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 �	�!ِاس ��Cب �# اہ  
 

وا3�2 �ے �2ے 01او�0 ہ/�ں �ہ�ں #,-� ُ),� ہے �ہ �ہ�ں  ����,ہ "+�*( )�'وں �ے
Take His Heart  )-� �ہ �2ے ��4ں ���ے �ے  "�ں ، "�ں �ے�01او�0 #ے �

��?ے )�چ !�=� ہ�ں اوف ُان ا�5 "�ں #ڑ9 �� ُ"8-ے �ہ�ں #ے �7وع ���� ہ� �5۔ 
 :اس �ے "8@ #ے 2ے ��2 �ے �2ے ��A ��=� ہ�ں !� ہ3 #�,@ ُ),ے ہ�ں ۔ 

 
  8رو"��ں

�G اب !� "E� F�E�ع "�ں ہ�ں ُان �� #'ا �� &,3 �ہ�ں ۔ !� !3E �ے ��?-ے ۔ 1
 ��?-ے )*�ے ہ�ں ۔  �ہ�ں �*,ہ روح �ے

 
� و!ہ #ے ہے �ہ روح ا2%0س ��Eے #,-�=� ہے اور � �/� �� @8/# ��ہ ِاس �

 �=�� �J�/ر �� راہ��K ں �ے��L�E" 3ت ہے �ہ ہ�/�*N= ، ں��O�#در �روح ا2%0س �
� �� �-� ُ),ے ہ�ں ۔ J�/و!ہ #ے اور راہ� �ا��E �ہ�� �ہ� "QL�ظ ہے �ہ ِاس داغ �
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  13،  12:  ����2-��ں 1

!� 01ا �� �Kف #ے ہے =��ہ ُان "�O ہ3 �ے �ہ ُد��� �� روح �*,ہ وہ روح ���� 
��=�ں �� !���ں !� 01ا �ے ہ/�ں ���4� �� ہ�ں ۔ اور ہ3 ُان ��=�ں �� ُان ا�Q2ظ "�ں 

� &,/� �ے ��Eا� �ن �ہ�ں �� =ے !��� �ظ "�ں !�Q2ں �*,ہ ُان ا�ے ہJ�-,# �� 3ہ
�� رو&��� ��=�ں #ے "%��*ہ �� =ے ہ�ں  رو&��� ��=�ںروح �ے #,-�Jے ہ�ں اور 

  
�ے #�=@ ہے ۔ " روح �� )�'وں" ِاس �� �ہ?�ن   

 
 ��ا �ے ا�ے �
م �� ����� 

 �����15  :20  
"  ���ں �ے ُ�� �ے �ہ� ��� ��ت�����ے �ڑا �ہ�ں  ُ��ے ےاد ر�$ �ہ �"! ا��ے 

 )!��ہ� �� ۔ ا+! ُا�ہ�ں �ے ��0ے �.��� �� ُ�/�ں ��� �.�-�ں +ے ۔ ا+! ُا�ہ�ں �ے 
"��ت �! 2/3 ��� �� �/ہ�ر( ��ت �! ��� 2/3 �!�ں +ے ۔   

 
 �����1  :1 ،2  

=8ا ��� ۔ )  �;�ع( =8ا �ے ���$ ��� اور �6م ) �;�ع(ا�.8ا ��ں �6م ��� اور �6م 
ا �ے ���$ ���۔ �ہ� ا�.8ا ء ��ں =8  

 
�����1  :14  

�0;� ہ�ا اور 2BC اور ��A-� �ے �@/�ر ہ� �! ہ/�رے ) �;�ع( اور �6م 
 در���ن رہ� ، 

 
=8او�8 اور ُاس �ے ��ٹے �� H!ف ا�Fرہ �! رہ� ہے ، " �6م " �ہ ��.ے ہ�-ے �ہ

 KL�Q!ف ��8رہ ��P ا�N.Oس ��ں ہ� �ہ�ں ہے ، �M"ہ دو�!وں ��ں ��� " �6م" 
ہے ، �;ے �ہ ����� 15 : 20، �A�  RMS$ �ہ� +�� ، ِاس ��چ ������ �� �ے 

 ہ��ے۔ (* ��-2N �� �ٹ!ا�X ا�V�Wٹ� ��"�ڈ�T)۔ 
 

 �ہ�ں P(ف ا�8�M: N# ہے۔ 
!� "�ں ٓا#/�ن �� ُاٹ-�E�! ، �-= ��5 ��2 Sے ��؛س ر#�ل =-� ، "�ں �ے 

ُاس �ے ��م "�ں �ہ� !� !� ُاس �ے �ہ�  �� ��ا �� �S�� )��ُاس �� :���9 �	� 
  @8/# S��" ، ں�(�# S��" ۔ �-= ) �-= ُ"8-ے #,-��� ��5 �ُاس �ے ) ! S��" ��

 F���= �� �ہ ِ"� ۔� �� وہ�ں��م ���  
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 " ��( ��S� �� ا�� ��ہ وہ ہے �W �� ٓاپ :���9 �(�ں Vے �� ٓاپ ٓا:��ن *( : �
اور  �� #�"�� ���ں 5ےٓا پ ُاس �ے ��م �ے ��?-ے ُاس �� #�چ  ��)ے ہ	ں ۔

� ہ�=ے ہ�Jے ، ِا#ے =���0 ���ے �ے ���� �ہ ہ� �5 !� ُاس �� J�?# �/," ، وہ
� "�/�ن �ے �2ے "�*� =-� ����,ہ ٓاپE�  �+7 ا)-� "�*� ر�-�ے وا2ے

#ے !� 01او�0 #ے "�L� ر�-�� =-� ُاس #ے  *� #,-�Jے �5ے ��  *� 
#�چ �� ُاس �ے ��م �ے !� 01ا �� روح ا2%0س ��ف ُا#��د ہے #/8-ے ۔ 

َا#� �2ے ، ہ/�ں ہ� )�' �� #/8-�ے �� �Wورت ہے �ہ ��?-ے #/8-�� ہے ۔ 
 روح ا2%0س ��Eے #,-�=� ہے او ��Eے ا��� =N*�/�ت �� �-���2 ہے ۔ 

 �ق �����ت ��A  600وہ "+*�( ��وٹ�Eٹ�ٹ 0J�%4 ہ�ں ۔  600ا"��,ہ "�ں �ہ�ں 
� دو#��K Sح ۔ ����J ا��Eن �� ��=ے ہ�ں !� ����J �ہ�� ہے ، ا�� �Kح E� ��

&,/� ��رے اور ِاس &%�%� ��رے ��1دار �� =� ہے �ہ ہ3 ُاس �Kح �ہ�ں 
ہ�	ں ا*9# ذا)# :��<  #�)�ے ، �� و!ہ �� !�Eے 01او�0 ہ3 #ے )�ہ�� ہے ۔

 :ے �ہ	ں :	.��9 ہے ۔ 
 

  5: 3ا�]�ل 
  ��رے دل �ے =8او�8 �! ���2 �! اور ا��ے Cہ� �! �"�ہ �ہ �! ۔

 
T�̂ �!�� ہے ِاس ��رے ��ت �!�ے �ے �ہMے �ہ  ��ں�2!�.���ں  1�� آد�� �� �"/_ �� ��ا�ہ ��

آ�_ ��ں ِاس ��ن �� �"/_ �� H!ف ا�Fرہ �! رہ! اہے ۔  ��6;ے روح ا�8aس �"���� ہے ۔ وہ   
 

  6:  �2!�.���ں  1
اس  ��! ��� ����Mں ��ں ہ� �"/_ �� ����ں �ہ.ے ہ�ں ��"d ِاس ہ�ن �� اور

۔  �� �"/_ �ہ�ںہ�ن �ے ��;_ ہ��ے وا�ے �!داروں   
 

��ں ٓا�/�ن ��ں ��� ، ہ�� �! �eر �!�ے ہ�-ے ، ��ں �ے ا�� ا�/��8ار ��  R
د�"�� ، � ا�;�ن �� �"/_ ��ں ��ے ��ے وا�� �@�M/�ت اور روا��ت �ہ وہ 

� ��-2N �ہ.� ہ ��� �"fُ $"�� �� $0/� �� �;O ذا�� ���ا ��ہ ے ۔ �ے ��� 
���ں اور �ہ�ں �.�0ے ��  روا��ت ِاس hiF �ے ��-� W�f �ہ�ں�@�M/�ت اور 

ِاس �Qرِت ��ل ِاس hiF �ے ��ے �ہ �ہ_ د�! ہ� fُ"� ��� ۔ ��M�8N �ہ�ں ��� ۔ 
��� �ہ وہ ہ��  �ہ �ہ ُاس �� �kOر �ہ�ں�ے ��رے �ہ_ اC;�س ��W�f j �ہ ��� 

�ہ�ں �ے � ��-2N �ہ.� ہے ��0ت  ��ں ��� ۔ �ہ ��M;�� �ے �!داروں �� �.�0ہ ���
�ے ا�8( ز�8+� �� �ے ��رے ;ے وہ ا��� ہ� �/0$ �ے ���$ ��"$ رہے 

��aم ہے ۔ ِا�� ��ے ��ں �m;�س �!�� ہ�ں �ہ �ہ دو اہ� ��ے  )8�a�� _ہ �ہ� �
 2"��m!�!وں ��ں �ے ا�� ہے ;ے ��ں �ے ���N �!ا��0م د�� ��� ۔ ��ں ��

� 8��!�� ہ�ں۔ واno ہ��ے �� ُا  
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 ، �Vں دو����[���ں ا�� دC@ہ �� ��0-ے ز��دہ �!�Nہ ��ں �ہ_ ��  8���@p او�Oت ُا
�;� ��P �� W�f �ہ ٓاپ �!داروں �� ��8�0+� �� �/��0ں �ہ اور ِا�ے �ہ�ں 

ا�N.O س ہ/�ں روح ا�8aس �� " ��;ے روح ا�8aس �"���� ہے۔ " �/��0ں +ے �ہ 
 2��;ے ��ں �@8 ��ں واno �!و��V ۔ د�.� ہے ٓاد�� �� �"���ے �� د ،  

ا���N.Oت ، �� � ُاس �� �RMS ہے �ے ���Aے =8ا �� ��چ �� ���ے �ے ��ے ، 
�ہ�ں ��-� دو�!ا a�!Hہ �ہ�ں ہے ۔ روح ا�8aس �ے �"�LFہ �� ��o�a �!�� ہے ۔ 

ِاس ٓا-�ں ِا�ے ا�;�ن �� �"/_ اور ��k!ت �ے و��Mہ ��2Q �ہ�ں ��� � �".� ۔ 
وہ ���ن �! �ے ہ�ں ۔ ا+! ُد��� �� ��M;��وں �ے �/�م  �!دار ا�� ہ� ُا�.�د  ��

 ���.ے ��ے �ہ وہ ��;ے �"���� ہے ، �ہ�ں ا� R� ے ��ے اورs+ ے �"��-ے�
ا�� �t!�ہ ہ��� ��� ، ا�� �M3 ، ُاس �� � ��-2N �"���� ہے ، دو �t!��ت �ہ�ں �� 

� �ے �u./;ہ �ے �Q �� 8ka!ف �� H!ف ��-� اور 83د �ہ�ں ۔ �ہ�ں ��� 600
ا�� ��A-� ہے ۔ �ہ�ں ِاس �� Q!ف ا�� ��A-� ہے �ہ hiF ��;ے ��0ت 

�ہ�ں ���v!ا�_ ��2Q �!�ے �ے �Q �� 8ka!ف ا�� �C�� �-�A.ہ ��.� ہے ۔ 
�ہ� ہے � =8او�8 �� �ہ�ں Q!ف ا�� ��A-� ہے ۔  ہے ، اور �8�W ِاس H!ح ۔

��� RMS�۔ ہے  ہے اور �ہ� ہے � �O-� ہ���/  
 

 ��۔ "روح �' ا!& %�$ " ِاس �"�!� �ے � �  

 �Vر� !��k� ہے ۔ �ہ �"fُ !�� Xں ر��� !��k� $��� ے �6م �ے��8او�8 ا=
 �ٓا��Wش �ے �;� ہے۔ �ہ +ہ!ا-� �� ر��.� ہے ۔ �ہ �ہ! �� ر��.� ہے ۔ ا�
��ں �B/�ن �"�� ۔ =8او�8  d�WV�� ��!�Nہ ��ں �ے ِاس ���o ع �ے �.@yM ا�

��ہ�ں  �
م �� �,� ��' �0ے ِاس �� رو�� د( ، ِا�ے ���ن �!�ے ہ�-ے �ہ �ے 
��ا �' ��چ ، ُاس �� ��� �2�0 ��� 01 ُاس �ے ا!.� �ہ�  �ہ �ہ ،!" ��� ہے / اور 
 "! 

;ے �6م ��3ں �!�� ہے T �! ہ� �;���mں �� " روح �' %�$ ہے " !ہ رو!� 
ہ� ِاس �! (  5:  8ہے ، رو���ں  ��ہ د��� ہے ، اور ہ/�ں ِاس �� ��!و( �!��

��ں �eر �!�ں ہ�ں  8 �@8�W���0ے  روح ا�8aس �� " روح �� W�f " �ہ رو�� ) ُ
��ں ِاس �B/�ن ��ں ٓاپ H!ف �ے د�� +��  �� T��0ے �"���ے �ے ��ے ُ ،

�ہ�ں روح ا�8aس �� ��R �ے د�ے +sے رو�� ��ں �ے ���$ ��ت �! رہ� ہ�ں ۔ 
�-�A� noوا �s+ �� ^��  ��� ں �ے���� �/0$ �ے ��ے  4۔  ��0/�1ے �ہ 

��ں �ے ِاس �� �/0$ �� دو�!(  d"�� ��� 2��F "وںW�f �� ے ���$ " روح�
��0ے د( +�s ���ں ۔ ُ ���از�ہ �! �ے ہ�-ے ����  

��ں ا��� �� �ہ�ں �?�< �= � ��� ۔  4۔  1روح �' دو��9 %�$وں �ے ���7 ��ں 
 !� n�!v� �� ڑه�ے �ے : �".� ��� �/0$ �ے ���$ رو���ں =ڈا �ے �6م �� ��

 و��Mے =8او�8 �� =��h ��چ �� ��2Q �! رہ� ��� ۔ 
��ں  �رو�� �! �eر ���0ے ، ِاس �! �eر و =�ص �!�ے ہ�-ے ُاس �ے �~�! 

 ، ��� 2��F ے� KL� �ِاس ��چ ��  �� �RMS ہے ،" �6م" �ہ ���ے �ے ��ے 
�2 �!�ے ہ�-ے ، �A$ �ہ� +�� ۔�F  "د���  �ہ �-�A� �� ے =8او�8 ٓاپ�����ے �ے 

 رہ� ہے ۔ 
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2 �� ����.ے ہ�ں ، ��.ے ہ�ں �ہ ٓاپ =8ا �ے �6م �! �eر �! N-�� ���ٓاپ ا R
�m;�س �!�ے ہ�ں �ہ �ہ ُاس �ے �6م ��ں =8ا �� ��چ ہے ;ے  d"��رہے ہ�ں 

 ہ� ��.ے اور �/�0.ے ہ�ں ۔ 
8a�س ہ/�رے ��ے =8ا �� W�f y�/3وں �� =8او�8 �� �6م �ہ.� ہے �ہ روح ا

 ٓاF"�رہ �!�� ہے ۔ 
10:  �2!�.���ں  1  

 d"��ہ� �! =8ا�ے ُا�"� روح �ے و��Mہ �ے ��ہ! ��� ����"ہ روح �R ����ں �M"ہ 
��.� ہے ۔  !� _C8ا �� �ہ �� ����ں ��� در��= 

 
�2 ہ�ں ۔ ہ� =R =8ا �F ں�f�� �� ں ُاس��8ا �� ٓاواز ہ/�ں ا��� �6م د�.� ہے ، ِاس 

�� d�ُ �".ے ہ�ں ، =8ا �ے �6م �� �ڑه �".ے ہ�ں اور ا��ے ���8 ذہ��ں �ں ��چ 
� �ہ�ں �ہ�� ���ے � =8او�8 در�a�a_ �ہہ رہ� � RMS��� وہ �ے ، ہ� ُاس �ے 

�� �ہ�ں ر��.ے ہ�ں ، اور �ہ�ں �/0.ے �ہ ��;ے " روح �� W�fوں " ا+! ہ� ہے ۔ 
����ں �� رو���� ����ں �ے ���$ ��از�ہ �! �ے  روح ا�8aس �"���� ہے ، رو����

��ں ��fڑے ��ے ہ�ں ۔ � ہ�ں ، "ہ�-ے  n�!v� ہ ِاسMے و��� _/"� �� ��ہ� ٓاد
 ��;a� �� ! =8ا �ے �6م�ر �H _ہ �!�� ہے او ردر�@��S�، ��-2N �ہ.� ہے �ہ ہ/�ں 

 �!�� ہے ۔ 
 
 



 
2  T��./��2  :15  

ور ا�;ے ��م �!�ے وا�ے �� H!ح ��^ �!�ے ا��ے ٓاپ �� =8ا �ے ا��ے ��Naل ا
��8ہ ہ��� �ہ �ڑے اور � �y �ے �6م �� در�.�V �ے !F �"; !� ^F�� ��

 ��م ��ں ��P ہ� ۔ 
 

� �ہ�� ہے �ہ ہ/�ں در#� K�ر �� )�'وں �� ا�ٹ-ے �7"� ���� ہے۔ -� �Eہ ا�� 
 

��NE�28 :10ہ   
۔ ����ن �� ����ن ہے =-�ڑا �ن �� ����ن ����,ہ &,3 پ &,3 ۔ &,3 �� &,3 ۔ ���

 �ہ�ں =-�ڑا وہ�ں ۔ 
 

� 4%� "�ں ا��Eن�2,¢ اس � �Eہے ا� ¢,/"�� . ��J3 اور���*N= � �ے ُا#��د �
در#� K�ر �� *�� �ے �£�� ا��  �0¤ �-� �W ہ �� ہ3  ہ0ا�� �ے �£�� ،

اور �ہ�ں ہ3 ِا#ے �-� رہے ہ�ں  ہ3 �ہ�ں !���ے �ہ ۔ =%3�E �ہ�ں �� #,�ے 
� اور E� چ�ِا#ے !���� ���� اہ3 ہے ۔ ہ3 ��م �ے ��?-ے # ��E� �� '�(

ِاس ! �� در#� K�ر �� #/8-�ے �� #�دہ �Kح &��� �ہ�ں �� #,�ے 
#/8@ �ے �£�� �� ��Eے روح ا2%0س #,-�=� ہے ہ3 =%����ً  ا=�ے ُ��ے ہ�ں ، 

ا�5 ٓاپ �ہ !���ے ہ�Jے رد �� !��ے ا�� ُا#��د �� �ہ ر�-�ے �� "���0 ہ�ں ۔ 
=ے ہ�ں �ہ ا�� ُا#��د ��Eے #,-�=� ہے ، ٓاپ ُا#��د �� رد �� ُ),ے ہ�ں اور 

 ٓاپ در&%�%� ُا#��د �� �ہ�ں ر�-�ے ۔ 
 ¦L" �� ر�K م �ے��5 اور ہ3 � �رو�/� ہ �ر �� #,�ے ہ�ں !�ٓاپ =¤ ���

 ، �� §��= �ا��ے �?�ں �� �����ں د�ں اور ُان #ے 1�د �+�د #�,-�ے �
�5 "�ں �ے ٓاپ �� ���ب دS !� ہ� )�' �� &�"� ہ� �ہ ُا#��دوں �ے �£�� ؟ ا

!���ے �ے �2ے ہ�اءS !ہ�ز �� ��Eے ُاڑا�� ہے ، ��� ٓاپ #�)�ے ہ�ں �ہ ٓاپ 
� ِا#ے &��� �� #,�ے =-ے �ہ ِا#ے �£�� ُا#��د �� #,-��ے وا2ے �ے -��

اں، ُ�ٹ �� ڈا�2ے �ے �£�� !G �ے ��Eے اڑا #,�ے =-ے ؟ 2�5�ں �ے 
 ��/N= �� ں #ے ، اور #,-��ے وا2ے #ے 7ٹ����8ہ ��ر ہ�=-= @?� ، ���

� #ے ُاڑا �ہ�ں ���"�� �� �ے #�=@ ، ٓاپ 7ٹ� �� ��-J�/راہ� �� �Kح �E�
 #,�ے =-ے ۔ 

�ہ� ��K%ہ ��ر ہے !� �ہ ����J �ے #�=@ ہے ۔ ہ/�ں �%��� ُاس 7+� �� 
J�/2,-� ہ/�ں #/8@ د��ے �ے �2ے اور راہ� �� ��J�� ے� G! ہ ر�-�� ہے� �

� �ے #�=@ ِا#ے ���ٹ�� ہے ، &,3 �� &,3 اور ����ن �� ����ن O�#ے درE��
اور ہ/�ں #,-��ے �ے �2ے روح ا2%0س �� ر�-�� !� 01او�0 �ے K�ر ہ� ۔ 

�ے ����J "�ں #�)� ، ہ/�ں �%��� ذ"�¢ "�ں ر�-�� ہے �ہ روح ا2%0 س ��Eے 
�ہ� �3 ِاس &�2�  ،��م �� ��م �ے :�)< ��از�ہ �( )ے ہ�8ے ، #,-�=� ہے 

� �ہ ��Eے روح ا2%0س /� �"�ں ہ�ں !� ُا#��د �� �ہ�ں ر�-�ے۔ ِاس #/8@ �
� =N*�/�ت �� "F�E �ے �0ن �ے #�=@ )-�ڑ ُ),� ہے ��E0 اور ا�J�%4 3 �ےE� م�/=

 !Eے 1�د ����J ��4ں �� =� ہے !Eے ٓاS�1 #�2�ں "�ں ��4ں ��� !�Jے �5۔ 
5 
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#ے زا0J�%4 0J �� ر�-�ے ہ�ں ۔ ِا#� �2ے ����J ُا#��دوں ��  600ِا#� �2ے ہ3 
 ��ت �� =� ہے !� �1ر!� ����ں ��ر�-�ے ہ�ں ۔ 

ص �� ِاس �ے راہ�/� ، �� ٓاد"��ں �ے #�"�ے ��ٹ-�ے �� "F�E �� �0ن ، �1
ٓاد"� !Eے ��م �� !�ہ�ں روح ا2%0س �ے و#�*ہ #,-��� ��5 =-� ۔ �Wوت ہے 

��م �ے #�=@ "�از�ہ ���ے �ے #�=@ #,-��� ��5 =-� �ہ روح ا2%0س �� )�'وں 
� 5�اہ� دے #,�� ہے !�Eےر وح ا2%0س ُاںہ�ں #,-�=� ہے ۔�  �ا�N ٓاد�# �

 �C.: ں دے	اہ# �ہ�V #� !وں	روح ا�;�س �ے روح �# " �ُاس �# )\�	] �
 و:	�ہ :.���� �ہ	ں V	� )�� ۔ 

ٓاپ 0��7 ِاس ا�0از �� &��� �� #,�ے ہ�ں �ہ "�ں ����J �ے "���N2ت �ے �� 
�1ف ہ�ں ۔ �ہ�ں ، وہ ا)-ے ہ�ں اور ��ت )�� 2�5�ں �ے�2ے #/8@ ��  

� �ے #�=@ =N*® ر�-ے �£�� �2,¢ ٓاپ �� "EL�س #,�ے ہ�ں ۔ E� ہے �ہ ����
!Eے روح ا2%0س #ے #,-��� ��5 =-� ، وہ �5وہ �� )-�ڑ=� ہے !� ",/� K�ر 
�� ا��Eن �� &,/� �� "�L¤� ہے ۔ "�ں �?@ ����J �ے "���N2ت "�ں "��� =-� 

�?@ !� #¯ =-ے اور !� �ہ  *� =-ے ۔ اور "�ں �ے ُان #ے �ہ� �?@ #�,-�، 
رہ ُ),� ہ�ں !ہ�ں ُ"8-ے ��)-� ��5 =-� �ہ "��ا ِاس �ے ��رے  "�ں "�ٹ�O' "�ں

"�ں ا��� راJے �� ر�-�� =-� اور �ہ� ��� ��1ل ہے !� ��م �ے �ہ� ۔ �� �7ُہ ، 
"��S راJے اور ٓاپ �� راJے  �� ٓا#/�ن " "��S راJے" ہے !� #� �?@ =-� ، 

� 04ا�2�ں "�ں ر�-� �ہ�ں !��� ۔ ��ف ُا#ے !Eے 01او�0 )�ہے �5 ر�-� !�Jے �
�5 ۔ ا�� د Nہ 01ا �ے ُ"8-ے د�-���  �ہ 2�گ ا��ے ا�/�ن �� ����د ��ت )�� ہ� 

، �� ،۔ �ہ �ہ روح ا2%0س ) 2�5�ں �ے در"��ن ��ت )�� ( ر�@ رہے =-ے 
��ے �ے �2ے !� 01ا �� "�*� =-� ۔��%��*�� �� �ہ ��4اں ���ے اور #,-  

� ۔ !� "��رہ !�ت "�ں #ے ا�� &�ل ہ� "�ں "�ں �ے ا�� )-�ٹ� ا"��Lن 2,-
�� �ڑه� ��5 ، �?@ 2�گ !���ے =-ے !� "��ا "�*� =-� �2,¢ دو#�ے 2�5�ں �ے 
#�)� �ہ "��ا "�*� �?@  �ق =-� ۔ �ہ� ٓاد"��ں �ے ذہ��ں "�ں "�E*ہ ہے ، ُا#ے 

-� �� ۔ ہ3 2�5�ں �ے K�ر !���ے ہ�Jے !Eے 01ا �ے ا��ے ��م �ے ��?-ے #�,
ہ�ں !� ہ/�رے =���8ت #ے �ہ� ��5 اور!Eے ہ3 5'�7ہ  �� ُا#ے ���ن �� =ے

 K�ر �� #¯ ہ��ے �ے �2ے #�)� =-�۔ 
�ہ�ں ُد��� "�ں �ہ� #ے 2�گ ہ�ں !� روح ا2%0س #ے ُ#��ے ہ�ں �2,¢ �ہ�ں )�0 
ہ�ں !� !���ے اور #/8-�ے ہ�ں �ہ ��Eے وہ #,-�=� ہے ، ��م �� ��م �ے 

�ہ 01او�0 ���ے �� �Wورت ہے ہ/�ں �ہ "EL�س #�=@ "�از�ہ �� =ے ہ�Jے۔ 
� �� #/8-�ے �ے �2ے �ہ J�?# د��� ہے �2,¢ ِاس �J�?# ہ/�رے �2ے ہ/��ہ ہ/�ں

ِا#� �2ے ��م دو )�'وں �� ذ�� ��=� ہے �� ���2 ہے ۔ " روح �� )�'وں "  "'�0
��م �� ��م �ے #�=@ "�از�ہ �� =ے ہ�Jے روح ا2%0س " !� �ہ �ہ�� ہے �ہ 
�� "�از�ہ ���ے �ے �2ے ذہ¢ "روح �� )�'وں" �ہ  دو " ��Eے #,-�=� ہے ۔

� K�ر �� �3 از �3 دو ����4 �ے "��� " "�از�ہ " ۔ ²Q2 "�ں �� !�=� ہے ��%�
�ہ �ہ� واFW ہ� !�Jے E! �5ے ہ3 ��م "�ں #ے ہ��ے �� ا�7رہ ��=� ہے ۔ 

 5'ر=ے ہ�ں ، 
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�2�1 اور #�دہ ِا#ے ���ن �� =ے ہ�Jے �ہ روح ا2%0س ��Eے #,-�=� ہے ۔ 
&%�%� �ہ ہے �ہ 01او�0 آُ �� ��م د��� ہے اور �-� #/8@ ، دو  �ق )�'و�ں ۔ 
� د��� ہے اور �-� #/8@۔ J�?# 0د��ے د��8ے �ہ 01او� ��ہ ُ"8-ے ٓاپ �� 5�اہ

وہ� ا�� ہے !� #/8@ ِاس �Kح ُاس �ے ��م �ے #�=@ ہے ۔ �ہ #¯ ہے �2,¢ 
۔  دے رہ� ہے ، �ہ �ہ ٓاد"��ں �ے ذہ¢  

ا�� دن "�ں 01او�0 �ے #�=@ دA�� �J �� رہ� =-� ، ُاس #ے ��م �ے ��رے 
� د�ں ۔ J�-ے ۔ �ہ�ں =�د�0 د�J�ُ�*�0 ��ت ��=ے ہ �ہ� �01او�0 �ے ُ"8-ے �ہ �-�

"�ں ِاس �� !-�8-�ڑا ��5 اور "  �ہ ہے !�Eے �ہ ہے ۔" ۔ ٓاواز "�ں !�اب د�� ۔ 
���� =-� !� 01ا �� "�*� =-� ، !�Eے ِاس �ے ڈرا�� ��5 !� را�/� ہ� ا۔ "�ں �ہ�ں !
� ۔ J��� 8@ �ہ/# �J��  ��ہ "��ے �2ے���)� �ہ �ہ ا�� ���، "�ں �ے # �در&%�%

�ہ �
# "	! �ے �	ے  !�اب =-� او ر "�ں �ے ا��E ُ�*�0 ٓاواز #ے �ہ� ، !�Eے ،
ِاس �ے ُ"8-ے �?@ "�ہ ہے !�Eے �ہ ہے "  ��اب �# ����9 د���8# �ہ	ں د��۔

"�E*ہ �ہ =-� �ہ "�ں ُاس ��0�7ہ #�چ �ں ����� ، �ہ �ہ ا�� ����� ��ہ !�اب =-� ۔ �ہ
�� �ہ�ں !���� =-� !� ُاس �ے �ہ� =-� ۔ =�¢ دن �0N 01او�0 �ے ُ"8@ "�ں #/8@ �� 

 5ُ-/��� ۔ 
ہ� )�' ا�Eے ہے !�Eے "�ں ِا#ے �ہ�� ہ�ں ۔ ٓاپ ا�/�ن ر�-�ے ہ�Jے ٓا5ے " 

�/�ن ر�-�� )�=ے ہ�ں ، �2,¢ �ہ ا�Eے ہے !�Eے �ڑه #,�ے ہ�ں !G �� ٓاپ ا
�  ""�ں ِا#ے �ہ�� ہ�ں ۔ -= �J�?# ٓاپ د�,-�ے ، "��ے ��س ) �ِ��� �01او�0 �

�2,¢ #/8@ �ہ�ں ، " روح �� )�' "" #� #ے �ہ*ے ) #/�4� ٓاواز �ے و#�*ہ 
� ۔ " دو#�S روح �� )�' " #/8@ �� ُان ا�Q2ظ �ے ��?-ے #�چ۔ Jہ �ے #�=@ ٓا�

� ����,ہ 01او�0 &¤�&¤�Jڑا وہ�ں ۔ ں "�ں ٓا�ڑا �ہ�ں ، =-�ں "�ں د��� ہے ، =-
� دS اور �-� #/8@ ۔ J�?# ہ "�ں ، �ہ*ے 01ا �ے*"�N" ِاس 

� " روح �# "	!وں" ُ���ے دو A(ق � Nہ ا�.���# *	(و5 �(�# )�# ، �	
 ���	(5 دو:(5 �ے �_	(�	(ے �	ے &�S# �	ں "��ڑا V	� اور �	(5 ا*#9 >.

" 	ے ۔ �ے �  
��J�� ¢,�2 �ہ�� ہے �ہ "��ے ��س روح ا2%0س ہے اور " �?@ 2�گ �ہ�ے ہ�ں ۔ 

� �Wورت �ہ�ں ۔ "�ں ��ٹ@ #,�� اور ��م � '�( �E� 8-ے #,-��ے �ے �2ے"ُ
� �ے #�=@ ٓا #,�� ہ�ں ۔ J�?# ں او ر�ہ �� #,�� ہN2��" �� " �� ر�K وہ �1ص

ت �� و!ہ #ے ۔ ِاس �� ا�/�ن ر�-�ے ہ�ں "�0ر!ہ ذ�� ا����#�  
1  ��&��2  :27  

اور =ہ/�را وہ "FE !� ُا#,� �Kف #ے ��� ��5 ُ=3 "�ں ��3J رہ�� ہے اور ُ=3 
 �� ُ=/ہ�ں #,-�Jے �*,ہ !�K Gح وہ "FE !� ُا#,J�� ج �ہ�ں �ہ��L" ِا#,ے

اور !-�ٹ� �ہ�ں اور �Kف #ے ��� ��5 ُ=/ہ�ں #� ��=�ں #,-�=� ہے اور #?� ہے 
ہ�ں #,-��� ُا#� �Kح ُ=3 ُاس "�ں ��3J رہ�ے ہ� ۔ !�K Gح ُاس �ے ُ=/  

� ُا:.# `(ف "   �ر ���8ے �ہ ا����س �ہ�� ہے ،� ,
��.ہ �W `(ح وہ �
�ہ	ں :� ��)	ں :.��)� ہے ۔(ُ �	V �	� ں "�ں ،  :ے��Q2 روح ا2%0س ٓاپ دو#�ے

� 7+� �� ٓا�,� E� �%�%&در �ہ� )�' ��رے #,-�=� ہے  اور ٓاپ � ��
W ��ورت �ہ�ں ہ�=� ۔ #,-��ے �  

 
 

7 



�2,¢ اF�E" �5 �� �0ن �ہ�ں !���� �ہ ��Eے روح ا2%0س #,-�=� ہے ،  �ہ #¯ ہے ،
 @8/# �ِا#ے ٓاد"��ں �� &,/� #ے #,-��� ��5 ہے ، ٓاد"��ں �ے �2ے ُان �� ا��

� �ہ�ں�ے �2ے ۔ �´�E" �J�� !  
"��N2ہ ���ب دS اور �0�E ��� !� رہ� ہے ا�� �ے �2ے �ے �� "���0 ہے ��µ2 !� �ہ 

�5� �2,¢ ا�Eٹ��ٹ� ا�Eے ��K%ہ #ے !� ¶پ �ے �2ے  �� "*,� ہے "�ں �ڑه�=ے 
� �ہ�ں رہے ہ�N�ت #/8-�ے وا�� ��-� =/ہ�ں ا��ے اس . ہ�ں ¶پ ��ہ �ہ�ں ¶پ �

���ب �� ا��� #/8@ "�ں ¶=ے ہ�ں اور !� ٹ�?� �ہہ رہے ہ�ں اور =3 اس و!ہ #ے 
س �2ے �ہ�ں �ہ =3 اس ���ب �� "��N2ہ ���ں؟ ا. اس �¤�ب �� �1ف ورزS ہے

3 �� و!ہ ! �ہ�ں ��� �� ٹ�?� #ے #�� ، =3 �ے ��� =-��*N= ں �ے��2,¢ =3 �ے ��� ا�ہ
#ے ¶پ �� =N*�3 �� ہے ا�Eٹ��ٹ� �� ��K%ہ #/8@ "�ں �ہ�ں ¶�� =-� �ے �ہ*ے 

 �O�#ہ�ں "� #,در��� ، ����دK S�ر �� �ہ ہے �ے رہ�/�ؤں ، . ��/E! ے� F�E"
� ہ�ں !� !���ے ہ�ں �ہ ہ3 �ے ��9 روح #,-�=� ہے ، �ے =L� 2�گ -� ���ٹ-�ے �

�Wورت  �ہ ��Eے روح ا2%0س #,-�=� ہے ��م �� ��م �ے #�=@ "�از�ہ ��=ے 
 ��-8/# �! �+7 Sء�ے۔ �J�ے روح ا2%0س #,-�=� ہے وہ #,-� ہے ہE�� ہ�
 #,�� ہے ��Eے وہ #,-�=� ہے ۔ 
ہ/�ں ِاس #ے �ے �ہ�ہ �ہ�ں ر�-�� ہے روح ور 01او�0 ہ3 #ے "�L� ر�-�� ہے ا

ا2%0س ��Eے #,-�=� ہے ۔ 01او�0 �ے ��4ں ��� �ہ روح ا2%0س ُاس �ے ��م "�ں 
 #,-�=� ہے ۔  01او�0 �� 4/�® )�'وں ��ہ/�ں 

 
  13،  12:  ����2-��ں  1

"�O ہ3 �ے �ہ ُد��� �� روح  �*,ہ وہ روح ���� !� 01ا �� �Kف #ے ہے 
=��ہ ُان ��=�ں �� !���ں !� 01ا �ے ہ/�ں ���4� �� ہ�ں ۔ اور ہ3 ُان ��=�ں �� ُان 

& ���Eا� �ظ "�ں �ہ�ں ���ن ��=ے !�Q2ے اJ�-,# �� 3ے ہ� �ں �*,ہ ُان ,/�ہ
ا�Q2ظ "�ں !� روح �ے #,-�Jے ہ�ں اور رو&��� ��=�ں �� رو&��� ��=�ں #ے 

 "%��*ہ ��=ے ہ�ں ۔ 
��ف �ہ� !Oہ �ہ�ں !ہ�ں ����J روح �� )�'وں �� ��ت ��=� ہے ۔ 

روح �� )�'وں �ے ��رے "'�0 #/8@ �ے �2ے ، رو"��ں �� ���ب ��  �ر 
 ���8ے ۔ 

 
  5:  8رو"��ں 

� ��=�ں �ے ��1ل "�ں رہ�ے ہ�ں �2,¢ ��/E! ہ�ں وہ ���/E! �! ہ,����
 !� رو&��� ہ�ں وہ رو&��� ��=�ں �ے ��1ل "�ں رہ�ے ہ�ں ۔ 

#�دہ ز��ن "�ں ، 01او�0 �ہ�ں �ہہ رہ� ہے �ہ روح ا2%0س �� ���وS ��=ے 
 �ہ�Jے ٓاپ �� روح ا2%0س �� )�'وں �� =�!ہ د��ے اور  �ر و  ,� ���ے �

)-�Jے !��ے وا2� )�'�ں ہ�ں ۔ ) =J�L(( روح ا2%0س �� )�'�ں �Wورت ہے ۔ 
��م ، رو�� ، 1�اب  روح �� )�'�ں ہ�ں !Eے ہ3 !�ہ� �ے K�ر �� =-�م 

 #,�ے ہ�ں ، !� 01او�0 �ے روح #ے ٓا=� اور ��0ا ہ�=� ہ�ں ۔ 
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 )J�L= ں ( "��ے =��8ے "�ں روح �ے�'�( ) (� &,/� ، #/8@ ، رو&�ں �
�� 1�اب ، �� ��م ، �� رو�� "�ں ٓا7,�رہ ��� !� #,�� ہے ۔ ) #/8@ ، اور ���ت   

� ���وS " روح �� )�'وں" �ہ� #� "8N'ا=� )�'وں "�ں #ے ا�� !� �
���ے #ے رو�/� ہ� =� ہے �ہ ��8ت ہے ، !� ٓا=� ہے ����,ہ روح ا2%0س 

� �� #,-� ُ),� ہے J�?# 8۔�M: )	& �8 اور�;a ٹے�#  *( &��� ٓا ��او�� ��
�  ���س 01ا۔ :.�C ہے  �� ا�
�ن �# ز��V# �	ں و��د ر��C# ہے � ��ے ٓاد"

 ا�� �ہ�� "´�ل ہے !� �?@ #�,@ )ۃ�� =-�۔ 
� �ہ��� "�ں� G�*����  �� �	�ن �(�ے �� [	�\( �ہ] روح ا�;�س �# *S(س �

س 01او�0 ��� د�.< :.Cے ہ	ں ، ��م �� ��م �ے :�)< ��از�ہ �( )ے ہ�8ے ۔
  "�ں !-�ٹے 0J�%4 ��  ��2 ٓا رہ� ہے ۔

#ے �7وع ��=ے ہ�ں اور !�رS ر�-�ے ہ�ں ۔  9:  10ہ3 ا4/�ل   
 

۔ دو�!ے دن R و ہ راہ ��ں ��ے اور Fہ! �ے �Wد�� �ہ�Aے �� �S!س 9
��V اور  10دو�ہ! �ے R�!O ��ٹ�ے �! د�3 �!�ے �� fڑه� ۔  j��� اور ُا�ے

��گ  R d"�����ر �! رہے ��ے �� ُاس �! �ے =�د( �f ����� $A� ��fہ.� ��� 
اور ُاس �ے د�"�� �ہ ٓا�/�ن ��2 +��  او ر ا�� �ڑ( �fدر �� ����8 ۔ �s+11۔ 

��ں ز���f12 dروں ����ں �ے �ٹ".� ہ�ء( ز��H �� d!ف ُا�! رہ� ہے ۔  T۔ 
۔  اور �13ے �O R;� �ے �f��-ے  اور ��ڑے �"�ڑے اور ہ�ا �ے �!�8ے ہ�ں ۔

۔ 14ذ�n �! اور ��� ۔ � !V�S!س �ے �ہ� ! واز ٓا-�  �ہ اے �S!س ُاٹ$ ُا�ے ا�� ٓا
اے =8او�8 ہ! +W �ہ�ں ����"ہ ��ں �ے ���N ��-� �!ام �� ����W�f j �ہ�ں ���-�۔  

��! دو�!( ��ر ُا�ے ٓاواز ٓا-� �ہ �"� =8ا �ے ��j ٹ�ہ!ا�� ہے ُ�� ا��ہ�ں ۔ 15
�C ا��Lر وہ W�f ٓا�/�ن �! ُاٹ��-� +�s۔  ۔ ��d ��ر ا�;� ہ� ہ�ا اور�16!ام �ہ �ہہ۔   

 
�S!س ا��� روح �� �ہW�f �M " رو!� " �� ر��.� ��� ۔ �;ے ٓاپ �ڑه.ے ہ�ں ٓاپ 

د�"��ں +ے �ہ =8او�8 �� روح �S!س �ے ���$ �!��و �!ر ہ� ہے ، ُا�ے وہ 
۔ اب �S!س رو�� �� �/0$ �� �ہ�ں ر��.� ��� د����ے ہ�-ے � ُا�ے �!�� ہے ۔ 

�ہ =8ا �ے �6م ��رے �S!س �� رو�� ��� T �! ہ� �eر �! رہے ہ�ں �ہ  �,��' 
 �� " W�f �� 2 روحQس ِاس ا!S� ر ���0ے�e �2س �ے �ہ ���1 ۔1.ے 

� وہ ِاس �� ٓا=!( �/2Q�� �� $0 �ہ�ں �! ��.� ۔ � R ُاٹ��-ے ر��ے +� 
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��ں �ے د�"�� ���   R�S!س ا��ے دل ��ں ��!ان ہ� رہ� ��� �ہ �ہ رو�� �۔ 17
�ہ�ں ُ�!��T�M �ے ����0 ��� �@/�ن �� +�! در��C_ �! �ے  ��ہے �� د�"�� وہ ٓاد

اور ُ�"�ر �! ����fے �Vے �ہ F@/�ن � �S!س ۔ 18دروازہ �! ٓا��ڑے ہ�-ے۔ 
 R�S!س ُاس رو�� �� ��چ رہ� ��� �� روح �ے ۔ �19ہ��6 ہے �ہ�ں �ہ/�ن ہے؟ 
�T ُاٹ$ �! ��Aے � ۔ 20د�� �0�ُے ��f$ رہے ہ�ں ۔ ُاس �ے �ہ� �ہ د�"$ ��d ٓا

 21اور �ے ��ٹ"ے ُان �ے ���$ ہ� �ے ����"ہ ��ں ہ� �ے ُان �� ����0 ہے ۔ 
�S!س �ے ُا�! �! ُان ٓاد���ں �ے �ہ� د�"�� ;"� ُ�� ���f.ے ہ� وہ ��ں ہ� ہ�ں 

را�.�Nز  ۔ ُا�ہ�ں �ے �ہ� ُ�! ����Q T�Mہ دار �22۔ ُ�� �RN� T �ے ٓا-ے ہ� ؟
 j�� م ہے ُاس �ے�� �اور =8ا �!س ٓاد��  اور �ہ�د��ں �� ��ر( �Oم ��ں ��

۔  �F!C23 T.ہ �ے ہ8ا�_ ��-� �ہ �0�ُے ا��ے +�! 6�ُ �! 0�ُ$ �ے �6م ُ��ے ۔
ُاس �ے ُا�ہ�ں ا�8ر ُ�"� �! ُا�"� �ہ/�ن ��از( ��۔  اور دو�! ے دن وہ ُا�$ �! 

وہ دو�!ے روز k�O!�ہ ��ں دا=2 ہ�-ے اور ۔ 24ُا�"ے ���$ روا�ہ ہ� ��ے ۔ 
ُ�!��T�M ا��ے رF.ہ داروں اور د�� دو�.�ں �� /� �! �ے ُا�"� راہ د�"$ رہ� 

۔  R�S!س ا�8ر ٓا�ے ��V �� ا�;� ہ�ا �ہ ُ�!��T�M �ے ُا�"� ا�.�Naل ��� ���25 ۔ 
8��ں ��ں +! �! �80ہ ��� ۔ O س �ے ُا�ے ُا��� �! ۔ 26اور ُاس �ے!S� d"���ہ� 

۔ اور ُاس �ے ����ں �!�� ہ�ا ا�8ر+�� اور �27ہ ��ڑا ہ� ۔ ��ں ��� �� ا�;�ن ہ�ں ۔ 
۔ ُان �ے �ہ� ُ�� �� ��.ے ہ� �ہ �ہ�د( �� �e! �28ہ_ �ے ��+�ں �� ا�ٹ�� �� �! ۔ 

 !� $0��-W ہے �V! =8ا �ے ُ�� ����Oم وا�ے �ے NmQ_ ر���� �� ُاس �ے ہ�ں 
 ��ہ! ��� �ہ ��ں �;� ٓاد�� �� ��� �� T0��j �ہ �ہ�ں ۔ 

 
�ے �k� �mSے �� ��F ��!� 2Q!وع �! رہ� ��� ، ;ے " � " !��k�S!س 

 j���� ُا�ہ�ں ، ��� �"fُ ں دا=2 ہ�����ں �O !�e رہ� ��� ����"ہ !� X8او�8 ر�=
�� �ہ�ں ��� اور ِا�� ) �0!�ہ( ��"d ا��� وہ دو�!( W�f روح ��Oس �!�ے ہ�-ے ۔ 
"� �/�A� 2-� �� �ہ�ں ر��.� ��� ;ے =8او�8 ُاس �ے �fہ.� ��� ��ے وہ ا��� �

 �ہ وہ �/�0ے ۔ 
 

��ں ��6�ُ +�� �� �ے �8 �3ر 6f ٓا�� ۔ �T اب ��ں ۔ 29 Rِا�� �RN �ے 
 ���f.� ہ�ں �ہ ُ��0ے �T ��ت �ے ��ے ��6�ُ ہے؟
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ہہ ُ),� ہے اور �ہ� ہے !ہ�ں ���س ُ#��� �7وع ��=� ہے !� 01او�0 �� روح �
 S�#دو �� ز�50� "�ں �� ُ),� ہے ، ُاس �� G�*���� " '�( ��� "�رے " رو&��

 !��ے �� ���س ���� ۔ 
 

۔ ����*�G �ے �ہ� ِاس و�� ��رے )�ر روز ہ�Jے �ہ "�ں ا��ے 5-� "�ں 30
=��#ے �ہ� �� د�4 �� رہ� =-� اور ��� د�,-�� ہ�ں �ہ ا�� 7+� )/,0ار 

اور �ہ� �ہ اے �� ��*�G  ۔  31ے #�"�ے �-ڑا ہ�ا ۔��9�7 �ہ�ے ہ�Jے "��
� ۔J�ر ��د ہ�01ا �ے &� ��5� اور =��S ��1ات � � ۔ S��=32 د2 ¢#ُ �4

 �� µ�-� ں�" � �� �� �E� G� ��ُ س �ہ�=� ہے ا��ے ��س��� �! �ن ��/N7
پ ُاS دم ۔ N733/�ن د��غ �ے 5-� "�ں "ہ/�ن ہے ۔ وہ #/�0ر �ے ���رے ۔ 

ے ��س ٓاد"� �-�8ے اور ُ=� �ے 1ُ�ب ��� !� ٓا��5 ۔ اب ہ3 #� "�ں �ے =��
01ا �ے &��ر &��W ہ�ں =��ہ !� �?@ 01او�0 �ے ُ=8@ #ے  �"��� ہے 

 ُا#ے ُ#��ں ۔ 
 

� �ہ��� ُ#��ے �ے �0N ، !� 01او�0 �ے روح �ے ��� ، ���س  � G�*����
",�Q7ہ ا��ے ذہ¢ "�ں ا�� !/§ ا�� �� �7"� ��=ے ہ�Jے ٓاS�1 اور ",/� 

�� &��� ��=� ہے ، ُان #� )�'وں �� "�از�ہ ��=ے ہ�Jے !�ہ�ں 01او�0 
�� "�*� �ہ #�)�� �ہ " "�از�ہ ���ے  [�ے روح �ے و#�*ہ ��� ��5 =-� ۔ 

��Eے دو )���ں ا�� دو#�ے �ے #�=@ =N*® ر�-�� ہ�ں !� #/8-�ے �ے 
س �� �2�1 ُا�� �7ُہ  ] 13:  ����2-��ں  �21ے ُا�ہ�ں ا�ٹ-� ��� !�=� ہے 

رو�� !� !���روں �ے "�N*® ہے ز"�¢ �� ٓا رہ� ہے اور 01او�0 �ے وہ 
۔ �ہ #� ُاس �� " !Eے 01ا �ے ��9 ��� ہے ُ=� ُا#ے ����9 �ہ �ہہ" ا�Q2ظ ، 

) روح �� )�'�ں( دو#�S )�'وں �� و!ہ #ے #/8@ �ے �2ے ٓاJے ����,ہ 
 !Eے روح ا2%0س �ے �0N "�ں ��� ۔ 

 
 

� ��  ���س �ے ز��ن۔ 34E� ��5 ہے �ہ 01ا �را �%�¢ ہ�ل �� �ہ� اب ُ"8-ے ��-�
 �K 0ار �ہ�ں ۔ 

 
، !�Eے رو�7� وا �*� ُاس �ے د"�غ "�ں  !� رہ�  �.�/cہ �� ر���C )�����س 

01او�0 =¤��� "�ں ر�« �-��� 3�1 �� ُ),� =-� ۔ اب ، وہ د�,@ #,�� =-� �ہ ہے ۔ 
�ہ ا�� و!ہ =-� �ہ وہ وہ�ں =-� ۔ ِا#ے  �� ��"�ں ��8ت �� �ہ �¢ #,�� ہ�ں اور ا

!� ا5*ے ��ب واK @W�ر �� ��4ں ��� ��5 ہے !� وہ ِاس �� =Q¤�� دے رہ� =-� 
 �=�� �&�Wا ۔ ���س و�ے 5-� "�ں رو�/� ہ� G�*���� ں ، دو#�وں �ے �2ے�"

 ہے !� رو�/� ہ�ا ، ����*�G �ے ��رے  "�ں ��ت ��=ے ہ�Jے ۔ 
 

14، 13:  11ا4/�ل   
ہ، #ے ���ن ��� �ہ "�ں �ے  ��7ہ �� ا��ے 5-� "�ں �-ڑے ہ�Jے ُاس �ے 

د�,-� !G �ے ُ"8@ #ے �ہ� �ہ �� �  "�ں ٓاد"� �-�N7 �� µ/�ن �� �*�اJے !� 
� ��=�ں �ہے �5 ۔ ���14س �ہ�=� ہے ۔ Eاور =��ا وہ ُ=8@ #ے ا� �ے ُ=# ¢!

#�را 5-�ا�ہ ��8ت ��Jے �5 ۔   
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� �� ُاس �ے �2ے ٓا7,�رہ �� د�� 01او�0 �� روح �ے و#�*ہ ��J�?# Sد��

��5 =-� ۔ ���س �ے ِاس �� ا�/�ن �ہ�ں ر�-� =-� ����,ہ ُاس �ے ا�-� =-�ڑS ٓاواز 
�� ُ#�� =-� ����,ہ �ہ ُاس �ے "¼ہ� �ے �1ف =-� ، ُاس �ے ا�4%� د �ے �1ف 

 ۔ وہ �E�ع �ے #�=@ =-� اور �-� "	!�ں �� ُاس �# ا*9# روح �	ں )�	ں =-� ،
 �� ا�0از "�ں #,-��� =-� ، رو&��J�"ُا#ے ڈرا �ہ�ں #/8-� ۔ روح ا2%0س �� �-�

)�'وں �� ا#�N/�ل ��=ے ہ�Jے ۔ �\e او��ت روح ا�;�س ��ں ہ��ر5 )��ہ 
 >�fP �(�� ہ�)# ہے ۔ 

��G2 �� �@ ِا#� �Kح #,-��� ��5 =-� ۔ ا#ے د�,-�ے �ے �2ے ہ3 ا �E�ں 
ٓاےت =� !�رS ر�-�ے  6وع �� �ے ٓاےت #ے �7 ��3ب �� !�=ے ہ�ں ،  3

 ہ�Jے ۔ 
 

 
� �ہ �ہ وہ �-�0 ُ"8-ے ",�Q7ہ #ے "N*�م ہ�ا ۔ )���?ہ "�ں �ے �ہ*ے ُاس ۔ 3�N�

۔ !Eے �ڑه �� =N" 3*�م �� #,�ے ہ� �ہ "�ں "F�E ��4 "+�¤� &�ل 2,-� ہے ۔ 
�� و ہ �-�G� 0  �0ر #/8-�� ہ�ں ۔ 5 ۔ !� اور ز"���ں "�ں ��� ٓادم �� ِاس �Kح 

"N*�م �ہ ہ�ا =-� !�K Gح ُا#,ے "%0س ر#�2�ں اور ����ں �� روح "�ں اب 
 ½�ہ� ہ� ��5 ہے ۔ 

 
 

 وہ ",�Q7ہ ��� =-� !� 01او�0 �ے ��G2 �ے �2ے ٓا7,�رہ ��� ؟
 

� �ہ �ہ "E� F�E�ع "�ں  �� ��"�ں 1�S��+7 �ے و#�*ہ #ے "��اث ۔ 6�N�
۔  "�ں ���7 اور �0ن "�ں �7"� اور و04ہ "�ں دا�1 ہ�ں  

 
��G2 �ہہ رہ� =-� �ہ وہ وہ� )�' �� #�,@ ُ),� ہے !� ���س �ے ����*�G �ے 

 ، �-= �"�ں  ٓا��  5۔ ��G2  �ہ &	( ���	ں ���ت ��CAہ �' :.C# ہ	ں5-� "�ں #�,-
�ہ�� ہے �ہ ِاس "N*�"�ت �� 01و�0 �ے روح �ے و#�*ہ  "%0س �5�7دوں �� ��4ں 

��� ���ے �ے �2ے ا��ے ذہ¢ �� ا#�N/�ل ��G2 �� ِاس ",�Q7ہ �� &��� ��5 =-� ۔ 
"N*�م "" ٓاےت "�ں ²Q2  �4� �7"� ���� =-� ۔ "�ں " )�'وں" ���� =-� ۔ ُا#ے 

� #ٹ�و�« ا�O'��ٹ� ��,�ڈ�G "�ں " ���ے� ��J�� ²Q2 ہے ۔ �ہ �,(ُ �� �� ����0ہ�
 ہے !� �� "�*� ، 

 
۔  ذہ��� �� ا�ٹ-� ر�-�� ہے ۔ ۔۔۔ ) N")4907*�م ����   

 
 

T�  4ہ�  �� T��@�Mم �!�� �� P+� �!�ے ہ�-ے �ہ �� KL�ٓا�_ ��ں د�"�.ے ہ�ں، 
��ں اC�oہ �!�� ��� " روح �� W�fو ں " ِا�� �"�LFہ �� ��2Q �!�ے �ے ��ے 

��F y�8k+!دوں �ے در���ں ;ے �S!س ُ�!��T�M �ے +�! ��ں ر��.� ��� ۔ 
:رو�/�ہ�-� �ہ   
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 #C.: '� ہCA�� ں ���ت	��� )	&#�(!  
 
 

 ��9ر�ہ ذ�f �	(ا ذا)# )\�رف ہے �ہ روح ا�;�س �	
ے :.��)� ہے ۔ 
 

ا�� دن "�ں �ے ا��ے ٓاپ �� رو�� "�ں د�,-� ، �ہ "�ں 2�5�ں �ے #�=@  
�*���E �ے #�"�ے �-ڑا ہ�ں ۔ "�ں �?@ ا��E ���ے �ے ����ہ �� �ہ�ں ر�-�� =-� 

" G� 0 �ہ�ں ��=� ۔�E� �� ے��ں �ے #�"�ے ہ�5�ں �ے 01او�0 #ے ۔ "�ں 2�
اے 01او�0 ، ا�5 ُ"8-ے ��ت ���� ہے ، =� ُ"8-ے ��� �ہ�� ہ� " #�ال ��)-� ، 

� "  ُاس �ے !�اب د�� " �5؟J�?#"  ، ں �ے �ہ��" " �� �J�?# اے 01او�0 ، "�ں
!� " 01او�0 �ے !�اب د�� ، " �ہ�ں !���� ، "�ں ا�� "��دS ���ے وا �ہ�ں ہ�ں ۔

اور !� ُ=3 ا��ے =���8ت #ے ا�/�ن ر�-�ے ہ�Jے ے د�,-� ُ=� �ے ا��� ٓا�,-�ں #
" ٓاو 5ے #¯ ہ��5 ۔   

01او�0 �ے ُ"8-ے "L¦ ����� �4م �/�Nے �ے �2ے �ہ "��ا =�Nرف =-� !� 
!� "�ں �ے ا��� ٓا�,-�ں "�ں د�,-� وہ رو�� �ہ روح ا2%0س ��Eے #,-�=� ہے ۔ 

� �ہ�ں ر�-�� =-� �� اور 1�اب =-ے ۔ "�ں ، ���س �� "���Q7�," �/," ، 0ہ �
#/8@ �� !� "�ں �ے د�,-� =-� ۔ ُ"8-ے "'�0 رو�� ، 1�ا��ں ،اور =���8ت �� 

=��8ہ ���� =-�، ُان #� �� ا�ٹ-� ر�-�ے ہ�Jے ، 01او�0 �ے ",�Q7ہ �� &��� 
�?@ �ے #�ل �2ے اور �?@  ���ے �ے �2ے !Eے وہ )�ہ�� =-� �ہ "�ں ر�-�ں ۔

%¤0 �ے �2ے روح ا2%0س �ے �¿� #ے 01او�0 "�ں "��ے " �ے "L¦ دن ۔
روح " ِا#� �2ے ٓاپ "���L= Sوں "�ں "�N��4ت �� �ہ� #� )�'�ں #,-��Jں ۔ 

 ��� ���Jں 5ے ۔ "�# "	!وں �  
� �ہ?�ن "�4� �� ��3J " روح �� )�' " "�ں ا��� =���Lوں "�ں ہ� �
�ں �1 �� ا��+�ب ��� ِاس ""�ں �ے ا�� �ُ-� "�� �,G ���ے ��  �¤*ہ ��� ہے ۔ 

3 �� ہے ، �ہ " روح �� )�' " �� ر�-�ے ہ�Jے ����,ہ ہ� E� �-� �E� �!
ِاس �ے �2ے 01او�0 �� �Kف #ے ��م  �� �1 "���ل ���ے �� "���0 ہے ۔ 

0��7 �?@ و�� در��ر ہ� �2,¢ ہ/�ں �ہ #/8-�ے �� �Wورت ہے �ہ روح ا2%0س 
 �� ہ/�ں #,-��ے د��� ���� اہ3 ہے ، اور ا��� ذا=� #/8@ �� �ہ #/8-�� ۔ 

 
� �� د�,-�ے ہ�ں ۔ J�?# ہے !� ٓاپ �#�د5� �ہ !���ے �� ا�� 8��ُ

� )�' ا)��� ُ=/ہ�ں " 01او�0 �ے ُ"8-ے ����� ، J�� �� ر�K ے �ے��ا�5 #�دہ ہ
� ہے ۔ J�?# ، �ہ �ہ �01او�0 �� �Kف #ے ہ�  ""���À ��ے ، اور �ہ #/8@ ���=

"�ں ُان "�ں �ہ� ے ِاس �Kح "���À ��� ۔ ا2ہ�م !Eے "�ں ر�-��=-� ، ُاس �ے ُ"8-
�2,¢ 01او�0 ، �ہ �-� #�دہ ہے ، ا�4%�د #ے �� #�دہ ۔ " #�ں �� ر�-�� ہ�ں ، 

 ��J�� ں ہے	� ,	
�ع �
� �۔ :�دV# �ے ��رے ��ت �()# ہے �  
ہ/�ں !���ے �� �Wورت ہے !� 01او�0 �� ُاس �ے ��م "�ں "�*� ہے ۔ 

�ں �� #/8-�ے �� �Wور=ہے ����,ہ ہ/�ں ُان ا�Q2ظ �ے ��?-ے #�)  
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۔ "´�ل ا��cظ �\f��h( #9 �( د�Cے ہ	ں ، او ر �\e او��ت �P)a >Mہ �ے �	ے 
� #,�ل "�ں =-� ، ²Q2 دے K�ر �� Jں ہ��" �! ،" G�! 3ہ " ��� "�*� ُاس �

 ��E� !� اب ہے ��2,�  �ق =-� ۔ 
 

 �ے اہ� �C-8ہ ہ/�رے ���ت �ے �@8 ��8رہ ذ�2 ��ں �ے �ہ_ �" روح �� ����ں"ا�
ہ� �ے ��Aے . ا=.6ف �� ��F=_ �ے 2��O ہے -اور ہ� �ے ��j روح �ے در���ن 

��ڑا ہے �ہ ہ/�ر( روح اور =8ا �� روح ا�� ہ� ��ت �ہ�ں ہ� رہے ہ�ں ، ���P"ہ 
�ے �sے �R �ے  �;���m!��  ا�;�. دو��ں ��ں رہ�ے وا�ے ہ�ں �;��mوہ اس �ے

��ں �ے ا�� اس W�f 2"v��� روح ہے اور =8ا �ے روح ہے �ہ اس ��ں ہے ���  
اس �� روح �ے در���ن �a;�� ، روح اور ;� �� �A$ اور ہ� . C!ق �� �@�d ہے

�ے در���ن �a;�� �ے �sے ز��دہ  ا�8aس ��"d ہ/�رے ���ت اور ہ� �ے روح. ہے
�� �y�8k ہے  �6م��!و( رہ� ہے  -. �v"2 ہے ����"ہ اس �ے دو��ں روح ہ�ں

 .وہ�ں �� C!ق ہے �ہ
 

 16:  8رو"��ں 
 روح 1�د ہ/�رS روح �ے #�=@ "� �� 5�اہ� د��� ہے �ہ ہ3 01ا �ے  �ز�0 ہ�ں ۔ 

 
�?@ #�ل ��� "8-ے 01و�0 �� �Kف #ے ا�� 1�اب د����5 ۔ "�ں ِا#ے ِاس �Kح 

���ن �� رہ� =-� !�K Gح "�ں ِاس �� و�W&� ���� )�ہ�� =-� ، !� �ہ ز��دہ =� 
� ��=ے L�E" "ً� ا��ے �ہ/�را ا�/�ن ہے، 4/ �ے !J�ل ��=ے ہ�/N�#ہ�ں ، ُا#ے ا

�ہ =/ہ�رS روح ہے ، "��S " �2,¢ =� 01او�0 �ے �ہ�، !3E �ے  �0Jے �ے �2ے ۔ 
اور ُاس و�� "�ں #?� =���S��" F روح اور "��S !�ن �ے �1ف �5� ۔  "�ہ�ں ۔ 

و�0 �� �Kف #ے �� رو&��� �ے "�از�ہ ��=ے ہ�Jے 01ا" رو&��� )�'وں " �ے 
� #/� @8� �� F���= �� &��� �ہ ��� ۔ E� "وں'�( �� ���وS ���� ٓاپ " روح ��

� روح او ر 01او�0 �� روح �ے ��Eا� ����ے �ے ���� ���=� در"��ن ا"���ز �� ا��
� ہے ۔ ہے ۔ ���"�� �"�ں ٓاپ �� �ہ�ں ���وں �5 01او�0 �� ���وS ���ے "�ں �ہ �%��

 �� ہ� 5O2 ں "�ں 01او�0 �ے "%��0 اور �ہ �ہ دل�ذہ� �، !�Eے ����J ہ/�رے ��0
 ا4/�ل �ے �1ف ہ��ے �ے ��رے �ہ�� ہے ۔ 

روح �� )�'وں �� 7+¤� K�ر �� " �� ��� ���� )�ہ�ے ؟ ) �5وہ( "F�E �ے �0ن 
� )�' �� "� �-��,�ے ۔ !� 01ا�� �ہ�ں وہ E� ر �� ��=ے رہ�� ہے ۔�K 0�E" اور

ہے �	��.ہ ٓاپ �ہ	ں ���Cے �ہ �ہ �	� ہے ٓاپ �ہ	ں ���Cے �� �ہ اہ]  ���� !�Jے �5 ۔
 -ے ٓاپ �� ا�� "´�ل د��ے د��8ے۔ ۔ ُ"8 !��او�� �()� ہے د�.�	ے ۔ 

 
روح �� " "�ں )�چ "�ں !� رہ� =-� �ہ !� 01او�FE" �� 0 �5ا اور 2�گ �?@ 

� �� رہے =-ے ۔ !�Eے �ے "N*�م ���ے �ے ا�Q2ظ �� " )�'وں Jے #�=¢ 2ڑا�
ُا#ے ِا#ے �ڑه�ے ��0 ۔ ا�� 7+� �ے �ہ� �ہ وہ 01او�0#ے ��م �� ر�-�� ہے ۔ "�

� �ہ�ں !���� =-� �ہ ���ں 01او�0 �ے ِا#ے د�� ۔ J�� ¢,�2 ��5 Sا!�زت د �� 
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ُا�ہ�ں �ے #�دہ �Kح ِاس �ے #�=@ �?@ �ہ ��� اور ِاس �ے �0N "�ں �ے ِاس 
��!�ان �ے ��رے ��#ٹ� #ے ��)-� ۔ "�ں )�چ "�ں ُاس �ے "%�م �� !���� )�ہ�� 
 =-� ����,ہ "�ں ُ�� =GE8 =-� �ہ ���ں 01او�0 �ے ِاس �1ص ��م �� ِاس �1ص

 7+� �� د�� ۔ 
 

;ے ��ں وا�f ��!� noہ.� ہ�ں  �Saہd�!.! �ہ ہے �ہ �ہ �ہ�ر �H )ور!o ہے۔ 
��"d ، ��� . �ے ��رے ��ں �ہ�ں ��� �6م ��ں اس  ��ٹ��M�X �ہ �A$ �! �ے اس 

�ہ�ں ��� اور �6م �ے �0$ �ے �ہ� �ہ وہ �/s+ $0ے �ہ  ���ٹ!! ��� وہ �Me ��� ���ٹ!
�d�a ہے �ہ ���ان  ���ٹ!اس �ے ����ے �� . ��� �;��m �ہ �ہ �ہ ا�� ��s� �Cے

�ے  �6م�� ����د( وہ ہے � اس  =8ا�� �o-� ���  ���ٹ!. =8ا �ے ��� �ہ�ں ���
�ہ ��0ے �!واہ �ہ�ں ہے . ��رے ��ں ��� �ے �M3 �� �/� �ے �ے �! ��� ��� ، ��� ���

��ں �ہ اس �� ��]�_ �ے ��رے ��ں �A$ ��� �!�ے ��  d"��M���;�  ں��_M��� �;� 
�� H!ف �ے ا�.�د اور ��kل Cہ� ہ��� �fہ�ے  =8او�8ر( /�3_ �� ا�;�. ��ں ���

��ہ� ، ا�ہ�ں . ��� ، اس وO_ �ے �! �!�ے �� وہ ا�ہ�ں �ے �ہ د( �ے �Hر �! ،
��2Q �!�ے �ے �sے �!��_ ��C.ہ �ہ�ں ��ے وہ �� �t! " روح �� ��ت"�ے دو�!( 

 .�".� ہے���ں =8ا �ے ا�ے د( ��� 
 
 " W�f �� ے " روح���� ِاس H!ح ���"�� �Me ہے ۔ =8او�8 ِا�ے ہ/�vہ �8ka �ے 

د�.� ہے ۔ =8او�8 �ے ُ��0ے ان �ے ��ے �A$ �/0$ د( ��"d �ہ�ں ��-� ���O �ہ�ں 
وہ �ہ��ے وا�ے ���� �ے ���$ �Aے �� ����� " ����"ہ وہ ِا�ے ����� fُ"ے ہ�ں۔ 

 fُ"ے ہ�ں ۔ �6م ��� ��� ؟
 

 
  27۔  24: 213��� 

 
 

� ��و �ہ =�« دروازہ #ے دا�1 ہ� ۔ 24���Q��! ُاس �ے ُان #ے �ہ�
�ہ �ہ��ے دا�1 ہ��ے �� ��A7 ���ں 5ے اور �ہ�� ہ�ں ����,ہ "�ں ُ=3 #ے #¯ 

ہ� اور ُ=3 !� 5-� �� "��2 ُاٹ@ �� دروازہ ��0 �� ُ),� ۔ �25ہ ہ� #,�ں 5ے ۔ 
ہ/�رے ! ��ہ� �-ڑے ہ� �� درواز �-ٹ,-ٹ� �� �ہ �ہ�� �7وع ��و �ہ اے 01او�0 

۔ 26۔ اور وہ !�اب دے �ہ "�ں ُ=/,� �ہ�ں !���� �ہ �ہ�ں �ے ہ��2ے �-�ل دے 
�-��� ��� اور ُ=� �ے ُاس و�� ُ=3 �ہ�� �7وع �� و 5ے �ہ ہ3 �ے =� =��ے رو��و 

"�O وہ �ہے �5 �ہ "�ں ُ=3 #ے �ہ�� ہ�ں �ہ ۔ 27ہ/�رے ��زاروں "�ں =N*�3 دS ۔ 
ُ=3 #� ُ"8@ #ے دور ہ� ۔ ! "�ں �ہ�ں !���� ُ=3 �ہ�ں �ے ہ� ۔ اے ���0رو   

 
 �2�& �� ۔ "�ں #�ڈے #)�چ "�ں ُاس ��!�ان �-= �E�! ل ڈ�¿�رٹ/�ٹ�,

!���� ہ�ں �ہ �ہ ُاس �*���E �ے �2ے ِاس �� =�!ہ د��� اہ3 =-� !� روح ا2%0س �� 
��=�J� ���ے �� ر�-�� =-� ۔ =-� ����,ہ 01او�0 ِان ا����#�ت �ے #�=@   
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ٓاپ اور �	ں ِا:ے �\��م �(�ے �ے ���f �ہ	ں ہے �
ے ہ] �ہ	ں ���Cے ، �
ے ہ�	ں 
� ا*#9 :��< �# �9	�د *( *�	�9.9 �ہ	ں ���� !	" #
9ے �# B(ورت ہ�)# ہے ۔ ِاس �	ے ہ�	ں �

 "�ہ	ے ۔ 
 

ا�� �M�F �! ر�$ د�ں ، ��"d ��� ا�ے �t! ا�8از �ہ�ں ��� ، اس �! �eر و C"! ِا�ے 
��� �پ =�د �� �/��0ے �ے �sے ، اس . �!�ں اور اس �ے رب �! ا�.�tر �!�ے ہ�ں

دے �! اس �� H!ف ا�Fرہ " روح �� ��ت"� رہ� ہے ا�� ��"�ڈ �ے �sے ��6 ہ�ا 
، اس �� �ے ��ے �ہ.� ہےا��ے ہ� ��Aے ��ڑا �!�ے  ���ٹ!�ہ =�ص �Hر �!. �ہ�ں

�2 ہ� �-ے ، اور دور =�Q�k اس �F زت�� د��" روح �� ��ت"روح �� ا���� .
��� �ہ ا+Mے  �! ان �ے د��غ ر��� اور اس �sے" روح �� ����ں"ہ� ��ٹ! ، �ہ�ں �ے 

��F=_ اس H!ح �/2Q�� $0 �!�ے �ے 2��O �;�8 �!�ے �� " روح �� ��ت ،"
 .o!ورت ہے

�پ �ے =6ف  �;���mں ���پ ��  ہ.ے ہ�ں�ے ��=N! ر" روح �� ����ں"R �پ �� 
�� ر��.ے  د��غ  �6م ��ں��! ��ے +sے �;��m ہ�ں ا2Qاس . ��ے وا�ے ہ�ں +ے

��ں ہ�ں ا�ہ�ں �ے =8ا �ے ���$ �ہ ا. ہ�ں ��/Fے �~�! دs� ں(�;�س���. 8:6،7) رو
�ے ��ہ د��ے �� �ہ_ اہ� ہے ����"ہ روح �/ہ�ں ڈرا�ے " روح �� ����ں"اس 

 .��ے ، �"���� ، �� رہ� ہے ، اور �پ �ے اہ� ذر�@ے �� ز�8+� �ے �! �-ے
 

��ں ا�� =��8ان �� ��.� ہ�ں d �� ا�� ��ٹ� ��� � ��س �!�.� �ے ��ر( 
روح �� " �ہ�ں =�اب �ے ذر�@ے =N!دار ��� +�� ��� ۔ ا+! ��M;�� �� =8ا �� +ڑ( ۔ ُا
�ے ��رے در�_ �Hر �! �"���� ��� ، ِا�ے ����a ِاس �ڑ�� �� ��ت �ے " W�fوں 

روح �� " ����A ��� ۔ ��"�M� d;��-�ں ����د( �Hر �! ���8 ذہd وا�� ہ�ں ����"ہ وہ 
 ۔ =8او�8 �� ز��دہ ُ���� ہے " �!�� ��!و( " �� �!واہ �ہ�ں �!��ں ۔ " W�fوں

 
 5:  8رو���ں

� رو���� " d"��;/��� ہ�ں وہ ;/��� ����ں �ے =��ل ��ں رہ.ے ہ�ں  �����"ہ 
 ہ�ں وہ رو���� ����ں �ے =��ل ��ں رہ.ے ہ�ں ۔ 

 
 

 " ���� Sو��� ��ل �ے ا���1م �� ز�50� �� ��رت &روح �� )�'وں �
��0ا ���� ہے ۔ 01او�0 ہ/�ں ٓا�ے وا2� )�'وں �� "K �%�E�ر �� ��1دارS د��� 

�2,¢ ہے اور ہ/�ں د�-��ے �� ��A7 �� رہ� ہے !ہ�ں ہ3 ِا#ے �-� رہے ہ�ں ۔ 
 G� ، ڑا وہ�ں�ڑا �ہ�ں ، =-�&¤ہ وہ ہ/�ں د��� ہے ، =- �ہ/�ں #/8-�� ہے !

د�-�=� ہے ۔ " روح �� )�' " ، ا�Eے �ہ�ں !�Eے #/0N� @8 "�ں ٓا=� ہے   
#�2�ں "�ں 01او�0 �ے دو #� #ے زا0J 2�5�ں �� ��م د�ے اور  1980

� !� 01"� "�ں ہ�ں ، �ہ ٓا7,�رہ ��=ے ہ�Jے � �J�/راہ� �� S�Oر��� ���8ت �
 �� ���ے �J�/ں راہ��" '�( �E� ہ =-� ۔ 01او�0 ُا�ہ�ں*E" 8-�ے"�ں �ہ�ں/#


ے ُاس �ے *S(س �ے :�)<  =-� !G #ے وہ ٓا�5ہ �ہ�ں =-ے ، ��A7 �� رہ�	�
 �	� ۔ 
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روح ا2%0س ُا�ہ�ں اس �Kح #,-��� )�ہ�� =-� !�Eے ُاس �ے ���س �ے #�=@ ��� ۔ 
ا�� ��"� �5ا"� 7+� �ے ا��ے �5�7د #ے �ہ� !� 01او�0 �ے ُا#ے ����� =-� ۔ 

�ہ �ہ�ں =-ے ۔ ِاس #� �ے �ہ �ہ�ں 2�گ =-ے !� ُاس �� ُ������Oہ �� ��8ت �� 
"�*� �� #/8-�ے "�ں "0د �ے �2ے "�ں 01او�0 �� �Kف #ے "�0ر!ہ ذ�� 

 رو�� �� ���ٹ�� ہ�ں ۔ 
�� =-� ۔ �ہ�ں ا�� 7+� �ڑے #0�Q ��رڈ �� ) ا#ٹ�µ( "�ں 01او�0 �ے #�=@ "?�ن 

01او�0 �ے #�"�ے اور ��?ے �2ے �-ڑا =-� ، "��ے اور 01او�0 �ے در"��ن ۔ 
01او�0 �ے ، !� ���E�ں �� ��ٹ-ے ہ�Jے =-ے ۔ وں "�ں ٓاد"� =-ے 0/4ہ �¿ڑ

، ہ�=@ "�ں "�ر�� �� �2ے ہ�Jے اور �-ڑا =-� ، ) ُان �ے �2ے ( ُا�ہ�ں ��م د�� 
" !Eے ُان �ے �2ے ( ��م �� و�W&� ���ے �ے �2ے !� ُاس �ے ُا�ہ�ں د�� =-� 

 '�( S�#دو �fP �(�ے �ے �\� ، ��او�� :ے ��م �� >�۔ ) ہ��� =-� " روح �
ٓاد�# ا�.�و:(ے �# ���� ُ�(ے اور ��م �ے ��رے ��ت �( رہے )�ے �
ے 

"�ں �ے 01او�0 �� ��� �ے #�=@ ٓاد"��ں �� ُاس �� !���  ��ا �ے ُا�ہ	ں د�� )�� ۔
=��ہ وہ ا�� ��م �� و�W&� �� وا�G ٓا�ے �� ا����ر ��=ے ہ�Jےد�,-� ۔ 

ُاس �ے �M< د�(  @ #ے #�,-�� !�رS ر�-� ۔اور ا��� ذا=� #8 وہ �ہ ٓاJے#,ے ۔ 
ُاس �ے "��S �-� "�ں �ے 01او�0 �� ��راض ہ�=ے ہ�Jے د�,-� ۔  ا��jCر �	� ۔

��ٹ ڈا�2ے �� ���ن ���O2۔ "�ں ا�� �0م ��?-� ہٹ� ، ُاس �ے !��� ، ُاس �� 
 ¤ے �� د�,-�ے �ے �2ے اور �ہ !�=ے ہ�Jے �ہ وہ ��� ���ے وا =-� ۔ 

، وہ  �ر ا ا��ے ہ�=@ "�ں ��ر�S�O ے ُاس �� ��ٹ�ے �� ���ن E�! ���O2ے ہ� ُاس �
�ہ ا�Eے =-� !�Eے �ہ دو ا��4اض ُاس =+�ے �� دوا��4ا�Wت �� ر�-�� =-� ۔ 

� �� "�=ے ہ�Jے ��0 =�-( S��" �� ت�Wں ا��4ا�ے =-ے ۔ ُاس �ے ِان دو�Jے ٓا#
� �Kت " ۔  ُ=3 ��ف ا�� ہ� !Eے ُ#��� ہ� �5" ��� ا��E �ہ�ے ہ�Jے �ہ ،!� 

� ، دو��ں ��ر�S�O �ے ا��4ا�Wت �� ا��ے Jا�,E" �� @8"ُ ف�K ���?-ے �
�Jے۔ ہ�=-�ں "�ں �,ڑے ہ  

 �� �دو��ں ہ�� "�0ا�ہ )�'�ں !�ہ�ں وہ ُان �ے �2ے وFW ���� )�ہ�� =-� وہ دہ �,
�2,¢ ٓاد"��ں �ے 01او�0 #ے #,-�Jے ��ر�S�O اور ��8ت �� ��ر�S�O =-�ں ۔ 

� و!ہ  !��ے �� �-��  �/� �� @8/# �د�� ِاس ��ر�� S�O� N"*�م ���ے �
وہ #/8-�ے �ے �2ے 01او�0 �� �ہ�ں ُ#¢ �ہ روح ا2%0س ��Eے#,-�=� ہے ۔ #ے 

رہے =-ے ۔ ُا�ہ�ں �ے 01او�0 �ے ��م �� ا��� #/8@ �ے #�=@ #�,-� !�ہ�ں 
و!ہ ۔  اور ُا�ہ�ں �ے ِا#ے �-� د�� !� �ہ #� �?@ =-�ُا�ہ�ں �ے &��� ��� =-� 

�ہ رو�� "�ں !" ُ=3 ��ف ا�� ہ� !Eےُ#��� ہے " �ہ 01او�0 �ے ُ"8-ے����� �ہ ،
� �1ص )�' ہ�ں ، ��ں �1ص K�ر �� "FE ��� ہ�ا ، J�� ِاس �2ے �ہ�ں �ہ "�ں

�� " روح �� )�'وں " "�ں ُ#��ے �� #�,@ ُ),� =-� اور �2,¢ #�دہ �Kح ����,ہ 
� "�E*ہ �ہ�J�� !ہ دے ُ),� =-� ۔�= �ے ۔ �ہJں �ہ وہ �ہ�ں #ے ٓا  
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����,ہ ُاس �ے  ُا�ہ	ں ا�ٹ�ے /��f �( رہ� ہ�ں"�ں ہ/��ہ #/8-�ے �ے �2ے 
����,ہ روح ا2%0س ا�� ہے !� ہ/�ں ُ"8-ے ا��E ���ے �ے �2ے #,-��� ۔ 

 =-�ڑS �ہ�ں =-�ڑS وہ�ں #/8@ د��� ہے ۔ 
" @8/# �� �J�?# ے �0ن "�ں 01او�0 #?� ہے او ر ��م #?� ہے �2,¢ ُاس� F�E

روح ا2%0س �� #,-��ے �� ���*�� #ے ، رو&��� ��=�ں �� رو&��� ��=�ں #ے 
� ہے اور ۔ !"�از�ہ ���ے �ے #�=@ ٓا=� ہےJ�?# ��ہ�ں ہ� "�W�ع "�ں ا�� ہ
01او�0 روح ا2%0س �� ز"�¢ �� ا��ے "%¤0 �ے �ہ� ہے !� 01ا �� "�*� ہے ۔ 

� اور #,-��ے �ے �2J�/راہ� ��ہ ٓا"�ا�ہ ہے �ہ ے ا�ڈ�� رہ� ہے ۔ �2ے 2�5�ں �
� ���دت ِاس �� ��ر�S�O �� #�,-�ے ہ�ں �ہ روح ا2%0س ��Eے #,-�=� � ��E�*�

� �� =� ہے  اور ہ/�ں ا��QدارK S�ر �� اور "K 0��E�ر �� ہ0ا�� J�/ہے ، راہ�
� ۔ ��=� ہے-�� ��E�*� " از�ہ ���ے�" ��م �� ��م �ے #�=@ " �8@ �/# ��

5� ۔ ر�-�ے �ے �£ �Jُد2ہ¢ ���ے "�ں �ہ�ں ٓا ��  
 

 
� >lہ Vا 

 
 

� "�رٹ �# ��ر�6(5 �A 
ز��V# �� در�� : �!��   

 

 روح ا�;�س �� �ہ�و
�ڑا �ہ�ں )��ڑا وہ�ں۔�( 

 

 
 
 

) ��او�� �ے ِا:ے ہ��رے �V(وں �# "���ٹ�ں *( �.�9ے �ے �	ے �ہ� (  
 
 


	� �	ں ��او�� �� ٓازاد �ہ�و	��!  
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� "�رٹ �# ��ر��A 5)6  
 روح ا�;�س �� �ہ�و )��ڑا �ہ�ں )��ڑا وہ�ں۔ 

 
) �V(وں �# "���ٹ�ں *( �.�9ے �ے �	ے �ہ� ��او�� �ے ِا:ے ہ��رے (   

 
����J ا��  *� )�رٹ ہے ، !Eے 01او�0 �ے روح 2ے و#�*ہ ٓاد"��ں #ے 

2,-� ��5 ۔ ہ/�ں �ہ ��د ر�-�� ہے �ہ 01ا �� راہ�ں ہ/�رS راہ�ں �ہ�ں ہ�ں ۔  *� 
�  )�رٹ ��J�/ے روح ا2%0س #,-�=� ، راہ�E�� ہ� ُاس )�' �ے #�=@ ہے �ہ ®*N=

��=� ، ہ0ا�� ��=� ، اور ��Eے ہ/�رے �2ے ا��QادK S�ر �� اور "K 3,L�E�ر �� 
 *� )�رٹ �� ر�-�� اور ِاس �� در#� K�ر 01ا �ے ��م �� =¤�0® ��=� ہے ۔ 

زاد  *� �O2=�ر 01او�0 �� ٓا ۔"��م �� ��م �ے #�=@ "�از�ہ ���� ہے " �� ا#�N/�ل 
!Eے وہ ��4ں ���� )�ہ�� ہے ۔  "�ں ہ��ے �� ا!�زت د���  

 
13۔  12:  2: ����-��ں  1  
�*,ہ وہ روح ���� ہے !� 01ا �� �Kف #ے "�O ہ3 �ے �ہ ُد��� �� روح " 

اور ہ3 ُان ��=�ں �� ہے =��ہ ُان ��=�ں �� !���ں !� 01ا �ے ہ/�ں ���4� �� ہ�ں ۔ 
�Q2ے ہ�ں اورُان اJ�-,# �� 3ے ہ� �/,& ���Eا� �ظ "�ں ���ن �ہ�ں �� =ے ! 

" رو&��� ��=�ں �� رو&��� ��=�ں #ے "%��*ہ �� =ے ہ�ں ۔   
 
 

، �*���Eوں اور ا��� ز��50�ں "�ں ، �ہ �-� ��K%ہ ��ر ہے �ہ ہ/�ں دو��ں 
� اور =N*�/�ت �ے "�N*® &,3 �� &,3 ، ����ن �� ����ن J�/راہ� �روح ا2%0س �

=-�ڑا �ہ�ں =-�ڑا  �ہ و#�*ہ ہے !Eے �*����E� �7"� ���ے �ے ���� ہ���ہے ۔ 
�ے �ے �2ے ا#�N/�ل �� =� ہے ، ُاس =¤��� "�ں !Eے 01او�0 ��4ں  وہ�ں

 ���� )�ہ�� ہے ۔ 
 

��NE�28 :10ہ   
����,ہ &,3 �� &,3 ۔ &,3 �� &,3 ۔ ����ن �� ����ن ۔ ����ن �� ����ن " 

"  وہ�ں ۔ =-�ڑا �ہ�ں =-�ڑا ہے ۔  
 

روح " �ہ ٓاپ �ے �2ے #�دہ ر#�ہ ہے ، ا�� 3E! 0��E" �� �+7 �ے K�ر ہ� ، 
 *� )�رٹ �� و!�د �� )�'وں �� ���وS �� #,�� ہے ، اور #'ا "�ں �ہ�ں �5ِ=� ۔ 

 �"0��E �0ن �� �� ا�� 7+� �� !�« �ے و#� "�ں #�"�� �ے #�=@ )*�ے �
 ا!�زت د��� ہے ۔ 

 
 

1:  8رو"��ں   
"ب !� "E� F�E�ع "�ں ہ�ں ُان �� #'ا �� &,3 �ہ�ں ۔ �G ا"   

 

 
19



 
5:  8رو"��ں   

� ��=�ں �ے ��1ل "�ں رہ�ے ہ�ں �2,¢ " ��/E! ہ�ں وہ ���/E! �! ہ,���� �!
۔ رو&��� ہ�ں وہ رو&��� ��=�ں �ے ��1ل "�ں رہ�ے ہ�ں   

  6:  8رو"��ں 
 " �O" ت ہے�" ��� ���/E! اور�ہے ۔  �نا�K/�اور  رو&��� ��� ز�50  

#'ا �ہ�ں ہے ا�5 ٓاپ "�ں  1:  �8ہ� #ے 2�گ #�)�ے ہ�ں �ہ �ہ�ں رو"��ں
"F�E "�ں ہ�ں ، ���س ��=ے ہ�Jے �ہ ا�5 ٓاپ ُاس "�ں ہ�ں =� �ہ�ں "�L�E�ں �ے 
� #'ا �ہ�ں ، �� روح �# *	(و5 �()ے ہ	ں ۔ �-� ���¯ ٓا�� "�ں �ہ ��4ں J�� �2ے

ا�� ) "�*� روح ا2%0س ( ر�-�� �� =� ہے �ہ روح �� ��=�ں �ے ��1ل "�ں 
ذہ¢ "  روح �� ��=�ں ��) " ِاس #ے ٓا�5ہ ہ��� ، =�!ہ د��� ہے ( "F�E �ے �2ے 

��1ل "�ں رہ�ے �� �ہ "�*� ۔ )!/§ ، ا�� #ے ز��دہ )�'�ں  "�ں ر�-�� ہے ۔ُ 
 S&��� ���ں 5ے �2,¢ �ہ ز��دہ =� #¯ ہے �ہ ���و �ہ�ں �ہ ٓاپ ِاس ہ� و��

!ہ�ں ، =� ٓاپ "/,�ہ K�ر ��  �F �� &��� ���ں 5ے ���� !�رS ر�-�ے   
"�ں ٓاپ �� ��� #,�� ہ�ں �ہ ��0� ذہ¢ وا2ے "F�Eٰ #�)�ں 5ے �ہ  *� )�رٹ ا�� 
����� ��ہ �� ہے ۔ ا�ہ ا����#� ہے ، ��0� ذہ¢ 01ا �ے �1ف ُد7/�� "�ں ہ�=� ہے 

۔ )  7:  8رو"��ں (   
 

 �را�.ہ �ہ�ں ��2Q �! �".ے ہ�ں  �fرٹ =8ا W�f ہے �ہ �پ ��-� دو�!ا �MCا�
ز��ن �ے ��رے ��ں �"�� ہے  ���-� =�اب ، =8ا �� ����. ��ہ! �! �"�ں +ے
��ں ���.� ہ�ں �ہ وہ �R �ے ز��دہ ہے ����a ان ��ں �ے ���.� . �.���ں �� +�s ہے

��ں �ے ا�ے ���ل ���ل �! ���ن ، ����"ہ . ہے d"����0ے اس �ے واno  =8او�8
��ن ہے ، د�.� ہے ، اور �� از �� دو �! د�� ہے ، o!و!C ��Fر( ہے �ہ اس �ے رو

روح "�� اس �ے ز��دہ �ے ذر�@ے ان �� 2a3 �ہ ز�H �� �+8!ح ���ن ہ� �".� ہے 
ا�� �ہ =�اب �ہMے ہ� د�� ، �� ہ��8ار دو �� اس �ے ز��دہ =�اب رہ� ہے ." �� ����ں

�! =�اب ہ�ں رہ� ، و�e!ہ ا+! �پ �� �;M;2 ا�� =�ص ���oع �� �Qرت ��ل 
��M.� �ہ�ں ہے ا��� � !��k� �� ے �پ���A$ �� ��� �� �ہ�ں د�"$ رہے . ہے ، اس 

 .ہ�ں
� �ے ا��ے �0ن �� E� د�د �+�ذہ¢ 1 �=��EQ� �=�� F���= ش ���ے �ے �2ے�1

ہے۔  *� )�رٹ �� در#� K�ر �� !�رS ر�-�� ٓاپ �� 4/�® )�'وں �� #/8@ "�ں 
�ہ�ں ( 50� "�ں �� وا�( ہ�ں ، ا�5 ٓاپ 0�1ق "�ں ہ�ں !¢ #ے ٓاپ ا��� ز�Jے �5 

�ہ ا�� ½�ف ہ�E! �5ے 01او�0 آُپ �� ��ہ� �ے ) =� �ہ ٓاپ �ے �2ے �� وا�( 
�ہ روح ا�;�س ہ�	ں وہ �ے �2ے ا#�N/�ل �� #,�� ہے ۔ ہ/�ں ذہ¢ "�ں ر�-�� ہے 

�ے ذا=� ا� !  د��� رہ� ہے �
ے ہ] �ہ	ں ���Cے ، ُا:ے �ہ	ں �� ہ] ���Cے ہ	ں
� ز�50� "�ں  � �01" �=��8ے �� ا�¤�ف ��=ے ہ�Jے، ا��� ذ�50� "�ں اور ا��

 و�� �ے #�=@ �%��� K�ر �� ��À� ��=ے ہ�Jے 
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��ا �ے روح �� ا*9# ذات  *� )�رٹ �� !�رS ر�-�� ��ف ا�� ��K%ہ ہے 
�� ہ/�ں #/8@ �ہ 01ا  ا*9ے ٓاپ :	.�9ے �# ���8ے، :ے ُ��ا �(�ے �ے �	ے ۔ 

ِاس 01"� �ے �2ے "L�E,3  *� )�رٹ ِاس 01"� �� دS ۔ د��ے �� ��K%ہ ہے 
� اور =�ازنJ�/راہ� S�1ِاس �2ے ہے  !��ے وا2ے ٓا �E3 ر�-�ے وا ہے ۔ ا�J��

����,ہ ِاس �� "���� 01او�0 �� ٓازاد�ہ K�ر �� 2,-�ے اور ��3J ���ے �� ا!�زت 
د��� ہے !� 01او�0 ہ/�رS ز��50�ں "�ں )�ہ�� ہے ، دو��ں "K 0�E�ر �� اور 

� �� د��� ہے ۔ ا��QدارK S�ر �� ۔W�" ���م �ے "���® ، روح ا2%0س ُاس �
ا�� ��3J ��� ہ�ا  *� )�رٹ ُا#ے ا!�زت د��� ہے �ہ وہ ٓازاد S ر�-�� ہے ، �ہ�ے 

"�ں ِاس &%�%� �� زور �ہ�ں دے #,�� ۔ �ے K�ر �� ،   
ٓاپ ��  *� )�رٹ ��3J ���ے ��  �¤*ہ ���� ہے اور ہ( "	! �� �.��9 ہے ۔ ا�� 

��3J 07ُہ  *� )�رٹ �� �ہ ر�-�ے ہ�Jے ا�� 7+� �� ِاس "�ں دا�1 ہ��ے 
�ہ ��م در#� �ہ�ں ��ٹ-�� ، ِاس �2ے "�ں ِاس �� =�!ہ "���ز �ہ�ں �� : " �8ے د�

01او�0 #�دہ �Kح ",/� ��م �ہ�ں �� #,�� ����,ہ ٓاپ =¤��� �ے ِاس " #,�� ۔
!�ہ "K 3,L�E�ر �� اور ا��QدارK S�ر �� #¯ ہے&¤ے �� ��-��� رہے ہ�ں ۔   

� A�� �� ���¤= ر �� ا���K �%�E" ہ ��ف 01او�0 �� روح� Sرہ� ہے ہ/�ر �
� ���ے �ے �2ے �ہ�ں �*,ہ J�/راہ� �� �J�?# ِا#ے ��4ں ���ے �ے ا��ے ��رے

 ��2ے �-� !� 01او�0 ��رS ُد��� "�ں �� رہ� ہے ۔ ��?ے  *� )�رٹ �ے =¤�ر �
� �� ر�-�ے ا��0ا "�ں 01ا �ے ہ/�ں ������ہ �ہ ا�ٹ-ے ا�� =¤��� ہے ۔ ������

=-�ڑا وہ�ں ۔ �� "���0 ہے ، =-�ڑا �ہ�ں   
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�7"� �� ا�ٹ-� " روح �� )�'وں" ��� �� =¤ِاس �� "´�ل د��� �ہ ��Eے

� #�دہ  )�' �� ���ے #ے "��ر ��� !�=� ہے ، E� ں�Jٓا ����Eس �� ر��#� �
� دو#�ے 7+�  "�ں 1989 ِاس "%�م �� �ہ�ں�Kح ا#�N/�ل ��=ے ہ�ں ۔ E�

#ے �ہ�ں �7"� �� ُ),� ہ�ں۔ ہ/�ں "�ں ِا#ے ���E#¢ �ے ��رے ا�� ���ت ہے ۔ 
ِان ا�Q2ظ ، 1�ا��ں اور رو�� �� ا�ٹ-ے در#� ��ٹ-�ے ہ�Jے ذہ¢ ���¢ ���� ہے ۔ 

 �ہ 01ا �ے روح �ے ٓا7,�رہ ��ے �5ے "+�*( =J�L( ہ�ں ۔ 
 

"�ں ���Eس #ے ��ہ� ����ں �� =ہ �� �-��2ے �� #�� ���ں �5 ، !� �ہ " 
� ر��#� ہے ۔ "�ں ِا� �س "%�م �ے �2ے ا��� روح �� �ڑS ا�� #�رج ",-

ُ"���ت �� J�ں �5 ۔ "�ں ٓا#/�ن و ز"�¢ �� ُ�,�روں �5 �ہ اوہ ِا#ے  �ر ��ے 
 !� "�ں ِاس ر��#� �ے �2ے ��و��O ۔ 

 
� �ے Jگ ا��ہ��2 �ے �"�ن �ے ��ر �ے 01او�0"�ں �ے ¶5ے !  �=�! S3 د�*N= ں�"

� . ہے 2ے ¶Jے �5J�5 Sں ، ¶پ  21"�ں �ے �ڑ�" S0� )-¿ے �ہ�ں ! �2�گ �-
ہ�Jے ہ�ں ا�� �Kف #ے ¶5ے ا�� ¶�ے �ے ��رے "�ں #�� ، !� #� #ے �*�0 

01ا �� ہے ��ہ�ہ ���2ے 5ے �ے �2ے ¶واز�ں اس !Oہ #ے اس �S0 �ے "�ڑ �� 
 .!� ¶واز �5 ، اٹ-��Jں 5ے 

 
"�ں �ے اس ر��#� �� "��N� �� �-�� ��2ے ہ�ں اور "�*�م �4��ں اٹ-�Jے !��Jں 

 .�Eس "�ں )�چ �� دو��رہ ا��� =N*�3 �� ا�0ازہ �-� �7وع ہ� !��Jں 5ے���. 5ے
 

�ہ�ں ٓاS�1 و�� �ے وا���Nت #ے "�N*® ُان �� ا2ہ��ت "�ں ا)��� =��0*� ہ� 5� ۔ 
 �� ��E�*� �ده��ے �ے �2ے �� !�Jے ! ، �5� �S0 �ے �1=/ے �� ِاس ر��#� �

 " "*� �� ��ف �� دے �5 ۔ 
 

ا�� �2ے 2�5�ں �ے �?@ دو#�ے رو�� �� �7"� ��=ے ہ�ں ۔  ِاس ��م �ے �Jںٓااب 
 �ٓاد"� �� رو�� !G ��رے "�ں !���� ہ�ں !ہ�ں ���Eاس "�ں ٓا#/�ن #ے ٓاگ ��?ے ٓا=

� وہ�ں #ے =/�م #/��ں "�ں �-�*�� ہے۔Jے #ے ٓا�%� G! ہ 7+� (  ہے اور�
�ہ�ں رہ��  ٓاگ �5م ُ"*� "�ں ُا=�S اور اب رو�� �ہ و!ہ #ےا�/�ن ر�-�� ہے �ہ 

۔ �� �7ُہ ٓاگ 01ا �� ��ف �� د��ے ٓاگ ہے اور ِاس �� �%��� K�ر �� =N*® )ہے 
)-ٹ,�رہ &��� ���� ہے ۔ !� ٓاپ 4*3 �� �7"� ��=ے ہ�ں ٓاد"��ں �ے 0J�%4 #ے 

� �ے �2ے ��� �ے د �� �ے �2ے ا#�N/�ل ��=� O�#در �� ��E�*� �!Eے 01او�0 ا��
=���0 07ُہ ہ� ا)-ے ��K%ے #ے در#� ��ٹ-�� ہے ۔ �ہ ��م اور رو�� ا�ٹ-� �ہے، 

=N*�3 اور ده��ے �� �� !��� ��ف �� د��ے وا2� ٓاگ "�ں در#� ��ٹ-�ے �ے �2ے 
 �� !�=� ہے ۔ در&%�%� ، ��م اور رو�� ا�� دو#� ے �� در��1ں ��=� ہے ۔ 
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� �� 1�اب =-� ، !ہ�ں ا�� ��ا�ڈ 2�ہ� ا=�را ��5 =-� اور ����Eس ��ا�ڈ ، ا�� ا�� ¶د"
�ہ . ¶گ "�ں �7وع ہ��ے وا2ے اس ہ� #/� "�ں ہے �ہ ��ا�ڈ 2�ہے #ے �-��

ہ3 �� . =-� ���وٹ"'�0 =¤��� )�=ڑ ، �ہ�ں =� �ہ ا�5 �ہ ��ف  -=���F ہے
)�چ ) د�,-�(ر�ڈو�W ��-8/# SورS ہے �ہ ا�� ��ا�ڈ 2�ہے !*�� 5�7� ، !� 

� "*,�� ��3J . "�ں وہ "��'S �-�ڑS "�ں #ے ا�� ہے-� �ا�� ��ا�ڈ 2�ہے �
)�چ ہے 01ا ہ��� )�ہ�ے =-� اور ہے اس �Kح اس ���رہ �� اس �� . ��=� ہے

 ہے۔ �ے ���م ر�ڈوK Sہ�رت )�چ ، �ہ 
� دو#�ے ¶د"� #ے ، =����E��� ، Aس رہ� ا�W ہE� ، اب�وہ . �ہ�ں "�ں ا�� 1

"8-ے ��O2 ہے . #� ا�� دو#�ے �ے �2ے �J�ں #ے "�E*� &*%�ں �ے د�,-�
�ہ ا�� روڈ "�Ç ہے �ہ #ڑ��ں ، 7ہ�وں �ے در"��ن د�-�=� ہے ، ، #� #ے 

� �Kح ہ�� �*E�" . �! د ، �ے ��رے "�ں�ہ ا�ٹ���ٹ ، �� ��� ہے؟ اس �ے ��و!�
ہ�ؤ )�رٹ "�ں ر�-� ، ا�G���E �� � -دو#�ے ا�Q2ظ اور ا�0از "�ں �?@ �ہ�ں !���ے 

"�ں . "8-ے �%�¢ ہے �ہ �ہ 01ا �� !� وہ �� رہے ہ�ں �� �ڑS =¤��� ہ� ��5 ہ�ں
اس �ے =/ہ�ں "N*�م ہے �ہ =3 ا�� ر�,�رڈ ر�-�� )�ہ�ے �� ا�� "�ں �7"� ہے ، 

و�� �ے ذر�Nے �ہ �-� ہ� !�Jے �5 زا�J �� . )�ہے وہ اب �� �ہ�ں ��ٹ-�� ہے
 .ہ�ؤ )�رٹ "�ں ہے #ے رو7¢#/8-�ے �� و!ہ #ے اس �ے �

 
 �½�Q& �� 0 ، �ہ ا��N� ر�-�ے �ے �)�رٹ � �ا��ے �?@ ��4ہ �ے �2ے  *

50� "�ں ، ِاس "�Eٹ�S �ے  *� )�رٹ �¢ !�=� ہے ۔ "��S ا��� ز�) ا��8د( ��رت 
 �1��7 �، !��ے �ہ?��ے روح �ے ا�À ��?ے ، ُاس �ے �2ے �� !���ے وا2ے ، �

� ���م !� ُاس ے ��م ���ے �� 1��7� �ے #�=@ ہے ۔ ���ز "�ٹ� دا�Jوں "�ں ��
� د��� =-� ، اور ُاس �1ص و�� J�-د� �-� ، �-= ��ے ُ"8-ے د�� ُاس �� ٓاواز ا)-

� د��� =-� ۔ J�-د� ��2,¢ �ہ  *� )�رٹ �ے "�ں "�� S ��رِت &�ل "�ں "��%
ُاس و�� !��� �ہ?��� روح ��G,4 ��5 اور !� ُ"8-ے 7+¤� K�ر �� ����� ��5 =-� ۔ 

01او�0 �ے "�¤��ے ���7ن "�� S ��رِت &�ل �ے #�=@ �ہ� !��� �ہ?��� =-� ۔ 
� ���� )�ہ�� =-� ۔دور #ے J�/راہ� S��" ے "�ں��8# �ے  ہ��� ا*9# راہ9� �	
ہ( ��	

� "�رٹ �# B(ورت ہ�)# ہے ۔ �A ے	� o8����ا �# راہ �� ����9 اور ���ٹ �# �
 !�(�� B(ور5 ہے 
�ے #�=@ ���Eس �ے ��رے د�,-�� )�ہ�� =-� " روح �� )�'وں " !� "�ں ٓاپ #ے 

�ہ ��Eے #�دہ �Kں ��م اور رو�� ا�� دو#�ے �� در��1ں ��=ے ہ�ں !� آُ ُا�ہ�ں 
ں  *� )�رٹ �7وع �ے ِاس �5وہ �� ا�ٹ-� ��� ُاس �ے ہ/�!� 01ا ا�ٹ-� =ے ہ�ں ۔ 

ُاس �ے ہ/�ں =/�م ���ے اور =/�م د�J�4ہ "�ٹ�O' �� ٹ�Ç ���ے �ے �2ے �ہ� ۔ 
���=�ں �� ، 4*3 اور &,/� �ے ا�Q2ظ �� ، 1�ا��ں اور رو�� ، و ��ہ �� ا�� !Oہ 

 ُا�ہ	ں ر�.�رڈ �(�ے �ے �	ے �ہ� ۔  �ے اور
 

  9۔  8:  6ا#�´�� ء 
� �� اور ُ=� ���ن �ے K�ر �� " ����� S��= ا��ے ہ�=@ �� ��0ه�� اور وہ �ِا�,

 ٹ�,�ں �� "���0 ہ�ں ۔
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"�-�ٹ,�ں �� 2,-�� ۔  اور ُ=� ُا�,� ا��ے 5-� �� )��-ٹ�ں اور ا��ے  

ے ہ�ں �� ہ3 �� د�0ہ =��0*� �� =ے ہ�ں �ہ ُاس �ے ا��E �ہ� ����,ہ ہ3 �-�ل !�=و!ہ 
² �� ا�� =��0*� !� در&%�%� �ہ� ��5 =-� ۔ Q2 �E� �"�*� �� =���0 �� دے 5

اور ِا#� �2ے ُاس �ے ا#�ا��J �� ا��ے ��م �� ُان �ے 5-�وں �� )��-ٹ�ں �� 
وہ !���� =-� �ہ و ہ  *�� ��ں 5ے اور �-�ل !��Jں 5ے 2,-�ے �ے �2ے �ہ� ۔ 

��د د�ے �� �Wورت 01او�0 !���� =-� �ہ ُا�ہ�ں دو��رہ � �ہ� ��5 =-� ۔ !� در&%�%
� ۔ -= 

��ت �"��� ��Aے d�3 �ے �Hر �! د( ��� ہے اور ��ر�� �ہ �ہ_ o!ور( �M@�
�KL �� =8ا �� H!ف . ہے ���ں �ہ�ں ��.� �ہ �.�� ��ر ��ں �ے ���f �ہ ��ں �ے ا�

"�ے اور �6ش �!�ے ��ں �ہ �Me ��د �ے ا�� ��d ��د � +�� ، Q!ف ���Aے �ہ د�
��� ��� ��� . ��� �R =8ا �ے ہ/�ں �.��� ہے ا�� �ہ�ؤ �fرٹ ��ں �ہ�ں �/�0.� �ہ ا�

��ں �ے . =�اب اور اس ��ں =�اب �ے ���$ ا�� ر���ے �ے �sے=�ص �Hر �!،
��ں ��!ے ��رے =�اب اور . اس �ے ��ے �;� ��م �ہ�ں د�"�� 2�kL� ں����ں �=! 

"���ں F!وع ،=�اب ،  ���ں �ے ا�� ��ر ڈاؤن ��ڈ ، ا��ر�� . ��ے ا�� ��ٹ �
�ہ �ہ_ د�d� �;A +�� اور . F!وع �! د�� ، �ہ ��چ �! ا�ے ا�� �ہ�ؤ �fرٹ رہ� ���

8M ہ� ��ں ����C�� y �� ا63ن ہے �ہ ا�� رواں �fرٹ �! 2/3 �!�ے ہ�-ے ، 
=8ا ��-� �ہ�ں �fہ.� �ہ (ا�� W�f �� وہ ا�Oام �.8mہ �ے ان �� ز�8+� ��ں �ے 

��.ے ��ے �ے ���S= 2Qب �! �") ہے �.���. 
رات ��ں ، رو�� ��ں ��!ے ا��ے ��t! �ے �f �MCرٹ ��ں ، �ہ �ہ_ اہ� ��� ;ے ��ں 

��ں  ����M@� " RMS د��ے" �ے ا��� ��ٹ ُ� ، ��"�روح ا�8aس �� �ے ��3ان �ے 
��ر( �d �� =��ل د��ے �ے آُ �� ِاس ��ٹ ُ�� �ے � ��R �ے =8او�8 �ے ہ8ا�_ ۔ 

��ے ، ُ��0ے ہ! ��ل ا�� ��� F!وع �!�� ہے ۔  "1988  ��M@� �� "181  !� ت�mLQ
��ت ہے ، ا�� ��vد+� �ے ���$ ، ا��Lظ �ے�M@� ����ے وا ��"�11  p@� اور

ا�� �mLQت �! �v.@/2 ہے ،  ���" �� �@W-��"1999 ��M �ے ���$ ۔  12او�Oت 
�ِاس �ے ���$ ہ! ا�� ��ل �ے ��-W �ے ���$ ۔  ���Lظ �ے �v�ُد+� �ے ���$ اور ا

��ت �� ���2 ہ��ے �ے ��ے � =8او�8 ��ے �;.M"�ُ �MC �"mٹ �ے ���$ �M@�ِاس 
��ں ��3ں �!�� ہے ۔  WVٹ����ہ ��ر( �y�8k �!�ے وا�� �!�� ہے اور �ہ.� ہے ، �/�م 

���ت ہے اور ہ/�ں �;.m"� ر�.ے �! ر��.� ہے ُاس �ے ��ے �M@�=8او�8 ِان  
� ا�/�ن �� �@/�! �f �MCرٹ ���aآٓ=!( ا��م ��ں ہ/�رے ��ے �!�ے �� ر��.� ہے ۔ 

 �!�ے واP ہے۔ 
��ں �ے ِا�ے ٓاپ �ے ���$ �ہ�ں ���ٹ� ٓاپ �� =�WCدہ �!�ے �ے ��ے ِاس ��چ ��ں �ہ 

�/"d ��م ہے اور ِا�ے ��را �!�� ُ�v"2 ہے ۔  �� ���f �MC !� 2رٹ ا� �ا+! ہ! ا�
��!ے 6�ُوے �� �@yM روح ا�8aس �� ۔ اور ا�ٹ�� ٓا-ے +� �!ے +� �ہ �ڑهے +�  ��م

��ت �ے ���$ ہے ۔ �f �MCرٹ ��رہ H!ح �M@���R �ے د( ��ے وا�� �ہ_ ز��د ہ 
ا�� ذر�@ہ ہے ;ے ہ� �;.m"� ��رس �! ر��ے �ے ��ے ا�.@/�ل �! �".ے ہ�ں ۔ 

�e رٹ �ے �ے ذر�@ے�f �MC ٹ!( �ے;��ر �!�ں +ے ، ٓاپ د�"$ ا+!ٓاپ ِاس 
 �Mہ�ے ہ� �ے ;�".ے ہ�ں �ہ ہ� �ے دا-�!ے ���-ے ، وا�T ُاص H!ف ٓا�ے ہ�-ے 

�!�Nہ ��� د�� ��� ۔  
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 *� )�رٹ �ے �2ے ا�� راز ہ� )�' �� =Q¤�� �ے #�=@ 2,-�� ہے ۔ ا04اد 
01او�0 =/´�*� �Kز ، ر�« ، ا�Q2ظ و ��ہ ، �ہ #� 5ہ�ے "�*� �� ر�-�ے ہ�ں ۔ 

=��ہ ہ3 ��م �ے ��?-ے #/8@ �� �ہ�� K�ر �� #/8@ ا�0از �� ا#�N/�ل ��=� ہے 
� دهڑ�¢ �� "EL� س ���ں ۔ #,�ں  اور �N¦ او��ت ُاس �� دل �  

� �� ُ),� ہے !G �� ہ3 4/�"ً� �ہ�ں J�/ں "�ں راہ��ہO! S01او�0 ہ/�ر
و�� #�Jٹ  *� )�رٹ �� ر�-�ے �� ���8ہ " ُاس �ے دل �� �8�2ے " �5ے =-ے 

 *� )�رٹ ۔ �� �ے �ے �2ے ہے " روح �� )�'وں" ، !� ا�� #ے ز��دہ ہے 
� اور ��K%ے #ے &��� 4/�® #/8@ �� =� ہے !7+� �ے �2ے E� ےE

�ہ�ں ��� !� #,�� ����,ہ روح ا2%0س ، رو&��� ��=�ں �� رو&��� ��=�ں �ے #�=@ 
�	q "	!وں �#  "�از�ہ ��=ے ہ�Jے #,-�=� ہے ۔a #� ا�� �وہ# ا�N ہے �

�ش �()� ہے ۔ ( 
 

:10،  9:  ����2-��ں  1  
�ے د�,-�ں �ہ ����ں �*,ہ !��E 2,-� ہے و��E ہ� ہ�ا �ہ !� )�'�ں �ہ ٓا�,-�ں "

"�L� ر�-�ے وا2�ں وہ #� 01ا �ے ا��ے �ے ُ#��ں �ہ ٓاد"� �ے دل "�ں ٓا�Jں ۔ 
 �ے و#�*ہ #ے ½�ہ� ����2,¢ ہ3 �� 01ا �ے ُا�,� روح �ے �2ے =��ر �� د�ں ۔ 

� در�� � �� ���2 ہے ۔ ����,ہ روح #� ��=�ں �*,ہ 01ا �� =ہ �� ��=�ں-�"  
� &��� ���ے �ے ����  *� )�رٹ �� ر�-�� ���دت �� J�/01او�0 #ے راة� �N�وا

���=� ہے ، ��ے!ے �ے K�ر �� #�رے "0��E �0ن �� ا�À ا�0از ہ�=ے ہ�Jے۔ #� 
 �-� �� �E� 0,ہ 01او���&¤ہ ���2 )�ہ�ے �� �ں " ��'�( �دے #,�� " روح �

 ہے۔ 
 

�%��ں �ے #�=@ �ہ دا�Jہ ِاس 
 �50�J�/� �"�Eٹ�S �ے ارا��¢ �

روح " �� دS ��5ں  ��=ے ہ�ں ۔ #�
�� ��A ���� ہے ۔ ٓاپ " �� )�'وں

دا�Jے #ے ��ہ� �-�  �ر  �%�ط ��
 �50�J�/� ����ں 5ے۔ �ہ ُان 2�5�ں �

 �� Sٹ�E�" ِاس �ے ہ�ں != ��
" ا�ں �� " "�E%� &¤ہ �ہ�ں ہ�ں ۔ 

� ِاس " روح �� )�'وں-� ��
"�Eٹ�S �ے 5ڑهے "�ں ر�-� ��5 

)  *� )�رٹ ( ہے۔   
 

 
ہے �ہ "N*�"�ت �� !� د�4 #ے &��� ہ�=� ہے ُا#ے  *� �ہ �ہ� اہ3 

"�ں ا�� )�چ �� !���� ہ�ں !� ڈه�� ہ� ��5 اور وہ�!�ت )�رٹ "�ں ر�-� !�Jے۔ 
� =�!ہ �ہ�ں دے رہ� =-� !� J�� ہ ��#ٹ� ُاس,���� �"�ں #ے ا�� �ہ =-

 01او�0)�چ �ے د�J�4ہ �5وہ �� ٓا7,�رہ ���� )�ہ�� =-� ۔ 
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�ے #�=@ =N*® ر�-�ے  س، دو#� ے ��#ٹ�وں #ے !� ُا�ں #ے وہ ا��ے #�=-�
�ہ ٓاد"��ں �ے #�=@ ا)-� دو#�� �� ا)-� 4/� =-ے �¤�L� �� ��)@ رہ� =-� ۔ 

 ®*N= @=�# ے 01او�0 �ےE! ، �-= 3 ُد2ہ¢ �� ا)-� 4/� �ہ�ں�%�E" ہ�ں =-� اور�
� �*���E �ے ا�� "0��E د�4ر�-�� =-� اور ��ف 01او�0 #ے ۔ -� �E� ہ �5وہ�J

 Sذ"ہ دار ���� �ہ� ں �?@ 01او�0 �� =�ش ���� ہے !� وہ )�ہ�� ہے ۔ ��  �ہ*
ہے !G #ے ہK �/," 3�ر �� �� وا�( ہ�ں !Eے وہ ہ3 �� ٓا7,�رہ ���� �� �ہ�� 

وہ �*���E �� راہ�/� ہے ٓاد"��ں �� �ہ�ں ۔ !)�ہ�� ہے   
�ے �� ا!�زت  *� )�رٹ ا�� ہ� و�� "�ں �ہ� #� )�'وں �ے #�=@ ��=�و ��

�ہ دو#�ے ذرا�§ �� ��E� ُاس �� �ڑS =¤��� �� د�-�=�ہے !� د��� ہے ۔ 
"�0!ہ ذ�� ا����س �� #/8-�� اہ3 ہے !� ہ3  *� )�رٹ �� 01او�0 �� رہ� ہے ۔ 

 4/� �� رہے ہ�=ے ہ�ں ۔ 
��NE�28  :10ہ   

=-�ڑا ۔ ����,ہ &,3 �� &,3 ۔ &,3 �� &,3 ۔ ����ن �� ����ن ، ����ن �� ����ن ہے 
" ۔ �ہ�ں =-�ڑا وہ�ں   

�N¦ او��ت &,3 و�� #ے دور ہ� !�=ے ہ�ں ۔ �/��ے �ے K�ر �� ، �0N ازاں 
01او�0 "��ے #�=@ �ہ ��=�و ��=� رہ� �ہ ��Eے ا�� "L�E,3 �0ن ُاس �ے #�=@ 

� �7دS 07ُہ ���� ہے ۔ � Sے �7دE�� ں �ہ�ُاس �ے ُ"8-ے ����� �ہ "�ں !���� ہ
�2,¢ �?@ و�� �ہ*ے 01او�0 رات �ے ا�� "��� "�ں وا�§ ہ�=� ہے ۔ =%��� 

ُ"8-ے �?@ ا�Q2ظ دے ُ),� =-� !¢ �� =N*® ُاس �ے #�=@ �7دS ���ے #ے =-� ۔ 
� �ے ا�Q2ظ =-ے ۔ "�ں #�رے "��� �� �-�ل ُ),� J�?# ®*N�" ے #ے*"�N" وہ

وہ ِاس "N*�"�ت �� !� "�ں ٓاپ #ے )�ہ�� ہ�ں �ہ ٓاپ د�,-�ں و ہ �ہ ہے ۔ =-� ۔ 
29  Sر�دو #�ل ���،ُ"8-ے دے ُ),� =-� ۔ "�ں  1998!�  ً����%= ،  

ہ/�رے "��Nروں #ے �ہ� ا2« ہ� #,�� "=-�ڑا �ہ�ں ، =-�ڑا وہ�ں "  ٓاپ د�,-�ے،
 ہے۔

 

 
 

 
"�ں "0��E  *� )�رٹ �� =¤��� �� ��� ُ),� ہ�ں ، ٓاپ �� �ہ�� ��1ل د��ے 

۔ ��2ے ہ�ں�ے ڈ�ے�ے �2ے �ہ ��Eے ٓا �ز ���� ہے ۔ ٓا�Jں ُ#�خ ر�«   
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وہ �R ا�� ہ� �8ود �� ذ��M �ے ���$ ��� �!�� ہے ، د�� ، �ہ�ں ��-� �ہ_ ہ� �� ، 
ہ! =��ے �� ��ر�� ، ا6س ��ں ، � اس �ے . وہ�ں ���ڑا وO_ ، �ے ذر�@ے

��ت �! �v./2 ہے�M@�ا�.�iب �!�� ہ�+� �ہ ��� �پ . ذر�@ے �-� �� O;� اور اس �� 
�k.i! =��ہ د��ے  �ے =��ے ��ں �/�م ���ت �� ڈال �� اس �ے اWاء �� ا��M@�

��ت ہے ا�� دو�!ے �ے . �ے �Hر �! �پ �� ہے�M@� �C�� ں���� ، ��ہ� �ے =��ے 
� �� د�"$ �"�ں +�����ں �2�kL �ے . =��ے �� اس  �اور ا+! �پ �ہ ا�� ��ٹ �

��ت �� �ہ�ں اور ��� ر�"�رڈ o!ور �!�ے ہ�ں�M@�. 
�ہ �=!( د��ں ��ں ا�ہ�ں �ے �/�م +�F_ �� اس ��ں ا��� روح ڈا�� =8ا �� �ہ�� ہے 

�8ka �ے �sے �ہ �! رہ� ہے �ہ . اور وہ�ں =�اب اور =�اب �� �-ے +� �وہ ا�
��S �ے �sے ، . �ا��Lظ �ے 2��O ہے اور o!ور ���ں =8ا  1000ا�� ���k! ا�
�!�ے ��  ��kو�! ہ/�ں روdF) اس H!ح رواں �fرٹ �ے ذر�@ے(�!�� ہے ہ� �! 

��ں �RMS �ہ �ہ�ں �ہ �ہہ رہ� ہ�ں �fرٹ ���ن �! رہے ہ�ں ��"d ا�ہ�ں . ا�� �kہ
اور ہ� �� ��8ا �!�ے �ے �sے ��د �ے ہ/�ر( روح ، +�F_ ، اور  ���ے ہ/�ں �"� د

 �MQوف ا!@� .�� H!ف ہے �!ا-ڈ �Fروا��ت ر���ے �ے �sے o!ور( ہ� +� 
 

� �ہ =8او�8 �ے ��ں در�_ �2Q�� �� n�!v �!�ے �ے ��رے �� R!��vن ��� �ہ 
�;Msہ " ُ��0ے ٓا=! ��ر �ہ�ں �.��� �ہ ،  ���"��;Msہ �ہ�ں ہے ، ِا�ے  ��!� n�!v�

�/"�ہ �Hر �! ِاس �ے��ے وO_ در��ر ہے ، " ہے۔ d"���;.�8 �8ن ��ں  �آُ ا�
=8او�8 �ے ��م �� د�"��ں +ے ، ِاس H!ح �ہ ;ے ٓاپ �ے �ہMے ���N �ہ�ں د�"��۔ 

ہ! ��f �MC ��;�Mرٹ �� ر��.� ہے ، وہ =8او�8 �ے ُان �ے ز=/�ں �ے ا+! 
�fٹ"�رے �ے ��ے ا��ے a�!Hے �� ر���ں +ے ، =8او�8 �ے �Fد( �!�ے �� 

ا+! ٓاپ ���ڑے Q!3ہ �ے ��ے �f �MCرٹ"� ر��.ے ہ�ں ٓاپ د�"��ں +ے ���ر( ��ں ۔ 
��"d ٓاپ �ہ ��;ے �ہ ��اِت =�د �H �M/3ر �! �n�!v �!�� ہے ،  2��F ں�W�f ��

�!�ے �ے ��ے ا��ے ذہd �� ا�.@/�ل �!�� ہے ۔ ��د ر���ے ، � �A$ ��� روح 
��ے �/�C�� ���0 ٓا��ن ہ��� ہے ۔ا�8aس ��3ں �! رہ� ہے ، �ہ ہ/�vہ ہ/�ر ے  

 
 

� %�$وں �ے ���< ����و �� رہ� ہ��� ہے 1�ہ�ں ٓاپ �ہ�ں ��1 ے !� �?B 01 ��او��
 :�?�� ے 

 
 ، �$!� ٓاپ �' ��چ ۔ ا�' ذا�' �?�< �� ��=��� ۔ " %�$ روح �' " ا!& ۔ 1
 
اور �$!� ، ��او�� �' �Iف �ے �=��Gہ اور " روح �' %�$!ں " دو��ے ۔ 2

 ۔ �?�<
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 ز��V# �� در�� 
 

 
 
 
 
 

 ز��V# ِاس در�� *( ہے
 S��1دار � آ�ے وا2� )�'وں �

 روح ا2%0س �� =N*�/�ت۔
رو&��� ��=�ں �� رو&��� ��=�ں #ے ( 

� در#��O�ں ، ��3 و )"�از�ہ� �ٓاپ �� ز�50
��W، 1�ا��ں ، رو�� ، ا�Q2ظ ، ا��� �*���E �ے 

��"�¤��ے �ے �2ے 01او�0 ��  �2ے 01ا
0¤%" 
 0�08= 

 �روح �ے =QLے، ��م �� 4*3 ، ��م �
 &,/�، و ��ہ ۔ 

 ا��� د2ُہ¢ �ے �2ےہ0ا��۔
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!ز��V# �ے در�� �# ا��Cا  
#��* s��� tد�9ے وا #Vز��!  

 
01او�0 �ے ُ"8-ے ، �4"�� K�ر �� د�-��� ، !� در�� �ے ��2,� او�� 

!G ( �ہ�ڑ �� )�ٹ� �� )� رہ ا=-� ُاس ��-� �� !��� =-� ۔ ِاس "��� "�ں "�ں 
۔ )�� او��=¤��� "�ں ���رہ ��� ��5 ہے   

 
 
"�ں ا)��� ا��ے ٓاپ �� ِاس �ے ا�0ر ���� اور ارد �5د 
)*�ے ہ�Jے ، اور ِا#ے =�ش ���ے �� ��A7 ��=ے 
ہ�Jے !� �ہ =-� ۔ د��ار�ں ��-� #ے ڈه,� =-�ں ، #� 

K�ر ��  ٹ =-�ں اور ا�� دو#�ے �ے #�=@ در#� 
 "�ں ُان �ے او�� #ے د�,@ #,�� =-�

��-� �� =%3�E ���ے وا2ے د��اروں �ے ا�0ر =-ے �2,¢ وہ ا=�ے 2/�ے �ہ�ں =-ے 
ا�¯ )-�ٹے =-ے ۔ "�ں =%3�E ���ے وا2�ں  10۔  8!��� د��ار�ں =-�ں ، =%���� 

� �Kف �ڑه� ، !Eے "�ں �ے �0N "�ں در� �/# ��� � �ے )��5د )� اور �ُ-*
 ��� �ہ �ہ �,�س =-� ۔ 

 
 ا)��� ، ����'ہ ز�50� دے ، ���� ٹ-�س )ٹ�ن ز"�¢

 #ے ��ہ� �ہہ رہ� �7وع ہ��� "�ں �ے ��-� �� ا��ے 
 ا�0ر #ے ���� �ے ��رے "�ں ��ت �� رہ� ہ�ں �ہ 
 ��ہ =-� واFW ، ! �ہ ٹ-�س ��-� #ے ��ہ� ¶ رہ� =-�. درار �� #ے ،اس �Kح �?@ �-

�0 ���� دے 1��¤�رت ، ز�50N� �-= ��,# چ�0��7 # �� �E� ��� . �� ہ  �ش�
���" �� ، ا=�ر�� ر�3 . ڈه��¿�ے اور =-� ، ہ� #�,�¢ "�ں رہ� �"�ں �ے �ہ� �ڑه� ���

 د�,-�ے �ے �2ے #� �?@ �-� ��5
�ہ =-� #��G . اب �ہ ��?ے �ہ�ڑ �� �Kف =-� !� رہ�. اور د��ن #ے �O-� �7وع

"��� �� . "�ں د�,@ رہ� =-� �ے 1�ف #ے "�ں ��� ��2��5ے ، اور "�ں �ے !� �?@ 
 .ا���1م

�4"�� K�ر �� ٹ-�س )ٹ�ن �E�ع ہے ۔ ���� ز�50� د��ے وا ہے اور ہ/�رے 
 �2ے ز�50� �ے در��"�ں �ہ�� ہے ۔

� "�ں !���ے ہ�ں ، W�" 3ہے ہ �����J �ہ�
�� : روح �� )�' " ِاس �Kح !� ہ3 در�� #ے 

�� ر�-�ے ہ�ں ۔  &��� ��=ے ہ�ں ، ہ3 &¤ے
" 01او�0 ا�� �'ل �ے ا�� &¤ے �ے K�ر �� 

�ے #�=@ ��=�و ��=ے ہ�Jے د�-�=� " ¤ےا�� &
  ہے۔ 

�ہ �E�ع ذر�Nہ ہے اور ہ� )�' �� در�� ِاس "��� "�ں اہ3 �%�ط �ہ ہ�ں 
� �Kح ز�50� د��ے وا2� ہے ۔ E� ہ� � "�ں ٓا=� ہے ، �
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 #� o	* #� ے�ہ��ر5 ز��V# �ے در�� �ے ��)
)��l( Nا� #uV!  

 
 �#�2�ں �ہ*ے 01او�0 �ے "8ُ-ے را#�
�� "��� د�� ۔ "�ں �ے اِ#ے �ہ� ز��دہ 

" �ہ�ں #/8-� �2,¢ �4م ��£�م �ہ =-� �ہ 
� ہے �ہ ��Eے ٓاپ �¿�E/ہ �ے �ہ

" ۔��?ے رہ�ے ہ�ں   
"��� "�ں "�ں �ے  

ا�� 4�رت �� ا��ے ٓاپ �� 
 �� ÇJ�� ے ��?ے� ����

�,ڑے ہ�Jے د�,-� !� د��ار 
�ے ُاس ��ر =-� ۔ "�ں �����ن 

پ �� =-� �ہ ��Eے وہ ا��ے ا
 ِاس �ے ��?ے ر�@ #,�� =-�

 
 

 
و�� J�W§ ��ے �£�� وا�G ٓا=ے "�ں �ے ُا#ے ہ�ا "�ں ٓا=ے ہ�Jے د�,-� �2,¢ 

� ۔ �-� "��� 3�1 !ہ�Jے-= �=�( ���� �E)� �ہ �ہ ��84 ہے �ہ وہ ا��ں �ے #�"
ا�5 وہ ا��ے ٓاپ �� ِاس �ے ��?ے �� � د�� " ہ��ے #ے �ہ*ے ، ُ"8-ے �������5 ، 

 �"!ر�-�� ہے وہ ��/�رS #ے "��ہ �¢ !�Jے 5  
 

� H!ف ے ��ں ، �A� R$ =8ا ��� �/��0 "�ے �N!ہ ��/�ر(" �ہ o!ور( ہے �ہ 
 2��F ں ہ� �ے ��/�ر( ہے. �ہ�ں�ے��. �S�Fن �ے ��ٹ �ے رو���� اور 8Oر�� 

وہ ���ت �� ��8ان ��ں ہ/�رے �ہ_ . t� �Me!��ت ہ/�رے �sے ا�� ��/�ر( ہے
=8ا ہ� �/�0.ے ہ�ں �ہ ہ� ز�8+� �ے در�� ہے �ہ اس �ے . ز�8+� ��ں دور �����

+� �ے ���� �ے �m_ ا��� ���ں رو��� ہ�+� �!�� �fہ.� �H �� _i!ف �ے P+� ہ� 
;/��� ��F^ �!�� ہے ��t3 ہے ، اور اس . hiF ��ہ ا�� F@�ر( ا�.�iب ا�

�ے  ��/�ر(" �ہ�ں �! �".ے ہ�ں اور ��ہ! � " �دهے را�.ے"ا�� �ہ  .�!�� ہ�+� ہے
�N!ہ"! 

دہ �"� �ے ��ے R =8او�8 ُ��0ے ��0ت �ے ��رے �"�� رہ� ��� ، ���L.�ں ، اور 
�ے ��Aے ر���� ��� ، �ہ�ں " روح �� W�fوں" در�_ a�!Hہ ، ُ��0ے ا��ے ٓاپ �� 

��ں �ے ����Vر =8او�8 ُ��0ے دے fُ"� ��� ا+!fہ ��ں ا�ہ�ں �ہ�ں �/�0.� ��� ۔  ���
ا��ے ٓاپ �� ( ا��ے ٓاپ �� در�� �ے ��Aے �ہ�ں ر��� ��� ُ��0ے �ہ�ں �/���0 ��� ۔ 

ا��ے �!��V� Wِہ �� ُاس �! ر���� ہے ;ے =8او�8 ��ے �� �RMS در�� �ے ��Aے ر�
� �ہ �ہ ٓاپ �� ���fں �� �Qف �ہ�ں �! د�.�ں � ُاس � Rآٓپ �� د��� fُ"� ہے 

�ن ;/��� �Hر �! �.��! ۔ ) 8: �55;@��ہ ۔  �� ���fں �ے �!T"3 ہ�ں )!��
��!ے ا��ے ا�a.3د �ہہ �ہہ رہ� ��� �ہ ��ں �Me ��� ۔ " ٓاد�� " ہ�-� ، 8Oرے ����"ہ 

��� �Me ں��=8او�8 �ے ُ��0ے د����� �ہ ��ں در�� �ے او�! �ہ! رہ� !رہے ��ے �ہ 
��� 
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ُاس �ے �ہ�ں =� ُاس ز�50� د��ے وا2ے �����ں �ے ذر�Nہ �� �Kف !�=ے ہ�Jے۔
� =��ا�� �ے ��G,4 "�!�دہ =��ا�� ُ"�,� ہے، �ہ ِاس ��رے �5� د�� ۔ =�� 

۔ رو&��� K�ر �� �-� �ہ #¯ ہے�2,¢   
 

 
�دہ �� :���9 �(�� ہے ، ُاس �����ت *( �(�ِ! ��6ہ �()ے ہ�8ےہ�	ں ��\� �� ،

3 �� �K�1 �� ُان ۔ �?@ 2�گ ��?-ے ہٹ�ے ہ�ں در�� :ے ٓا)# ہےE! ف ا��ے�¤
� و!ہ #ے ۔ � �Àا ��¢ ��Eے " ���2�" ا�Àات" ا�´� �ہ �� ز��50�ں ��ں رو&��

ف !��� �ہ�ں )�ہ�ے ۔ �ہ�� #/8@ وہ اس N= �*  (�K*�/�ت �� ذہ�� =�=��(  ہ�ں
 �ے �2ے ِا#ے �ڑه�ے ۔ ���2� !���ر �� "�ت!

���� !��k� �-ے د( ه�A�� ��!"  ہ�ں اسہے � در�� �ے �m_ وہ Vہ ہے 
��+ ��� _m� د �ے�a@و�! . �3رت �ے =�د ا��k� �� _ر(�ہ�/F 2ِ��O �� �ًN��e ( 2ہ ذ��

��kو�! �� . ر�� ، رہے ہ�ں��ں ��M.i اC!اد �ے ذر�@ے ��ے �� ز�8+� �ے د
��ت �� ��� ہ8ا�_ �� اور�M@��ے �Hر �! اC!اد اور ��ر��ر�ٹ ��ڈ( �ے  ا�ہ�م

��ت �� =8ا �� ����kہ ��8( د��� . �.@yM ہ�ں ، �!�ں +ے�M@��پ �� ��kو�! �� 
�-ے +� 2�اس �R �ے �R ا�� ���$ � رہ� ہے اور a� n�mQ;�� ہ��� . ��� 

ال د�� ، ڈاؤن ��ڈ ، ا��ر�� اور �8ود �! �8ود �! ڈاؤن ��ڈ o!ور( ہے اور ���$ ��ں ڈ
��ں R��!� ےs��2 ، ا��ر�� ہ/�رے =8ا �ے �8ka �� ��را �!�ے �� ز�8+� �ے �v

 ۔ ہے
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در�� �� ��?ے وا2� =¤��� �� ، )@ 2�گ !¢ �ے ��?ے ڈ�ے ہ�ں ، 
��Eے ٓاپ ا��ے ٓاپ �� ِاس �ے ��?ے ر�-�ے #/8-�ے �ے �2ے �ہ� اہ3 ہے ۔ 

ہ�ں �ہ �-� اہ3 ہے اور "�ں ٓاپ �ے #�=@ ُا#ے ���ٹ�ں �� !� 01او�0 "��ے #�=@ 
" ِاس �ے #�=@ �7وع ��=ے ہ�Jے ، !� ٓاپ در�� #ے ا#ے د�-� ُ),� ہے ۔ 

'�( ���µ ���ے وا2ے �� =/´�� 1�د �+�د �7وع �� &��� ��=ے ہ�ں ، " روح �
Rhema !� در�� "�ں ٓا=� ہ�ں �ہ ہ/�رے �2ے " روح �� )�'�ں " ہ� !�=� ہے ۔   

دو��ں 7+¤� K�ر �� اور !� ہ/�رے �2ے ز�50� ��0ا ��=� ہ�ں ، ہ�ں 
�5� ہے ۔ �� ۔ "K 3,L�E�ر  �� �&�Wع #ے و�E� ��ہ�ں ِاس =/´�� �  

 
 G��"4  :14  راہ �ے ���رے " :  20۔ �=� ہے ۔ !�ے وا ��م ����

�ہ وہ ہ�ں �ہ !� ُا�ہ�ں �ے ُ#�� =� ���7ن  � اQ2�ر ہ�ں !ہ�ں ��م ���� !�=� ہے 
� �Kح !� ٓا�� ُاس ��م �� !� ُان "�ں ���� ��5 =-� ُاٹ-� 2ے !�=� ہے ۔ اور ِا#

� ز"�¢ "�ں ��Jے �5ے �ہ وہ ہ�ں !� ��م �� ُ#�,�  � اQ2�ر 1�7� #ے *��-��
���ل �� ��2ے ہ�ں ۔ اور ا��ے ا�0ر !ڑ �ہ�ں ر�-�ے �*,ہ )�0 روز ہ ہ�ں ۔ �-� 

!� ��م �ے #�� #ے "¤��� �� ½*3 ���� ہ�=� ہے =�  � اQ2�ر ٹ-��� �-�=ے 
وہ اور ہ�ں ۔ �ہ وہ ہ�ں !�ہ�ں �ے  ہ�ں ۔ اور !� !-�ڑ��ں "�ں ��Jے �5ے ہ�ں

��م ُ#�� ۔ او ر ُد��� ��  ,� اور دو2� ��  ��� اور دو#�S )�'وں �� 2¯ دا�1 
ہ� �� ��م �� د�� د��ے ہ�ں اور وہ �ے �-� رہ !�=� ہے ۔ اور !� ا)-� ز"�¢ 
"�ں ��Jے �5ے �ہ وہ ہ�ں !� ��م �� ُ#��ے اور���ل ��=ے ہ�ں اور �-� =ے 

� #� ��5۔ہ�ں ۔ J�� ٹ@ ��5۔�# �J�� ��5 G�= �J�� "  
 

ُاس �� ر&/� �� ²Q2 ��?ے در�� "�ں ہ/�رے د2�ں �E�ع ��µ �� رہ� ہے 
اور رو&�ں "�ں ہے ۔ ���7ن ²Q2 �� ُ)�ا�ے �ے �2ے ٓا=� ہے ۔ ���ں ا=�� !*S0؟ 

ِاس =/´�� !����,ہ �ہ ہ/�رے �2ے ز�50� ہ�ں اور 01ا �ے "%��0 �ے �2ے ہ�ں 
� ا�� د� �/� �� @8/# Sہے �ہ ���7ن ِا#ے ہ/�ر �و#�Q= S¤�� ا�7رہ ��=

ہ� "�N"*ے "�ں !Eے ہ3 د�,@ ُ),ے ہ�ں ، !� �� و!ہ #ے &��� ��=� ہے ۔ 
 �J�� �� " �ہ "L¦ �� رد ��=� ہے " روح �� )�'وں" ��-/� �� @8/# " ��

� و�W&� و!ہ #ے ہ�=� ہے ۔ � ��´/= �ہ� رد ��ے !��ے �� و!ہ �� �E�ع �
�ہ�ں "��� ہے !Eے 01او�0 �ے ُ"8-ے ا)-� ز"�¢ �� ���� !� #,�� ہے ۔  "�ں

اہ/�� �� د�-��ے �ے �2ے د�� اور ��رش �ے #�رے ���� �� &��� ���ے �ے 
 �50�J�/� ��2ے !� ز�50� �ے در�� #ے ٓا=� ہے ۔ ز"�¢ ہ/�رے ذہ��ں اور د2�ں �

� ہے ۔ =�� 
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 Loam. ٹ� ز��d �ے ا�� اnS� �M3 �! ہے� �ز���loam � dہ پ �eر ���0ے ٓا
��"!�� ہے �ٹ� �ے �ہ_ ز��دہ ����  ���ں �ٹ� �ے ��8ان ا�� 2kC ا� !��k� اس

ہ� ��ن �fہ.� ہ�ں +ے؟ . ���.� ��8ا �!�� ہے 5-3ز����loam  dل �� ��8اوار اور 
=8ا �ے �]�ل ���ن �� ہے ، �� اس �ے روح �ے �/�م ��Aے ز�8+� �ے در�� اس 

��ں  �0ب �!�ے�ہ�ں �!�� �ے ا�� اnS� �M3 �! ہے ��ے وا�ے �����ے روح 
 �� d����ں ��از�ہ loamا��f ز T�� �� d��� ہ� �ے �ہ�ں �M"ہ ��� �-ے +�؟. ز 

��ت �� �NOل �!�ے اور اس �! �eر �M@� �� KL����� او�F�F_ ا��ے �ہ�ؤ �fرٹ ��ں 
�RMS ہے �� !"C ے . وs���  =8او�8، اور ا+!  RMH �!و =8او�8اس �� �RMS �ے 

��� اس �! ا��� ��ٹ$ ���! �! . روا�� �fرٹ ��ں روdF ہے ، ��~�م �� �NOل �!�ے ہ�ں
����دہ �� ���� �� y� ہ اس �ے �/ٹ�ے �ے =8ا �ے"M� �0ت �ہ =8ا . �ہ�ں� ��

���ن �ہ�ں ہے ، =�ص �Hر �! R وہ �A$ �� ��زہ دم �!�� �� راہ�ں �! ہ/�را د��غ 
F )ہ/�ر � .k� �� _�kiہ �f d"� ہےہے 

 
 2NO ں��� ُا�ے �NOل �ہ�ں �! رہ� ��� �� ��� ���ہ�ں ِاس +!وہ ��ں ٓاد

=8او�8 �ے $ �;.��f �MC 8رٹ ��ں د�"�� �ہ�ں � �".� ��� ۔ ;ے ٓا���� �ے ���
��t! د�� ُد�ہR��!� �� d �� ہٹ��ے �ے  ���0ے ِاس hiF �ے ��ے رات ��ں ا�ُ

Vہ �2�8N ہ��� ��� ۔  �� hiF ے ِاس; �� hiF ے اور �;� دو�!ے��ٓاپ 
 �� dہ�" ، ہے �ہ ر��ے +� اور وہ ہ/�ں �.� fُ"� د�"��ے ، =8او�8 ا��� �ے داغ ُد

"ٓاپ =�اہ �;� �ہ�M �� د�"��ے ��ں ہ� �".ے ہ�ں �� ِاس ��ں ہ� �".ے ہ�ں ۔   
 ��ہ�ں �A$ ہ�ں اور �A$ �ہ�ں ہ�ں � �ہ اہ� ہ�ں ُان W�fوں �ے ��ے 

� ز�8+� �ے در�� �ے ���$ ٓا�� ہ�ں۔  
�_ ���0ے  ^F�� �� ں دا=2 ہ��ے���]�ل �ے �Hر �! ، ( �f �MCرٹ 

۔ وہ ٓاپ �� )-ے ٓاپ ���fں +ے �ہ ٓاپ �� ِاس ��ں ر��� �-ے�A$ ا�;� �ہ.ے ہ�
 �fرٹ ��ں ر��ے +� ��N� R وہ �fہ.� ہے ۔ 
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� )�' �ں دا�1 ہ��ے �� ��A7 ��=ے ہ�Jے،  *� )�رٹ "E� ہ%*N�" ٓاپ 01ا �ے
 �� ُاٹ-��ے �ے ��1ے "�ں ہ�ں ۔ 

 
�MC  رٹ�f  ہ �!�ں�ے� ^F�� �� ڑ��ڑ�، اور �ہ �!ے +� =8ا �� �� �ے ��aب. 

��ں �ے Q!ف ا�� ��ر اس �ے د�"�� ہے اور ��0ے ��VF�= ! d�aار �ہ�ں ہ�ں +ے
� وہ �! رہے ��ے �ے �ے =N! ��� ہ�ں �� hiF ف ُا. ہے اس!Qروح " �ے

ہ/�رے ا�8ر ہے ،  ��f �MCرٹ ہ/�ر( روح اور روح ا�8aس ہے . دے دو" �� ����ں
��ں ��F^ �! �;� �� ڈرا�ے �ے  .��ہ! �! �".ے ہ�ں ��M.i ہے�ے در���ن 

�Nm_ اور �Me  =8او�8�sے �ہ�ں �! رہ� ہ�ں ، ��"d وہ�ں ��+�ں �� �ہ�ں �ے  ��
��ر��ر�ٹ �MC . ��� �! رہے ہ�ں) ��� وہ +/�ن �!�ے ہ�ں �� �!�� �fہ.ے(ارادوں 

 .�fرٹ =8ا �ے =��Pت اور �����kں �ہ ہ� �ہ�ں ��.ے �.ہ Mf.� ہے
$A� R� ! ر�"�رڈ�2 �! . ��� ٹ�� Q�� $A� R� وہ d"��ہ� �ے ا�� �/�-�8ے ہ�ں 

=8ا ��A-� �ے ���$ ��م �!�� ہے اور R وہ ر�"�رڈ ہے وہ اس . �ہ�ں +! �".� ہے
�� W�fوں �� �ہ�ں . �ہ ا�� اہ� �/��0ے �� ��ت ہے. �ے ���$ ��م �! �".ے ہ�ں

 ���+�ں �� ر�"�ر. �fرٹ ��ں �ہ�ں ��.ے ہ� رہ� ہے ���MC ا� $A� ڈ ہ��� �ہ�ں
ز�8+� �ے ذر�@ہ رہ�  -ا+! ہ� ہ�ں Mf.ے ! روح درج ہ��� �;�8 �ہ�ں �!�ے. �fہ.ے

��+�ں �� ، ہ� �ے ��� � رہ� ہے ر�"�رڈ ���ں  R� ے��ہے ��2 �! اور �� �ے ��
 ��د �!ے +�؟

 !"ُ�/�ں �R ٓاد���ں �ے ����ے �M�ُے اور �hMi ���� ہے" =8او�8 �ے ُ��0ے �ہ� ۔ 
 
�?M�� ���ے �� K=L د!� ��J ��� ہ?�ں ہ� %( N �� $�! �;ے ہ� ا�;�ہ�ں او�Oت ��ے 

��ت �� ٹ�� �M@��!�ے ہ�-ے ��� fُ"ے ہ�ں اور ہ� ��N�!a ہ! �/��ے �� ر��.ے ہ�ں 
 !)�! �ہ ر��.ے ہ�-ے

���0ے �ہ ٓاپ ��ر��iں �� fُ !� 8�N/MO"ے ہ�ں ۔ �ہ ��-ٹ اور ��اد  !� d�a� �� ِاس
�� " =8ا �ے �ہ�و" �� 3ہ8 ہ�ں ۔ ��ر��iں �� وہ �ے ہ�  ;ے ہ� ���0.ے ہ�ں ِاس

��ت =8او�8 �� �!+!���ں �� +�اہ� ��.� ہے ۔ �M@� د�"$ �".ے ہ�ں اور 
 

�_ ہ��ے �� ِاس ��رے �ے �8 �.��� �ہ ہ�ں �ہ ٓا�� �ہ =8او�H �� 8!ف  8�� !"C
.ےہ�ں �ہ �ے ��-� W�f ٓا-� ہے �� �ہ�ں ۔ ا+! ٓاپ �;� �f �MC �� W�fرٹ ��ں ر��

� �ہ =8او�8 ِا�ے ��3ں � R=8ا �� H!ف �ے �ہ�ں ��� ِاس �� ��-� �O/_ �ہ�ں 
ِا�ے ���� �ہ �f �MCرٹ �ے ����ے وا��ں �ے ٓا���� ��8ا �!�� ہے ۔ �!�� �ہ�ں �fہ.� ۔ 

�!�Nہ ��!ے ��س ا�� ��N ��� ، ���� �� روح �ے ��م ��.ے ہ�-ے ، ��0ے  �ا�
�Aن �� اور ��!ان ہ�ا �ہ �O T;� �� �6م ِا�ے ُ��0ے �6م د�.ے ہ�-ے ۔ ��ں �ے �ہ

روح ��!( �Qرِت ��ل �ے �ہ_ ٓا+�ہ ��� اور �ہ_ ��H ���aر �! ��!( ُاس د��� ��� ۔ 
 �ے دور ہ��ے ��ں راہ�/�-� �! رہ� ��� ہ�ں =8ا
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ُ"8-ے 2ے !� رہ� =-� ۔ �ہ ��م "L¦ "�!-� ��5 ����,ہ "�ں 01ا�0 �ے ��م �ے 
  *� )�رٹ �� #/8-�� =-� ۔ 

 

اور  "�ں. �4"�ت �� 01ا ��� ہے !�ٓاپ  ��=ے ہ� #,�� ہے �ے "¼اق �ہ ��� 2�
� �ے  ہ��Eے �ے ے ¶پ �� �?@ �3 "¼اق ��� !�=� رہ� ہے ، �2,¢ �-� ا��E� 

��رے "�ں ا�� ہ�Qے �ہ*ے 01ا �ے "8-ے رات !ہ�ں "�ں 2�5�ں #ے �ہہ �N7ر 
ہے �ہ 01ا �ے ہ��Eے اور �1ص K�ر �� ان �ے ��رے "�ں ر�/�ر�G دے �� 

#ے "�ہ  =3 ا��ے ¶پ. د��� ہے �� رو�7� �ہ�ں ���� =-� "�ں ا�� #��O¢ ا�0از د��
د�� ہ���E ���� )�ہ�ے ہ�ں �2,¢ =/ہ�ں ا&�Eس ہے �ہ ���ن ا�� #�F �� ¶پ �� 

�ہ ��ورد�5ر �� "%¤0 �ے �2ے . #/8@ #,�� ہ�ں �� =3 �� د�� ��5 ہ��5 #,�ے ہ�ں
� ز�50� �� "���À ��=� ہے� �E� =�¤�ہ ! د�� ��5 =-� اور ا#ے �ا�� ز��د#

� #ے اور "�ں �ہ �-� �%�¢ ہے ��N" �����"�ں . ہ ہ3 �ے ��9 روح وا�G ه�ں?�
� ہ�ں 01ا "'ا&�ہ �� ا&�Eس ہے ، �2,¢ اس ا�0از ا�7رہ ��=� ہے �ہ �ہ ���!

."��#� و�� �ہ�ں ہے  
!� �ہ 01ا �ے ہ/�ں ر�,�رڈ #� �?@ . ��� دے رہ� ��� ¶پ �� "*ے �� ڈر �ہ ہ�

01ا ��  ا�5 "�ں""�ں �ے #�)� �ہ ، . ���ے �ے �2ے �ہ� ، "�ں �ہ �0�E �ہ�ں ¶��
#/�4� �ہ�ں �� رہ� ہ�ں ٹ-�� #ے "8-ے ��� ���� ا��ے ¶پ �� ا�� "¼اق 

"8-ے "N*�م ہ�ا �ہ ا�5 ہ3 #¢ �� 01ا �ہ�ں ." ����ے �ے �2ے؟ �ہ�ں )�ہ�ے ہ�ں
� ده��ہ "�ں ڈال ر�-� رہ�ے ! ہ�ں ، وہ #� #ے �ہ�� ہے �ہ !���ے �ے �2ےE�

� ا#�N/�ل ا��ے ہ� �ے �ے �2ے ���ں )�ہ�ے؟ 01ا �ے ��ر��ر�ٹ  *� )�رٹ �
� راہ � F�E" ح�K ��2ے &® �ے �2ے زور دے #,�ے ہ�ں اور #�=@ ہ� ا)-

.�ے K�ر �� ��� !� رہ� ہے  
��ر��ر�ٹ  *� )�رٹ ا�� �ے �2ے 01ا �ے . 01ا ��=¢ ��ف �� �Wورت ہے

. ��"N*�م �ہ !Oہ ��2ے �� �Wورت ہے #�ا��8م د��ے "�ں �ہ� �ڑا ذر�Nہ ہے
� راہ "�ں  "�ں �ے 2�5�ں �� �ہ� �J�E" @=�# ہے �ے �!� 01ا �� ہے ، �� رہ
�ہ �WورS ہے �ہ ہ3 �ے داغ 4�رت �ے �2ے ��ف ہ� . رو&���  د�,@ ��2 ہے

#�ال �ہ ہے �ہ ، . =��ہ 01ا �ے ��م "��#� ��K%ے #ے ��� !�=� ہے اور و�� ��
"L= ے� �� ز�50� �ے در�� �ے ���J�� �� ا��N�ا�ے �ے �2ے ��� ہ3 وا�� �

��=/E�¿� ، ہر ہ�ں  �= ��  ، �L= ے�-  ���Sزاد ہ�ں؟ #ے ہ3 ��/�ر¶"  
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 �� "�رٹ �# ��ر�5)6 ��A �9C
�
�9���: 

 
�ہ ��Eے �3 ½�ف ُد2ہ¢ �¢ �� ہے ، ِا#ے #/8-�ے "�ں "0د �ے �2ے 

!ہ�ں "�ں ٹ��¢ �� �� روح ا2%0دس �ے ُ"8-ے ا�� "��� د��  2004۔  30۔  10
آُ �� �ہ� ��4ہ �ہ*ے �ہ�ں ہ��� =-� " �� رہ� =-� ۔ "�ں �ے �ہ� ، 2�5�ں #ے ��ت 

�� #/8-�� ہے " ��ر�S�O " 2�5�ں �� " ا�5 ٓاپ �ے ��ر�S�O �� #/8-�� =-� ۔ 
 ُد2ہ¢ �� ٹ��¢ "�ں دا�1 ہ��ے �ے ���� ہ��ے �ے �2ے ۔ �ہ �WورS ہے ۔ 

 
Sر �� �5ڑ�K ُد2ہ¢داغ  �ے �ہ �1ص �,ہ ٹ�����ہے �� ��4" �ں �ے ��رے "�ں �

�J�"�  ٹ �� ��زلJ�# ٹ��¢  �ے داغ ُد2ہ¢01ا ½�ہ� ہے �ہ . ا��ے "��"�¢ "�ں اس
� #�Jڈ �ٹ���ں �ے #�=@ ا�� ہ� ٹ��� �� ہےJ�� �� . �#اہ را�� Sہے ٹ��¢ �ٹ�

� �*��J��Eں�5ے ، د��� �-� �  ����= �50�J�/� �� �Kف "د��� "�ں #� #ے )�چ ��
�ہے �ہ �ہ�ں �ہ�ں ��5 " ٹ���-= �� �Kف "�ہ . =-� "�ں ہ� �3E �ے را#��ں ��
�ہ�ں اور ��� ���� ہے !��� ہے ، �2,¢ �-� �-� !� �ے ا��Eن �ے ��1ل �� " ٹ���

50� �ہ�ں !ہ�ں�J�/� ! 4*3 ر�-�ے �/Jدا G,��,�" )�رٹ �ے �ر�ٹ  *�ا�� ��ر�
�ہ� و!ہ ہے . =� ��ت ���ں 5ے" ٹ��� �� ،"وا "E*/���ں �� ا�� !3E ر�-�ے 

� �Kف ٹ���"=-� �ہ ٹ��¢ �� �ہ�ں  ��ر�������Oہ او�� �ے ا�0از "�ں 2�5�ں �� � "
 !ان 2ے �ہ�ں وہ =-ے !��ے �ے �2ے �ہ�ں �ے #�=@ ��� !�Jے ، �ے ���� ہ�ں

 
� #ے �,ڑے رہ ، 13:  4ا"´�ل K���" �� ����= �۔ ُا#ے !��ے �ہ دے ۔ ُا#,

Q&�� �½�  ت ہے��& S��= ,ہ وہ��۔�� 
 

!G ��ر ے ہ3 #/8@ #,�ے ہ�ں �ہ ��Eے ِاس /8-�� �ہ� اہ3 ہے ہ� )�' �� #
"%¤0 �ے �£�� ز�50� "0��E  *� )�رٹ �ے ��"�ں �� �� #,�ے ہ�ں ، ٓا�1 ��ر ، 

ا�� ہ� )�' !� ِاس در�� #ے ٓا=� ہے " �ے در�� #ے �?@ �-� �ہ�ں ٓا=� ۔ دو��رہ 
ہ/�رے " ہے ۔ &,�"� در�� #ے ٓا=�" 01او�0 �ے �ہ� ، !" "%¤0 �� ر�-�� ہے 

۔ ��د ر�-�ے ، 01او�0 �ہ &,�"� �2ے ُاس �� =���� ز�50� �ے در�� #ے ٓا=� ہے 
 4�ا"� &,�"� �ہ�ں ہے۔ ا2ہ� &,�"� ہے 

 
 

د�� !� ) &®( ��� ے ُ"8-ے �ہ "#�2�ں ��� 01او�0 �
ٓاپ �� �ہ�ں " و�W&� ���ے "�ں "0د ��=� ہے �ہ ���ں ا�Q2ظ 

" �ہ� ��4ہ �ہ*ے ہ��� =-� ا�5 آُ �ے ��ر�S�O �� #/8-� ہ�=� 
� "��� "�ں د�� ��5 =-� ۔!ہ��ں "�0ر!ہ ������=  

 %�ات ا�¯  �ے �� ² �� 2,-ے �5ے  11*½   8"�ں 
�ہ ر#�ہ ہے !Eے "�ں  " ، ��  �ر �� رہ� =-� ۔ 01او�0 �ے �ہ� 

" !�ے روح ا2%0س �� ���وS ���ے �ے �2ے ٓاپ �� د�-��� ہے  
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"�ں ا�� دو#�S �7ٹ ��  �ر �� رہ� =-� !G �� ��ر �-� 

� " ��ر 2,-� =-� ۔ 01او�0 �ے �ہ� ، � G! ہ ر#�ہ ہے�
� ہے۔�*���E �� ُد��� "��� Sو��� �"�ں روح ا2%0س �  

#ے �ہ�ں #/8-� �ہ ��Eے ِاس ��-� ِاُد��� "�ں �*���E �ے 
 ��ہ 3�1 ہ��ے وا2� "N*�"�ت �� #/8-�� ہے !� �ہ ر�-�
� �ے �2ے E� ہے ۔ 2ہ¼ا �ہ 01او��0ے �2ے �� ہ3 "�ں #ے
 ��5 ��ہ� ���ِ� ا#�N/�ل �ہ�ں ہے ۔ �ہ*ے �LQے �� 2,-

 �=���L �� �ہ� �3 &¤ہ دو )�'وں �� ��A ��=� ہے ۔ �ہ*
 S�Oر��� �� �J�/3 اور راہ��*N= ��ہ �ہ روح ا2%0س �

� #�دہ ہ�ں ۔ "0��E  *� )�رٹ �� ا#�N/�ل ُ"�,� �ہ�ں ���
ا�� "�=�ہ !� ہ3 #/8-�ے ہ�ں �ہ &,3 �� &,3 اور 
" ����ن �� ����ن �ے �/��ے �� ���وS ��=� ہے اور 

� را#� K�ر �� =%3�E ��=� ہے ۔" روح �� )�'وں�  
 

"N*�"�ت  K��� ��4ے #ے )-�ڑ د�� 2�ڈ ، ا=�ر�� "´�ل
�2,¢ �ہ ��� !� رہ� ہے . �� و#�§ ر�3 )�چ د�� !� رہ� ہے

2�گ #�)�ے ہ�ں �ہ ا�ہ�ں �ے !� �?@ وہ �ہ*ے #ے . ہے
�5� "N*�"�ت �� #/8-�ے  Sف #ے د�K �!���ے ہ�ں �

�� ہ� ہ3 �ے ��9 روح ' 1�د'�ہ ہے . �� ��&�� ہے
�N¦ او��ت �� . ��� �� #,�ے ہ�ں Python   �روح �-

ہ ا�� روح ہے !� �1ص K�ر �� و�W&� �. �7"� ہے
=�ہ3 ، ا�� ��ر ا�� . د��ے �ے �2ے "�L� ��=� ہے

��ر��ر�ٹ  *� )�رٹ ��3J �ہ دو��ں ¶د"�  *� =����Lت 
Pythonاور  روح �ے ان �� �ے �%�ب �� #,�ے ہ�  

ا�� ذہ¢ "�ں ر�-�ے ہ�Jے ��ف 3��4 ا�0ار  --!�=� ہے 
� دو�.  

ہ�ں ، !� 01او�0 ��  �ہ�ں ��رS ُد��� "�ں �ہ� #ے 2�گ
�ے ر�,�رڈ �� " روح �� )�'وں" #/� "�ں ہ�ں ، !� 

ر�-�ے ہ�ں ۔ �ہ�ں =� اب ، وہ #�,-�ے ہ�ں �ہ ��Eے ِاس 
� ہے ۔ ��� F���= ��ہ ہ/�ں ِاس "�W� ع =� =� ہے �

0��E" ر �� اور�K �¤+7 � �ہ ��Eے دو��ں )�'وں �
� ہے ۔��� F���= �� ر�K 

� در��1ں �� #,�� ہے !Eے وہ د��� ہے ، "N*�"�ت �01او�0 ا��� 
�ہ ُاس #ے "+�*( �ہ�ں ہے �ہ ��Eے وہ ُا#ے "��ر =-�ڑا �ہ�ں =-�ڑا وہ�ں ۔ 

��=� ہے !� در&%�%� ����J ہ/�ں �ہہ رہ� ہے ۔ روح ا2%0س ��4ں ��=� ہے �ہ !� 
 ہ3 �ہ�ں !���ے ۔ "��!ہ ذ�� "��� ہ/�ں ِاس &%�%� دS =¤�0® د��� ہے ۔ 
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� ہ�ہ�� ا�� !�ڑے�� �ڑS  2004۔  3۔  11O2 ں ��?-ے�"

ا�5)ہ �ہ ز��دہ =� 4�رت �� �?-� =¤��� �� د�,@ رہ� =-� ۔ 
 �� اور �ہ �--= ���¤= �&¤ہ =-� ۔ �ہ�ں ُان �� ا�� )-�ٹ

� ۔ -= �� ہEں اور "�ں �ے و��-= �=¤��� 5�ل ُ�,�وں وا2
����� �ہ ٓاپ �� )-�ٹ� =¤��� �� �ڑS =¤��� �� ر�-�ے 

 �ے "�N"*ہ "�ں ر�-�� =-� ۔ 
 
 

!� ہ3 د�,-�ے ہ�ں اور �ہ�ں !� ہ3 �ہ�ں !���ے ہ� #,�ے �� ا��  ��?-ے �� �Kف
�50�J�/� �، �ہ 01ا �ے #�=@ ��� ����  "E8/ہ #�رS �ے  ¢ �ے K�ر ��! =¤��� �

01ا . ہےہ/�رے "�N"�ت ہ3 �ہ�ں د�,@ #,�ے "�ں ��?-ے �� &�Q½� ��� !� رہ� ہے
�ے ذر�Nے ان 2�5�ں �� ا��8ن " روح �� ��=�ں"ر�ٹ  *� )�رٹ "�ں ا�� ��ر��

ہ3 "�ں &,3 ا�� �ہ� �ڑے ��/��ے �� ا�� ہ� �3E . )�' �� ½�ہ�  �"��ے وا ہے
� �ڑS =¤��� د�,-�ے �ے �2ے )-�ٹے =¤�و�� ہ��� �WورS ہے� �J�E" ے� .

رڈ �� اس ان =¤�و�� �� 5�ل ����ں #ے اہ3 اور ا5*ے "��� "�ں �� و!ہ #ے ��(
"�ں =¤���وں �� 5�ل ����ں �ے ��A ���ے !� رہ� ہ�ں #�=@ "�ں ���0ه �� رہے 

 .)ہ�ں
 

�ہ ��� ��5 ہے  *� �ہ�ں "اور "  *� )�رٹ 1�د و�W&�""�ں �ے �ہ� �ہ ��� ��ر ، 
��  *� )�رٹ �� ا�� &¤ہ �ہ وا0N� FW "�ں �¢ !�=� ہے !��E  01"�!� ہ3 ." ہے

ہ )*�� ہے !� ہ3 �ہ�ں =L� �-ڑا ��� !�=� =-� ، ڈاؤن �ہ ��ر��ر�ٹ  *� )�رٹ #ے ��
� �+��K A%ے #ے ، ��K Gح . 2�ڈ ہ��ے وا2ے*E= �J�� �= �"�ں �ے ا�-

��ر��ر�ٹ  *� )�رٹ 1�د و�W&� "�ں ���ن �� ، "�O 01ا �ے "8-ے ا�� "��� 
 :�ےد�,- 10-29-2004. �� "0د ��=� =-�

 
 ��E� ���" د�-�=� ہے۔ �ے �¿ڑوں �J�ڑے ہ� ��  

 
روح �� ( "�ں �ے �ہ� �ڑے ��رڈز ر�-�� �7وع �� دJے

50� " )�'وں�J�/� ��� =¤���وں �� ��A ���ے �ے �
!�Eے ہ� �¿ڑوں �� 2�5�ں #ے ��ت ��=ے ہ�Jے ۔ ) �2ے

 �"�ں �ے ُان �� ر�-� ا04اد �ے ا�7رہ ��� �ہ "�ں ُاس �
 �&�Wو �E�! ا7,�ل ا�� ��� رہ� =-� ا�5)ہ ��رڈز �

�ہ�ں او�� ا�� اور ��رڈ =-� �2,¢ ��£�م ا�� !��E =-�ں۔ 
ٓاپ �ہ�ں " ۔ 1ہ� =-� ۔ �-� "�ں ہ� ��رڈ ����2 اور �ہ� ، 

ٓاپ �ہ�ں !���ے !� ِاس ۔ 2"!��ے !� ِاس �� "�*� ہے 
ٓاپ �ہ�ں !���ے !� ِاس �� "�*� ہے ۔ 3" �� "�*� ہے ۔

۔ ٓا �ہ�ں  5۔ "ٓاپ �ہ�ں !���ے !� ِاس �� "�*� ہے" ۔ ا4۔"
۔ "!���ے !� ِاس �� "�*� ہے   
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، �ہ*ے  �6-� "�ں �ے ا�5 ��رڈ ��2 ، �/�� 

 FWرڈ �ے ��?ے ۔ "�ں �ے ُا�ہ�ں وا��
���ے �ے �2ے ا��ے ہ�=@ �� ا#�N/�ل ��� �ہ 

�ہ !� )-ٹ� ��رڈ ر�-� !�Jے �5 ، وہ 
=/�م ��رڈ #/8@ #,�ں 5ے !¢ ��رے �ہ 

 =-ے۔ 
ُا ن ���?�ں ��رڈوں �� #?� "�*� )-ٹے 

ا�5  *� )�رٹ ��رڈ�ے #�=@ ٓا�� ۔ �2,¢ ، 
�?@ ��4ہ =� !�رS رہ� ، ٓاپ �-� ُا2ٹ 

ٓا�Jں "��� وار ��1ے �� ر�-�ں 5ے ۔ 
�ہ�ے ہ�ں �ہ ٓاپ �ے ��س  *� )�رٹ "�ں 
ا�� #ے ���¯ =� �ے رڈز �� ر�-�ے 

#/8-�ے ہ�ں ہ�ں اور ٓاپ ُاس =¤��� �� 
 !Eے وہ ��A ��=ے ہ�ں ۔ 

!� 01او�0 )-ٹے ��رڈ �� د��� ہے ، ٓاپ  �رًا !�ن !�=ے ہ�ں !� ِاس �� �-� ، 
#ے ِاس "0��E  *�  1989ا��E ز��دہ #ے ز��دہ رو�/� ہ�ا ����,ہ ہ3 "�*� ہے ۔ 

01او�0 ِا#ے ���ن ��=� ہے ۔ ِاس �Kح "0��E  *� )�رٹ )�رٹ �� ر�-�ے ہ�ں ۔ 
"��ر ���� !�رS ر�-�� ہے، ہ/�ں "'�0 =¤����ں د��ے ہ�Jے ، !�  "L¦ ِا#ے

 =� �ہ ہ3 ُا#ے &��� �ہ�ں �� ��2ے !Eے ہ3 �ہ�ں !���ے=-ے ۔ 
 

  
 ��5 ��� §J�7 �! ر ���8ے�اب �� ² �ے دو#�ے "�*� ��  

"�ں "F�E �ے )*�ے �ے =�« ر#�ے �� ، =��Eا �LQہ ہے ۔ 
ت �� 4/� ��=ے ہ�Jے ��2,� وہ� ر#�ہ !G �� ہ3 ُاس �� ہ0ا��

 �ٓاJے ُاس �ے "��' "�ں ا��ے "0��E  *� )�رٹ #ے "N*�"�ت �
��2ے ا�,G وہ #�رN" S*�"�ت ہے ا�� =¤��� ��� ُ),� ہ�ں ۔ 

 �!1989  Sاب ہ/�ر G,ہے اور ُ#�خ ا� �#ے �7وع ہ�=
50� ��=ے ہ�ں ، �J�/� �( �LQے �� ا�� !�Eے ا�Q2ظ =���� �

 ���¤= ��ہ� ر#�ہ ہے " و�0 �ے �ہ�، ، !ہ�ں 01ا) دا�Jں �
!Eے ٓاپ �� روح ا2%0س �� ���وS ���ے �ے �2ے د�-��� ��5 

  !"ہے 
 

� #ے �,ڑے رہ ۔ ُا#ے !��ے �ہ دے ۔ ُا#,� 13:  4ا"´�ل K���" �� ����= ،
�� �½�Q&  ت ہے��& S��= ,ہ وہ��۔�� 
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5� �ے "�0ر!ہ ذ�� #/8-�ے �ے �2ے �ہ� اہ3 ہے ����,ہ �ہ ٓاپ �� ز�0
" ��رے ہے، "0��E �0ن �� ز�50� ، اور !� 01او�0 �ے ِاس ��ر ے �ہ� �ہ ،

"�ں ا��ے "0��E  *� )�رٹ "�ں ۔ )ز�50� �� در�� (  &,�"� در�� #ے ٓا=� ہے
� )�' �� "��ر ���ے �ے �2ے !Eے ہ/�ں E� ں��7"� �� رہ� ہ �ت ��"�*N"

 #/8-�ے �� �Wورت ہے ۔ 
ا��E د4�Sٰ ���ے #ے "��Lط "� "  )�� ،*( ہ�	ں �V ���C	�  89۔  2۔ 5

  "رہ�ے !N= �� G*® ُاس �ے #�=@ ہے ۔ 
 

�ہ ��Qت �ہ�ں ، ہ3 . �ے &�ا2ے #ے ہے "�Eٹ�Sاس �ے �0N �ے رب �ے د��� �� 
� �ے �2ے ہےE� 0 ا!�س . "�ں #ے%N�" ف #ے�K ��ہ�ں =� �ہ داغ 4�رت �

، وہ ہ3 "�ں !Oہ ہے  "�Eٹ���S��,ہ اس �ے رب �� . اس #ے =N*® ر�-�ے ہ�ں
اس &%�%� �� ا�� . ��� وہ �� &��� ���ے �� ��ف اس و�� "�ں )�ہ�� ہے ،

 �#�" ���¤=) �� ��Jں �ے �ہ�ں د�,-� �� ��5 =-� �ہ� ہے �ہ وہ ا#�ا�" �-= ����! �!
� ہے !� ا��ے ہ� و�� "�ں .  �اہ3 ���ے �ے �2ے ��5 =-�� A7�� �وہ �����ے �

&¤ہ "�ں " ��"اس �ے او�� =¤��� �� . 25-7:20 )ا4/�ل(اس �ے دل "�ں =-� 
� �Kح ہ��5� �Jت �� ��رروا�"�*N" �� "%�ر =-�!� اس �� �ہ�ں ہے . وا�§ �#�"

S�4ف #ے . ��� ���ے �� د�K �اس �ے ���8ے "�ں وہ ذ��2 �ہ�ں =� �ہ وہ �0م �
 01ا �ے �0م �� ���وS ���� #�,@ ��2 =-�اور ��ف =N*�3 �� 4/� اب د�� !� رہ� ہے

#�خ ر�« �ے ا�Q2ظ �� �Kف #ے ") #�""�0ر!ہ �� =¤��� "�ں (!G "�ں 
� ہے� �50�J�/�. 

 ��او�� ہ�	ں ��ر ��ر ��C ُ".� ہے �ہ ہ�	ں �(>�ہ وار "��9 ہے ۔ 
وہ ہ/�ں ُا#ے د��� ہے !� وہ ُاس L/2ے �� ُ),� ہے !� وہ ُاس �1ص و�� "�ں 

ا�5 ہ3 ! ، ��ف 01او�0 !���� ہے ہ3 �ہ�ں !���ے !� ُ#�خ ا�Q2ظ "�ں ہے )�ہ�� ہے ۔ 
ہ3 �-� ����م اور 01ا �ے "�¤��ے �ے #�=@ ز��د#�� ���ے �� ��A7 ��=ے ہ�ں 

01او�0 ہ/�ں و�� #ے �ہ*ے )�'وں �ے ��رے ���=� ہے =��ہ 1�ار ہ� !��Jں 5ے ۔ 
�2,¢ ہ/�ں و�� �� ُاس !� وہ ��رS ہ�ں ہ3 !���ں �ہ �ہ ُاس �� �Kف #ے =-�ں ، 

!� ہ3  ��=� K�ر �� )*�ے ہ�ں ، ہ3 ا5*ے "�&*ے ۔ )-�ڑ�� ہے  �ے ہ�=-�ں "�ں
 ��  رہے ہ�=ے ہ�ں۔ 
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ا��E در&%�%� "0��E  *� )�رٹ "�ں ے )-�ڑ=ے ہ�Jے۔ "�&*ے �� ��?-5'�7ہ 
رو�/� ہ�=� ہے ۔ 01او�0 ہ/�ں ا5*ے "�&*ے �ے �2ے =��ر ��=� ہے !�Eے ہ3 

 )*�ے ہ�ں ۔ 
01ا �ے د��� �-� #ے . !� "�#� �ے ��� #�ل �ہ*ے ہ�ا =��8ہ �� ا�� "´�ل

� �� !/§ ���ے ا!�س ���� =-�J*ہ ا 'ا��ں ��� �5. &�" �� اور "�ں "�!�د5
 S�4راہ "%�ر ��� ہے 01ا =-� د ���س ��� ہے �ہ اس ا!�س 01ا �� ارادہ ��� ہ�EL"

�ہ ہے�� ہ�ا اور !� �?@ 01ا �ے ا��ے "+¤�ص . 2�5�ں �� �0�E �ہ�ں �5ے =-ے
� ��ت �ہ�ں ¶�� ����,ہ ا��Eن J�� ، �2,¢ وہ �3�1 ہ �0 �ے �2ے �7وع ��� ہے �¤%"

� رو9 �ہ�ں  01"�!� ز"�¢ "�ں ہے 01ا ��  �ہ �ہ� �WورS ہے. �� #��-�ل ��2�
�ہ �-� اہ3 ��ر��ر�ٹ  *� )�رٹ �� ��� �ہ ���� ہے ، �-� !�K Gح )�ہ�� . #,�ں

��ف 01ا ہ� !���� ہے !� �?@ ہ3 �ے ذر�Nہ #ے . ہے �ے #�=@ 01ا �ے �2ے ہے
ڈا�2ے "�ں ا�� دو#�ے . ز"�¢ "�ں اس �ے ��م �� ",/� ���ے �� �Wورت ہے

 ".روح �� ��ت"ر�ٹ  *� )�رٹ #ے ہ/�رے ��ر��
 
 :*( ہ�	ں ِاس ��م ��د�� V	�  92۔  19۔  1

� ���ے �� ا!�زت دے �5 اور ���5 =���0 ���ے �� ا!�زت J�/راہ� S��" �=ُ ���
 دے �5 ؟

 
!� 01ا ہ/�ں ِا#ے د��� ہے ، ہ/�ں �?@ ��1ل �ہ�ں !G ��رے وہ ��ت �� 

 Sہ ہ/�رL/2 ہ �ہL/2 ے 01او�0 دن �0ن اورE�� رہ� =-� ۔ �2,¢ �ہ د�-�=� ہے �ہ
� ���� )�ہ�� ہے۔ J�/ہ ���ے اور =�' ����)ہ�اہ��Eہ�ے #ے ��� ٓاپ 01او�0 �ے ٓاہ�
ِا#ے �-� "L�E,3  *� )�رٹ �ے ذر�Nے ��4ں ��� !� ٓا�5ہ� �� ر�-�ے ہ�ں ؟ 

ہے۔ " روح �� )�' " �ہ�ں ہ/�رے "0��E  *� )�رٹ #ے ا�� اور #,�� ہے ۔   
 

:�	ں ُاس �ے �ہ�  93  15۔  8  
! پ �� ا��� =�!ہ ُاس �Kف "�¼ول ���� ہے !� "�ں اب ٓاپ �� ��� =� ہ�ں ٓا

� ���� )�ہ�� ہ�ں ۔ "�ں ٓاپ �� روز J�/راہ�� �"�ہ ز�50� "�ں ٓاپ �  
 
 *� )�رٹ �ے اس اہS�=�� 3 �ے &¤ے �ے #�=@ اس #ے "�N*® ہ3 �� )*�ے �ے 

 *� )�رٹ "�ں ���  */�ں ، �� =¤��� ، ا��  ے �2ے#/8-ے �. �2ے �� رہے ہ�ں
��و�5ام ہ��ے =� اور ا�� �/¿��ٹ� �� �G  6-�5ہ . ہ� و�� "�ں )� رہے ہ�ں

� "�ں )*�ے �� �Kح ہے ، �2,¢ 01ا �� ��ٹ�ول ��=� ہے !� ا�� #�"�ے اور "��
ہ/�رے "�N"*ے "�ں ��و�5ام ��� و�� )� . ہے) �� ا#�N/�ل ��� !� رہ� ہے("��' 

رہ� ہے !� 01ا �ے ہ/�ں =N*�3 ہے ، اور �ہ !3E ، ہ� 7+� �ے ��رے "�ں ہ�ں 
� ا�� 01ا. !ہ�ں اس �ے ہ/�ں "�Nوف ہےJ�� ر  ان "�ں #ے�K اہ��ت �ے�1 ��

 .�� "�ں #� #ے ¶5ے �� 2ے #,�� ہے
ہ/�ں "�L�E�ں �ے K�ر �� #/8-�� ہے �ہ ہ3 ا�� و�� �� ، 7+¤� K�ر �� اور 

 ہ/�ں ِاس ���د=� &�2� "�ں ��3J رہ�� ہے ۔ "K 0��E�ر �� ا�� ہ� �0م )*�ے ہ�ں ۔ 
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)G,ے د��� ہے ۔ ا�5 ہ3 ) ُ#�خ ا�L/2 01او�0 ہ/�ں ُاس �)�رٹ #ے ، ! �ُاس  * ،
01او�0 �ے دJے ہ�Jے "%��0 �� وا�G ا��ے  *� )�رٹ �� �Kف !�=ے ہ�ں اور 

رے ہ/�#�ا��8م د��ے �� ��A7 ���� �7وع ��=ے ہ�ں ، ہ3 ����م ہ� !��Jں 5ے ۔ 
!� ہ/�ں ز"�¢ �� #�ا��8م د��ے �� �Wورت ہے ہ/�ں �2ے ُا#ے #�ا��8م د��� 

ا5*ے �0م ��  � ر ���� ہے �?-*ے "�&*ے �� 3�1 ��=ے ہ�Jے !Eے 01او�0 
 ہ/�ں د�-� ُ),� ہے ۔ 

ٓاپ ُاس �� "��ِ' ��Oہ ���Jے �£�� !G �� ُاس " روح ا2%0س ہ/�ں ��� ُ),� ہے �ہ ، 
�� "��ِ' ��Oہ ہے �E�ع #ے �7دS �ہ�ں �� #,�ے ۔  *� )�رٹ �� ��0اد=� ���� �ہ 
ہے !G �� ُاس �� "��ِ' ��O ہ ہے اور ہ/�رے ِاس ���د=� ���ے �� �-ڑے ہ�=ے 

ہ�Jے ، �E�ع �*���E �ے #���اہ �ے K�ر �� �� م ���ے �ے ���� ہے ��ف 
ا��E ���ے #ے !� وہ ہ/�رS =���� ��=ے ہ�Jے ��=� ہے ، "�&*ہ وار ، ِاس 

ہ3 ��ہ �� �7دS "�ں �7"� ہ� #,�ے ہ�ں ۔ �Kح   
 

!"�ہ  *� )�رٹ ، �ہ &,�"�"  01او�0 �ے �ہ�،  

Gرٹ�( �*  � "'�0 ۔ ذا=
 

 
1  ، Sر�ہ3 �ے ��9 روح "��ے =��8ے "�ں  2009!� �ء �

Gوا� �. #�ل �ہ*ے �� ز�50� �ے در�� �ے �7وع "�ں =-� 2ے �5
)�ہ�� ہ�ں  ¶پ �� دو��رہ در�� �ے "�/�ن �ے �7وع "�ں �ڑه�ں(

ا�� L/2ے ) �ہ�ں ہ� #,�ے ہ�ں. ا�5 =3 �ے ��� ��� =� &�ل ہ� "�ں
 3�E%= -� ��� د���� �د ��ے �2ے ، �-� #ے ، "�ں �ے د�,-� �ہ 1�

"��S =�!ہ �-� اس �ے �2ے �� ��5 =-�. ���ے �� =L%�%�ت  
�"8-ے !*0 ہ� ا&�Eس ہ� اس !Oہ . ��رO! Sہ �� �ہ� 1��¤�ر=

، ¢E& ا��� ا�� �� �-= ¢E& ا�� G,4�� ں �ے . �ہ�ں اور �ے�"
50� ���ے(اس #ے ٹ-�س را9 1�#� �J�/� �� 4*�ہ ا�E2م �E�4 (

 ��*,� ��ے ارد �5د 1��¤�ر=� �� ��=�� ہے !ہ�ں ز�50� �ے ���
 ہے

"�ں ���ں رب �ے "8@ �� ہ� �ے =%3�E ���ں 5ے �-� د�-� ��  �ر و  ,� �7وع 
ہے " �3�E%= F�L"�ہ راہ �� در�� . �E ���ں ہےا)��� "8-ے ��ہ =-� �ہ ا�. �� د��

ا#ے �ہ &,3 د�� ہے ،. #ے ��ہ� ¶Jے ہ� E� �-= ��5�ع!� اس �ے ٹ-�س )ٹ�ن ،   
.ڈه��?ہ ہے اور اس �� "%¤0 ��� ہے  

!�Eے ہ� "�ں �ہ "EL�س ��� ، روح ا2%0س �ے ُ"8-ے "0��E  *� )�رٹ 
ز�50� �� در�� ا��ے او�� �ہ اہ�ے )��5د وہ� 1��¤�ر=� ر�-�� =-� !� د�-��� ۔ 

 ٹ-�س )ٹ�ن �� ��1ہ ر�-�� =-� ۔ 
 

"�ں ِاس �� ا��� #/8@ �ے �2ے �4"�� K�ر �� 
"�ں �ے  *� )�رٹ �� ِاس �1ص �%�ہ ُا=�ر ُ),� =-� ۔ 

 =¤��� �� د�,-� 
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� �ے #�=@ #�2�ں #ے د�,-� =-�۔ !Eے ہ3 �ے ِا#ے �ے ِارد �5د وہ� 1��¤�ر=  

 

*  0��E" رًا�  �)�رٹ � �0 ، "�ں �ے ا7+�ص �ے  *N� رٹ د�,-�ے �ے�( �
 د�,-� !� "0��E  *� )�رٹ #ے ٓاJے =-ے ۔ 

  
�ہ �ہ� �G�Q )/ڑے #ے �ہ #�دہ �Kح �ہ� 1��¤�رت =-� ۔ 

��� ہ�ا �ہ� ��م ��ر �� ر�-�� =-� ، �%��� 4�رت �� �Kح ��م 
�ہ ز�50� �� !�رS ���ے وا =-� ، ِا#ے "��ر ��� و ��ز9۔ 

�� =-� ۔ �ہ ��2,� ُا#� ��84 1��¤�ر=� �� ر�-�� =-� ،  �� 5
 �� اور !Oہ ، "0��E  *� )�رٹ اور ز�50E� ، �� ر�K ہ���"

 �ے در�� �ے او�� ٹ-�س )ٹ�ن �ے ��1ے �ے K�ر ��۔ 
ِاس =��8ہ �ے �0N "�ں �ہ� #� )�'وں ��  �ر �� ُ),� ہ�ں !Eے 

"�,& �����J �ہ�� � �ے "��J��� ®*Nں ۔ 01او�0 �ے ہ/�ں در�� اور ا��� ٓا�ے وا2
ہے �ہ &,�"� �E�ع �ے ��0ه�ں �� ٓارام ��=� ہے ، اور ہ3 �ے #�2�ں ��� 

 #�,-� �ہ ُاس �� &,�"� ز�50� �ے در�� #ے ٓا=� ہے ۔ 
 

  ��NE�9  :6ہ 
ہ/�رے �2ے ا�� 2ڑ�� =�02 ہ�ا اور ہ3 �� ا�� ��ٹ� �+�� ��5 اور ِاس �2ے " 

5� اور ُاس �� ��م ��84 "��� 01اSِ ��در ا��0� ��  #*��� ُاس �ے ��0هے �� ہ�
"��پ #�"�� �� �7ہ'ادہ ہ� �5 ۔   

 
�ہ 01ا �� �Kف . "�ں اس 7+� �ے ذا=� �ہ�ؤ )�رٹ �ے ��رے "�ں #�چ رہ� =-�

 A�� ے#ے��ح ہے ُد2ہ¢ ہ�K �"�ں #/8@ ��5 . "�ں اس 7+� �� 2ے �� د��ار �
"�ں ���ں اس . �� و!ہ #ے �� &¤ہ ہے �ہ �ہ ��� !� رہ� ہے "*/� �� ��� )-¿��ے

اس و!ہ #ے ہے �ہ وہ�ں �ے رب �� �Kف #ے . �ے ��م ��ر �� #/8-�ے ہ�ں
� . اس "�ں اہ3 ��ت �ہ�ں ہےJ�� ا ہے ، �2,¢ اس "�ں�ے �-�ا ہ# Sہ ���ر "�ں �ہ���

� ہے� �"¼" . �� �"�,& ��ہ*� ��ر "�ں �ے ا�� ذا=� �ہ�ؤ )�رٹ "�ں 01ا �
 .ف ��-� اس �Kح #ے اس �ے ��رے "�ں #�)� =-�"�ں =� ��. د�,-�

�ہ  *� " "�ں ُاس و�� �ے ��رے #�چ رہ� =-� !� 01او�0 �ے ُ"8-ے ����� ، 
�ہ 01ا �ے ُ"8-ے �ہ "8-ے �%�¢ ہے �ہ �ہ� و!ہ ہے  ")�رٹ ، �ہ &,�"�۔

��4ں =��8ہ د�� ، =��ہ ہ3 01او�0 �� &,�"� �ے "�N*®  *� )�رٹ �� اہ/�� 
 �ں ۔ �� "EL�س �� #,

  
ٓا�Jں ",/� =¤��� �� د�,-�ے ہ�ں ۔ در�� �ے او�� ہ3 ٹ-� س 

�ں اور ہ3 !���ے ���� �� د�,@ #,�ے ہ)ٹ�ن #ے ٓا=ے ہ�Jے 
ہ3 �ہ*ے ہ� ��ت )�� �� ُ),ے ہ�ں ہ�ں �ہ )ٹ�ن �E� ع ہے ۔ 

، ��5 ��� 3�E%= �� ر�K �#در �� � ِاس �%�ے �� �ہ ِاس ���
۔ 01او�0 �ے "%��0 �ے "���®  
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 �E� ، ہے �اور ��د ر�-�ے �ہ �ہ ���وٹ ا��� 1� د 1��¤�ر=� �� ر�-�
  دو#�S 1��¤�ر=� �ے  �� "���ہ۔ 

ہF�E" 3 �ے �0ن #ے ٓا=ے ہ�Jے ز�50� �ے �-� 
!� ا7+�ص �ے �2ے ����� !�=� در�� �� د�,-�ے ہ�ں ، 

روح ا2%0س ُان �� ہ� و�� "N*�"�ت د��� ہے !¢ �� ہے۔ 
 وہ )�ہ�� ہے ، =-�ڑا �ہ�ں ،=-�ڑا وہ�ں ۔ 

 �� G! ے �� =�« دروازہ ہے��ِاس در�� "�ں #
ِاس �%�ے �� ِا#ے 01او�0 )�ہ�� ہے �ہ ہ3 ���وS ���ں ۔ 

�2,¢ ِاس �ے ��و!�د �ہ در�� ہ3 #ے د�,-� �ہ�ں !� #,�� 
 "�ں ہے ۔ 

ِا#ے �ہ�ں ��ٹ ��� !��� )�ہ�ے �ہ ہ�)�' !� در�� #ے ٓا=� ہے ِا#ے 
�ہ !Oہ ہے !ہ�ں 01او�0 ا��ے ������ ر�,�رڈز ��L�ن "�ں 2,-� ��5 ہے ۔ 

� ��ت �ے !�اب دہ�� ر�-�� ہے ۔ �N" ہ3  ��د ر�-�ے ، ہ3 ہ� �ے �ہ�ں !
�� �ے  ,� S #ے �ہ�ں ���2 )�ہ�ے۔ " روح �� )�'وں" ۔ ���2ے ہ�ں   

As instructed by the Lord,  
ہ0ا�� !�Eے 01او�0 �� �Kف #ے 

 ��5 �� " روح �� )�'�ں " ���� �ا�� ہ
 ��ے 5ڑهے "�ں =-�ں ۔ =¤��� "��S ���ن �
� !� 01او�0 �ے ُ"8-ے ِاس ��ل �ے -= ��5

 �ر ���8ے�ہ ز"��� ہ��ے�� ۔ ��رے ����� =-� 
&�"� =-� ۔ �ہ 1��¤�رت اور ",/� K�ر �� 

 �Eر�-�� =-� ، �2,¢ ا� �� �" �Q7ف ���
 �� �� " ��84 1��¤�ر=E� �-= ��-ہ�ں ر��

دو#�ے �ے  �� "���ہ ، در�� �ے او�� 
ٹ-�س )ٹ�ن �ے ��1ے �ے K�ر �� ۔ =�« 
� �ے 5ڑهے ��� �#��ے �� را#�ہ �-� ِا#

¢ �ہ اب �-� �� د�0ہ رہ�� ہے۔ "�ں ہے ، �2,  
" روح �� ��=�ں"ا�� ��ر��ر�ٹ  *� )�رٹ "�ں  !� ہ�ں =ے "N*�"�ت اب ہ3

�ے #�=@ 2ے �� " روح �� ��=�ں"�ہ وہ !Oہ ہے !ہ�ں . ہ�ں�ے =�ب "�ں 
�ہ وہ !Oہ ہے . &0ود���ے ��  ¶Jے ہ�ں اور �3�E%= F�L �� د�� ، ڈاؤن 2�ڈ

� �ے   *�ا�� . !�=� ہےراہ ��زل ��  5�2ڈن!ہ�ں �ے Jروا�� �)�رٹ �
½�ہ� ہے �� ",/� =¤��� �ہ�ں #/8@  01او��0£�� ہ3 �ے "��"�¢ �ے 

�ہ ." روح �� ��=�ں"����J �� ر�,�رڈ ، اور اس �ے ا�� =�ب ہے . #,��
. )�ہ�ے �����ہ�ے ہ�ں �ہ ہ3 )�'وں �� 2ے �� ا�� #�=@ ، ڈاؤن 2�ڈ 

FWب "�ں �ہ ��2,� وا��� �روح "��  "�L�E�ںہے �ہ ہE�! 3ے  رو"��ں �
� ��=�ں� " �0 �� ���وS ���ے وا2ے ہ�ں اور ہ3 اس �ے "���® 01ا �N� ے�

 ."�¤��ہ ��S0 �ے �2ے ��� ���� )�ہ�ے
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�*ہ #ے د�,-�ے ہ3 ُاس �ے و#

ہ�ں !� روح ا2%0س �ے �ہ�ں �Q7ف ����� 
�ہ در�� �ے او�� ��84  �� ہے ، 

"��ازS 1��¤�ر=� ہ3 #� �� واFW ہے 
" !� =� �ہ )�'�ں "0��E  *� )�رٹ "�ں

#� K�ر �� =%3�E �ہ�ں �� !�=�ں ۔در  
  !"�ہ  *� )�رٹ ، �ہ &,�"�" �ہ ُاس �� &¤ہ ہے �ہ ���ں+0او�0 �ے �ہ� ، 

 
 #l|/Wرٹ�" ��A  

  
����,ہ 01او�0 �ے ِاس 7+� �ے  *� )�رٹ �� =�!ہ 

"��ا ��1ل ہے �ہ �ہ )�'وں �ے ��ر ے ��ت ���ے �ے �� �� 
"��S ذا=�  *� )�رٹ "�ں �2ے ا)-� و�� ہے !� ِاس "�ں ہ�ں ۔ 

� ِاس #ے 1� 'دہ ہ�ں �ہ �ہ N�و!ہ #ے "�ں وا �"��� ہ��ے �
� �Kف #ے ��£�م ��  01او�0( ���� ",/� ہے اور =¤��� ���( 

د�,-�� ���� ٓا#�ن ہے ، !Eے #�دہ �Kح اور واK FW� ر ہ� 2,-� 
 ��5 ۔ 

"8-ے ",/� ہ��ے �ے ��رے �?@ �ہ�� )�ہ�ے ِاس �Kح ہ3  *� ��1ل �� ( 
��  *� )�رٹ !�رS ہے ، ِا#� �2ے ، " روح �� )�'وں" &��� �ہ�ں ���ں 5ے ۔ 

)�رٹ "�ں "+�*( =¤�و�� اور ��£�"�ت ��-� ",/� K�ر �� 3�1 �ہ�ں ہ�=� ۔  *� 
) ",/� ہ�=ے ہ�ں ۔   

 
"�ں �ے . ��د ہے  *� )�رٹ�ہ "�ں اس 7+� �� ا��ے  ��د ہے دن  ُ"8-ےوہ

� �� اس �Kح ",/� K�ر E� �! گ ہ�ں�#ے 2 �ا�ہ�ں ����� ہے �ہ وہ�ں �ہ
�"�ں �ے . �� ا�� ہے �G ���ر ہ�=� =-�� �&�Wو �ہ��  !� �اس "�ں �ہ

����J �� �ہ�� . �� "�L� �� ��ف �-�ا ہ�ا =-� 01او�0ہ اس �ے =-� �2,¢ و
�=�� 0�E� وہ �ں ��5�ہے۔ ہے �ہ رب ان 2 

  Q7�,"3  :19ہ
 G� ں�اور =���ہ ��=� ہ �"�" �ں ُان #� ��4'�' ر�-�� ہ �ں !¢ !¢ ��"

 " #��5م ہ� اور =��ہ ��۔ 
 

*� )�رٹ ِاس "�L� �� اور ِاس �ے #�=@ #�=@ "�"� �� ِاس 7+� �ے  
�ہ 7+�  *� )�رٹ ��4ں ��=� ہے �ہ "�ں ٓا#��� #ے د�,-� !� #,�� ہے ۔ 

� "�ں #ے 5'ر=� ہے *�0�= )Sاور �?@ �ڑ ��ہ� #ے "%�"�ت ) �?@ )-�ٹ
۔ "�ں ا�� 7+� ���ے �ے �2ے !Eے 01او�0 ُان #ے )�ہ��ہے �ہ وہ ���ں

 !�Eے ��م �ہ�� ہے ،
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01او�0 ِاس 7+� #ے �ہ�� ہے �ہ و ہ ِان =��0*��ں ���ے �ے �2ے #��5م رہ�ں ۔ 
�ہ #��5م ہ��� ُ"8-ے ُاس "��� �� ��د د=� ہے !� ُ"8-ے ��?-ے د�� ��5 =-� ۔ 

:"��ے ر�,�رڈ #ے  
 

 )h�C:16  ،2008 ۔  
ده/��ے �ے "��S ٓا�,-�ں �ے #�"�ے ��4ں ہ��ے �ے K�ر ��، ِاس  ز�50� �ے۔۔۔ 

�ہ�ں !�K Gح "�ں �ے ُا"�ں �ے  *� )�رٹ �ے "��� �ے �G "��� �� د�,-� ، 
� رو�7� #ے ٓا�� =-� ۔ #�2�ں ��� ��� =-� ۔ � ��ہ ز�50� #ے �-� ��ر =-� �ہ ِاس ���

� ، اور اب "�ں 2�5�ں �-= �� ز�50� ، !�Eے �ہ رو�7�� ، �� ِاس  *� )�رٹ �
د�,@ رہ� =-� ����,ہ وہ #�,@ ُ),ے =-ے �ہ �ہ� =-� !ہ�ں ُان �Kف �-��5ے ہ�Jے 
� ۔ -= �� ز�50�� �� �"�& �� �وہ !���ے =-ے �ہ  *� )�رٹ ُان �ے �2ے ز�50

 =-�اور ��� ز�50� �� &��� ���ے �� ��ف �ہ� ا�� ��K%ہ =-� ۔ 
 

�Kف �� �K G! �-= ��5ح "�ں �ے ان  �� =�!ہ ا��� !� 01ا)�رٹ   *� �ہو�Eے ،
وا�G &��� ۔ "�0ر!ہ �� "��� "�ں -ا�7رہ ��� ��5#ے ��� ��=ے =-ے ، !��E �ہ 

��� اس 7+� �ے �ہ�ؤ #�?�� "�ں =-� ، �ہ �-� ا�,��ف ��� ہے �ہ اس 7+� �ے 
دل "�ں �?@ ��=�ں ہ�ں �ہ وہ ا�/�ن Jے ہ�ں 01ا �ے ہ�ں ا�-� =� وہ 2�گ اس #ے 

=� ہ3 د�,-�ے ہ�ں �ہ #� در#� ���� �ہ� "�,� #ے �/ٹ�ے �ے �2ے ، . ہ�ں�ہ�ں 
� 7+� ���=� ہے ا�� J�� �5ر �� ا�K "�1ص�" ���2 �! �ان )�'وں � �-�� �-��

ان )�'وں #ے ��ہ� ��ف . �� #,�ے ہ�ں) ���2� ¶رٹ�,� د�,-�ں(01ا �ے �ہ�ں ہ�ں 
�2ڈن "0Lود راہ �ے رب اور �Wورت اور ا�5 وہ �ہ�ں �� رہے ہ�ں ، ا�ہ�ں �ے 5

  *��ہ . �ے ان �ے �2ے ��� ہے "�0ر!ہ ذ�� "�ں اس 7+� �� رو�� !�Jے �5
Gٹ�Jا��5 ��چ ہے �ہ &® �ے #�=@ =���0 ���� ہ�ص  *� #�ہ� "+¤�� �. )�رٹ �-

� �N/� ہےE"�0"� ����  01او�0! ��� ا�� ا� �ے ا=�را ہے �ہ اس �ے اس 7+� ��
� �رواں )�رٹ !�Eے "+¤�ص . ہ ���� )�ہ�ے)�ہ�� ہے �2,¢ وہ ا#ے اس �

 ہ0ا��ت #ے �-�ا ہ�ا ہے ، "��ے ا�Q2ظ "�ں ، ا�� و�� "�ں ا�� )�' #ے �/ٹ�ے
 �ے �2ے ہے ۔ 

�  *� )�رٹ �ے ��رے -� �E� 0ادرا9 ���ے �ے �2ے اہ3 )�' �ہ ہے �ہ 01او�
ٓا�� ے �2,¢ �ہ ہL�" �� 3¤� ہہ/�ں =¤��� د��� ہے ، ہ/�رS ز��50�ں �� د��ار ��  ، 

� ���وS ���� )�ہ�ے ہ�ں ، �ہ�ے �ے K�ر �� ، ُا#ے � �J�/راہ� ��ہ ہ3 ُاس �
ا�5 �ہ 7+� ا�¢ �ے  *� ا��+�ب ہ/�رے ��س ہے ۔ &,/�ا�� ���ے د��8ے ۔ 

�5� ہ� )�' �� �Kف =�!ہ "���ز ��=� ہے  �، وہ ا�� 0/4ہ )�رٹ "�ں ��4ں �
0او�0 ٓا7,�ارہ �� ُ),� ہے ۔ ����� ��2س �� ر�-�ے �� &�2� "�ں ہ��Oے ، !�Eے 1

 ُان =��0*��ں "�ں #� �5م رہ��  د�� ہ��ے �� ��8اJے !*0 ��� ز�50� �� =� ہے ۔ 
 

�ہ�ں ا�� دÇE?2 =¤��� ہے ۔ ا�5 �ہ 7+� �ہ�ں 01او�0 �� &,/�ا�� �� ��0ا 
��=� ہے اور ُان )�'وں �� =���0 ��=� ہے !ہ��ں =���0 ہ��ے �� �Wورت ہے ، 

"0��E  *� )�رٹ  �� " ںروح �� )�'و" �ہ ��م ��=ے ہ�Jے، ُاس �ے #�=@ 
 !��را ہ� �5 0ر#� K�ر �� =%3�E ���ے #ے "�ں
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�ہ  *� )�رٹ " � ، �ہ ُاس =¤��� �� ا�� دو#�ا &¤ہ ہے �ہ ���ں 01او�0 �ے �ہ
  "، �ہ &,�"�۔

 
 

 ��د�7ہ� �ے 4*3 ا��4ء ��  *� )�رٹ
 

"�ں �ے اس �ے ��رے "�ں "�/�ن ا�� #*��� �� روا�� )�رٹ 
ا��ٹ�"� . �ے ¶=��ت �2,¢ اس #ے ��ف در#� �ہ�ں 2« رہ� =-� �ے #�)�

"�د�-��� ��5 ہے اور اس �ے رب �ے "8-ے د�-��� ��5 ��� ��ر ہے �ہ " ز�50
. ہے ، اور ا�� �/¿�� رواں )�رٹ "�ں" ز�50�"ا�� ذا=� �ہ�ؤ )�رٹ "�ں  وہ�ں

) "��S ��=�ں ��(�ہ �ہ�ے ہ�ں  5،6:��ب "�ں ہے  �8ہ اس و!ہ #ے رو"��ں 
2�5�ں �� !� روح ، روح �� )�'وں �ے "���® رہ�ے ہ� ، ز�50� اور ا"¢ ہے 

اس �ے #�ت �ہ . �ہ "��ے ا�Q2ظ "�ں ر�@ رہ� ہے. �ہ carnal غ 01ا �ے د"� 
" روح �� ��=�ں"�G ہ3 �ے &��� �� . �1ف د7/�� "�ں ہے ¶�� "�ں �ہ�ے ہ�ں

carnal"�ں �7"� ا��  *� را#�ے "�ں #ے  !��E �ہ اس ."¢ ر�-�� )�ہ�ے 
" روح �� ��=�ں"#�Jٹ �� اس �ے رب �ے &,�À �� 3�ت ہے ، ہ3 رواں )�رٹ�« 

N*�"�ت �� ہے �ہ #�,-� ". #�ل �ے �2ے ا�� �5وپ �ے K�ر �� د�� ��5 ہے
�ہ�ں �ہ�ؤ "4/�رت �ے ٹ,ڑے #ے رب ��5 ہے رو7¢ ���ں ا�ہ�ں �ے �ہ� ، 

، �"�,& �J�� ، وں �ے �4وہ" )�رٹ'�( S�#دو . ، ���*# �ہ3 �ے اس �
=� ہ3 ��ر�K Sح #/8-�ے . اس �� &,�"� �ے ��رے "�ں ��ت �� رہے ہ�ں

۔ �� اہ/�� �� د�,-�ے ہ�ں  
20  Sر�01او�0 ��� ،  2009!� �ے ُ"8-ے رو�� د�� ۔ "�ں ٓاپ �

ا�� =¤��� �� 1*® �� ُ),� ہ�ں ۔ ���Jں !��� ، #�0ه� 2,�� #/8@ �ے �2ے 
 �J�ہ �� #�خ ہے ۔ "�ں ا�� ٓاہ�Eہ او�� �� !�=J�ہ Sِاس �ے ��س �ہ دو ُ"ڑ

 3�E%= ں "�ں�ں ہ�ں ��ا�� &¤����"�*� ( =¤ �� �ر��# �دا�Jں !��� رو&��
)ہے  

 
� #�خ او�� ��?ے !�=ے ہJ�ہ Sُ"ڑ �ے ، در#J� د ۔�اِت 1¼�

�ہ�ں ٓاده� 4�رت �� =¤��� ہے !G �ے در#� #�خ �� ���� 
ِاس �ے �-� "K �%�E�ر �� ِا#ے اور !*S0 #ے ِا#ے !�ڑ د�� ۔ 

� #�خ �ے #�=@ "� د�� ۔ J�ہ Sڑ"ُ 
اور =¤��� �� ����� =-� ، !� "�ں �ہ*ے ِاس "��� �� ر�-�� =-� 

� #�خ �ے K�ر �� "�ں �ے "����E �ے J�ہ Sُ"ڑ �ٓادهے �
�ہ "��S #�چ اور !� "�ں �ے د�,-� =-� ُاس �� و!ہ ���ن ��� ۔ 
"��ے ا��E #?�ے �� #�� دا�Jں !��� ٓاده� =¤��� #ے =-� ۔ 

 �� #��1ں "����E �� ٓاده� &¤ہ =-�ں ۔ ��J�ہ Sہ �ہ ُ"ڑ�
ہ� "�ں �ہ�ں !���� =-� �ہ !G �� "�ں  �ر �� ردر#� �ہ�ں =-� ۔ 

!� =� �ہ "�ں ، ا��ے دو#� �ے #�=@ ، "0��E  *� )�رٹ =-� 
 "�ں ِاس "��� �� �ہ�ں ر�-�۔ 
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"�ں �ے ہ/��ہ �ہ� ہے �ہ ��ر��ر�ٹ  *� )�رٹ 1�د و�W&� اور �ہ �ہ .  *� )�رٹ
01ا �4م "�ں ��� �� رہ� ہے ��  !�" روح �� ��=�ں ،. " &%�%� �� ا�� "´�ل ہے

� اور ا!��س �ے ا�� !-*� �� �,ڑ �� ، �N") ف #ے�K ��ہ*ے ہ� #ے 01ا �
3J��( �-= ��-8/# �*�" �� 3 "�ں �ے ا)��� اس ا�0ازE� �ا#ٹ�¿*' !,ڑ�� . 1��7� �

#/8-�ں ، 01ا �ے #ٹ�¿� ���ن �ے ، . رہ� ہے ، )-�ٹے #ے �?@ �� ��=�� ہے
 �ے "�ں �. )�رٹ "�ں ��زل  �"��� =��ہ وہ =�!/��� ہے  *�"�*� رہ� ہے �ہ*ے �

 .اس �ے ��رے "�ں "'�0N� 0 "�ں 2,-�ں 5ے
����,ہ �ہ ا�� "�#ٹ� �ہ )-�ٹ� )-�ٹ� ��=�ں �� "�*� ہے ، �ہ �?@ ہے !� ا�� 

اس "�/�ن ہ3 )-�ٹ� )-�ٹ� ��=�ں ہے �ہ �ہ� اہ3 ���� . ��2ٹ �� ��1¢ �2ں 5ے ہے
 -ہ3 �-� ��?ے �-ڑے . �� �ہ ���� ہ�ں �ہ� ��?ے #ٹ�¿� ���ے !� رہے ہ�ں "�ں

 .�ں ان )-�ٹ� )-�ٹ� ��=�ں ��3J ہ��� )�ہ�ے !� رہے ہ�ں��
، اور !� !��5 ہ�ا ہے����,ہ !� �?@ اس و�� ہ�ا !� "�ں �ے اس 1�اب #ے 

�  ا2ہ�م�?@ "�ں �ے �ہ*ے ہ� ¶پ �� �Kف �N" رے�اب �ے ��ہے ، "�ں اس 1 ���
� . #/8-�ے �ے �2ے ¶Jے =-ے��/E! @=�# ا�� �ں #ے �� ا!��س(01ا ��J�� (ں�" 

 �اس �ے . "�ں #ے )-�ٹ� )�' 2ے �� !� رہ� =-�) دا�Jں �Kف )�'وں(رو&��
� "�ں )-�ٹ� )-�ٹ� ��=�ں ��3J ���� )�ہ�� ہے��/E! 01ا �ے �ہ*ے ا�� . "8-ے

!� رہ� ���  )�'وں �� ���E"3J%�� "�ں ا!��س �� �ہ�  -1�اب ہے �ہ "�ں !� =ے 
#ے "��S #/8@ �ے �2ے دS  اس �ے �ہ*ے ہ� اس ا�0از. =-� "�ں "8-ے =-� د�-���

 ۔ .=-�" روح �� ��ت"�5� ا�� 
 

�رًا �\� A اب �ے�� : 
 

!��5ے �ے �0N "�ں ا�´� ُان ��  �ر و 1�ص ��=� ، 1�اب #ے 
روح ا2%0س �ے  �رًا �ہ �� "+�*( =-� ����,ہ =����W�%= �� F ��ے �£�� ۔ 

� "�ں ر�-�� =-� ، ��م ، W�" د ��ا�� �7وع ��� !�ہ�ں "�ں�� �8-ے ُان "��½� �"ُ
ِان #� �� "��ے ذہ¢ "�ں �� ، اور "'�0 ِاس �Kح ۔ ا�Q2ظ !� دJے �5ے =-ے 

��5 =-� ۔ روح ا2%0س ا��ے &¤ے �� #� ا��8 م دے رہ� =-� !G �ے �2ے "�ں 
ے "�8د2ہ ��� =-� ۔ ُاس �ے دو#�وں �� ��E� �?@ )�'وں �� زور د�� ، =��ہ �

"�ں �ے ُان )�'وں �� !�ہ�ں 01او�0 �� =-� ِان "�ں ا)-� �Kح #/J�! @8�ں ۔ 
�ے &¤ے �� =¤��� �� ����� اور ِاس ��2 �� �*� ���ے #ے ٓاپ =¤��� �� 

�ہ� #� )�'�ں ہ�ں  �ہ�ںد�,@ #,�ے ہ�ں اور �-� وا�G �ہ�ں ٓا #,�ے ہ�ں ۔ 
!�ہ�ں 01او�0 �� اور !� �ہ� اہ3 ہ�ں ، اور ُان �ے �£�� ہK �/," 3�ر �� #/8@ 

 �ہ�ں #,�ے !� ہ/�ں !���ے �� �Wورت ہے ۔ 
 

ا�5 ٓاپ �ے =¤��� �� !�J'ہ ��2 ہے =�ں ِاس ���ا�5اف �� )-�ڑ �� ( 
) ا5ے �,� !�Jے۔   

ں �ہ�ں �?@ )�'وں ُان �ے �2ے !� =¤��� ��  �ر ���ے �ے ���� �ہ�
!�ہ�ں 01او�0 �ے "��ے ذہ¢ "�ں ر�-� ۔ ��  ہ�#� ہے   
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"�ں �ے "��� �� د�,-� !� ِاس #�Jٹ �� 01او�0 �ے ِاس ز"�¢ �� روح ا2%0س �� 
 �E01او�0 �ے ا� ®*N= �� G! ��5 د د�� �� �ہے ۔ "8-ے ُاس "��� � �ا�ڈ�*�ے �

"8-ے ��د د �� ��5 !�  "�"� ۔ �ہ  *� )�رٹ ، �ہ &,"  �ہ�ے �ے #�=@ ہے ،
ُ"8-ے و�� ��د د��  ""��ے ا�Q2ظ روح ہ�ں ، �ہ ز�50� ہ�ں ۔ " �E�ع �ے �ہ� ، 

ُ"8-ے ��د  "�اے ���7ن دور "��ے ��?-ے #ے دور ہ" E� �! ��5�ع �ے �ہ� ، 
ٓاپ "/,�ہ K�ر �� �E�ع �� =N*�3 "  د�� ��5 !� روح ا2%0س �ے ُ"8-ے ����� ،

8@ #,�ے !� =� �ہ ٓاپ ُا#ے #/8@ �ہ�ں ��2ے !� ��غ 04ن "�ں �� �ہ�ں #/
�5� " رو�/� ہ�ا =-� ۔  �� A�� ن "�ں�ں �ے "�/�04ا�2 �ُ"8-ے ٓا#/�ن �

���-�ن " ۔ ُ"8-ے ��د د�� ��5 !� 01او�0 �ے �ہ� ، "N*�"�ت �� ��د د�� ��5 =-� 
د د�� ��5 "8-ے ��۔ "#ے 2�5�ں �� د��ے �ے �2ے  *� )�رٹ �� �Wورت ہے 

۔ وہ ِاس 01او�0 ُ"8-ے �ہ� �ڑے #��Ç �ے "�N*®  وا�G ��ِغ 04ن "�ں �� !� 
�ے "+�*( &¤�ں �� &��� ��=ے ہ�Jے 2�5�ں �ے #�=@ ز�50� �ے در�� �� 

 �� �� G! ں�ے "�ں !���� ہE! ےJ�د د=ے ہ�� �، ُ"8-ے ا�� 7+� �
0�07  *� )�رٹ �ے "���  ُ"8-ے 2�5�ں �ے01او�0 �ے ا�� ��5ہ �� ��4ں ��� ۔ 

"�0ر!ہ �� �-� ��د د�� ��5 =-� او ر !� 01او�0 �ے ُ"8-ے "��ا ا��� ذہ¢ د�-��� ۔ 
ا��E #�)�� ُان �� " 01او�0 �ے �ہ�، ذ�� &¤ے �� در&%�%� زور د�� ��5 =-� ۔ 

� )�' �� !�ن �ہ�ں #,�ے ، �ہ ِا#ے "8@ #ے &��� ��=ے E� �! ہے ��,=
� )�' �� =N/�� " 0 �ے �ہ�ے �� ��د د�� ��5 ، "8-ے 01او�" ہ�Jے ۔ E� ں�"

"�ں ���وٹ ��  �ر �� رہ� =-� ۔  "���� )�ہ�� ہ�ں !Eے د7/¢ �5ا �ہ #,ے  ۔  
 

 ِا:ے >�fP �(��۔ 
 

�� ا�ٹ-� " روح �� )�'وں " 01او�0 �ے ہ/�ں ����� �ہ =/�م ا��0ا "�ں ، 
�ے اور "�E%�� �ے #�=@ #�=@ ���ں اور ُا�ہ�ں  *� )�رٹ "�ں ر�-�ں ۔ �ہ ٓاج �ے 2

� ��1ل �ہ�ں �ہ 01او�0 ِاس �ے #�=@ 5'�7ہ ز"��ہ �ے �2ے &,3 ہے ۔ J�� ہ/�ں
�ہ�ں !� رہ� =-� ۔ �ہ �%�ہ �ے �£�� ���� ہے !G �ے ��رے وہ ��ت ��=� ہے ، 

ُ#�� اور ا�,�رڈ ��و ، " "L¦ "�&*ہ وار 4/� ��=ے ہ�Jے ۔ 01او�0 �ے �ہ� ، 
" ۔  ُ#�� اور ر�,�رڈ ��و  

" روح �� )�' " !�Eے "�ں �ے ِاس #�Jٹ �� �ہ*ے ��� ُ),� ہ�ں ، 
� �� ر�@ #,�ے *Oا� �� )�' ہے !G �� ٓاپ ا��J�� ، ²Q2 ، اب ، رو���ا�� 1

�ے #�=@ ��=�و " )�'وں روح ��" �ہ #/8-�ے �ے �2ےاہ3 ہے �ہ ��Eے ہ�ں ۔ 
K�ر �� 2,-�  ��8� �ہ ہے ِا#ے در#����� ہے !� ُا�ہ�ں ر�,�رڈ ���� ہے ۔ 

ا�5 �ہ�ں رو�� !�Eے ِا#ے ُ#�� �� د�,-� ��5 =-� ، �?@ �-� �7"� �ہ ��=ے ہ�Jے ۔ 
ِا#ے ا=�ے �� 1�اب "�ں ا&�Eس =-� ِا#ے ر�,�رڈ "�ں ر�-�� ��2,� ٹ-�� ہے ۔ 

در#� K� ر �� ���8ے !��ے در#� K�ر �� ٓاپ ر�@ #,�ے ہ�ں اور �?@ اور 
ے �ہ د�ں !Eے دو��رہ ر�,�رڈ ��� ��5 ہ� �ہ�ں ۔ ا��ے ��1ت �� ُاس "�ں�#�

��( �	ں ر�� ��( رہ� ہے اور ٓاپ �ہ	ں ���Cے ۔l( و�ہ �ہ ہے �ہ ، روح ا�;�س

# ہے ۔��� )��l( ے �ے �2ے �ہ�ں �ہ�، 01او�0 �ے ہ/�ں ��� �ہ �ہ��� �Jس ٓارا  
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#ے �ہ ُاس �� &0ود ہ�ں ۔ ا�5 ٓاپ ا��ے ��1 ت �� ٓا�ے د��ے ہ�ں ، !� ٓاپ ِا
ا��ے ٓاپ ��=ے ہ�ں ، ِا#ے ُاس "�ں ٹ¿,�ے د��8ے !� ر�,�رڈ ��� ��5 ہے اور 

� �� رہے ہ�ں اورُاس �� &S0�� 0 �� رہے ہ�ں ۔ Jس ٓارا��� �ا��ے ٓاپ � �ٓاپ �
#�2�ں #ے "�ں �?@ 2�5�ں �� د�,@ ُ),� ہ�ں ِا#ے #*8-�=ے ! ��ہ� ر�-�� ہے 

=ے ہ�Jے ، اور )�'وں �� ا��ے  *� )�رٹ "�ں ِان )�'وں #ے 5'رہ�Jے ، 
ا#�N/�ل ��=ے ہ�Jے !�ہ�ں وہ #*8-� #,�ے ہ�ں ِاس "�*� �ے �2ے !�ُان �ے 

روح �� " وہ ����دK S�ر ��ِا#ے ���ن ���ے �ے �2ے�2ے ِاس �� "�*� ہے ۔ 
وہ �� ��ف ا��ے ٓاپ �� �Wور �ہ�?� �� ا#�N/�ل �ہ�ں ��=ے ہ�ں ۔ " )�'وں 

� ���ے ہ�ں ۔ رہے ہ�ں 01او�0 �ے �2ے #�� �-  
 

�ے ��رے "�ں اس  !Eے01او��0ہ ا�� ا)-� )�' �7"� ���ے �ے �2ے !Oہ 
�ہ ان "�ے  �"��� ،  01او��0ہ ہے !� . =��8ے "�ں "��ے #�=@ ��� #*�9 ��� ہے

�ے �2ے  +� #/8-�ے ہ�ں �ہ وہ �?@ ��ہ �� #,ے ، ا#ے "8@ #ے �ہ�ں "� رہ� 
5/�ن ��=ے ہ�ں �ہ ہ3 �ہ اس  "8-ے ��ف ا�� )-�ٹ� #� �ہ  +� ہے �ہ ہ3." ہے

� �Kف #ے ہ� رہ� �?@ ��ہ �� #,�ے ہ�ں 01او��0ے � . '�( �E� ²Q2 �� زور
�-= ��! 

"�ں !��� !�=� ہے وہ " روح �� ��=�ں""�ں �?@ و�� ہے �ہ ہ/�رے ��1ت �� 
، ا�� دو#�ے  01او�0"8-ے "N*�م �ہ ��2,�  *� ہے ہ/�رے �2ے . �F�L �ہ�ں ہے

"��ے #�=@ �ہ ��� !�  01او�0." روح �� ��ت"� �� =���F ہے �� ان �ٹ �ے �£�
ہ/�رے �2ے "  +�"�ہ ."  +� ہے"رہ� ہے �ے ��رے "�ں �Kح �Kح �ے #*�9 

�ہ ." روح �� ��ت"#�)�ے ہ�ں �ہ ہ3 ا�� دو#�ے �ے �£�� =���F �� #,�� ہے 
روح �� "�ے �2ے ہ/�ں اس "�ں ا��ے ��1ت �� ر#�� !��ے �ے �2ے ہے "  +�"
� ، اور �7دPython  Sا�� #��O¢ ��ت �ہ ہے �ہ ، �ہ =,�� ہے ، "  +�." "�=�ں��

روح ا2%0س ر�« �� =¤��� اور اس . 07ہ 4�رت "�ں "�!�د �ہ�ں �� #,�ے ہ�ں
ا�ہ�ں �ے اس . اس �ے ہ/�رS "0د �� �Wورت �ہ�ں ہے. �ے اس ���ٹ�« ا)-� ہے

ہ�ں �ے �� ��&�� ا�. ���ٹ�« �� ہ/�رS  *���ں �� ا��ح �� �Wورت �ہ�ں
�ہ� و!ہ ہے �ہ ہ3 )�'�ں 2,-�ے �4¢ �ے K�ر �� ا�ہ�ں �ے �ہ�ں ! ر�-�� ہے

اور ر�,�رڈ "0د ، اور . "د�,-� اور #�� رہے ہ�ں اورز��دہ رہ� ہے �Wورت ہے
ا�� "�ں ، "�ں ¶#��� اس �Kح ہے اور ہ3 �ے اس �ے رب "�ں ." ر�,�رڈ #¢ 2�

� ا� -ہ3 #3 . ¶رام �� #,�ے ہ�ںJ�� د�ہ�ں ا�5 ہ3 دے �ہ #� ہ/�ں 1 ¢=�� �*  �
�� ہ0ا�� ��  01او���0ر��ر�ٹ  *� )�رٹ �ے K�ر ��  5cleanly'ر !��ے �ے 

 .�Kف #ے �F�L ر��رٹ �ہ�ں �� #,�ے ہ�ں
 01او�0 �ے �ہ� ، 

 "�� �8�2ے اور ُا�ہ�ں  *� )�رٹ "�ں ر�-�ے ۔ " روح �� )�'وں " 
 
 " ,�رڈ ��8ے ، ُ#��ے ، ر�,�رڈ ���8ے ۔ُ#��ے ، ر�,�رڈ ���8ے ، ُ#��ے ، ر�" 
 

 " =�!ہ د��8ے "" 
 

 ِاس �Kح  �رS  �"����دارS ٓا #,�� ہے ۔ 
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)�رٹ ، )�رٹ ، )�رٹ ، "    

50� �ے در�� �ے ��?ے ہ/�ں ز�
ِا#� =¤��� �� ر�-�� ہے !�Eے �E� ع 

� �� �-���8 ہے ۔ 01او�0 د��ار J�?ہ� ُاو���
وہ ِا#ے ا�� ا82-¢ �� ٓا7,�رہ ��=� ہے ۔ 

��0ا ���ے وا2ے �� �Kح �-���8 ہے 
۔ ں اہ�ے ا���1م �� ا�ٹ-� ر�-�� ہے!Eے ہ/�

�ہ ا82-�و وا2ے ٹ,ڑےدر�� #ے "+�*( 
�ہ &,3 �� =ے ہ�ں ۔ ا7+�ص �ے �2ے ٓا

=-�ڑا �ہ�ں =-�ڑا  &,3 ، ����ن �� ����ن ،
!G �ے ��رے ����J وہ�ں ٓا=ے ہ�ں، 

� ہے �ہ ��Eے روح ا2%0 س #,-�=� =�-,#
� ��=� ہے ۔ J�/ہے اور راہ� 

2�گ ا��ے &��� 07ہ ٹ,ڑوں �� 
��2ے ہ�ں اور ِا�ہ�ں ��ر��ر�ٹ  *� )�رٹ �� 

�ہ�  �O2=ے ہ�ں ۔ "0��E  *� )�رٹ #ے ��ہ�
� =¤����ں ٓا=� ہ�ں !� �ڑS د��ار #ے #

 ہ�ں ۔ 
 

 S۔ "��ے  2001،  18 �ور
 ر�,�رڈ #ے ۔ 

 
ا��� ��س �� ���=ے ہ�Jے �ہ "�ں !��ل ا�� "��� ��  �ر �� رہ� =-� 

�� &��� �� رہ� =-� ۔ " ا�(" دے �5 ����,ہ ا�� 2�Kِ� 4*3 " ڈS" وہ ُا�ہ�ں 
#ے �-� ا�� #�ال ��)-� L"(@8"  ��5¦ ِا#ے &��� ���ے �ے �2ے �ہ�ں (

���ں ہ/�ں رو&��� =QLے �� =¤��� �ے K�ر ��  �ر "  اور "�ں ُاٹ@ ��ٹ-� �ہ ،
" ���� ہے ؟  

 
!� ��رS ُد��� #ے  " روح �� #� )�'�ں " !�اب �ہ ہے ����,ہ 

ز�50� �ے در�� #ے ٓا=� ہ�ں =¤����ں ہ�ں اور �ڑS =¤����ں ، !� �ڑS د��ار 
ا�0ر =¤���وں �ے #�=@ ہے اور 01او�0 �ے ہ/��ہ ُ"8-ے ����J ا��ے �� ہ�ں ۔ 

"�ں ِا#ے ا�� ��&�Q½� !�ل ِاس �� =¤��� �ے K�ر �� د�,-�ے �ے �2ے �ہ� ۔ 
 �J�� "�,� #ے ��ہ� ��=� ہے ۔ !��� ز��د ہ �ا��ے آُ � �ں !�ُ),� ہ �� �ے ���ہ

�)�� 7+� !���� ہے �ہ �ہ�ں =¤��وں "�ں وا!� ا2�!�د ہے ، ِا#ے ِاس �Kح #
01او�0 ُ"8-ے ��� رہ� ہے �ہ �ہ "8-ے �ہ� #�  �� �WورS درِد دل �ہ�� ہے ۔ 

دور ر�-�� ہے ۔ #ے   
�5� !� !��ل �ے " روح �� =¤��� " ِاس �1ص  Sے و#�*ہ د� "

S,ہ " ڈ��ل ���/N�#ے اJ�د��ے ہ �� �ا�� 7+� ����م ہ� رہ� ہے ، ِاس و!ہ �
 ��A �� دہ �ہ���¢ =¤��� 
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 �� G!��/ہ �ر ��� !�=� ہے !�وں" ہ  '�( ��ہ ا�� �� =¤��� ہے ۔ " روح �
7+� �� =¤��� ����م ہ� رہ� ہے ، "E" 0��E*ے �� #�� �¢ رہ� ہے ، !� 

ا،س "�N"*ے "��� وار��1ے �� 5� ہ�=� ہے ۔ ِاس �2ے ���ں ہ/�ں "+�*( 
�� =¤��� �ے K�ر ��  �ر ���� ہے ۔ " روح �� )�' " "�ں   

 

:�� ، "+�*( "��� وار ��1ے �/��ے �ے K�ر   
 

�ہ �5وٹ �� 5� ہ�=� ہے ا��  �O-*ے ہ�Jے "�دے �� ��A ��=ے 
� =¤��� �� 5� ہ�=� ہے ۔ ہ�Jے ۔ � »�! �� !�« "�ں !���ے �� �L��� ہ�

 �� '�( �E� �� ا�� 7+� ا��� ہJ�� ، �-= ���ہ ���د ہ �L=0 ا��E" �/," ہ�ں�
� ُد2ہ¢ �ے ",/� ا=�Lد �ے �2ے  �ہ�ں �� رہ� =-� �� ��م �ہ�ں ���� F�E" ۔ �ہ �-=

 ���Qت 5� ہ�=� ہے ا�� "L�E,3 �0ن �ے K�ر �� ۔ ا�� 7+�  *� )�رٹ �
� ا��ح �ے �ہ ہ��ے �� #�� �¢ #,�� ہے ۔ � F�E" �! د��� ہے �-��� 

"�ں #�2�ں #ے ۔ "01ا �� ا��ح �� رد ���� =-���غ "�ں ا�� ��5ہ ، 
ہ�ں ، !� ا)-� !�ن �ہ?�ن ر�-�ے ہ�ں اور ور�ہ ، )�Î و "�L�E�ں �� د�,@ ُ),� 

ہ� �/��ے "�ں 1�د �S0�E �� ُ�,�ر 01ا �� ا��ح �� ��� ا�0از ��=� ہے ۔ 
 ٓا#��� #ے د�,-� !� #,�� ہے ۔ 

 
E" 3=,�� ا�� اہ �ہ ہے !*� " '�( ��ے #�=@ ��=�و ��=� ہے " روح �

� او ر �� #/8-� �ے #�=@ ��=� و/� �روح ا2%0س ��=� ہے ۔ ���-�ن  ، !� 3*4 �
 0�E� �� ت �ے &¤ے �ے #�=@ �-�*�ے�L���= ں اور�=�ظ "�ں اور ����Q2ا ��

 ( Ç��#)۔ ���-�ن �J5ہ�ا ®*N�" ے ہ�ں ۔ �%�¢ ���8ے اور �ڑه�ے : ���-�ن �ے=��
  ���" �روح �� " ہ��ے "�ں "'�0 #/8@ �� &¤ہ !� �ہ ہ/�رے ذہ��ں "�ں �

�ے �2ے ٓا=� ہے ۔  �� ���وS ���ے" )�'وں   
 

�� ر�,�رڈ "�ں ر�-�ے ۔ " رو ح �� )�'وں"  /(وع �(�ے �ے �	ے ،
 �ا�5 ٓاپ �ے ��س �/¿��ٹ� ہے =�ِاس "�ں ِاس "N*�"�ت �� ر�-�ے =��ہ ِاس �

� ر�-�-� �� ¼ �� �� �%� �ے ۔ =�ش �� !� #,ے ۔ ِاس �  
 

��ے !� ٓاپ ِان =¤�رات �� #/8@ ��2ے ہ�ں !�ہ�ں ٓاپ اا�� "�=�ہ 
2�5�ں �ے "N*�"�ت �ے ذر�Nے #ے �ڑه #,�ے ہ�ں اور �,�Eں )�'وں �� ۔ 

� )�' �ے �2ے 01او�0 �� =�ش �� رہے =-ے E� ٓا�1 ُ"8-ے ����� ہے �ہ وہ
 ���ر ا��� "N*�"�ت �� �ڑه�ے ہ�Jے ُا#ے !���ے �ے �2ے !� 01او�0 �ہ*ے ہ

� ُا�ہ�ں �Wورت ہے ۔ � G! او�0 �ے �ہ� �ہ ��د ر�-�ے 01ٓا7,�رہ �� ُ),� ہے
ہے ۔  ��م ر�,�رڈ �� ر�-�� ا�� ُ"�,�  
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