� �<:ے ہ�ں ۔  $�گ ،
�ں ، �Hف ا���e*ار "*��ر4 �� �<:ے ہ�ں  ��!�! �V������ وہ "*��ر4 �� رہے !-ے ۔ !

�Hف ��d:� "*��ر4 �� �<:ے ہ�ں ۔ �ہ ِاس "�رے ����ے ،  )�ہ �ہ ��X ا����Mار 
 �ٓاپ ُاس و�1 !' "ے و�� �ہ�ں "#  ہے .��ے �ں ِا�ے ��e-� ہ�ں �ہ!���� ��دہ "�:

� }�� و��دار �ہ ہ� �<:ے V�� ہ�ں� '! �.!  
 
 
 

!2$گ ُا�ے �ہ�ں د��� ���ے   
 

 zV22، 21:  �538*ا  
�ں را�:ہ �ے "�ا"�  I���E �. �" !� ُاس �ے ُاس .dہ �ے $��Sں �ے �5�-� �ہ وہ ��9
9� �ہ !-�؟ !� ُا�ہ�ں �ے �ہ�داہ �ے �� �V�� ہ�ں ہے ؟ ُا�ہ�ں �ے �ہ�ں �ہ�ں� �-! �"�ٹ-

� اور وہ�ں �ے $�گ "-� �ہ:ے !-ے �ہ وہ�ں ��5س $�ٹ �� ُا�ے ":��� �ہ وہ �-ے �ہ�ں ِ
9� �ہ�ں !-� ۔ �� �V�� "  

 ، ���ں ِان ا$=�ظ �5 }�ر ��� �ں �ے �� zVں �ے �5*ا��ں " .�  zVا �ے �5*ا*@
���"ہ  r"*��ر4 ������ �� ِاس !���� �ں ر�� "-��� �Uوع ��� ! وہ ِاس �ے ��!? ��
ر�-:� !-� ۔" �ہ�ں @*ا �ے ��ے ��!? "�!�و ���� �Uوع ��� اور ���e� 4? �� �-�, !��ہ 

$�گ " ��� .�ے �ں �ے د�<-� !-� �ہ !-�۔ !��ں ��چ �ے در�� ر�:ے �5 رہ� ں ۔ 
�ہ و ہ وہ�ں ُان  Sش �� رہے ہ�ں ،�ہ�ں '& �ہ �]� ُاس �" ' ُا�ے �ہ�ں د�<? �<:ے ۔�Sا
@*او�* �ے �? z\� �5 �� د�� �ہ ��9� "�$<r ، "�ہ� �ِ� �Eم ۔ $��Sں �ے در��ن ہے 

�ں �ں vw 5ہ�� �<:� اور ُا�ے �-� �<:� !-� �ہ ا��ے !-� .��ے ���1 !-� ۔  �.
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� ُا�ے ��ے ُا�ے ��Eں ��" ، ��او�� �ے �ہ�  �ہ�ں ����eٹ� �5 "�ٹ-� ہ�ا !-� ۔V�� ��~" ے
�ں .��:� !-� �ہ ) ِاس �ے��!? �ں ����ں �ے در�� ر�:ے �5 !-�  ("د�<? �ہ�ں �<:� ۔

 �$��Sں �ے �:�"�ں !���w ��ں ا��� �ہ:ے ہ�Vے �ہ ������ "*��ر ہے ، اور �ہ ������ ��9
�ں ِاس ��e? �ے ��!? اب �ں "~�� ��� U' �ے .��:� !-� �ہ �ہ $�گ }�� !-ے ۔ ہے ۔ 

.� "*��ر ������ �� ُان �� ا5�� ��e? �ے ��!? !Wش �ہ�ں �� �<:ے $�گ ) ہI ( �� �ہ ٓا
!-�ڑا .� �ں .��:� ہ�ں �ہ �ہ @*او�* �ے �? !' ُا�ے @*او�* �ے ��Eں �ہ�ں ��� .�!�۔ 

� !���� �� د�-��� !-� ۔ gS �� � �ے �ہ� !-� ُا�ے "T* ازاں �Wم �ے ر�
"��ٹ�ں �� .��ے ہI ِاس !���� �� �cف "ڑه:ے ہ�ں ۔  �ں �h? @��,ت اور !��"�ت ��

 ����! �gS �dں ِان دو ا���9:1ت �ے ر�� zVں �5*ا��ے 2�ے �� 5ہ�ے ہ� !��"ہ �� 
��ں ��5ٹ�وں  "۔۔ وہ�ں �ے 2$گ �B" �ہ�ے 'Bے �ہ وہ�ں �$#" �,+" �ہ 'B" ۔<� ہ�ں ۔ُ

Vے �S �ہ ������ دا}*ار ہے اور ز��دہ !� 2�ہ ، ٓاپ �� ":�اور وہ ، �ے "� ت �� ُ�<� ہ�ں 
�ں "*��ر4 �� ذ�� ��وں وہ ِا�ے �H q�5ف ��ے .��ے �� �oورت ہے ۔  �Sا #>�$

� دو��4 ������ ہے ، �� �ہ ہ�eر4 �ہ�ں ہے و}��ہ ۔ V�� وہ اِس ��چ �5 �ہ:ے ہ�ں �ہ �ہ
  "�ہ�ں �$#" �,+" �ہ�ں 'B"۔۔۔ "ِاس .�ہ� �ں وہ �ہہ رہے ہ�ں ۔ ��راض ہ�!ے ہ�ں ۔

 
 

!ُاس �ے �4b$م ��ے ���ے �ے ��b ُا�ے ���S� �/�g ��#ے   
 

 zV24، 23:  �538*ا  
ُاس رہ# �� وہ� ر�-ے ہI !� "*��م �ہ ہ�ں ۔ �ں �ے !� "<�4 �� ! �ہ�داہ �ے �ہ�@�� ۔ 23" 

� �ہ �� ۔ 24 ۔ اور �9��1 !�# ہ��ے "T* �ہ�داہ �� �ہ @�9 �"hہ "-��� �5 وہ ُ!�-ے �ہ�ں 
� ہے ۔ �ہ�داہ �ے �ہ� �ہ ُا�ے "�ہ� !��4 "ہ� -" re2 �� ے$��-�!�e �ے ز�� ��� اور ُا�ے 

� .�Vے ۔VW. ل ,و �ہ وہ�>� "  
 

"*��ر �� !Wش ���ے �ے "T* ، ُا�ے �\��� .V�. ��Wے ۔ �ہ !���� ا�Uرہ ��!� ہے �ہ 
� ُاس �ے 5-� ُا�ے !�9ہ ���� ہے او ر 5-ہ�eں ِاس �� ذہ# ��D# ���� ہے �ہ وہ ��ن ہے ، 

ٓا پ �,+" �$ '+�ہ �ہ�ں �� ���ے �� ����رG �ے �4B$ں �$ '+�ہ  ا�eEل �ے 5-��ں �� ۔
ِاس ا�9:1س ۔"وہ �$ن ہ�ں" �ہ�ں �� ���ے ا;� ٓاپ �ہ�ں ����ے �ہ ��4,��#" @�82 ��ں، 

�ں !-� ۔ �ں  re2 �5 ر�c ���e�. �� �ہ واGo ہے �ہ �ہ .�ان $ڑ���e�. اب r-5 ہ�
� U��@� �ہ�ں �� �<:� ، ا�Sد �Sد ہ�ں ) ������ (�cر �5 ہ�eرے � r-5 ِاس ������ #>�$

� و.ہ �ے۔ ���ں �ہ وہ ُا�ے د�<? �ہ�ں �<:ے � �e� �� ?�e� �ا���9:1ت "*��ر ، ُان �
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�ں ُان �� �h? !�����ں z�5 ��!ے ہ�ں ۔ " r-5" �ے  �. �S وں�� ��ں ُان �� ���D*ہ
 �5 ٓا!� ہ�ں ۔ 

� ہ�ں ۔ ِاس �� !C�T ا�' �!9ہ .� "*��ر !�. �VW. راہ�ں �� U�� @� ہ� .�Vے ، ُاس ��
 *�:�� ���ے �ے ��!? ہے ا�' V�=H �� ، ������ �� ُاس �� "*��ر ا�eEل �V�h� ، ٓاگ
"*ن �ے �cر �5 ۔ 2$;$ں �$ ����ر �ے ا=�Mل �$ ���S ہے ، ��او�� �ے �ہ�ں ۔ �ہ �ہ�ں 

� ، ٓاگ ,!� ہے ، "�<ہ $�گ ������ س روح ا$\* ��� �" ;x" '-$�� �� @-ہ ہے ۔V�h�
 �ے ا�eEل �� ا�' �:�* "*ن �ے �cر r�*9! �5 �� !ے ہ�ں ۔ 

 
 
 

 ٓاو ہI ��ہI @80 ���ں
 

20۔  ��T��1  :18ہ   
�ہ !ہ�eرے S��ہ �1�4 ہ�ں اور �S��2 ���ں ۔ ا Iہ�" Iہے ٓاو ہ �!�"18 ۔ اب @*او�* ��

���* �=�* ہ� .��Vں  ����* ُا.�ے ہ� اور ہ� ��"�ف � �* وہ ار}�ا�� ہ�ں !� "-� اون �
� اور �����9دار ہ� !� ز�# �ے ا�-ے ا�-ے r-5 �-�و Sے ۔ ۔  d�19ے ۔ oرا I!ُ �Sا

�5 اI!ُ �S ا�<�ر ��و اور "�}� ہ� !� !��ار �� $\eہ ہ� .�و Sے ����<ہ @*او�* �ے ۔  20
" ا5�ے �ہ �ے �ہ ����� ہے ۔   

 
�ہ ����wں �ے S��ہ ��G �ے $ہ� �ے و���ہ �ے �=�*  ے�ہ !���� ��Eں ��!� ہ�Sہ ا�

�ے �ں @*او�* �ے �����9دار ہ�ں �T��ے .�!ے ہ�ں ، وہ اب "-� "ہ:� r-5 �-��ے �ے 
� 5ہ�۔ Sے V�� �. ہے .�ے �!, �� �r-5 ، َان ( ے ہ� ر�-:� ہے "~�وت ُاس �� !�9ہ

ٓاو ہI "�ہI " @*او�* "*��ر �ے ��!? "�ت �� رہ� ہے اور �ہ:� ہے ۔  ۔) ، "ے @�9  د�<-ے
ا5�ے ذہ��ں �� ا�:�eTل ����ے ، و.ہ ، ����ے۔ " ۔��2 ���ں   

���وں �� !Wش ���ے �ے $�ے ا5�ے ذہ# �� ا�:�eTل ���� ہے ا�'  �ٓاپ �� روح �
�-ے �ہ�ں �ہ�� ہے �ہ! U|� �ے �cر �5 اور ا�' �:�* "*ن �ے �cر �5   ���ہ� 

 r� اور ���eE ، ں �<-��� ��دہ ہ�ں�.�ے @*ا �ے �-ے ُد$ہ# �ے ا�eEل �ے "�رے 
ِا�� $�ے @*او�* ��2 �� ا�:�eTل ���ے �ے $�ے �ہہ رہ� ہے ۔ ٓاپ ��e? "��!ے ہ�ں ۔ 

��e? �<:ے ہ�ں ! @*ا �ے ��!? ��2 ���� ا5�� د$�r �� ا�:�eTل � ����ے اور ِا�ے 
 ُاس �5 �-�ڑ د���ے ۔ 
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 �gS ر ہ���*" ���� �!و��دار "�:  
 

23۔  ��T��1  :21ہ   
� ۔ 21" gS ر ہ���*" ���� �وہ !� ا���ف �ے �eTر !-� اور را�:�9ز4 ُاس ! و��دار "�:

� $�<# اب @��� ر�:ے ہ�ں ۔ -! �� ۔ !��4 َے �ں ۔  22�ں "�:gS ہ� r� 4*��� 4��!
��S r ۔ 23 ۔ !��ے ��دار �Sدن �z اور ��روں �ے ��!-� ہ�ں ۔ ُان �ں �ے ہ� ِ ���5
ا�' ر�Uت دو�� اور ا��Tم �� �c$� ہے ۔ وہ �:��eں �� ا���ف �ہ�ں ��!ے اور "��واں 

�۔:h�د ُان !' �ہ�ں 5ہ���� ��"  
 
 

 Iہ� و��دار �ہ�ں ہU) ������ rHا �Vہ� r�*9! ں�� ُد��� ��h5ہ ���. �. ( �� ����! ��
<�U=ہ �� �:�ب �ں ُد$ہ# �� Uہ� �ے �cر �5 !  .� �ہ "*��ر"��، rH�2 ��!ے ہ�ں 
� E*ا$� اور را�� ا�eEل �ے "-�ا ہ�ا !-� ۔ ��S ��� z�5 ہے ۔ -�$�<# و��دار Uہ� ا

 *T" ے �ے ��رًا��. �� ۔ �S�Uدوں �ے gS #" �� " ��Sے " ُد��� �ں ������ ِاس وہ ��9�
��D�g ، �اور اب ، ٓاپ �ے ا�eEل اور �5*اوار ہے ۔  y4X، ں �ے$�$M� y4X چ �ے$  Iہ

.��ے �ں �ے ���وں �� ٓا��ش �� .�ر4 ر�-:ے ہ�ں .�ہ�ں ا�ٹ-ے ِ��W �ہ�ں ��ہ�ے ۔ 
 ��S ?�e� ں�����<ہ @*او�*  )��9� �� "�|r-5 �9 (  "1��2 اب V�9 ���ے وا2ے " 5ڑه� ، 

�و.ہ �ے  �-ے 5ہ�ے ہ� د�-� ُ�<� ہے �ہ ������  ا5�� !�e��Tت اور$��Sں �� روا��ت �
�ں ��e-� ،ُاس �ے ہ�!-�ں �ں @�ن ٓا$�د ہے ۔   " "B'�� ہ�ں ، اور "X�� ہ5اد��ں! G��'

اور "\�ہ �Wم ����<ہ @*او�* �-ے د�-� ُ�<� ہے �ہ ���ے  ِاس  "6$روں �ے ہ�ں
ُان ��ں �ے ہ� ا�& ر!$ت دو�8 اور  �ہہے ۔ @�ا�ے �� در�� �cر �5 ا�:�eTل ���� 

2 ہے�F �� م�bا�  " *H�\��چ �ں �o�2 ہ��ے وا$ے $��Sں �ے }�� ذہ# ��D# ��ے 
� �ے $=� ُاٹ-��� ، " ��� �ہ ہ�eرے �ہ �ے �ہ�ں ٓا!� َ؟ �5 }�ر ����ے ۔ \��� �T1ں وا� "

�ں ا��� او ر ا��� ُ���ے �ے �9w ��!� ہ�ں ۔ " �S ےV��" ب���� �� �S*4 ز���، ! @*ا 
� ٓاSے "ڑه:� ہے ۔"  " '!��� ��� ہے "" " �ں ا��eن ر�-:� ہ�ں ۔۔۔ "  T1۔۔۔ روح ا$\*س وا "

 ?h� �� �5 ڈه�� ہے �ہ Iورت ہے ،  !ہ�o �" ٓاپ �� ِاس !���� �� rH�2 ���ے �
2 ہے ۔�F �� م�bں �ے ہ� ا�& ر!$ت دو�8 ہے ، اور ا���  "ُان 
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��ں ہے ۔ "� "Y�,� ُد��� ��ں ����ر ��4,�� ہ� 
 

9۔2: 2: ہ���]   
�ں �ے ��2 ��و ����<ہ �ہ وہ ��4 "��4 ہے اور �ہ �ں ُا�<� �Uہ� ہ�ں �ہ  �" ُ!I ا5�

" وہ ا5�� "*��ر4 ا5�ے ���ے �ے اور ا5�� ز�� ��ر4 ا5�ے �5:���ں �ے دور ��ے ۔  
ہ� U<� .� ٓاج ُد��� �ں ���ت ���:ہ ہے وہ ��� �cح ، �ں �ے ������ �� ر�-:� ہے ۔ 

�� ��ر4 �� رہ� ہے ۔ وہ @*ا �� "��4 �ہ�ں ہے اور @*ا ُاس $�<# ہ�eر4 �ں ، ������ ، ز
�� �Uہ� �ہ�ں ہے ۔ وہ ُاس �ے ��!? "ے !<�
 �ہ�ں ہے .��ے ا�' ُد$ہ# �� ہ��� ��ہ�ے۔ 

� I�1 �ے ��!? "ے !<�
 ہے ۔ �� �@*او�* ُاس �� راہ�ں !r�*9 ���ے �ے $�ے وہ ا5�� ہ
 ُاس �ے ��!? xEر ���ے �ے $�ے �ہ:� ہے ۔ 

 
 

 
�$ ُد2ہ1 ہ$�ے �" �Fف @��8 او�� ����ر ��4,�� �ے ��'� ��'�و ��ے ;� ��

!�ہ�ں ��'"   
 

3 " �ا��� �ہ ہ� �ہ �ں ُا�ے "ے �5دہ ��وں اور ُاس �cح ڈال دوں .�c yح وہ ا5�
���* "�� �� ��5س �ے �ر  �� #��5*اzV �ے دن !-� اور ُاس �� "��"�ن اور ُ@D' ز

 ڈا$�ں ۔ 4 �ں ُاس �ے "�hں �5 رI2 �ہ ��و��d ����<ہ وہ W2ل زدہ �ہ�ں ہ�ں ۔ " 
 

 ، ���ڑا �ہ�ں ��� ، $�<# ا�S وہ ُاس �ے ��!? ���2 �ہ�ں ��! �� ������ �@*او�* �ے ا"-
� او,د ہ�ں ، وہ ��ے �S ۔ � I|! ہ وہ ُ"�ے>���� �S ہ�ں ��ے� I2ں �5 ر�h" وہ ُاس �ے

� @*ا �ے ٓا@� ��ر ���cن �� رخ ��� ، .) }�� د�<-� ، ��وا1
 ��e� ��{ )r-5ہ �ے ہ�ں 
وہ .��:� !-� �ہ ُان �ں را�� ��r �ہ�ں ہے .� ُاس �ے ُد��� �ے"�hں �� �ہ�ں "���h ����<ہ 

}�� د�<-� ، ��وا1
 ("ڑه �<ے اور را�:�9ز4 �5*ا ��ے ۔ "*��ر "*��ر4 ہ� �5*ا ��!� ہے 
r-5( ۔  

ے �ے ��رے ��ت �� رہے ہ�ں ۔ے �����B0Mے ، ہI �ہ�ں '/I�c �ے ا=�Mل �ے '+�ہ ��  
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����u� 5ِہ 2$;$ں �" ���8 ���ے �� ہے �ہ وہ ا�" دو82 ، دو�$ں  �� "+,�
�ہ�� ���ے �� �$�6" ہے ۔ �� �,��M" اور رو@��" F$ر 

 
� ����<ہ ُاس �ے �ہ� �ں ا5�ے " 5� ��ں �ے �ِ-��, ��� ۔ ُا�<� وا$*ہ �ے رو���ہ �ُان �

 �"�U ڑے اور رو}# و�� ���5� اور �:�� ��? �� روٹ �. �dے .�و�-h�5 روں �ے��
" د�:ے ہ�ں ۔   

 
��د4 ) ������ ( �ں " "�|4�9 �ے ��ِ� ��dہ ہI �5 ہے ۔  ��ں �Hف ُان ���وں � r9V�"

� .� ��راض �ہ�ں ��!� ہ�ں ۔ dو��� "uل ��و�$�R���0 �ے ��ں �Dف ُان �$  $�
�Y+8 ��'ے ہ�ں اور �B0ے �ہ�را د��ے ہ�ں ۔ "  �ُد��� �ں ������ ُان ���وں �� �<-�!

���G روٹ" ، ���ا ���" ،  :.� ُا�ے ز�*ہ ر�-:� ہ�ں ۔ ہI د�<-:ے ہ�ں اور ��د4 ��!� ہے 
" ������ �ہ:� ہے ، ! �� �ں ہ�ں ! �ہ در2\�\� �ہ:� ہے  ہI ہ�ں ، و}��ہ ۔ ���ے �Wڑے 

��;�$ں �$ ، ہ�Mرے ��ل و ، ہ�MرG ز.� ہ�eں "ڑه�!� ہے �-ے �Hف @*ا �� �Wم د���ے 
� "�د�Uہ� �� ۔ "ڑه:� !� ہے۔  ��4,��#" �$اد �$ دو82 �$h� �وہ ا��eن ر�-:� �ہ �ہ @*ا �

� ہ�ں ۔ ُاسہے �ہ �ہ ����ں ُاس �� ہ�ں $�<# @*او�* �ہ:� ہے �ہ �ہ �  
 
 

��او�� د��و �$ `;$ ��ے ;� اور �ہ �]� �ے �2ے ُاس �" 'Sش �� �+ �/ے 
 �;!  

 
6" ِاس $�ے د�<? �ں ُاس �� راہ ���ٹ�ں �ے "�* ��و��d  اور ُاس �ے ���ے د��ار "�� 
� �5 ُان �ے S ےV�. ے-h�5 ے ��روں �ے�ے ۔ 7 اور وہ ا5�دو��d !��ہ ُا�ے را�:ہ �ہ ِ
�ں ا5�ے 5ہ�ے  �S ۔ !� وہ �ہے �S ےV�5 �5 �ہ �Sاور ُا�<� ڈه��ڈهے  �S ے�.� �ہ 

� ����<ہ ��4 وہ �2$� اب �ے "ہ:� !-� ۔" dو��. y5ہ� �ے �5س وا�U 
 

 �ُد��� �ں ������ .��:� ہے �ہ �ہ�ں "ہ� �h? ہے $�<# vw ُا�ے ����ے .� �ہ �� رہ
�ہ دو��ے ٓاد��ں �ے "ڑه �� �h? ! ہے ����<ہ �ہ �-��� وا$ے ����ں �� ُا�:�د ہے 

 �"��Vے �S .�  $�<# @* ا ُا�ے "* "|� ا5�ے �9w ���ے وا$�ں �ے $�ے ،، �ہ�ں �� �<:
9�  �]�#" ۔ 5ہ�U Wہ� @*او�* ہے ، !' �ہ وہ دو"�رہ �<-��ے �ے r"�1 �ہ�ں "# .�!� ۔��

� ۔ ا���ن �� !<�9 اہI و.�ہ�ت �ں �ے S و.ہ �ے "ے داغ ������ �<�ے ��ں �ے د"�و �
 ا�' ہے .� ُد$ہ# "��ے �ں �ہ�ں ٓا!� ۔ 
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ا;�6ہ وہ �ہ ����ے ہ$#ے  ��ا �Y+8 ، @[�(8 ، اور �,+" �$ دے ��6ُ ہے ،
 ا�/ے ��,ے �$ ُ��ے ��D�g �ے �2ے ا���Mbل ��'" ہے ۔

 
8" ����<ہ ُاس �ے �ہ .��� �ہ �ں ہ� �ے ُا�ے }�ہ و َے اور رو}# د��  اور ���ے 

� .�<� ُا�ہ�ں �ے "rT �5 @�چ ��� ۔ " D|" �4 �� ��اوا�*��� 
 
 

 ���ے $�ے �� ُ�<� ہے ، اور ُاس �ے .� @*او�* ُاس � �$ �ہ�ں ��B0M""*��ر ُاس ہ� 
�ہ ������ �� دو$� ، .�ے @*او�* �ے ��وان وہ �ہ�ں ��B0M"  $�ے ہ�� �� ُ�<� ہے ۔

 ��� ��S ، ُا�ے "* ، ��را�� \�H* �ے $�ے ا�:�eTل ��� ��S ہے ۔ 
 

��6ُ ہے ۔ �$�6ے �$ وہ ُد2ہ1 �ے �2ے ��ے  ��� �$!" ����ا �,+" �ے 
 �;!  

 
�ں واy5 $ے  I��ے �� ُاس �ے َ �9" ِاس $�ے �ں ا5�� }�ہ ��r �ے و�1 اور ا5�

� ��!ے �-�# $�ں�d ۔ " U�5 �:� � $���d اور ا5�ے او�� اور �:��� ��ڑے .� ُاس �
 

�ں ٓاڑے ٓاVے �ہ�ں ہrH�2 �� ����! I ��!ے ہ�ں .� ��Eں ��!� ہے  I���ہ @*ا @�ص 
�S اور ا5�ے �:��� ��ڑے �� .�ے �S اور ��9� �� ُاس �ے ��ڑے ُا!�ر �� ��ہ� ��ے 

� �ے $�ے ہ�� ��� !-� ۔ U�5 �:� �وہ ! وہ $��Sں �ے $�ے �9w ر�-:� ہے ُاس �ے ُاس �
� 2=��� ��!� رہ� ۔ � �وہ ا���  }�ر ����ے ، ُاس �ے دو$� �� �ہ�ں ڈه���� ۔ہ� و9�� �1

 ��ہ�ں �� �<:� ، ����<ہ �ہ ا�:�eTل �ے $�ے ہے ۔ ُاس �ے ِا�ے ُ"�ے \����d$ �5 *Hٓ ۔ �ہ
�ں ، .� ُاس �ے �-ے ":��� !-� .� �ں  ����! �gS �� z�5 ، �->ں �ے د��ہے .ہ�ں 

���ے ُا�ے =��ں ���ے �ے ���� ُا�ے "  �ے 5*اzV �� ٓا}�ز ��� !-� ۔ @*او�* �ے �ہ� ،
" د��� �ہ�ں ���� ۔  
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��Bے 2$گ �,+" �ے ا=�Mل �$ �ہ�ں ����ے ، �ہ ہ" وہ y4X @���ت �$ د�
 ہ�ں ۔

 
20۔ 6: 7ا�Lل   

� .-�و�ے �ں �ے "�ہ� ��dہ �� ۔ 6" �T� ے� �� �-ڑ�� �-S ے�ں �ے ا5� ����7<ہ 
� �� .�ا��ں �ے �T� ن د�<-� ۔��اور �ں �ے ا�' "ے r\E .�ان �� ��دا��ں �ے در

� �ے �ڑ �ے .� رہ� �S ے �5س� �-S رت �ے�E ے ��� ٓا�� 8 ۔ �ہ ُاس-�در��ن وہ 
ہے  اور ُاس �ے ُاس �ے S-� �� را�:ہ $�� ۔ 9 دن �-�ے �Uم �ے و�1  رات �ے ا�*ه��ے 

�ں  ���,q اور ! اور د�<-�  10اور !�ر�< �� .� دل ��وہ�ں ُا�ے �ے ا�' �Eرت ٓا ِ
9� �� $�9س 5ہ�ے !-� ۔" �� 

 
�ں ا�eEل( @*او�* ا�Lل �ں ��9� �ے "�رے ا5�ے �ہ �ے "�ت ��!� ہے ۔  r9V�" ڑے�� 

� ہ�ں WE ��ہ ا�' !���� !-� .�ے �ں �ے د�<-� .� �ں �ے 5ڑه�۔ ۔ )اور H=�ت �
9� �ے $�9س �ں �Eرت �ے ��ڑوں  ا�& �$ان ��0M �ے ��2" ہے ،�� ���� �5 #�ز

� و.ہ �ے $��Sں �ے ��9� �ے ��ڑوں �� 5ہ�hن �ہ  �ے و:D2�� q ہے ۔� �e� �� I�E
 �� د�:V�-۔ �ہ ُاس �ے $�ے "ہ:� د� ���,q ہے ۔  ہے ۔� �وہ ُاس �ے ��ہ:� ہے وہ دل �

�د در��ر ہ�ں ۔  �g� ے $�ے� y. ، ت �5ر4 ہ�ں�Dاہ�@ ��ں �ے ����9ں�ہ ُاس �� ا5� 
� ہ�ں ۔ !�-5 �:�-S ں�ز��دہ !� �ے "�رے ���� .� �5ر4 ُد��� �ں 1��9ں �� ���Sں 

ے $�ے ۔ وہ ا��� ز�*ہ ��ق ��ڑوں �ں ہ�!� ہ�ں ، ٓاد��ں �� ا5�� �cف :�.ہ ��ے �
 ��h" وہ .��:ے ہ�ں �ہ ���ے y. ہ ہے\��c 'ف �ہ ا��H ہ�ں ۔ �رہ�ے �ے $�ے ��!

 ہے ۔ 
 

 *��@�چ ��� ��S ۔ ����wں �ں �ں �ہ "��ٹ ُ�<� ہ�ں �ہ ���ے @*او�* �ے @�ا�ے �� 
� " "ہ� �ے ِاس .�اب �� ر�-:ے ہ�ں �ہ ، S ر�-ے IV�1 ہ " ؟���ے ������ و.�د���c

� q "�رے 5ہ�ے ہ� ِاس .�اب �ے $�ے �c  ، �5رSدر�� ���د �@*او�* ا5�ے دو$� �
�ہ }�� ��چ �ے ���eے �� ��Eں ��!� ہے .�ے ہI ر�-:ے �-ے @�9دار �� ُ�<� ہے ۔ 

 �ہ�ں ، .�ے ہI ������ �ے و.�د ر�-�ے �ے $�ے ��ِ� ��dہ "��!ے ہ�ں ، �ہ @*ا �ے �
� "��Vے � �:�d�� �� ۔ ��ے ہI �� �ے ز��دہ �9w ��!ے ہ�ں ؟ ��9� ا5�ے o�

� ہے !�� �9wٓا�S ٓاپ h�5-ے �-ڑے ہ�ں اور �Hرِت �2ل �5 ! ا5�ے ٓاپ �ے ز��دہ 
" }�ر ���ں ، ٓاپ د�<-�ں Sے �ہ ُد��� �ں �������Vں �ہ:� ہ�ں �ہ ہh� I? ��ق ��!ے ہ�ں ، 

�Wے �ے $�ے ��ق ور}" ( وہ�ں � .��ے ، �ہ�ں ٓا�Vے ، ہI ہ� ا�' ہ�ں .� در�� ہ�ں ۔ 
۔ )��ڑے ، !T*اد "ڑه��ے �ے $�ے ، ِاس �cح ہI و.�د IV�1 ر�? �<:ے ہ�ں   
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 ُاس �� ��دار ؟
 

�ں �ہ�ں ٹ<:ے۔ )  �-S ے�اور @�د �� ہے ، ُاس �ے �5وں ا5 �V�{�{ 11( وہ 
 

���وں �ے $�ے �Uر و �ہ !���� ُاس �ے ��دار �� "��ن ��!� ہے ۔  �\�\2 �وہ @*ا �
 �!�� r{ُ د �5 !-� .� [ اور @�د �� ہے�\:Eے ا�4 !-� ، ا5*o ��:� ں��-ے ��د ہے �ہ 

@*ا و�* �-ے ��ق ��c\ے �ے �<-� رہ� !-� ۔ او �:�� �ں �ے ا5�ے �5وں �� =�د ��� 
��ے \�* �ے $�ے ٓا!� !-� ۔ �5 #�����ں �� رہ� ہے، �ہ "] .� �ہ ز �*��ر "�ہ� ا5�

�-S ں �ہ�ں ٹ<:ے  .��ے ُاس �ے �5وں ُاس �ے�T:\* ، ُاس �ے د�:�@�ان �� (  ��
ٓاد��ں ��ا ِاس "�رے @��ل !-� �ہ ا�' ��D2ہ ) و��] ���ے �� ��zU ���ے �ے $�ے 

� ہے �ہ ، !W{ے ورVہ �ے ا��� �ہ:ے ہ�D2�� 4ا ا�:|�ب ��و " �� دو���� "!  
 
 
 

ہے ۔ );�Bت ��ں(�$ڑ��  ����ر ��4,�� ہ�   
 

12" ا"-� وہ ُ����ں �ں ہے ۔ ا"-� "�زاروں �ں اور ہ� �ڑ S �5-�ت �ں "�ٹ-� ہے ۔ 
13  ، �d$ ے�ہ �ے ُا�ے �ے�ہ�� اور "ے ��2  ���� ُاس �ے ُاس �� 5<ڑ �� ُ  

 
� و���ٰ  �ے "�رے �ہ�� ��د ہے ، "�~��چ( �ہ�ں ہ� �ڑ �5 ������ " �-ے ِاس "�رے  (

� @*اہے ۔ �  ������ �� .� ُاس  �ں @�ف �ے "�ٹ-� .� ��9� C�*�! ے� ����! ��
��ٹ�4 �ہ�ں " �ے �-ے �ہ� !-� ،  �.� "*��رreE �� 4 �ہ �� رہ� �ہ�ں ز�# �5 ا�' "-

۔ "ہ�   
 
 

"ُاس �� �5 }�ر ����ے .� �ں �� ُ�<� ہ�ں ۔" وہ �ہ:� ہے ،   
 

14 " ��1ُ"��� �ے ذ"�wے �? �5 ��ض !-ے ۔ ٓاج �ں �ے ا5�� �xر�ں ادا � �� �:W�
ِا�� $�ے �ں !��4 ُ�1Wت �� �<�� �ہ ��� �cح !�� ا د�*ار rH�2 ��وں ۔ ۔ 15۔  ہ�ں
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�5 ��*ار }�$�hے اور �� �ے ��ت �ے  ��16 ُ!� �-ے ِ��S r ۔  ��ں �ے ا5�ے �5�
� �ے  17ده�ر4 دار ��ڑے "V�-hے ہ�ں ۔ ����ں �ے ا5�ے "�:� �� ُ�ا اور �Eد اور دا 

��T ��� ہے۔ "  
 

� ہے �ہ ہ� ��� ٹ-�' ہے ۔ ��� ٓاپ :�ہI @*ا �ے ��!? " !���� �� د�<-:ے ہ�ں ؟ وہ ��
� �ے ہ�ں ۔ ہI وہ� �� رہے ہ�ں .� ہ�eں ���� ��ہ�ے ۔ :W� ں�ِاس �5 }�ر ����ے .� 

وہ ُ�1Wت �ے $�ے �<�:� ہے ، ِان ���وں �� ا��2س ��ے "~�� �ہ ُاس �ے " �ے ��� ۔ 
����ں در�� �ہ�ں  �� �-S ے�ہے ، ا5 �:��ں ا5�ے ہ��ے وا$ے @�و�* �ے " ہ�ں ۔ وہ ��

� ہ�ں ۔>��ے ��ت �ے  �-� وہ 2\�\� �ں ا5�ے "�:� �5" $�ے وE*وں �� �5را �� ُ
��ہ�ے !-� ۔  را��+�زG ِا�ےده�ر4 دار ��ڑے "-V�hے ہ�ں ۔  ���-h" ے� �� y��"وہ ا
�ہ @*او�* ا�Lل �ں �ے ، ��د ر�- !اور ِا�ے �ہ�ں .��:�  را�:�9ز4 �� �\r �� ر�-:� ہے

" ُد��� �ں ������ "ہ� �h? �ہ:� ہے ، وہ ٓارم ��wس ��!� ہے ۔ "�ت �� رہ� ہے ۔ 
� ُد$ہ# ا5�ے @�و�* � r9V�" �h� 'ر �5 �� رہے ہ�ں !" ا��c ے� ������ Iد�<-�ے .� ہ

 �� ہے ۔ ا5�ے ٓاپ �ے "�ت �ہ�ں ��!�، �ہ ہ� ا5�� �cف :�.ہ ��!:���ے ��م �ے ��!? 
 ہ�ں ۔ ��� ُد��� �ں ������ اا��� ��!� ہے ؟ 

 
 
 

 8+Y�ُاس �ے اور ��او�� �ے در���ن ہ$�" �6ہ�ے ، ) �ے '�4[" ( ُاس �" 
 �ہ �ہ ُاس �ے اور 2$;$ں �ے در���ن ۔

 
�9 �� "�!�ں �ے دل "ہ�VWں۔ " 18wٓا ہG9H I !' دل "-� �� CDE "�ز4 ���ں اور   

 
 C�T:۔  15:  22۔ <�U=ہ  �Y+8 ��'� اور �B$ٹ �$��2 ہے اور �$ �$#"۔۔۔ �9w �ے 

�9 ��9� ُد$ہ# "��ے �ے "�ہ� ہے ۔ w �"ے ( وہ ا5�ے @�و�* �ے ��اVے ، ہ� .dہ ا5�
 �=�>! (W�-5 ��  ہے ��9w ا�' reE ہے ۔ ! رہ r�� �:-�e� وہ در2\\�� ِا�ے �ہ�ں

� دا# �� ��!? ہے ۔ ����<ہ وہ @*او�* �ے $��� @*ا �� ر���� �ں V�h� �9 اورw�ہ 
 rا��� re>� �ے ��!? "ے !<�
 �ہ�ں ہے ۔ وہ V�h� �$�@ ہ�ں ہے وہ� 
��!? "ے !<�

��د4 �� رہ� ہے  �!�ے ��!? �9w �ے }�� :�ازن �5~�م �  
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�,+" ا��Mن ر��B" ہے �ہ �,$ ع �$رے ���6 �ے و89 وا�Z ٓا#ے ;� ، 1��2 
"4�B' "� ے�ا�/ے ��'� 2ے ;�� ہے ۔ وہ �$�6" ہے �ہ وہ ا�/ے رو  

 
 

�ں �ہ�ں ۔ ُاس �ے دور �� �=� ��� ہے ۔ 20 وہ ا5�ے ��!?  �-S ہ��U ا��19" ����<ہ 
� $ے ��S ہے اور �5رے ���* �ے وS �1-� ٓاVے �S ۔ ��-! � رو5ے �

 
 �-�e� �� ����! ں �ے ِاس� ���-! ��-ے ُاس �ے ���5ں � �����<ہ @*او�* 5ہ�ے ہ

�S*�Sدر�� �5ا ��,+" �$�6" ہے �ہ ُاس �ے ��,ے ُاس  �ے "�رے �<-� ُ�<� !-� ۔ �
اور اس �ے ا��� �ہ�ے �ے �ہ�ں �ے ہ�ں ، �i4b' �� Z ُاس �" �$!" �ے ��'� ہے ، 

�ں د�-��� ��S ہے �ہ  ����! �gS �� z�5ہے ۔ ��S ے ���5ں �� ��!? $ے�ہ� ا5�U �� ُاس )
)  ��او�� �ے =ہ� �" دV�2  ��  ��او�� �� �5ا�ہِاس �� �h? �� د�<-�ے ۔   

�/�ر�ہ ��` ا�9+�س ��ں ���ا !$ہ� �,$ع ہے ،  
 

 y1�36۔  13  :34  
� �� �� �2ل ہے .� �5د���S y اور ُاس �ے S-� �ے ر@�� ہ�!ے و�1  34" �ہ ُاس ٓاد

� ہ� ا�' �� ُاس �� ��م ":� د�� اور در"�ن �� I>2 د�� �ہ �T� ے ����وں �� ا@:��ر د���ا5
�$' �� ٓاVے �S ۔  35ہے ۔ .�S:� ر �� �-S ہ�ں .��:ے �ہ� I!ُ ے رہ� ����<ہ:S�. y5 م�U

ا��� �ہ ہ� �ہ ا���' ٓا��  ��36 �� ٓاده� رات �� �� ُ�غ �ے "��� د�:ے وG9H �� �1 �� ۔ 
" وہ ُ!I �� ��!ے V�5ے۔   

 
!�,+"  ا�& ��4,�� ہے �$ �1�g ر��B" ہے �ہ ُاس �� !$ہ� وا�Z ٓا رہ� ہے   

 
 
 

[�ظ �� �/��د �ہ�ں ر��B" �$ ��اِہ را�8 ��ا �ے �/ہ �,+" �" '�M�4bت ُان ا2
!�ے ٓا'ے ہ�ں  

 
@*او�* ا5�ے "�hں ، �ہ ��<-ے ہ�Vے $��Sں �ے ��!? "�ت �� رہ� ہے ۔ ِاس !���� �ں 
[~ �ے �$ ا�,�ن �Dف روٹ" ہ" �ے ���� �ہ رہے ;� ��4ہ ہ� ا�& 2" ���ع �ے �ہ� ، 

��ا �ے �/ہ �ے ����4 ہے۔" �ہ�ں ُان ا$=�ظ �ے در��ن .� @*او�* �ے �ہ �ے ٓا!ے ہ�ں 
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� "���د �e��T! 4ت ( ا��eن) ُاس �ے � �اور .� "\�ہ �Wم ہے �ے در��ن ��ق ہے ۔ ��9
ُان �� "���د �ہ�ں ، �� �2r �ہ�ں ، وہ ا$=�ظ �� "�اِہ را�� @*ا �ے �ہ  �2ے ��د��ہ ہے ،

 �ےٓا!ے ہ�ں ، �� ُاس �ے "�ٹے �ے ۔ 
 
 

 ����رG �ے �]� ا=�Mل ��'�ل �" �Fف راہ/�M#" ��'ے ہ�ں ۔
 ) r-5 ���. َان د�<-� ، َان (  

 
27:  7ا�Lل   

" ُاس �� S-� �5!�ل �� را�:ہ ہے اور �ت �� ��ٹ-ڑ��ں �� .�!� ہے ۔ "   
 
 
 

23۔  21:  6ا�Lل   
ہ ��:ے و�1 � 22ِان �� ا5�ے دل �5 "��*هے ر�? اور ا5�ے �Sے �� �cق "�� $ے ۔ ۔ 21" 

� ۔S ے و�1 ُ!�? �ے "�!�ں ��ے:S�. اور  � 23!��4 رہ4�9 اور ��!ے وd� 4��! �1ہ��9
� ��2ت �� راہ ہے ۔ W �"����<ہ ���ن ��اغ ہے اور !I��T ��ر اور !�"�� �  

 
� .y "�رے ہI "�ت ��  ١ِاس !���� �� rH�2 ����ے S*ں �� رہ� ہے �ہ ز���E ا*@

� ہے ۔ "*��ر �� S-� �5!�ل ہے ۔ وہ ز�# �5 �5!�ل �ے "�رے "�ت S*رہے ہ�ں �ہ ا"*4 ز�
"�رے "�ت �� رہ� ہے ۔  �5!�ل�ہ�ں �� رہ� ، وہ   

 
ُد��� �ں "*��ر ������ �5!�ل �� را�:ہ ہے ۔ �ں ������ �ں !-� اور ��5ٹ� �� �ہ:ے ہ�Vے ُ��� 

 y. C"���5 ُا�ہ�ں �ے �ہ وہ ا5�ے E\�*ے �� �ں ��وے �� �� ُ�<ے !-ے ۔ ُاس �ے 
���* ��وے �ں $�گ ���ت ���:ہ  ���35:ہ "��ے �ے $�ے !-� ۔ُان �ے �ہ ���ت ا��eن ر�-� 

�ں ُا�ے $�:� .� @*او�* �ے $~��c 4ر �5 �-ے ":��� ، 5-� �ہ در��  �Sہ�ں !-ے ۔ ا�
$��Sں �� ا�:�eTل ��!ے ہ�Vے ، اور 5-� ِاس E\�*ے �ے ا��eن �ے ��"C ،  1000ہے ۔ 
�$��Sں �� �-�ڑ!� ہے .ہ�ں �ہ E\�*ہ  ��650�* ���ت ���:ہ �ہ�ں ہ�ں ۔ �ہ  350 ں �ےُان 

���ت ���* $�گ  �48ہ:� ہے �ہ ���ت ���:ہ ہ�ں ۔ @*او�* �? �5 ٓاU<�رہ �� ُ�<� ہے �ہ 
ِاس )�ں د�<-�ے ���تِاس �� �h? �� ( ���:ہ ہ�ں ، �ہ در2\�\� ���ت ���:ہ �ہ�ں ہ�ں ۔ 

 Iح ہ�c650  ں �ے��ں �ے 1000اrH  ���* �� $�:ے ہ�ں اور ہI �5!ے ہ�ں �ہ 52 
���وں  338�ں �ے  1000 $�گ �H338ف  Iہ �Sہے ا ����ت ���:ہ ہ�ں ۔ "9Uُ Wہ ا��� ہ
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� �e�1 �5 ، @*ا را�� ہے -" �9� ������ �5!�ل �� ! �� $~��c 4ر �5 $�:ے ہ�ں ۔ ����
�ت �� و.ہ �ے ۔ $�گ ���ت �ے :C�T راہ �5 �5 ہے ����<ہ ٓاد��ں �ے V�\E* اور رو�

!ٓاپ ��0M ���ے ہ�ں  .-�ٹ� !�e��Tت �ے ِان �2ا<�ر ا��9ب �ے ٓا�Sہ �ہ�ں ہ�ں ۔  
 
 

� ہے ۔ H*�������1 �\��� @*ا�ے !�� rH�2 ��  
 

25۔  T�2  :24\�ب   
I!ُ y5 �ے د�<? $�� �ہ ا���ن �Hف ا��eن ہ� �ے �ہ�ں "�<ہ ا�eEل �ے را�:�9ز  24"

�ں ُا!�را  25۔ ٹ-ہ�!� ہے  �-S ے�وں �� ا5*H�1 ُاس �ے �. �ِا�� �cح راD2�� �2ہ "-
 اور دو��4 راہ �ے ر@�� ��� !� ��� ا�eEل �ے را�:�9ز �ہ ٹ-ہ�4؟ 

 
r ہے �� ا�:�eTل ���  اور �U reE ں� y. ، ن�eے ا��ے ا5� �ِاس !���� �ں ، ��9

�ں H�1* ��ن ہ�ں ؟ @*ا �ے �Wم ُاس �ے H�1*وں �� ُا!�را ۔ ������ را�:�9ز4 ٹ-ہ�4۔ 
�� ا�' �9� �ے ��� ���S �� Gوہ ا�' ر��ل �ے ��م �� �ے ��"C ، ا���9 اور ر��ل ۔ 

�ہ ُد$ہ# �� ا5�ے ��م �� در�� ���� !-� ۔ �ں �ہ�ں .-�ٹے �S؟ ا �S ے�� rH�2 �� م��
9� �ے د�:� � Iت �ہ�ں �� رہ� .� ��9ت ��!ے ہ�ں ۔ ہ�" �� "�ت �� رہ� ���9ں �� $��Sں ��

ہ�ں ۔ ��� @*ا �� �cف �ے "-��ے gSے ِان ���ں �� rH�2 ���ے �ں !C�T ہ� �S ؟ 
! @*او�* ا5�ے �Wم ، ا5�� ��@� �ے "�ہ� �h? �ہ�ں ��!�   

 
 

� "���د4 و.ہ) ��9�("*��ر �!  
 

 ) ��$�" �� y$�5 ہ* ��م ۔E ���(!  
 

16۔  13:  ���6:-��ں  1  
�ں ��G �ے ��� ُ!I �ہ�ں .��:ے �ہ " 15 ��� y5 ہ�ں ؟ �mEے ا� G��!eہ�رے "*ن 

�  16ا�mE $ے �� ��9�  �ے ا�mE "��وں ؟ ہ� �S �ہ�ں ۔ V�� �. ہ�ں .��:ے �ہ� I!ُ ���
9� �ے �9wH ��!� ہے وہ ُاس �ے ��!? ا�' !# ہ�!� ہے ؟ ����<ہ وہ ���!� ہے �ہ ��

" وہ دو��ں ا�' !# ہ��dے ۔   
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� " ے وا, 2\�\� �ہ ہے �ہ ��1دت ���V�e�ہ�ں ������ �ے "*��ر " راہ� �Sہے اور ا �!��
� �ے ا�eEل ��زد ہ�!ے ہ�ں ، ا�' �:�* "*ن �ے �cر �5 ، � I�E ں� C�T! �-5 ہ� �!

� �ے "��E ہے ۔e�  ر �5 ۔�c م "*ن �ے�E ��1دت �ہ �ہ r��ں �ہ�ں  ��� �� ا����
� ، $�<# �ہ ������ �ے "*�:-�e� ے �ہ �ہ�ں�.  ��ر ا�eEل �ے !�د�* �ہ�ں ��!� ۔ �<:

����رG ����رG ہے ، �$#" �,4ہ �ہ�ں �ہ �$ں ِا�ے ��زد ��'� ہے �� ِا�ے ��$ں ��زد 
� ��ے �S ۔�ہ ��1دت ہے  ��� ;�� ۔V�e�راہ ��:�* "*ن � ���او�� �ے  .� "*��ر4 �ے ��

!�ہ ��4,�� ��ں '+��4" �� و89 ہے  �B0ے ُد2ہ�S�ُ $� 1ے �ے �2ے �ہ� ۔  
 

���* "�:ے  �!���� �ہ�ں �ہ "-� ��Eں ��!� ہے �ہ ا�S ٓاپ ��9� �ے ��!? ہ�ں ٓاپ ُاس �
 I>2 ے �ے ��1دت �5 ��ا �ے��� z�5 �� �V�h� *ے �ہ @*او��-�e� ے� �ہ�ں ۔ ہ�"��
�� ,�S �ہ�ں �� رہ� ہے �ہ "*��ر4 ��1دت �� ��9 ہے ۔ �ہ vw ا�' 2\�\� ہے ! ��او�� 

! �ہ ��VM �]�#" �� ��ا ہے'/G��g ��ا �ہ�ں ہے �4  
 

 
����ں ( ا@::�م �5 ، @*ا �ے �-ے ":��� ،  �$�ے ) @*ا( ��د ر�-�ے ، �ہ ��ے ) روح �

ُد$ہ# �ے ����eں �ں ا�' "���د4 ��ق �� ِان ا$=�ظ �ں ہے  !"ہے ٓاپ �ے $�ے �ہ�ں 
دو��وں �ے �از �ہ ��!ے ہ�Vے ��9� ہے ۔ *@ ��9� ُد$ہ# ا5�ے �Uہ� �V�" 'ا� �

� ، �ہ �ہ ا5�ے ٓاپ �� ۔ � ���Gٰ در2\�\� @*او�* ��!� ہے اور �Hف ُا� Iز��دہ ہ ��:�
�ے �9w ر�-:ے ہ�ں ؟ �y 1*ر ہI ا5�� ٓا�<-�ں ُد$ہ# �d$ �5!ے ہ�ں ، �� ��� ہI ِا�ے 

�9w ُاس �ے ���ے او ، �ہ "�$<r ٹ-�' رو�ہ ہ��S ؟ ��� ٓاپ @*او�* �ے " ر�-:ے ہ�ں ، 
�Sں �ہ:� ہ�ں �ہ �ہ �� ہے؟  ر�-:ے ہ�ں ا�@*ا �ے �-ے در 2\�\� ٓاپ �ے ا��� �ہ�ے 

ٓاپ ا�/ے روح اور ��ا �ے ��'� ہ$'ے اور ��'ے ہ�ں �$ ��ں �ہہ رہ� ہ$ں " !�ے $�ے �ہ� 
  "�ہ �r ہے ۔

 
� ؟S .�ر4 ر�-ے ��ف "ڑه�c �ٓا��eن �5 ہ��ے  ��� ������ ِاس �5ُا�ے ر�:ے h�� �5ے �

�ں �ہ�ں ٓا ، *T" اور  پ �� ":��ے �ے $�ے ہ�ں �ہ �ہ�ں ��2ب �:�ب �� دن ٓا رہ� ہے ۔�ے
�ٹ� ! ِا�� $�ے @*او�* �����c 4ر �5 $��ے �ے $�ے �ہ�ں �ہ�  !�ہ دن ا���� م ��ہے 

اh��� ! �S# ، �ہ @� د @*ا ہے .� ِا�ے �����c 4ر �5 �ہ $��ے �ے $�ے �ہہ رہ� ہے 
اہI ہے ، 5-� �ہ ٓاپ �ے $�ے ِا�ے rH�2 �ہ ��ے $�ے $<-�ے �� ��د4 ���ے �ے $�ے 

� اہI ہے ، اور ُاس �ں ���� .� @*او�* ��9� �ے "�رے ا5�ے روح ا$\*س �ے -" ����
� ہے >�! ��Eں �� ُ  
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 ��$ں؟
�� �ے داغ ��4,�� �" ��ورت ہے ۔  1�� ��$��ہ ا�,�ن �$ ز

 ٓا;ے �ڑه$ ، ُد2ہ1
 

 

�:�* "*ن ��� ہے ؟ 
 

���� ، و}��ہ �ے �cر �5 �:ے ہ�ں ، �ہ�ں ����ں ہ�ں .�ہ�ں .� $�گ ا�' �Sوہ ، ا�' ��
�:�* �cر �5 ��!ے ہ�ں ۔  Iر �5 @*ا �ے ہ�c *�:� Iے ہ�ں ، ہ!�� �Eر �5 د�c *�:� Iہ

����ں ��!ے ہ�ں ۔  �dدوں �5 د����" *�:��������Vں ا5�� ��5ے �� ا�ٹ-� ��!ے ہ�ں اور 

 !�e��Tت �ے ��!? ا5�� !�e��Tت �5 5�:|�:�* ہ�ے �� "���د �5 ا��eن ر�-:� ہ�ں اور  �

�ہ ا�' �:�* �Sوہ �ے �cر �5 ��م ��!� ہ�ں ۔ " ُاس @�ص !�e��Tت �ے ��"C ِا�� $�ے 
��!� ہے .� ِاس �� اc�2ہ ��!ے ہ�ں @�اہ �ہ ��9� ہے " �:�* �Sوہ" .� ا�' ا�eEل ہ�ں 

�ں ُد$ہ# ہے ۔  ��� � �� @*ا �
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Gوہ �ے ��رے ��� ہے ؟��ے �" !�د�; �/�,� i4b���ے   
 


 ��م �� ا���م دے رہ� ہے ۔ @*او�* �:|��G �� "*ن $��Sں س "�:� ہے .� ِاس "*ن �ے 
 *�:���G �ے "*ن �� ا�' �Eرت �ے �cر �5 �2ا$ہ z�5 ��!� ہے ۔ �ہ �Eرت ا�' 

� ُد$ہ# �ہ�ں، �ہ ا�' وا2* ��� �ہ�ں ہ� �<:� ۔ "*ن ہے � G�� �|U 'ہ� �<:� ۔  ا�
"�<ہ وہ ا�' "*ن �ے ��!? !C�T ر�? �<:ے ہ�ں ، ا�' �:�* "*ن �ے �cر �5 ، .� ُد$ہ# 

 ہ��ے �ے $�ےہے ۔ 
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ا�' �:�* "*ن �ے �cر �5 ���ع �ے $�ے و�1 �� ا":*ا �ے  \*ر �� ) �Eرت( ������ 

9� "�ے �� �Uد4 �ے @�ص و�1 �ے "�رے "�ت ��!� ہے ۔ V�" #>�$ ہے �gS �� ��d�
�ں ا5�ے آُپ �� !��ر رہ�ے �5 زور دے رہ�  !��4,�� �$ `ز��ً  ا�/ے ٓاپ �$ '��ر ر��B ہے 

 ���ہ�ں ����<ہ "ہ� �ے $�گ ���:ے ہ�ں �ہ �ہ ا����dں �� !���� ہے ، ا�ہ از @�د 
 .�ے @*او�* ا���e*اروں �ے ��!? ��ے �S ۔ 

 
8۔  7:  19<�U=ہ   

� ���ں اور �ہ��� �Uد�ن " U�@ Iٓاو ہ �ہ�ں اور ُا�<� !��e* ���ں ۔ ِا���ے �ہ "�ہ �
� اور ُا�<� "��4 �ے ا5�ے ٓاپ �� !��ر �� $�� ۔ اور ُا�<� �e<*ار اور �Hف h�د4  ٓا5ہ�U

 �ہ�# �:��� ��ڑا 5ہ��ے �� ا@:��ر د�� ��S ����<ہ ہ�# �:��� ��ڑے �ے \*س $��Sں �
" را�:�9ز4 �ے ��م ُ�اد ہ�ں ۔   

 
 

�ہ 5ہ�ے �ے و.�د ہ�ں �� رہ� ہے ، @*ا ُا�ے !��ر �ہ�ں �� رہ� ہے ۔ ���ع ُا�ے !��ر �
ہے .�ے ا5�ے ٓاپ �� دا}�ں اور "*��ر4 �ے ا�eEل �ے ) ������( ر�-�ے وا$� �Eرت 
� ہے ۔ اور 5-� را�:�9ز4 �� ا5���� ہے �H q�5ف ���� ہے -" reE 'ا� �. ، �� �V�=H

� �Uد4 �ے 5ہ�ے ���� ہے ۔ ��* ��e? �ے $�ے ، ہ�eں �ہ�د�U 4د4 �5 }�ر � �$ڑ�
� ہ�!� ہے �d�� �ے ��!? �ں ٓاد 4�eE وہ .�ے ُاس �ے وا$*�# ��!ے ہ�ں ۔ .�اں

�Uد4 �� !��ر4 �ے $�ے، �H q�5ف ہ��ے �ں �ے �Sر!� ہے ۔ �� �Hف ر�U I�ِد4 
 �ے $�ے ، "xاِت @�د �Uد4 �ے $�ے "-� ۔ 

�/5ل �g-$د ُاس وVD�@ &' 89 �ہ�ں ہ "� ، Gد�!"��� $  '! �. �V�=H ��Eرت �
 ُد$ہ# �� ��c*ار4 ���ے وا$ے �� �Uد4 �� ر�I �ے �ہ ہ� .�ے ا�' ُد$ہ# "��� ہے ۔

5ہ�ے ر�-� .�!� ہے ۔ �ہ ہ�# ��ڑے ہ�ں اور �Wم �ہ:� ہے �ہ " را�:�9ز4 " ہے ۔ 
 را�:�9ز4 ا�' ��<-� ہ$#" 5�6 ہے ، ا�& =VM ہے ۔ 

 
!ے reE ہ" ��<-� ہ�ا" را�:�9ز4 ا�'   

 
1  ��2��3  :7  

� �ے ���� �ں �ہ ٓا�� ۔ .� را�:�9ز4 �ے ��م ��!� ہے وہ� ُاس �� �cح �� !�h" اے "
" را�:�9ز ہے ۔   
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را�:�9ز �ہ� ��S ����<ہ ُاس �ے را�:�9ز4 �ے ��م ��ے ۔ �ہ ��� �cح �G ���ع �� 
�ے $�ے ٓا�� �ہ وہ ہ�eں �ہ د�-��ے ! ��ے .��ے �ہ و.ہ �ے �ہ�ں !-� ، �� �ہ وہ ��ن !-� 

� �Sوہ  ���ے وہ ا��� ��!� ہے ۔ V������ رت( ����<ہ�E ( ے��. ��S را�:�9ز �ہ� ��
 ���ع �� ، ا،�� وہ� ���� ہے .� @*او�* ا�' "*ن �ے �cر �5 را�:�9ز4 �ہ:� ہے ۔ 

 
��T��26   :9ہ   

 "S ں رہے�U�� ں�� رات �� ��4 .�ن !��4 D:�ق ہے ۔ ہ�ں ��4 روح !��4 .�:�� 
 ����<ہ .� !��E 4*ا$� ز�# �5 .�ر4 ہے !� ُد��� �ے "�U�*ے H*ا�1 ��<-:ے ہ�ں۔"

 
ہI ُا�ے د�<-:ے ہ�ں .� ������ �� �<�-�ے �ے $�ے ا�' �:�* "*ن �ے �cر �5 ���� ہے 

9*��� ۔ ۔ ! �ز�# �5 @*ا �� �V�e�*ہ ��ر ۔ اور ِا�� $�ے ا�' �:�* "*ن �ے �cر �5 ِاس �
@*ا �ے ہ�!? ہ��ے �ے $�ے �5 ، @*ا �ے ہ�!? ��1س ��� ��S ہے ۔  ِا�ے �ہ�ے �ے �cر

� ��را�� �ہ�ں ��!� -" ?h� *ہے ����<ہ @*او� ���� reE ہ�ں ! ِا�ے را�:�9ز4 �ے� �Sا
�:�* "*ن �ے �cر �5 را�:�9ز reE �ہ�ں ہ�ں ، ہ-� �ہ �:�* "*ن @*ا �ے ہ�!? �ہ�ں ہے ۔  

 
 را�:�9ز4 ��� ہے ؟

 
@ �. r91 وں ��$�ں���*ا �ے ��ے ��!? را�:�9ز4 �ے "�رے "�!�و ���� �Uوع ��� ، 

� �ہ !-� �ہ ُاس �ے �-ے  ا�' دو��ے U|� �ے و���ہ Vہ� �eں �ے ا�' .� رو��
��ا �Wم د�� ۔  ، �-! �>��-ے ":��� ��S �ہ �ں ِا�ے �-� ُ�<� ہ�ں ، وہ .�ے �ں �-� ُ

 �-! �:>� ?�e� ہ -�  ۔"�ے ! 6وہ !\���9ً  ! "�ٹ�� ��S ���:" ے-��  r�*9! �� 4 ا$ہ��ت��ُا�ے 
���� !-� ۔ �-ے �ہ "-� ":��� ��S �ہ �-ے و4 "-� د�<-�� !-� .�ے �ں �ے �-� د�� !-� ۔ 

ا�' ��دہ 2\�\� �ہ را�:�9ز4 ا�' reE ہے ، اور �ہ �ہ ��� !-� .�ے �ں �ے �-� د��؟ 
� �5*ا ��!� ہے اور �ہ اS*ہ ے $�ے ہ��ے �� "��ن �ہ�ں ۔ ا���ن �س �\�ے �5 ز�>����

�ں @*ا �� ������ �5 دا}�ں �� ��e? �5 را�:�9ز4 �ے "�رے �ہ 2\�\� "ہ� اہI ہے ، 
@*ا �ے ا��ب �� ا5�ے �ہ �ے �h? ا���9:1ت 5ڑه�� ��ہ:� ہ�ں ۔ ٓاSے "ڑه�ے �ے 5ہ�ے 

� را�:�9ز �ہ� : 37۔  34:  25۔ ��5س �ے �ہ� ������y �ے را�:�9ز4 �ے ��م ��ے ۔ 
����ں ��ں ۔ " را�� "�ں ، ���ع �ے ُان �� �ہ� .ہ��ں �ے   

 
" �����<ہ �ں �ں "-��� !-� ، ُ!I �ے �-ے �-��� �-��W ۔ �ں I!ُ �-! ����5 �ے �-ے ��5

�ں ُا!�را ۔ ���d !-� ۔ ُ!I �ے �-ے ��ڑا  �-S ے�ے ا5-��ں �5د��� !-� ُ!I �ے  ، ��W5
I!ُ �-! ر�e�" ۔ ����5ہ  �$ �9@ 4����ے �5س ٓاVے ۔۔۔ : �ے  I!ُ ، �-! ں� *�1 "  
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! اور 2$گ �/ہ$ں �ے �ہ �5�6ں ��ں وہ اب �B" ا�/" ز��;�$ں ��ں ;/�ہ �$ ر��Bے ہ�ں 

�G ��ے .��ے �� و.ہ �ے �ہ�ں  �� �9U�@ �� 5-�$�ں ��� ، ��S ع �� را�:�9ز �ہ����
�ں را�:�9ز4 �ے ��م �S*ز� �را�:�9ز4 ا�' reE ہ۔ ! �� و.ہ �ے  ، "�<ہ ُاس �� ا5�

� "�ت ہے، اور �ہ ا��eن �ے "ڑه �� "���د4 ہے ۔ Vہ� � �ہ ا�' ��<-
 

!را�:�9ز4 ا�' reE ہے   
 

1  ��2��3  :7  
 "�h" ں �ہ ٓا��  !اے�ہے وہ� ُاس �� �cح  ��!� ۔ .� را�:�9ز4 �ے ��م��� �ے ���� 

" را�:�9ز ہے ۔   
 

1  ��2��2  :29  
� را�:�9ز4 �ے ��م V�� �. ے ہ� �ہ:��. �" اI!ُ �S .��:ے ہ� �ہ وہ را�:�9ز ہے !� �ہ "-

ہے وہ ُاس �ے �5*ا ہ�ا ہے ۔  ��!�  
 

16:  10ا�Lل   
� اe$�91�S 4*��ہ ��ا!� ہے ۔ � ���U ہے ۔ �E�" �� ���S*ز� ��w � " �Hدق �

 
��� ہے  �Vہ� �!را�:�9ز4 ا�' ��<-  

 
34:  ���15:-��ں  1  

" را�:�9ز  ہ��ے �ے $�ے ہ�ش �ں ٓاو اور S��ہ �ہ ��و ����<ہ "vT @*ا �ے ��وا1
 ہ�ں 
" ۔ �ں ُ!eہ�ں �Uم د,�ے �� �ہ �ہ:� ہ�ں ۔   

 
� ������ �ے "�ت �� رہ� ہے ،� y-:��� y$�5  وہ ���ں �-�  !وہ ِا�ے �-� رہے !-ے

 �� �e� �� I�E رہے !-ے ؟!  
 

��T��26  :9ہ   
ہے ۔ ہ�ں ��4 روح !��4 .�ن .�:�� �ں ���Uں رات �� ��4 .�ن !��4 D:�ق " 

� ����<ہ .� !��E 4*ا$� ز�# �5 .�ر4 ہے !� ُد��� �ے "�U�*ے H*ا�1 S رہے
 ��<-:ے ہ�ں ۔ 
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14۔  �9E5  :12ا���ں   

و�1 �ے @��ل �ے ُ!eہ�ں ُا�:�د ہ��� ��ہ�ے !-� �d ا ب ِاس "�ت �� �2.� ہے �ہ  12"
Vم �ے ا":*اW� ا �ے*@ �|U �V�� ہd. �� ا�Hل ُ!eہ�ں V�->� �-5ے اور �|� }xا �

� ۔ 13 ����<ہ دوده  �5:ے ہ�Vے �� را�:�9ز4 �ے gS �2.� 5ڑ �ُ!eہ�ں دو1*ه �5�ے �
�Wم �ے !��"ہ �ہ�ں ہ�!� ِاس $�ے �ہ وہ "hہ ہے ۔ 14 اور �|� }xا �5ر�eE 4 وا$�ں 

���ے �ے $�ے  �ے $�ے ہ�!� ہے .# �ے �2اس ��م ��!ے ��!ے ��' و "* �ں ا:��ز
" !�� ہ� gSے ہ�ں ۔   

 
 
 
 

!"ڑه �� "���د4 ہے  �ےرا�:�9ز4 ، ا��eن   
 
 

  25: 10ا�Lل 
 " .� "�S ,�dر!� ہے !� ���U ���� ہ� .�!� ہے $�<# �Hدق ا"*4 "���د ہے ۔ 

 
ہے ، ِا�� $�ے �ہ  �eUر ہ�!�را�:�9ز4 �ے $�ے ہI ا�Sے ا�9:1س �ں د�<-:ے ہ�ں �ہ ا��eن 

ڑه �� "���د 4 ہے ۔ ا��eن �ے "  
 

6؛  �S3:��ں   
����hہ ا"�اہ�م @*ا �5 ا��eن ,�� اور �ہ ُاس �ے $�ے را�:�9زS 4�� ��S ۔  " 

 
 zV6:  �515*ا  

�ں را�:�9ز�eU 4ر ��� ۔"  C2 ن ,�� اور ِا�ے ُاس �ے ُاس �ے�eاور و ہ @*ا �5 ا� " 
 

�دہ ہے ۔ reE �ے "~�� ا��eن ُ�دہ ہے ، ِاس �cح را�:�9زreE 4 �ے ُ ��~"  
 

 @*او�* ا��eن �ے را}� ہ�!� ہے $�<# " وہ را�:�9ز4 �ے �9w ��!� ہے !" 
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7:  11ز"�ر   
" ����<ہ @*ا �Hدق ہے ۔ وہ H*ا�1 �� �5�* ��!� ہے ۔ را�:�9ز ُاس �� د�*ار rH�2 ���ں 

"Sے۔   
 

9:  15ا�Lل   
" ���Uوں �� روش �ے @*او�* �� �=�ت ہے �5 وہ H*ا�1 �ے ��5و �ے �9w ر�-:� 

 ہے ۔" 
 

!ہے .� را�:�9ز4 �ے reE ��!� ہے @*ا ُاس U|� �ے �9w ر�-:�   
 
 
 

 @*او�* ُان �� �Hہ د�:� ہے .� ز�# �5 را�:�9ز4 �ے ��م ��!ے ہ�ں ۔ 
 

21،  20:  18ز"�ر   
 �S����5 ��-ے .�ا د4  اور ��ے ہ�!-�ں � Cا��" 20@*او�* �ے ��4 را�:� �ے 

�-ے C"���ے ����<ہ �ں @*او�* �� راہ�ں �5 ��:� رہ� اور�Uارت  21د$ہ د�� ۔  �ے 
" ا5�ے @*ا �ے ا$� �ہ ہ�ا ۔   

 
 @*او�* ������ �� ِاس �ے را�� ا�eEل �ے ��"C "*$ہ دے �S ۔ 

 
35۔  34: 10ا�eEل   

��5س �ے ز"�ن �-�ل �� �ہ� ۔ اب �-ے �5را �\�# ہ� ��S ہے �ہ @*ا ��� �� ��c*ار " 
 �ہ�ں ۔ "�<ہ ہ� �1م �ں .� ُاس �ے ڈر!� اور را�:�9ز4 ��!� ہے وہ ُا�<� �5�* ٓا!� ہے ۔ " 

 
2: 10: ا�eEل    

" وہ د��*ار !-� اور  ا5�ے ��رے S-�ا�ے ���e @*ا �ے ڈر!� !-� اور �ہ�د��ں �� "ہ� 
 @��ات د�:� اور ہ� و�1 @*ا �ے د�E ��!� !-� ۔ " 

 
!ہ�eں را�:�9زIV�1 �5 4 رہ�� ہے   

 
: �6  :33  
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 I!ُ �" "�<ہ ُ!I 5ہ�ے ُا�<� "�د�Uہ� اور ُا�<� را�:�9ز4 �� !Wش ��و !� �ہ �� ����ں "-
� ۔ S ں�V�. r �� "  

 
4:  8رو��ں   

 C"���ں �5را ہ� .� .�I �ے ��"C �ہ�ں "�<ہ روح �ے  Iہ �o�\! �� �T��U ہ��! "
��:ے ہ�ں ۔ "  

 
24: ��52س  1  
�ڑه ��S !��ہ ہS I��ہ�ں �ے وہ ٓاپ ہ�eر ے S��ہ�ں �� "  �5 ���H ےVے "*ن �5 $�ے ہ��ا5

اE:�9ر �ے � �� را�:�9ز4 �ے اE:�9ر �ے .�gں اور ُا�� �ے �ر �-��ے �ے ُ!I �ے 
� ۔ V�5 �=U "  

 
19:  6رو��ں   

.�c yح ُ!I �ے ا����� �cر �5 �ہ:� ہ�ں ، �ں !eہ�ر4 ا����� ��eور4 �ے ��9 �ے " 
� �ے �2ا$ہ ��ے !-ے "*��ر4 ���ا5�ے ا�mEء W{ �ے �ے $�ے ����5� اور "*��ر4 �

� �ے �2ا$ہ �� دو ۔ " W{ � ُا�� �cح اب ا5�ے اq�5 �mE ہ��ے �ے $�ے را�:�9ز4 �
 

 !|� را�:�9ز4 �ے و���ہ IV�1 ��ے .�!ے ہ�ں 
 

12: 16ا�Lل   
۔ �Uارت ���ے �ے "�د�Uہ�ں �� �=�ت ہے ����<ہ !|� �� �V�5*ارH 4*ا�1 �ے ہے " 
 " 

 
ُد$ہ# ہ��ے �ے $�ے ,ز�ً  �Eرت �� ُد$ہ# ہ��� را�:�9ز4 �ے IV�1 ہ�!� ہے ۔ ِا�� $�ے 

 دا}�ں �ے �H q�5ف ہ��� اور ��ڑوں �ے �cر �5 را�:�9ز4 �� 5ہ��� ہے ۔ 
 
 

 "#�]D ہ4ے�!�Sل �ے   
�" �ہ�و $M= �� او����!  

�5 ������ �� �Uد4 #�!ز  
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8۔  7: 19<�U=ہ   
 "� �U�@ Iں ��ں ٓاو ہ��� *��e! �۔ ِاس $�ے �ہ "�ہ اور �ہ��� �Uد�ن ہ�ں ہ�ں اور ُا�<

� اور ُا�<� "��4 �ے ا5�ے ٓاپ �� !��ر �� $�� ۔ اور ُا�<� �e<*ار اور h�د4 ٓا 5ہ�U ��
�ے \*س $��Sں ہ�# �:��� ��ڑے �Hف ہ�# �:��� ��ڑا 5ہ��ے �� ا@:��ر د�� ��S ����<ہ 

" �ں ۔�� را�:�9ز4 �ے ��م ُ�اد ہ  
 

���* ہے  �� ! @*او�* �ے �? ��E �5ں ��� �ہ �ہ �ہ*��ں �� �Uد4 �gS �� z�5 ں�Vٓا
 !���� اور �اr2 �5 }�ر ��!ے ہ�ں ۔ 

��ں �/u/" ہ$'" ہے ، ��9$�" د���و�5 �/�#ے ۔ 1 G�M= رت  �" �$اں$= Gا�& �ہ$د
 ;xے۔

� ، ُد��gS �� "���د �5 ، و�1 �ے ������ �� �Uد4 ����1� �cر �5 @*او�* �ے \�ر �� �
۔ ا�' @�ص H�Eہ �ں رو��e ہ��ے �ے $�ے  

 
�ہ/]�� ہے اور ُاس �ے ��و�� �ے �2ے '��رG !�وع ۔ 2 &' Gرت �" !�د$= Gو89 �ہ$د

 �" ��'" ہے ۔ 
�ں  y. وع ��!� ہے�U ���� ر��! �ُاس @*او�* ٓا@�4 و�1 �ے وا��T1ت �ے $�ے ا�ٹ�� �

r ہے ۔  �ے "�ٹے �� �Uد4 �ے $�ے �������U 4ر��! ��  
 

�ہ$دG =$رت ��� �Dف ہ$�ے ��ں �ے ;5ر'" ہے اور ِاس �ے �2ے و89 در��ر ہے ۔ 3
وہ روزے �ے �5Mور ، �x" 5�6وں �ے ��'� �$ ُاس �" D[�#" �ے �2ے �" ��'" ہ�ں ۔ 

ُا�ے ر�I �ے ( ہ$ ;x" ہے اور �fb او�9ت ُا�ے ر�I �ے ��gم �� �0�2 �� ��'� ہے ۔ 
۔ ) �$�� ہے�ہ4ے ��� �Dف   

�ہ ُاس �� !��ہ وہ ا5�ے ٓاپ �� !��ر ��ے ۔ @*او�* ������ �ے دا}�ں �� ��Eں ��!� ہے 
� �ے $�ے وd$ �1:� ہے V�=H ور ہ� .�!� ہے ، اور�e� ے $�ے ، ُاس �� "*ن� �V�=H اور

� ، �ہ ��c*ار (  ��* ������ �e>2 �5ا�� �ہ�ں ��!� ۔V�=H ہ� (  
 

وا` 2+�س �ہ/�" ہے ۔ �ہ$دG =$رت ا�/� ُد2ہ1۔ 4  
 �������� ہے ، ُاس �>�� �ے و���ہ ،  ��<? ُV�=H ن �5 را��*" *�:����ے ا�' 

ا�eEل �� ر�-�� ہے اور ر�I �ے $�ے !��ر4 ���� ہے ۔ را�:�9ز4 �� �ہ $�9س دو��ے 
 
:�|� ہے  ہ�# �:��� ��ڑوں �ے >�۔ ہے  اور ������ ��ق �� ��<? ُ  
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�2ے ��'" ہے ، =ہ� ِاس ��ں دا�V ہ$'� ہے اور ُا�ے �,�Vg  �ہ$دG =$رت =,I �ے۔ 5
 F$ر �� ا�/ے ��و�� �ے ��'� �/,$ب �� د�� ��'� ہے ۔ 

� ہے �ہ ���ے @*او�* �� ��م $��� ہے ، ُاس �� ُاس >�� �ے ��<? ُV�=H �������ُ س �
� "ہ:� ہے وہ د�<-:� ہے �ہ ُاس �� ��م $��ے �� ر�-��ے ��م �5 دہ �<� �� "��ٹ:ے ہ�Vے ۔ 

، .y ������ @*او�* �ے ��!? <E reہ* �ں ٓا!� ہے اور ِاس �ے �9-� دور �ہ�ں ہ��� ۔ 
r ہے ۔ �U 4�9دار���� re> ��ں ُاس � �@*او�* اب ����1� �cر �5 ا5�� ُد$ہ# �

�t�Y~ ہ$ ;� ۔2=��� �� �<:� ہے  SB[�) ��T��58 :8ہ (  !��او�� �� �Sل ُاس ��   
 

�/5ل  ُد2ہ1 اور۔ 6 G��ٓا Gے ( !$ہ� دو��وں �ے ا�2 ��ے ��'ے ہ�ں اور !�د�
�ہ/]�ے ہ�ں ۔ ) '�4[" &'  

� ہے ، ُاس �ے دا}�ں �ے �Hف ��ے .��ے �ے، �ہ ���ے ہ�!� ہے >�ُ ?>�� ������
�ہ وہ ا"-� !' ٓا��eن �5 ہے �Sرہ:� ہے ، ا 
������ ! اور @*او�* �ے ��!? "ے !<�

� ہے ،  ُد���و4 ���م �ے ا$� ہ�!� ہے!�. �� ���=2 �اور @*او�* �� �cف �ے ِاس �
���9دار4 ���ے �ے ��!? ۔ �� �� I>2 ُاس �ے ہ� �"*��ر4 ُاس �ے دور �� د4 .�!

@*او�* ہے ، .� ُاس �� ٓا�<-�ں ا5�ے @�و�* �5 ہ�!� ہ�ں .� وہ ز�# �5 �� رہ� ہ�!� ہے ۔ 
ہ� ہے ۔ �� .Wل ُا�ے د�<-�ے اور ز�# �5 ہ��ے �� ٓآ}�ز �� ر  

 
ُد2ہ1 اور ُد2ہ� �ے ��'� �ے '�4[" �ے ��b ، وہ 2$;$ں �" �Fف �ڑ'ے ہ�ں اور ��B ۔ 7

!�دG �" ر�I ہ$'" ہے ۔ 2$گ ُا�" �$را� �ے �2. ا��وز ہ$'ے ہ�ں �Z �ے ُد2ہ1 
!اور ُد2ہ� ہ$'ے ہ�ں   

�Uد4 �� ُد��� �ے $��Sں �ے $�ے "�ہ �� �Uد4 وا1] ہ��ے �� �oورت ہے ، !��ہ وہ 
������ @*او�* �ے ا�:�eTل ! @*ا �� .Wل ہ� ��� �ں ٓا�ے �ے �1] �� ر�? �<�ں ۔ !\

� ۔ ����ے .� وہ -! ��ہ @*او�* �ے @Wف دا}*ار اور ��9�Sے $�ے "�!# ہ�ں ، ا�
@*او�* �ے ��!? ��G ! ٓا;ے �ڑه$ ُد2ہ1 !ز�# �5 "ے داغ ُد$ہ# �ے $�ے �� �<:� ہے 

 ?�e� ��ے Eہ* �ں ���ے �ں ٓاSے "ڑه:ے ہ�Vے ، .�ے �ے "*ن �5 !�# دا}�ں �
 @*او�* �ے ُاس �ے روح �ے و���ہ ٓاU<�رہ ��� ��S ہے ۔ 
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 وا�9 " ��او�� �ے ��0 �ے ��ت �" اور �ہ� ، ��g' ے ہ$ �ہ ��,ے���� I'ُ
!"ہ$'" ہے   

 
ا�' دن ، .� �ں ُد���و4 ���وں �ے ��!? ا5�ے ��رو"�ر �ں ��وف !-� ، @*او�* �ے 

����ں ( ��ے ��!? ا��ے "�ت ��!ے ہ�Vے �ہ�  �����ے ہ�ں �ہ ��,ے ٓاپ " ) روح �
ٓاپ ����ے ہ�ں �ہ " ُاس �ے دو"�رہ �ہ� ، " ��� ؟" �ں �ے �ہ�   !"ر�I رو��M ہ$'" ہے 

�� �ے 5ہ�ے ، �ں ا5�ے "�رے ا!�� �ہI �ہ�ں ر�-:� !-�  !"��,ے ر�I رو��M ہ$'" ہے 
�ں �ے ��wس ��� �ہ وہ " � ر�I ، ��ن �Uد4 ��ے �S ؟����" اور ��چ رہ� !-� ،  �-5

�ں �ے ِاس �5 }�ر ���� �Uوع ِاس �\�ے �5 ! "�ہ �� �Uد4 �ے "�رے "�ت �� رہ� ہے  ،
��� .� ُاس �ے �ہ� !-� ، ���:ے ہ�Vے ، ��ے $�ے"ہ:� !-� �ہ �ں @*او�* �� د$�z�5 r �ہ 

� ِاس �Uد4 �� ر�I �� ر�-:ے ہ�Vے �ں �ے ���9وں ، �ں �ے ِاس �5 "ہ� ���� ۔ -
�ں �ے ا5�ے ذہ# �ں �ہ� ،   ، �-! ��ا�-� ، ا�S ٓاپ �ہ:ے ہ�ں �ں .��:� ہ�ں "�ہ�ں ��

۔ �ں .��:� !-� "���ے ، �ں .��:� ہ�ں ���ے، $�<# �ں ِا�ے ا$=�ظ �ں "��ن �ہ�ں �� �<:� 
�:� !-� �ہ @*او�* �� �-ے �ہ ِا�ے �ہ ��$Tہ ���ے �ے $�ے "ہ:� �ہ !-� ����<ہ �ں .�

�ہ �ں �ے ِاس �5 "ہ� ���� ۔ �Sا ، �-! ���� ��E ?�e� 
 
 

�ں ،  !=ہ�!\���9ً !�# �� ��ر ہ=:ہ 5ہ�ے ، �ں �ے ا���' ��e-� ۔  Iر� �.�ڑا Eہ* �Uد4 �
.� U|� @*او�* �ے ��!? Eہ* �ں ٓا!ے ہ�ں ۔ .� ر�I وا1] ہ�!� ہے ! �ں "�*ه:� ہے

$�<# �:� ہے .y �5 ُا�ہ�ں �ے Eہ* �ے ِاس @�ص 2�ے �5 ��م ��� !-� ۔ ا�' ���ت ���:ہ "
 ��d-ے @*او�* �� ٹ�وں �� ا5���، اور ُاس �� "��Vے ٓاد��ں �ے ��!? "ے !<�
 ہ��� اور 

! ہE Iہ* �ں �ہ�ں ہ�!ے ہ�ں ��c\ے �ے ���� ، ہ�eں @*او�* �ے @Wف "*��ر "��!� ہے ۔ 
ہ���  =ہ� ��ں�' U IV�1*ہ Eہ* �ں رہ:ے ہ�ں $�<# ُاس ہI ا! Eہ* �ں ہ��� ا�' reE ہے 

!�ہ�ں "ڑا ��ق ہے  !ہI ہ��� ��ہ:ے ہ�ں  وہ�ں .ہ�ں  
 

 �
 �ہ�ں ہے ۔ ا�S وہ و��دار ہے ، ُا�ے ُا��:|� �ے $�ے ز�# �5 "�ت ���ے�ے �ہ ٓاد
���* ُاس �ے "�!� و ����cح ��5ے "-��ے .��ے وہ ��ہ:� ہے ،  ��ے او ر ا�' "�د�Uہ �

� ا�' �<ہ �� �cح "�!�و ��ے ۔ وہ ُاس �� 2=��� ���ے وا, ، اور ا2:�ام ����ے ، ٓاد
� ا��� �ہ�ں .�ے ُا�ے ُاس �ے $�ے �ہ�ں ���� -" ?h� ہ�� ���ے وا, ہے ، او ر �ہ�ں

وہ ��[i ہ�ں ، وہ ا�& ذہ1  دو��ں ا�' ہ�ں ، "� \�* �cر �5 ۔وہ Eہ* �ں ہ�ں ۔ ��ہ�ے ۔ 
! ہ�ں   
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وہ Eہ* ا�S "��4 ا5�ے @�و�* �ے ��ڈز �� در�� �cر �5 ا�:�eTل �ہ�ں ��!� ، �2ل ، "ہ� 
 �!�� ��ں �ہ�ں ہ�ں ، وہ ا�' �ہ�ں ہ�ں ۔ ا�E �Sرت دو��ے ٓاد��ں �ے ��!? "ے !<�=
� د�:� ہے !� وہ Eہ* �ں �ہ�ں ہ�ں! $�<# وہ اب "-� Eہ* �ے ��hے ہ�ں ! ِاس �ے V�-د�

� ��ق �ہ�ں 5ڑ!� �ہ ا�S ِا�ے ��� ا�*از4 �ے ��� ��S ! وہ Eہ* �ے "�ہ� ہ�ں ، وہ ا�' V��
 �ہ�ں ہ�ں ! وہ ��[i �ہ�ں ہ�ں !

 
اور .� @*ا �� ��� !-� .� @*او�* �� �Wم وہ Eہ* �ں �W ۔ ���ع w=�ظ !-� ����<ہ 

r ��!ے ہ�Vے .� وہ ہ�eں ":�!� ہے ( ُا�ے �ے �ہ �ہ� ، �U ہ* ہے ۔ ) ُاسE ہ*Uُ IV�1 'ا�
ہ �ں ٓا�� ہے ، ا��� �oہ* راE ہ* �ے $�ےE ل ٹ-ے�eEف ا$=�ظ �ے ��!? "�<ہ ا�H ��

@*ا �ے Eہ* �� IV�1 ��� ہ�eں ِاس �ے Eہ* �ں ����ہے ، ������ ,ز� ا��� �ے ��!? ۔ 
�G �� �ہ ُاس �ے ��!? Eہ* �ں ٓا�ے �ے ��!? ہ�ا .�ے @*ا در�� �cر �5 ��!� ہے ۔ 
.��ے ُاس �� �Uد4 �ں 2�ہ دار ہے ۔ ے ُ�<� ہے .�ے وہ ���� ��ہ�  

 
�اr�V @*ا �ے ��!? Eہ* �ہ�ں 2=��:�ں ہ�ں .� @*او�* �ے ��!? Eہ* �ں ٓا!� ہ�ں ۔ .� ا�

�ں !-� d�. ��ں $ڑ�ں ، ُا�ہ�ں �ے ا�' �-�وچ �ے "~�� ہ� .��dں �� .�:� ۔ @*ا �ے ُان �
� �ے �cر �5 ۔ر �5 �9mط د�-�Vے �S @*ا ا5�ے ٓاپ �� ا�' ُد$ہ# �ے �c ، ا�' ٓاد

� ہے ۔:��وہ  ،� '& وہ ا�,� �ہ�ں ��'"  .� ُد$ہ# ٓا!� ہے اور ُاس �ے ��!? Eہ* �ں 
  ��ا �ے �Sف ���وت ��ں ہ$ ;" اور ا�Z�4 �" ��$�$ں �ے �2ے ��0وح ہ$ ;" ۔

وہ ا������ ، .� ُاس �ے ��!? Eہ* �ں ���ں Sے ۔ @*ا ُان $��Sں �� !Wش �� رہ� ہے 
�9w� @��c ا5�ے ٓاپ �� �9mط د�-��� ��ہ:� ہے "�$<r ُا��  �ے � ���!� ہے اور ٓاد

ا��اr�V �ے $�ے �9mط ہ��ے �� د�-��� .� وہ ُاس �cح .��ے ُاس �ے ا5�ے آٓپ �� 
����ں( ُاس �ے ٹ�' ہy ہ�رٹ ��ٹ�4 �� ":��� �ے ��!? Eہ* �ں !-� ۔  ��ں ) روح �

�ہ وہ ��� ہ ��ہ:� ہے ، $�<# ُاس �ے �-ے �ہ "-� ":��� و!" ااپ �� ا��Tم د��� ��ہ:� ہ�ں 
��ہ:� ہے  ����" �� ���وہ �h? ا��� "���� ��ہ:� ہے .�ے ا"��y .�ے !�9ہ �ہ�ں ��� .� �<:� ۔ 

، $�<# اب �ں .��:� ہ�ں ۔�ں �ے ِا�ے ُاس و�1 �ہ�ں ��e-� !�9ہ �ہ�ں �� �<:� ۔   
 

�� �ہ vw ُاس �ے ��!? Eہ* �ں ٓا�ے �ے ������ �ے $�ے ���ع �ے $�ے  �Uد4 �ں ہ�
�<� ہے .� ُا�ے ���� ��ہ�ے او ر ُ �� G�ہے ُاس Eہ* �ے ��!? ٓا!ے ہ�Vے .�ے وہ 

 ���� ہے ، .��ے ُاس �� ��!-� �Uد4 �ں ہے ۔ !
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�,�h �ے ��ن �� '�1 �ڑے داغ روح ا�g2س �ے =��ں ��ے ��'ے ہ�ں !  
 

 ، ��W"ُ ں�ُاس �ے �-ے رو�� د��ے �ے ��W"ُ 4وے �ے .� @*ا �ے �-ے ��ٹ�4 
 ��� y�$ ے-�����ں ( $�ے  �) روح �  

 
 ��� 

 
 
 
 
 
 

 
�ں ا�ٹ�� �5 !-� اور ��ے ���ے ا�'                                                               
                                                            �-! �|U)  ے!�� z�5 �� ے "*ن� G�� 
، .� .y �ے ا5�� �Uٹ ُا!�را ہ�ا !-� ) ہ�Vے                                                           
 ُا5�� ��D �5 .ُ-<� ہ�ا !-� .� �? �ے دور                                                          

!-� ۔ �ں ِاس U|� �ے h�5-ے �ے دا}�ں                                                          
                                                         �2�oو �� ���D*ہ� �� رہ� !-� ، ُاس ��     
  ��!ے ہ�Vے �ہ وہ ُان ُ���ے وا$�ں �ے $�ے                                                         
��� !-ے ۔                                                           

� ہڈ4 �5 اور ِاس �ے ��!? !�# داغ !-ے ۔ �-h5 �دو ! وہ ڈ�� �ٹ� �ں !\���9 �ہ ِاس "*ن �
 �� !�# ا�� !-ے ۔ 

 
� د�:ے !-ے .� h5-�ے 2�ے �ے "\�ہ �-�ٹے V�-ر �� ���5 ا�� �ے "�ہ� د���داغ ِاس 

�ں !-ے وہ !\���9 ا�' ڈ�� �ٹ� !-ے -ے ۔ و�� �ں ! I�2 ٹے�-�$�<# !�eم داغ داغ .� 
"ہ� Sہ�ے !-ے ، .��ے �ہ وہ .�ہ� ہ�ں ۔ وہ ُان �ے $�ے Sہ�ے !-ے ۔ �ہ �� داغ @��ہ 

� د�:ے !-ے ۔ �� ر�-:ے !-ے ۔ V�-د� *��� �� �ے �S$�ں �Vہ داغ رو�  
 

ه �� ہڈ4 �ے z�5 ��ے .��ے وا$ے ، ر�ڑ '�1 �ڑے داغ ز��;" �$ ده���Mے وا2ے ہ�ں ،
�ہ �/��دG داغ ہ�ں اور ِان �� 'i4b �/��دG ا��Mن �ے ��'� اور "  .� �ہ "*ن �� "���د ہے ۔

�ہ }�� ����eں اور ���وں �� ��را�� ��c\ے !" ��4,��وں �" ��اوت �ے ��'� ہے 
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� ��!ے ہ�ں ، S*�V�e� �ٓاد��ں �� �� }�� !�e��Tت �ے �5*ا ہ�!ے ہ�ں اور �ے ���ے �
 روا��ت �ے ۔ 

 
 C�T! �� د �5 داغ���" �ِاس �" ��ر�G�u �ہ ��,ے روح ا�g2س ��م ��'� " ر�ڑه �� ہڈ4 �

�ہ ٓاج ������وں �ں و.�د ر�-�ے وا$ے دو �ہ داغ ��hے ہے ����<ہ �ے ��!? ہے ۔  "ہے 
� .� ٓاپ دو��ے دا}�ں �! دا}�ں �� و.ہ �ے ہے S ہ� �ے �ہ ٓاپ �ے $�ے ��* �Sاہ

 "�رے 5ڑه:ے ہ�ں ۔ 
 

 C�T! �� دل �ے او4�5 داغG�uے �� دل ہے ، �ے ��!? ہے ۔  ��0ت �" ��ر���T�ہ 
�# �ے 5ڑه:ے ہ�ں ٓاپ د�<-�ں �m� �ے $�ے ۔ .��� �ہ ٓاپ ���ت �ے S*ت ا"*4 ز����

�����ں " Sے ، �ہ ��ے و���ے دو"�رہ دو"�رہ @*او�* �:\�c rر �5 �-ے " روح �
� �� د�-� رہ� ہے ُاس �� �cف دV�h� �ه<�r رہ� ہے اور اور �� �Hف ُاس اrH رو�� �

� د�-� رہ� ہے ۔ "�<ہ -" �� �S*���� �����ں" �ہ�ں ��* ِاس @�ص داغ � �ہ�ں ۔ " روح �
� �cف � �V�h� �� ہ�ں "��Vے ُان �ے "�رے $<-�ے �ے ، $�<# وہ �� ا�' ہgS 4د �.

 ا�Uرہ ��!ے ہ�ں ۔ 
 

 �" ��ر�G�u ہے ، �,�h �ے ��ن �ے و��4ہ ��او�� �" را��+�زG ۔ دہ ��"" !���ا داغ 
��G �� "ے دا}# "*ن ُاس �ے $�ے را�:�9ز4 �ے @*او�* �ے @�ا�ے �� "�وVے ��ر 

 �S ےV, !۔ �@*او�* �ے �-ے �<-��� .� �ہ �ہ ��Vٹ �5 �ں �ے ��9� �ے "�رے "�ت �
�ت �� .� �ہ ��9� ������ �ے :C�T !�# داغ ہ�ں ، اور 5-� ُاس �ے "�اِہ را�� �? �ے "

 �اور �-ے ا�9:1س �ے و���ہ $�� ، .��� �ہ ٓاپ 5ہ�ے ہ� ِاس �:�ب �� 5ڑه ُ�<ے ہ�ں ۔ !-
�ں ��e? �<:� اور ��!-ے  �-5 ، �-! �-�e� �� ِان !�# دا}�ں �����<ہ �ں �ے 5ہ�ے ہ

"*��ر ������  �� "-� rH�2 �� �<:� !-� �ہ ��9� در2\�\� ��ن ہے اور ���ں ُاس �ے
 �ے "�رے "�ت �� .���ح ُاس �ے ا�9:1س �ں ��� ۔ 

 
"ہ� �ے ��5ٹ� ِاس �ے ٓا�Sہ !-ے �ہ ������ داغ دار ہے اور .��:� ہے �ہ ِا�ے "ے داغ 

� ِاس �� WHح د�:� ہے "��� ہے ۔ V�� �Sے ، $�<# اS م "�ت ���ں�E وہ ِاس "�رے �ُ-�ے
9� ہے ، وہ ��راض �� ������ �� �ہ ہے �ہ ، ہ�!ے ہ�ں ۔ �ہ ُان �V�h� ��ے ��Tا;� " 

 VD�@ ٹ��رہB6 "B� ل �ے�M=ے ا� Gر���� Iے ہ�ں ہ'�� VD�@ ٹ��رہB6 ں �ے$Xدا Iہ
ا�S ہI "*��ر4 �ے ا�eEل �ے �-ٹ<�رہ rH�2 ��!ے ہ�ں ، ہI ُان دا}�ں �ے  ��'ے ہ�ں ۔

�ے �ں �T�-ٹ<�رہ rH�2 ��!ے ہ�ں ۔ @*ا ہ�eں ��e-�ے �ے $�ے  �ا�' .��ے "-
� ��ق ��ق !����وں �ں ر�� "-�!� ہے ۔ � rV�� 
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�Bُد2ہ1 �ے 2+�س �$ د�� "� h�,���ں �ے !  

 
����ں (! ُد2ہ1 �� 2+�س  �)روح �  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

�-ے @*او�* �ے ��ٹ�4 �ے $�ے ُ"��S ��W ، ُاس �ے �-ے رات �ے رو�� �ں  �.
$�� �5 #�� ��D:�ں �5 $ٹ' رہ� !-�  ۔ ُد$ہ# �ے $�9س �� د�-��� ۔وہ �ہ�ں ز� I��� ں �ے�

ِاس �ں ِاس �ے ��!? ��� �� "��ن ��� ، "��Vں �<� �5 $�9س �ے دو���c 4ف }�ر 
�ہ ہ�# �:��� �<�ڑے �ے "�� !-� ، "ہ� @�"��رت ، اور .�ذِت ��� !-� ۔ ��!ے ہ�Vے ۔   

� ِاس �5 ��م �� رہے !-ے ۔ �ہ "ہ� ��ے �ہ�ں !-ے۔ .� ٓاپ ��1  �ہ�ں �Hف !�# ٓاد
�ں ��ے ������ ��ں �:-ے رہ��e !-ے ۔ وہ �-ے ا5� ������ ���!ے ہ�ں �ہ @*او�* �

������ �� ":�و �ہ ا5�� ٓا�d-�ں ُد$ہ# " \�* �� د�-� رہ� !-� ۔ ا�' دن @*ا �ے �-ے ":��� ، 
اہ�ے 2�ے �� ہI ������ �� ا��� ���ے �� �oورت ہے ����<ہ ہI  ہ��ے V�d$ �5ے۔

U�� ے ۔:h�ے "~�� �ہ�ں �ہ�ں 5ہ�� z ������ ں �ہ�ں .��� ہے اور�eِا�ے �ہ�ں �5!ے �ہ ہ Iہ
.� ������ �� ���ے �� �oورت ہے ا�S ہI ُا�ے �ہ�ں �� !9*����ں �ے ٓا�Sہ �ہ�ں ہ�!ے 

�ہ ہے ۔  ��ا و�� ِان ٓا��G ا��م ��ں �/5ل دے ��6ُ ہے ۔.��:ے .� �T�ہ "ہ� ����*ہ 
 ��Eرت ( ������) �� ا5�ے ٓاپ �� !��ر ر�-�� ��ہ�ے  ۔ �ہ ا����dں �� �Hرِت �2ل �

  !���� �ہ�ں ہے ۔
 

8، 7:  19<�U=ہ   
 " �� ���ں اور �ہ��� �Uد�ن ہ�ں او ُا�<� !��e* ���ں ۔ ِاس $�ے �ہ "�ہ �U�@ Iٓاو ہ

� اور ُا�<� "��4 �ے ا5�ے ٓاپ �� !��ر �� $�� ۔ اور ُاس �� �e<*ار اور �Hف h�د4 ٓا 5ہ�U
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ہ�# �:��� ��ڑا 5ہ��ے �� ا@:��ر د�� ��S ����<ہ  �ہ�# �:��� ��ڑے �ے \*س $��Sں �
" را�:�9ز4 �ے ��م ُ�اد ہ�ں ۔   

 
� ُد$ہ# ا�' � G���ں �ہ د�-��� !-� �ہ  I����� �-! ��" ڑے �ے�� �و.ہ �ہ $�9س ہ�# �:��

� �ے �cر �5 5ہ��� !-� ۔  "�:�* "*ن" اور ُا�ے ِاس $�9س �� ا�' !-� ۔ " �:�* "*ن " V��
روح ا,1*س �ے ��دہ �cح ��Eں ��� �ہ "�ہ �� �Uد4 �ہ�ں  U|� ِا�ے 5ہ# �ہ�ں �<:� ۔

���ع �ے ا5�ے �ہ �ے �ہ �ہ�ں ٓا��eن �5 ، �ہ �ہ ٓا��eن �5 ۔ ز�# �5 رو��e ہ�!� ہے 
� �Uد4 "��ہ �ہ�ں ہے V��!  ۔��ں ا��Mن �$ ٓا��G و�M�4b' "� 89ت اور ��او�� �" ��4,�� 

8 � �]� ہے ۔ g�g@ہ$;� �$ �ہ در ��$B� ہ$�� �� ِا�ے V��+' 
� ������ �ے .� ُاٹ-�ے �� و�1 ہے Vے $�ے �ہ ا":*ا� ��w���ں .�  ������ ��� ���.

� ������ �ے "�, !� ہ��� ہے ����<ہ �ہ ������ Vہے ۔ "ہ� �2ل ، ِا�ے ا":*ا �>��:\r ہ� ُ
� ۔ �ہ ُاس �ے $�ے -! �Vہ�ں ہ�� �ا�' " و��دار Uہ� " !-� ، $�<# وہ ��G �ے "��ہ

������ �� ا5�ے دا}�ں �ے �Hف ہ���   !-� ، 5-� ِا�ے "|z د�� ��S �ہ ُا�ے w=�ظ !-� ۔ 
5-� @*او�* �ے 5-� ُا�ے @*ا �ے ��!? Eہ* �ں ا�� !-� ۔ را�:�9ز4 �ے $�9س �� 5ہ��� ہے  

�:�* "*ن ہے .� @�د @*او�* �ے $�ے �r وہ ا.W ل �� ُاس �ں د�<-� .��� !-� ۔  '�
� ہے اور ا�eEل >�Wپ ���ے �ے �cر �5 ��م �� رہ� ہے ۔ وہ ُاس �ے ��م �� $ے ُ

� ہے ۔ >�ُ �� rH�2 �� 4را�:�9ز �وہ ا�' �:�* "*ن �ے �cر �e! �5م �ے ُاس �
���9دار ہے ۔ �� ����وں �� ُاس � 

 
 

!��او�� �" ٓا�ے وا2ے ُد2ہ1   
 

 
 
 
 

 
3  r��5ہ ون ���ڈ ، �ے 1988ا� �. ������ 
V, ا��ٹ� �ے ا!�ار �� و�1 !-� ، ورڈ ٓاف ،

� ۔ ا���' رو�� �ں ا�y ۔ �ں ہے ۔ -! �����ں ( .�E�e �-ڑ4 اور �S رہ ��ں ) روح �
 �5 #�5-� �ہ ا��ے !-� ا.�اِم ��' �� *ار ٓا��eن �ں �ے �Sر رہ� ہے ۔ �ے د�<-� �ہ ز
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� !�9ہ� �� .��ے �ہ ا5�ے � #�*ار �� �-�ڑ ُ�<� ہے اور .��� �Uوع ہ� ��S ۔ �ں ز
 د�<? رہ� !-� ۔ 5-� @*ا �� �Wم ٓا�� ۔ 

 
 

اور �Wم .� ��ے �ہ �ے �<W وہ "ے ��V*ہ �ہ $�ٹے �S ۔ ����<ہ �ں �� ���وں �� " 
� ��r ہ� ۔ ُ!I ا�' @�C ���ے وا, ہ�ں ، اول اور ٓا@� ، �ں ہ�ں ، ا":*ا اور ا�:ہ� ۔ Vہ� ���ُ

 y. �1�c ��ں ُ!I �ے �ہ:� ہ�ں ، �ں داغ اور ���ٹ �ے "~�� ������ �� ر�-�ں �S ۔ وہ
� ۔ S ے "�ٹے �� ز�*ہ ��� ِاس ������ �� ز�*ہ ��ے��� �ے S*ے �ہ:� ہ�ں ، ز�� I!ُ ں�

��ے $�ے ہ�� ��!ے ہ�ں ، ��� ا�:|�ب ��و �ت �� �ہ�ں ۔  �S*ز� �ں ِاس اور وہ .� ا5�
���* ہ� Sے ۔  ���ے ��ز�* � I!ُں @*او�* ہ�ں ، اور��1�c �� ُان �ں ڈا$�ں �S ۔ ����<ہ 
\�ر ہے اور  #��ں دو "�رہ �ہ:� ہ�ں ۔ ز ، ���ُ �� �S*ے ۔ ز�S ��.� ُ!I ُا�ے ہ�ا �ں ِ

��4 ������ ۔ ����<ہ �ں وہ ہ�ں ۔۔۔۔ ��ن ہے ۔۔۔ ��ن ہے ۔۔۔ ��ن ہے ۔ ۔۔ �" ۔ ا��ے ہ  
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"�ے �=�* S-�ڑے �� د�<-�  19�ں �ے <�U=ہ " �و4 د�<-�ے   

 
=� ڈ4 و4 ڈ4 ۔ و4 ا�� ا�rH�2 �� I�� y ����ے ۔ � ا5�

" V�2ا �ے =ہ� �" د��"  
�ت �� rH�2 ����ے اور ��* د�<-�ے��T ِاس 

www.takhisheart.com 
 

 �� ا4 �r $<-�ے
 ڈ4 و4 ڈ4 اور و4 ا�� ا��e�� yں او ر �:�"�ں �ے $�ے ٓا پ �� در@�ا�� ۔

 �\�# �� $���ے �ہ ٓاپ �� 5:ہ در�� ہے ۔
 

 r�:ا4   
heartmin@sutv.com 

 
 ٹ�' ہ� ہ�رٹ و$ڈ ��ٹ���

532 y>5 او �5 
67152 yٹ#  ، �ے ا�d�و�� 

 
 

:��ٹ   
� ��5ٹ�� �ہ�ں ۔ ہ�"��� �ے واGo ا�Uرہ V�� �5 ے �5 ُان�ر �ے "ڑه �� "-���� �� #�!

 د���ے .�ے اپ ��ہ:ے ہ�ں ، ا�S ہh� I? �:�"�ں �ے "�ہ� ہ�ں ۔
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.takhisheart.com/
mailto:heartmin@sutv.com
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 ���ب ۔ �$وG ٓارڈر �tرم

 
e<# ہے( ہ�"��� �ے �� �:�"�ں "-��ے  �Sا (  

�ں .�ے �ں ��hے ��ہ:� ہ�ں ۔ $�<# �ں ُان �� ���D*ہ� ��!� ہ  
 

e<# ہے( ہ�"��� �ے !�eم �:�"�ں �� .�ڑا "-���ے  �Sا(  
 

4 �� ���ے روح ا$\*س �<-�!� ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�dر��� � ِاس �
 ���ت �� ��ر�4�d ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

� ��ر�4�d ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔� �۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دہ �<  
��G �ے "*ن �ے و���ہ @*او�* �� را�:�9ز4  

 
� U*ت � ��. �۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رو��2  

 "���!�ں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
� دو �:�"�ں ( ���U  #-:�5ن اور "* رو�2ں  ۔g� (  

 
�ت  �) ا����� �1ِت ����ہ �� ���E  )�1�c .� ��ر �  

 
 r�$د �) ڈ4 و4 ڈ)4 ۔۔۔۔۔I�� ( (@*ا �ے Eہ* �  

) �ے �=�* S-�ڑے �� د�<-�  19�ں �ے <�U=ہ (   
ا�� ا�y ۔و4   

 
 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔��م ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
 ا�ڈر�y ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 Uہ� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر����۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
 زپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
�'۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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19:11��ں �ے ���![ہ " �5     �Bڑے �$ د��$B; ��]� ے�" www.takehisheart.com  

 �� د�<-�ے ۔ 
 
 
 

I�� yڈ4 و4 ڈ4 �� و4 ا�� ا� �= 
 
 

 " V�2ا �ے =ہ� �" د��"  
 
 
 
 

� ��م�eo 
 

 ��0ت ۔ @[�(�" ��ڑ ۔ دہ ��"
 
 
 
 

heartmin@sutv.com  r�:ا4   
 
 

 ٹ�& ہ5 ہ�رٹ
 Z�� او "�532  

 Zٹ1 �ے ا�u/�467152و�  
 

 
 

 

http://www.takehisheart.com/

