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 د����ہ 
 

ِاس N.�ٹ� �-�ب 
	� ��ا�� �ے N.ٹ/�رہ K�L$ ���ے اور دو��وں �� 
U ��<�ں �ے زا+& Rہ�R �� Sز R ہ-*�V �� ےWL ے	ہ����ف ���ے �ے 

�/Nُ �� �� Y� �� U���Z��� $A+�R اور S[V  ت���\� ]ہے ۔ �^/ڑوں ٹ
� �� Nُ/� ہے۔ ��a ��ل _A$ ہ�2را �@ �ے � b��
 c	�ُ وِن�R ہ�ں اور� ��

ں � Ue/�ٹ�6 
.� ، ��س ��fر�/U �ے ِان ٹ� cا� �� ،U	Vٹ� ، ڈوR ڑاR
�$ �� اور RہS ز��دہ ردوR&ل �ے R�& ِا�/� � �� cں  �1000ے ا�����

&ں ۔ ہ� j+�* ��ٹ� ہے ، �-�ب �ے �kر R 6ن ہ�2ر�ر و<�� ٹ�رو�
 Cاور ا��ن �� ��ں۔ وہ ٓاٹ ،c��6 اور ��ران ، �R �� ن�ارارات ٹ�رو�
 � ��م ���ے وا<� �� cں ا�� ���
 l��� �ًA���
ں اور � �W� ہ �ے��


.�۔ وU�f �ے ا�^ے cRُ ا�ٹ�ر �.�<^ے اور �oNے�ے ذر��ہ ��وو �ں 
2^�6 �ں �/.� ُاٹ� �� ہ�2را ��م *�وع �� ۔ � cُاس �� �^�ٹ�6 ��<ٹ <

 رہ� ہے ۔ 
ڈ 
�ر +�V تfے راہ^�2+� ��اہb ��ر��ر6 ڈ+�2 �ے ہ� ا�c ٓارٹ/$ �ے <

 ���ے �ے ُ*/� �Vار ہں۔
 �a� �^�ٹ� ، ا��ن،ا�^ے ُہ^� �� �]�ح �� ��ہ� ہ��ے �ے �kر �� اR ہ�2را

 �e.N+� �ہ� ���� ��ر6 ر�.-� ہے۔ 
ےا�V ٓاپ ���& �u�ں �Nہ-ے ہں 
� راvRہ ���:  

 
1-99: 75 cents each 

100 or >: 65 cents each 
Community Christian 

Ministries 
            PO Box 9754 
Moscow, ID 83843-0180 
Phone and Fax: (208) 883-0997 

E-mail: ccm@moscow.com 
On the web: www.ccmbooks.org 

 cے ا�� U��� �^�ں اN.ے ��0� �ے ��
�N Cہ-ے ہں ، �ہ ���� �� ��ا�V ٓاپ �� 
ڈا<� �ں د�-�ب ہں 50۔3  

(1-800-488-2034 or canorder@moscow.com). 
ہ ذ�$ ز���Rں �ں 
��2ہ �� �� Nُ/� ہے۔ ِاس ا*�SF �� �^&ر�  

Afrikaans, Armenian, Albanian, 
Chinese-simplified, Chinese-traditional, Korean,Protuguese, 

Russian, Spanish, Telegu, Urdu 
ا�V ٓاپ �Nہ-ے ہں �� ��� �� ���-ے ہں �� ِاس ا*�SF �� ��� اور 

ے۔ ز�Rن �ں 
��2ہ ���� �Nہے ، 
� �ہu����R �ے�^�ٹ��� �ے راvRہ �  
Contact: Community Christian 

Ministries 
 

Scripture taken from the HOLY BIBLE, NEW INTERNATIONAL 
VERSION (North American Edition). Copyright© 1973, 1978, 1984 

by International Bible Society. Used by permission of Zondervan 
Publishing House. 

 
 

 
 
 
 

۔�3 �ے ٓازاد ہ��� ہے ۔۔۔۔۔۔

۔10ف ����۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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Heatherw
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Heatherw
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۔24	��ت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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۔�30ظ R^-� ہے؟۔۔۔۔۔۔۔

۔32۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔34ے �� ��ال و ��اب۔۔۔

۔39۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ���F ا�/$ �b ، '�ش ٓا�&�& ، 
ں �fے �ے � Sا��* C
�ے ��


���´ ہ�۔  �� 
\�م �" � ��ا�� �ے ٓازاد ہ��ے
	"ے 

�ے ا�- ��ق �� ر�.-� ہ�ں ۔ 
ں ِاس WLے �� � �V&ز� �^�� ا

W&�· �ے ا�?�  �\R ں� @� �.

ں 
.� ۔ �ں ا�c *() �ے 'oف 
� �&و �ہ& �ں 
.�  اور ِاس �kح 
 cے ا�.u�ُ ے�� �.
 �-/� ��
 �kر �� fزم 
.�۔ R& ��ا�� �� د�� 

� ۔ V ڑه��\�م ��ے '�و�& �ے 
\�م �� �ڑه� �ں �ے ٓاپ �ے � �� 
^�ہ �ے<ے �u�ُم 
.� ۔ ��ے ٓاپ 

ں �ے ا�^ے دل �ں ِاس �ے � �
& �� �ہ ہ� �ں ُاس *() �ے 

��Rٹ^ے �ے <ے ۔ </� ے ِاس �Rرے 
ں �ے R$ '&او�& �ے ��س �aV ۔ 

u�ُ.ے ُاس *() �ے 'oف 
ا�� �ے u�ُ.ے �Rہ� �/�<^ے �ں 

 ُاس �ے � SA ���ے �ے <ے 
� رہ� ہے ۔ 

 ا�^ے ��uت دہ^&ہ �� ���^& R^^ے 
A
 �V&ے وا<ے س *��&ار ، ز���� $�&

ے ٓاپ �� ُ*/� �Vار ہ�ں ۔ 
ں ا�^ے آٓپ �� �-��رف ��وا�� �Nہ-� 

� ڈ��ڈ ہ�ں ، ا�ڈ�� �ے �� ^¸��
 6�R �� ) ¹^^ٹ�� ]* $eڈ���

.ے ٓاپ �� د�Fوں �� ®�ورت 
ا ��ے V^�ہ�ں �� ز��دہ �ے ز��دہ 


�و ���ے اور ا�^� ا�/�ر �R ور
º ر ���ع ��6 �&د ��ے او��

 @	K �^�
ے ہ�+ے u�ُ.ے ا��
 _�R $R^�+ے ۔ 

 6�\�م ��� ٓاپ �� V �oم �ں �ے <
S��R �R ہے اور ��6 د�F ہے �ہ 

ں ہ� ۔ � �V&روں �� ز��� SہR

ٹ� R �� پ

ا�ڈ�� ۔ 
 

Jimwilson 
  ہ� �kح �� 
	� ��ا�� اور _ہ� اور W0ہ اور *�ر و$0ُ 


b �ے دور �� ُ Sاور �V&R+� ہ� _�R �� b& '�اہ� �2
 SA � ے� b
ں۔اور � SA �ے N	�۔ ��ے ��º �ے ُ+��

� �A*�' �� ے ٓاپ^�� ���^& '&ا �� �� اور ہ�2رے وا�vے ا
۔ )  2: 5۔   31:  4ا%��ں۔ ( ��ر �� �ے ُ_��Rن ��۔   


�2م 
	� ��ا�� �ے N.ٹ/�رہ K�L$ ���ے  bں ہہ�2ر�AF 6رت �
 ���� SN ت�R ��ں د<¸��e ر�.-ے ہں ۔ ِاس �ے �ہ	ے �ہ ہb  ِاس �
*�وع ���ں �ہ ��ے اور ��ں ِا�ے �� ا��uم د�� ���� ہے ، ِاس �� 

دو ٹ�> ہے �ہ ِاس �	�	ے �ں ہ�2ر6 
�2م ���Lت ا��� ہ�  ادرا> ����
�۔  ا�^ے 
�2م ا�2Fل � �� @	K �k�' 6ے ���ع �ے ہ�2ر��� �Nہے �

�و��ر R^^� ہے۔ �ں ، ہ2ں '&او�& �ے � 
 @	v� �� ے ��م� U� �.

�ن �' cں ، �ہ�ں ا���ا�ے Fہ& ���ہ �ُ

ٹ�ں ���ور ���� 
.� ۔ ُاس �� ��م ����� 
.� اور R ے '�و�& او ر^�ُا�ے ا
ں ���� 
.�۔ </� ُاس �� � c	�ُ ے ��� دو��ے� $�ے ��
C ا��ا+

ٹے �� aVے۔ R ں ُاس �ے دو��ں
.�اور اV	ے دس ��<�ں � �/Nُ �� &و��'
ٹ�ں �� N^& ٓاراء R ہ�R �� ے ُ���ال^�ُاس �ے ِاس �Rرے �Lل ہ� �ں ا

 د�ں ۔ 
ے ز��دہ د<�� ہ�ں ِاس <ے �ں 
2ہ�ر ے �A@ �"  13:  1روت 

�ے 'oف Rڑه� ہ�ا ہے� C
وہ �ہ اk�Lہ ���ے �ے !" �ہ '&او�& �� ہ�
 ����	ہ �ں ��از�ہ �� رہ� 
.� �ہ ��ن ز��دہ 
	� ہ��ے �� L· ر�.-� 
.�۔ 

ں  21۔  20:  1اور روت � " : ����� �� Cu�ُ ُاس �ے ُان �ے �ہ�
·	v� ے ہ _�دِر
	(� �ے  �ہں R	/ہ ��رہ �ہ� ِاس < Sہ��� C
�ے ���

 U�� ��f۔ .� �>�' �� Cu�ُ &اور '&او� �aV 6ر�� 6�.R ںY ٓا�� ہے۔ ��
�ں u�ُ.ے ����� �ہ-� ہ�؟�f�L/ہ '&او�& ��ے 'oف �&�F ہ�ا � b
ُ

"اور _�دِر �v	· �ے u�ُ.ے ُد�C د��۔  
ُاس �� 
	� ��ا�� '&ا �� �kف 
.� ۔ �ہ '&ا 
.� �U �ے ُاس 

ٹ�ں �� <ے <� �ے '�و�& R ے ُاس �ے� U� �.

.� ، �ہ '&ا  ��� <ے <

.�، اور وہ ُاس �ے ِا�ے ُاس �ے 'oف _�Aہ �ں ر�.� ۔ ِان 
� ٓا��ت 

	� ��ا�� �ے <ے ��اب دہ  �^�
Aہ ُاس �ے '&او�& �� ا�� l���ں �

 ٹ.ہ�ا��۔
 

ٓاج  ِاس �kح �ے RہS �ے <�گ ہں ۔ �ہ �Kف وہ 
	� ہں ، وہ 
�ے �ے <v´ ا�&وز ہ�
ے ہں ۔ وہ ��� �kح ِاس �� ���^& ہں ، 
	� ہ�

�2ہ د�-ے ہں ۔ وہ �ہں ���-ے 
.ے �ہ �� ���� ہے ا�V وہ > ��اور وہ ِاس 

ے ہں ، ُا�ہں ز�& ہ رہ^ے �ے ��W& �� �ہں ر�.^� ��ِاس �ے N.ٹ/�رہ 


ے ہں ۔ �� &^�� �^^R �	

.� ۔ وہ    
 

 اR-&ا+� ا�ڈ�]� �ے '�vط
u�ُ.ے ٓاپ 
ے '&او�&> 

ں ٓاپ ��
�ڑه^ے  ��
u�ُ.ے وا_�

®�ورت 
ِاس V^�ہ �

R& ��ا�� �
� SA �ہں 

� � ے��
�� ٓا پ �� V
ہ �kر+�Fد
V ے^�اور ا
�ے �ہ� �ہ ہ
ے �&و�ہ>
��س �V ُا�
ا�^ے V.ٹ^�
'&او�& �ے 
�� &R 6��
�&د �� اور
�6 �&د �� 
ں وا_�� �
�ے <ے ِا

\�م �ے <� 
Rہ� �Lل، �
ہ�ں۔ �ں �
�ٹ�Z ڈ��ڈ 

۔ u�ُ) �^ٹ�
ہے 
��ہ '&

Vہ ��ے آا�
���ے �ں 
�و6 � ��
 ُاٹ.��ے �ے
'&ا �ے �

ں � �V&ز�
 �ہ دو��ے 

 
ں ٓا� º�� 
ٹ��� ڈ��ڈN 
&ر ٓا�Rد ، L 
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ں ِاس �kح �� �ں ہb ہb ُد�� ��ے <��Vں �� ���-ے ہں ، اور �	

ِاس _�b �ے <��Vں ��ن ���-ے ہں ۔ ِاس �� *^�'R ���� SہS ٓا��ن ہے 

	� ہ�
� ہے ۔ ٓاپ ِا�ے ٓا�/.�ں �ں، اور Nہ�ے �� </�وں  �+�� @�

ں د�/C �/-ے ہں ۔ �ہ�ں 
c �ہ ا�V *() ����ان ہے۔ ٓاپ ِا�ے ُان �
، ٓاپ ِا�ے د�/C �/-ے ہں �@ و ہ ُ��/�ا �ے �^ہ �ں د�/C �/-ے ہں 

رہے �� ہ^U رہےہ�
ے ہں ۔ وہ 
	� ہں اور ٓاپ ِا�ے د�/C �/-ے ہں ۔ 
ٓاپ ِا�ے ُان �� ٓاوازوں �ے <ہuہ �ں د�/C �/-ے ہں ۔ ٓاپ ِا�ے ُ�� 

�/-ے ہں �@ وہ ا�u-Lج �� 
ے ہں �ہ وہ 
	� �ہں ہں ۔ 
	� ��ا�� ہ� 
� �� ���� ، اور��ا�N ے وا<� ہے۔��� S  

 
�S ، �ہ�ں �Lں ۔ درں ����� �ے oFوہ 
	� <�گ ہ� $A+�R ہ�ں�


	� ٓاد�� 
.�۔ '&او�& �ے ُا�ے  cہ ا����� ، ��Rہb� S ہں ۔ �?�ل �ے �kر 
$ �ے �Rرے ��راض ہ��ے �� L· ر�.-� ہے ؟" �ہ� ، R ِاس �
ُ �� "  

اض ہ�ں �ہ �ں �ہ�ں 
c ��ر" ُاس �ے �ہ� ، " �ں ر�.-� ہ�ں" 
۔ ) 9:  ����4ہ " ( ���� �Nہ-� ہ�ں۔  

ں ��راض  ُاس �ے ���N �ہ وہ ا�^ے W0ے �� L· ر�.-� 
.� ۔�
ہ��� �Nہ-� ہ�ں ۔ '&او�& ، ُ
�V�> bں �� ���ف ���ے �ے <ے 0	¾ ہ� ۔ �ں 

 �ہں �Nہ-� �ہ 
� <��Vں �� R¸�+ے ۔ 
��ں ر�.^ے �ے <v´ ا�&وز N فo' ں �ے�V�> گ دو��ے�>


ے ہں۔ </� ہ�2را ���2ن ہb �ے ��ر6 
	� ��ا�� �� '-b ���ے ، ہ�

� ہے ۔ �ہ�ں ��ال ہے �� �®��
� ا�c : اور �� م دل �R_�ار ر�.^ے �� �

ں 
	� ہ��� اور �ہ��Rن ، 
�س �.��ے واf ، ��م دل ہ��� �2/� � S_ہ� و
ہے ؟ �ہ �@ ا�&رو�� رو�ے ہں ۔ ��م د<� ، 
���´ �ے ا�A-Fر �ے ، 


� ہ� ۔ 
	� ��ا�� R.� ا�&ر ہں ۔ </� ا�&رون �ں ���� o-A� �� م دل
 دو %�ق ، 
�د�&6 رو�ے ر�.^� �2/� �ہں ہے ۔ 

 
��<U �ہ-� ہے �ہ ��ر6 
	� ��ا�� �ے ٓازاد رہ� ، اور �ہ��Rن 

���R S^� ۔  bLاور ر 
 

 طوطخ ےس نش6ڈ6ا 6ئادتبا 
 

 
 
 

 '�ش ٓا�&�&، 
ے � o� �N�� Áم �ے <ے ُ*/��ہ ۔ �ں �

�ہ R& ��ا�� �� �-�ب �� ٓا پ �� دو�Rرہ 
ُ*/��ہ ادا ��و��� ۔ �$ �ں �/� ن �ں رہ^ے 
وا<ے �ے �	^ے U� �aV �ے �-�ب �ے <ے 

]&د ��  �	��.V ۔ وہ ��ا دو�Rرہ ُ*/��ہ ادا ��

*/�ر ہے اور �V*-ہ ��a ��ہ �ے �ں ُاس �� 
 �L®� ���� �� د�/Nُ C/� ہ�ں۔۔۔۔۔ 

 
 ُ*/��ہ ، 

 ِرچ۔ 
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 طوطخ ےس نش6ڈ6ا 6ئادتبا   
 

 
 

، fبِ  وا�^� ���F 
 &�ا ��م ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، �ں �	ٹ^���ہ� ُ�	c �ے _�

&6 ہ�ں ، _ cں ا�
ے  180'��ہ ��� S�&' دن
 bا�� *�اب ��*�ں اور درہ�F  ،ہ�+ے ، روزا�ہ

 �Rہb ���ے وا<�ں �� ہ&ا�S �ے <ے ۔ 
�وں �ں �ے ٓاپ N 6ں �ے رد�Lل ہ� �ں َ�

� اور ِا�ے ُ']c �ے �-�R¸ے �� � $K�L
 �������ے �ے R�& ، ِا�ے Rہ�k S_-�ر 

اور�Rو_S ِا�ے ا�^ے */�-ہ د��غ ، R&ن اور 
 روح �ے <ے ِا�ے �k_-�ر ����۔ 

�S2� 6 �� �ہں N.�ڑ
� اور اب � �.A� ہ�
��ہ�2ار ہے ۔ RہR SہS ��رے <�گ ا��N cہ-ے 
�ر��ہ ہ�
C ُا�ہں ِاس �ے R ںں ُا�ہ� �/ہں ، <

�� �ے �WLں �� د�-� ہ�ں ُا�ہں �¸� ��
 ��L-�ں �� د�.��ے �ے <ے۔ 

�Nچ �ے د%-� �ں �ے ��+� �ہں ���-� �ہ ٓاپ 
�� �-�R¸ہ �ہ�ں �ے ٓا�� ، ��ے وہ �ہ-ے ہں �ہ 

ُا�ہ�ں �ے �A.� �ہں د�/.� اور ِا�ے ِاس �ے 
�ہ	ے �ہں ر�.-ے 
.ے ۔ ٓاپ اور �ں ���-ے ہں 

�ے ٓا�� ۔ ِاس �ے  �ہ در��k Sر �� �ہ �ہ�ں
�6 ز�&�V اور رو�ے �� 
A&�$ �� د�� ۔۔۔۔ �

ں ا�^ے �oم �ے و�	ہ � �V&6 ز��'&او�& �
 SہR ےرو*^� اور ُا�& �� وا��f Uے �ے <

 S��R دے ۔ 
 

!'&او�& ٓا پ �� S��R دے اور ��ر6 ر�.ے    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

^ً� ���� ہے ۔ </� ِاس �ے �ہ	ے �ہ ��ہ '-b ِا�� <ے ، 
	� ��ا�� �� �
ہ� ، �ہ ���^� ®�ور6 ہے �ہ �ہ �� ہے ۔ اور �ہ �ہ �ہ �ہ�ں ہے ۔ �ہ 

 �/�ہ �kر �� ٓا��ن ہے �@ دو��ے <�گ 
	� ہ�
ے ہں ۔ <Z-� �^./د�
ِا�ے ا�^ے ٓاپ �ں د�/.^� ا
^� ٓا��ن �ہں ۔ �ہ ِا�� <ے ��a	ے �ے <ے 


���´ �� اCu2� �.N ر�.^� اہb ہے ۔  �� $A+�R 
 � V^�ہ ��زد ��
� ہے ۔ وہ �.�ٹ �R<-� ٓا+ں %�ض ��� cں �ہ ا���

ہے ،���2ے �ے �kر ��۔ اب �@ و ہ �ہ �.�ٹ �R<-� ہے ، �� وہ ��uم 
ہ��ے �� � ��س ��
� ہے �� �� وہ 
	(� �� � ��س ��
� ہے ؟ ��اب 
ہے ��uم ۔ �@ ہV b^�ہ �� 
ے ہں ، ہ�W_ bروار ہ��ے �� � ��س �� 

ہے ۔ اب ٓا+ں %�ض �� 
ے ہں �ہ ��� �ے  
ے ہں ۔ �ہ �K $/>�Rف
�R</$ �ہ� �� ٰ� �ے �Rرے �.�ٹ R-���اور ِا�ے ��رے _AWے �ں 

o د�� ۔ اب وہ �� � ��س ��
� ہے۔ ��uم ہ��� �� 
	� ��ا�� ؟.� 
_�Wروار ہ��� �ہ ہے �� ہb � ��س ��
ے ہں �@ ہV b^�ہ �� 
ے ہں ، 


ے ہں �@ دو��ے ہ�2رے اور 
	� ��ا�� وہ ہے ��ے ہb � ��س ��
 $2F دو��ے �ے ��� ´���
'oف V^�ہ �� 
ے ہں ۔ 
	� ��ا�� �� 

�� �kف ا*�رہ ��
� ہے ۔ ا�V ہb �ے 
�ہ� ٓا��6 ��زد �� 
.� ، ہ2ں 
_�Wروار ہ��ے �� � ��س ���� 
.� اور ���^� 
.� �ہ ہ2ں ا�^ے V^�ہ �ے 

 �.
۔ <ے اF-�اف ���� اور ِاس �ے Rے 
�	· ہ���   
/� �ہں ���/ہ ہb �ے �ہ ���� �ہ > ، �.
ہ2ں V^�ہ �� اF-�اف �ہں ���� 
 �	
� ���� ہے۔ </� ہb دو��وں �ے _�Wر �ے �Rرے �� ���� ہے ؟ �

�د �� ہ�
� ہے۔ '�اہ ^R �� ہ�^V ہ ��� اور �ے[�د ہ2^R �� ا����

�Wر6۔  �� ���L 


Aہ�� SہR ے ۔uہb ُاس �ے <ے ���  �ہ	ے 
�WرV 6^�ہ �� _�س �
 S��Lدر @� ، �.
دو��ے �ے 'oف 
	� ہ� �/-ے ہں �� ُاس �ے �ہ� 
 �	
 bرٹ �� ُ�^� ، اور اب ہ��ُاس �ے ا��� �ہں �ہ� 
.� ۔ ہb �ے �.�ٹ� ر
]/Y �ہں �� ��رت �ے <ے ا�-�Äر �� 
ے ہں �U �� وہ �� bں ۔ ہہ

�ں �ں 
	� ��اج V&ہ ز��R �^�ہ� رہں Vے ���/ہ وہ �/-� ۔ �� ہb ا
� �ے <ے ���رت '�اہ ہے ��ے ُاس �ے N ں �ہ-� �ہ وہ ُاس�A.� �ہ

 �ہں �� ؟
ہ �kر �� ، RہS �ے 
	� <�گ ِاس ا�/�ن �� 
�Wر �ہں �� �/-ے _�Z
ا


	� ہں ۔ �-^� ز��دہ 
	� ��ا�� �� 
�	· ہے ،  ���ہ وہ _��� V^�ہ�ں 
�
�� ہ��L ہ[ہے ۔ ا��ے *() �ے <ے  دو��ے *() �� _�Wر ہ2


	� ��ا�� �ے ٓازاد ہ��ے �� ��*Y ���� ، �ہ دو��ے *() �ے <ے 
 �^��� ��م �� _�س ���� ُان �ے <ے _��A_ $ِRل ہے، �-^� ز��دہ وہ ا�L


ے ہں ۔  �� $K�L ٹ/�رہ.N ا�� �ے�� �	
 �
 ذا
/� اV $K^�ہ �ے �Rرے �� ہے ؟ �ہ�ں RہS �ے 
	� <�گ ہں �^/� >

Lدر �
�و ��R ¾	0 ہ �ے	�F &R S^�ا�� �� ��
/@ ہ��ے وا<ے �ے و��

�و �R C

.� ۔ ِاس �kح ��ے ہb اF &R $K^�ا�� ���ے وا<ے �ے �� �V


ے ہں ۔  ��  
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 ·	�
�د V^�ہ �� ہے �� ��� �kح ٓاپ �ے ^R �� ا���� �	

ر�.-� ہے ۔ ِاس �� 
�	· ِاس �R ت �ے �ہں �ہ V^�ہ �-^� Rڑا ہے ، ِاس �� 
�د ِاس �� ہے �ہ �ہ �-^� _��@ ہے ۔ �?�ل �ے �kر �� ، اR C¸� �Vڑ6 ^R

ں اور د�� ہ/$ R& %�	� ا��ان ، ا�Fاق ، ا�$ ، ��<� �A2>�� �� ، ادر�
 bہ �/رو��2 ہ�
� ہے، ہ2ں �� ���� ہے ؟ ہb ِاس �Rرے �ڑه-ے ہں ، <

_�Wروار ہ��ے �� � ��س �ہں �� �ں Vے ۔ ہb ِاس �Rرے �ڑه-ے ہں ، 
�ا�� �� L �� ف�' Á � bے ۔ ہV ں ���ں
	(� �� � ��س �ہ bہ �/>

ں �� 
ے ، اور � ��س ���ں Vے ، </� ہ�u� bم ہ��ے �� � ��س �ہ
 �.

	� ہ��ے �� � ��س �ہں �� 
ے۔ ِاس �ے �Rو��د ، �ہ ا�V c^� ہ  bہ

 ��
.� ۔ ِاس �kح �ہ ِاس  ��S ِا�ے ��زد ��Lاور ��� �ے در ،
 �
ا� �Wر �ہں ��
� ہے �ہ �Rُا+� �-^� Rڑ6 
.� ، �ہ ِاس �� ا� �Wر ��


�	· ُان ہے �ہ دو��ا *() ��ے �-^ے _��@ ہے ۔ 
	� ��ا�� �� 
 <��Vں �ے ��
C ہے �� _���A ہں ۔ 

 
�Rپ ، ��+ں ، R.�+� ، : ��ن �A>�0 ُا�&وار ہں ؟ ��اب ��دہ ہے 


C رہ^ے وا<ے �� cں ، ا��	���ں ، R¸ے ، دو�S ، �ہR ، &ں ، '�و�Rہ^

C ��م ���ے وا<ے ، �� ، S 
S ر�.^ے وا<ے ، %�ر6 ��	�% ، �A��_ ،

�& �¸C دو��ے ر*-ہ&ار ، دادا دادN ، 6¸� ، اور ��رو�Rر6 ر%·، اور *�
 دو��ے ۔ 

 �ہ�ں RہS �ے <�گ ہں �� '&ا �ے 'oف 
	� ہں ۔ 
 

 �� �)	
ہb ا�^ے ذا
� %�ر6 راvRے �ے �Rہ� �Rُا+� �� ���@ 
 ���د ��� دو��ے �ے V^�ہ ^R �� ا���� �	
K�L$ �ہں �� 
ے ہں ۔ 

 U� ہے ، اور @��_ SہR ہے �� ہ�2رے �
� ہ�� C¸� ے�ے ہ�2ر ے <
 �^��_ Á � ں ہ��� ، ِا�ےہ� ۔ �ہ *��& N.�ٹ� ہ� �/-� ہے ۔ ِا�ے Rڑا �ہ

	� ہ�  ��ں ُاٹ.�
� ہے ؟ �ہں ؟ �� آٓپ ِاس Rوہ ُاس �ے ��ا �ہ��� ہے ۔ �

� ا�V وہ ا��� � �/د%�ہ ��
� ہے ؟ �5000/-ے ہں ؟ اN.� �ہں ، <  

	� ہ��ے �ے L· �� ر�.-ے ہں  ٓاپ *��& ��چ �/-ے ہں �ہ ٓاپ


	� ہ��ے �� L· �ہں د�-� ۔ �AFرت �ہ-� ہے �ہ  �� ��� $A+�R �/۔ <
 ��ر6 
	� ��ا�� �ے دور ہ��� ہے ۔ 

�0ر �ے د�/.-ے رہ� �ہ ��+� *() '&ا �ے %�$ �ے " 
 Cں ُد�� �وم �ہ رہ ��+ے ۔ ا��� �ہ ہ� �ہ ��+� �ڑو6 �ڑ �.�ٹ �� ُ
2ہ

 @A� ں ۔ دے اور ُاس �ے:  �AF12ا��ں ( �ے ا�?� <�گ ����> ہ� ��+
۔ )  15  

 
ں ۔ �ڑ .
�ن �� 
� ہے ��ے ا�V �ہ �ڑ R �� ا���� �	
�ہ�ں �ہ 

� ہے �� ز�ِ� ز�� ہ�
� ہے اور د�/.� �ہں �� �/-� ۔ N ��ا� cا�
/� �ہ�ں ِاس �� ����دR�_ �� �Vِ$ د�& �Vاہ� ہ� �/-� ہے ، ��ے >


� ہے ۔ �@ �ہ	�و ں �� ُاٹ.�� ���  
�S �ہ ٓاپ �ڑوں �� �ہں �L ں ۔ �ہ��ں �� 
ے ہN 6ڑ�ں دو���

   د�/C �/-ے ِاس �� �ہ �v	@ �ہں �ہ وہ �ہ�ں �ہں ہں ۔ 

 طوطخ ےس نش6ڈ6ا 6ئادتبا 
 

 
 

�Nچ �ے د%-� �ں �ے ��+� �ہں ���-� �ہ ٓاپ 
�� �-�R¸ہ �ہ�ں �ے ٓا�� ، ��ے وہ �ہ-ے ہں �ہ 

اور ِا�ے ِاس �ے  ُا�ہ�ں �ے �A.� �ہں د�/.�
�ہ	ے �ہں ر�.-ے 
.ے ۔ ٓاپ اور �ں ���-ے ہں 

�ہ در��k Sر �� �ہ �ہ�ں �ے ٓا�� ۔ ِاس �ے 
�6 ز�&�V اور رو�ے �� 
A&�$ �� د�� ۔۔۔۔ �

ں ا�^ے �oم �ے و�	ہ � �V&6 ز��'&او�& �
 SہR ےرو*^� اور ُا�& �� وا��f Uے �ے <

 S��R دے ۔ 
 

!ے اور ��ر6 ر�.ے '&او�& ٓا پ �� S��R د   
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 طوطخ ےس نش6ڈ6ا 6ئادتبا 
 

 
 

 ،b� رے��  
�ے " �ے ٓا'� �� �-�R¸ہ  �1993ں �ے �

�ڑه� ۔ �ہ " 
	� ��ا�� �ے ٓازاد ہ��� ہے  ��
�ے '&او�& �� ���@ �ے ا�c ا��oب �ے �


.� �U �ے u�ُ.ے اے�� � ��س ��ا�� �ہ 
u�ُ.ے ا�^� ز�&�V دو�Rرہ *�وع ���� �Nہے 

�ہ	ے u�ُ.ے ا�^ے '�و�& �� ���ف ����  �/>
�ہ	ے ہ� ( ہے  bق ��%-ہ  10ہok ے� $A_ ل��

 S^�> ر�R ر�R ے  ُا�ےہں اور �ہ�ں ��ے <
اور �ہ�ں ) ���ے �ے <ے��+� دن �� ��ہ �ہں 

R Sا دو��� @W^� bا ہ�� ، �.
 �. ) b14ہ 
��<�ں �ے �e¸R �ے دو�S ہں ُاس �ے 

 ٰ�	Fا SہR ے.u�ُ @� ے	ہ�0&ار6 ���ے �ے 

�_� K�L$ ���ے �� ��_o� j اور ا�ڈ�� ٓاف 
��+^U �ے <ے ����ڈ�b �ے دار<(o%ہ ���� 
.�۔ 
ں �ے �-�R¸ے �� �ڑه� اور دو�Rر ہ �ڑه� اور �

�ت �� �0 <@ �ہL ·2F �^�ٓا�/� �ہ �ہ  ا
�ے <ے اس 
	� ��ا�� �� � ��س ���� �

�ے <aے �� ���ع �� �، �.
�_�%��ہ R �^-�

�2م  �� �V&ز� �^�ا�k �.Nح ���-� 
.� اور ا

2�ں �� ا��� �/.-ے ہ�+ے ���� �� وہ �

� ہے۔ �ں �ے '&او�& �ے ِاس V^�ہ �ے �./�
ٓازاد ہ��ے �ے <ے د�F *�وع �� ۔ �ہ�ں ��+� 

���¸.^ے وا<ے �ہں 
.ے �^ہں �ں ر�C ٓا��� 
 �� º�/Sء �@ �ں �ے 
�Rہ �� اور ��

  �/> �� $K�L ��ا�^ے ��uت دہ^&ہ �ے �kر 
�ت �� � ��س �� اور �ے RہS ز��دہ ���ں 

 �� �Fاور د �� �Fں �ے د*�د���� �� �ہ �
اور �ں �ے � ��س �� �ہ �ں ا�c %�ق 

�ہ SہR ��رہ� ہ�ں ۔ ا� �R SW)* اور �.
	ے 
 �V&6 ز��اب u�ُ.ے ��د ہے �ہ ا��ے <�گ �
�ے دل �ں �ہں � S*ہ ��د دا� �/ں ہں <�

 S*2*2ہے �ہ ��د دا  �Rا�R4  cا� &^��� ��
 �	
�S ہے ۔ �ں '�ش 
.� اور �ں �L c['

��ا�� �ے 'oف '&او�& �ے ِاس ہ-.� ر �� 
 ر�.-ے ہ�+ے '�ش 
.� ۔ 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 @	v� ے ۔ وہ �ہ ہ� ِاس �� �ہV ںہے �ہ ٓاپ ُا�ہں �A.� �ہں د�/.
-� ہں ، اور وہ �ڑ�ں �ہں رہ-ں ۔ �2/^ہ �k ر �� وہ �'�را> �ے 


�	· �ڑ �ے  Sاِہ را��R �� U� ہے �
&ا ہ�� �� $.��.�ٹ �/	-� ہں ۔ 
 �&ا �� رہ� ہ�
� ہے ۔ �@ �� �ڑ�ں ہ2ں �@ �ہ�
C ہ�
� ہے وہ ِا�ے ��

&ا �� ے �V۔ �� 
� ہں ۔ ا�V �ہ� $.� �	
�ں 
	� �ڑ ہے ، �ہ   
 

۔ ا��� �ہ ہ� �ہ ��+� �ڑو6 �ڑ �.�ٹ �� �ہ� ہے �� �ہ ٓا�S �ہہ رہ� ہے ۔ 

2ہں ُد�C دے اور ُاس �ے �A@ �ے ا�?� <�گ ����> ہ� ��+ں ، ��/� ُ

 �	
ں � ��	� �.A� ٓاپ �ے �ں ۔ �^R <���v	@ ہے �ہ RہS �ے <�> ��
ں و�j ٓاگ �� ���^& ��ا�� �� د�/.� ہ� SF�2� �� ا���� �	
ے ؟ 


R�uہ �� �� �/-� ہے ۔ ِاس �� ��م ���ے �� ��ہ �� '�اب �Vہ �ں 

R�uہ �� �� �/-� ہے ۔ ا��� ��ں ہے ؟ ��+� ��Rٹ^ے �� %W	ہ ��
� ہے ۔ 

ے۔ ُاس  uد�^ے د� $.�
.�، �ڑ �� �ºv ز�� �ے �Rہ� ٓا�ے اور  �	
وہ 
ور RہS �ے <�گ 
	� R^ے ۔ �AFا��ں �� �W^´ ہ2ں ِاس �ے ِا�ے ��Rٹ� ا

�Rرے '�Aدار ��
� ہے ۔ وہ �ہ-� ہے �ہ '&ا �ے %�$ �ے � �وم 
ہ��ے�� �0ر ��و۔ �@ ٓاپ ِاس �� ا��زت د�-ے ہں ، 
	� ��ا�� �.�ٹ-� 

ہے اور RہS �ے <��Vں �� V^&ہ �� 
� ہے ۔ �ہ RہS �ے <��Vں �� 

� ہے ۔ �� <���� 

 
� ہ�
� ہے ا�V وہ 
	� ��ا�� �� RہS ��<�ں �ے  ُاس *(U �ے� C
��

� ہ�
� ہے ؟ �� وہ � C
ا�^ے ا�&ر ر�.-� ہ� ؟ ���k ���2ر �� ُاس �ے ��
ے �ہ �ڑواہٹ '��&ان �ے u�2ر�ڑ ��
� ہے؟ %�ض �R �����k ���2ر 

��� ُر�� �ے 'oف ہے ۔ ُاس �ے ِا�ے ا�^ے ا�&ر ر�.� ، ُا�ے �ے ِا�ے 
س �ے RہS �ے <��Vں �� ����> �ہ �� ۔ ُاس �ے ِا�ے ا�& ر ہ� �ہ ��Rٹ� ۔ ُا

دaRے ر�.� ۔ �@ و ہ ِا�ے �¸C ��<�ں �ے <ے ا�&ر ر�.-� ہے ، وہ ٓا'� 
��ر ز'b �.��� *�وع ��
� ہے ۔ وہ ڈا�ڑ �ے ��س ��
� ہے اور ڈا�ڑ �ہ-� 

�2ر6 ِاس _�b" ہے ، R �� ٓاپ �/�2ر ہں ۔ <R ں �ہ ، ٓاپ ٓاپ در�S ہ

�و �� �/�ں ۔ �ں 
2ہں ا�c دو��6 �R ں� C
�� �ہں �U �ے ��

�uں �V ۔.R س��"_�b �ے ڈا�ڑ �ے   
 

u-� ہے ، اور .R س��ِاس �kح وہ ُا�ے د��oF �0ج �ے ��ہ� �ے 
�2ر ہں ۔ " د��oF �0ج �� ��ہ� را®� ہ�
� ہے ۔R $/>�R ہ�ں ، ااپ ��

�2ر ہںR ں ٓاپ��2ر ہں ���/ہ  اور �ں ���-� ہ�ں �ہ �R 20۔ ٓاپ 
��<�ں �� �ڑواہٹ ٓاپ �ے �Rپ �ے 'oف ہے ۔ٓاپ �ے ِان 
�2م ��<�ں 

2ہ�ر ے ا�&رون �ے �.�ٹ �/	�۔ ٓاپ  Á � ے ر�.� اور �ہ+�Rا�ے د

�ے ِاس زہ� �� ا�^ے ا�&ر ر�.� اور ِاس ا��ڈ �ے ا�&رو�� �kر �� ٓاپ �� 
�2ر �� د�� ۔ ِاس <ے �� �R ��ں �Nہ-� ہ�ن ٓاپ ��و وہ �ہ ���k ���2ر 

 C
ں اور ِا�ے ا�^ے �R پ �ے ��+�� �.V ہ-� ہ�ں �ہ ا پ�N ںہے �ہ �
ے۔ u^ے د�	ہ� �/�R ڑے؟ ِا�ے��2ر R ں ِا�ے ا�&ر ر�.� اور���Rٹں ۔ �

ے ۔u�2ر ہ��ے د�R �� cہ� ا� "  
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ِاس �kح ُد�� دو L$ ر�.-� ہے ۔ �ڑواہٹ �� ا�&ر ر�.ے ، 
ے اور ِارد �Vد اورا�^ے ٓاu^ے د�	ہ� �/�R ے ، �� ِا�ے+�^R �2رR �� پ

ے۔ '& �� L$ �ڑ �� �.��.o �� د�^� ہے ۔ ِا�ے +o.��2ر6 �� R
N.ٹ/�رہ K�ٓL$ ���� ہے ۔ </� �ہ '&ا �ے %�$ �� K�L$ ���� ہے ۔ 

^� ���-� ہے �ہ '&او�& ���ع ��º  ا��� ���ے �ے _�R$ ہے۔ �اور ا���ن �
ذر��ہ ہے ۔  وہ %�$ ��  

�ں �ے ا�-��2ل �ہں  �� �� $L ے� �
	� ��ا�� �ے <ے ُد�
 ���� �� �� ���� �Nہے ۔ �@ �� � ُد�� ) $�
ے ہں ، وہ دو ) � ��

) �ڑواہٹ( �Z	U ا�-(�ب ��
ے ہں ۔ A+�R$ �ہ-� ہے �ہ ��ر6 
	� ��ا�� 
اور ٓاپ �ے N.ٹ/�رہ K�L$ ���� ہے ۔ ٓاپ ِا�ے ا�^ے ا�&ر �ہں ر�.-ے 

ے uا<ے �� د��L پ �ے�R ے ، ِا�ے	ٹے �ے و�R ٹ^� ۔��R ں�� ِا�ے �ہ
 ۔ 
" �

b ا�^ے دل �ں �(L S�& اور 
�Z_ے ر�.-ے ہ� ُ �Vا �/>

 ��L· �ے 'oف �ہ *(� ��رو �ہ �.�ٹ �R<� ۔ �ہ S2/L وہ �ہں �� او

� ہے R	/ہ ُد��6 اور �Z���� اور *���v ہے ۔ ِاس <ے ��
ہ�ں �ے ُا

L�& اور 
�Z_ہ ہ�
� ہے وہ�ں %��د اور ہ� �kح �� �Rُا ��م R.� ہ�
� ہے ۔ 
۔)  15۔  14:  �3���ب " (   

 
ں � ، �.
ں ��وال ا�ڈ�� �ں ا�c �ہ�ز �� در���� ����ان � @�

 S0�	R ہ �ہ� �ں �ے �0ر �� �� U� &�L اور ��+�� b� ہ� �N�� ے�
�� �� 6&^	Rُ ں �ے6 �ں �� Rڑه�+ے �V ۔ �&^R ´K ے ٓاپ�� �N

��ں Rہb� S رو��2 N �� b�_ ے ، ِاس^R É>�R &��� ں ، ٓاپ
ے ہ�� $K�L
 �V اور *&�& ہ� &�L ہ� ����ں �ے � �V �
ں �Rڑه� ہ�� @� �/ہ�+ں ۔ <
 ، �
۔ 
	� ��ا�� ا�ٹ.� ہ�
� ہے ۔ �@ 
c ِاس �� �ہ�ں ��+� L$ �ہں ہ�

	
 b� ے ہ�+ے ِاس �ے
� �ہں ہ�
ے ہں ۔وہ ��<�ں 
c ���& <�گ É>�R ہ�

� ہے ۔�� oN �

� ہ� &R ے� &R ں ۔ �ہ
	� ہ� ��
ے ہ 

اور ا�V ٓاپ 
	� L�& �� ر�.-ے ہ� ، 
� ہ� �kح �� �Rُا ��م ہ��V ۔ 

� ۔ �ہ V.ڑهے �ے اور *�vن �ے ہے ۔ ہ� �Rُے �
�ہ ٓا��2ن �ے �ہں ُا

º.®ے وا���  ��م �� �-uہ ِا��ے رو�ہ ہے ہے ۔ ��L bے ، ہہ��� �Nہ
�ے 
	� ��ا�� �ے ٓازاد ہ�
ے ہں ؟� bں ۔ ہ ��a	ے �� ر�.-ے ہ
 �
	� ��ا�� �ے ٓازاد ہ�ں ، ہ2ں �ہ ذہ� �] bے �ہ ہ	ہ�ِاس �ے 


	� ہں ؟ bہ �Vں ا�ے R-� �/-ے ہ� bں ۔ ہ
	� ہ bہے �ہ ہ ���� 
$ ��: ا�c ا�R �.N ا��]S ا�Kل �ہ ہے �ہ WZ
��د  
	� ��ا�� 

ں ر�.-ے ہں ، �� � �V&ز� �^�S �� اN ت�R ر�.-� ہے ۔ ٓاپ ہ�اروں
���l ��ل _A$ رو��2  cہ ا�� �/ں �ے ز��دہ 
� ٓاپ R.�ل Nُ/ے ہں ۔ <�

ہ�+� ، اور ٓاپ �� ہ� ا�ÊZ> c ��د ہے ، ُاس �� <ہuہ اور ُاس �� ٓاواز �ے 
� ، �U �� ہ� L�ے �� �./�و ۔ ٓاپ در��k Sر �� ���-ے ہں �� رو�2

   �v	@ ہے �ہ ٓاپ 
	� ہں ۔ 

 طوطخ ےس نش6ڈ6ا 6ئادتبا 
 

 
 
 ���ے ��
C دو�R�-� S¸ے �� رو�� ���

�� ر�.-ے ہں اور ُان �@ �ں �ے �ں �ے 
b ۔ �ں ا��� " ُ�^� ، ÄF �^-� دہ اور�� �^-� ،$�

�¸&ا+� و> �/.��ے �ے <ے RہS '�ش ہ�ں 
۔ �ں �ہں ���-� �ہ �U �ے u�ُ.ے ِاس �-�ب 

�ہ�ں ا���/ہ �ں RہR Sڑ6 ٹb �� د�� ���/ہ 
 �/ں f+ے ۔ <R�-� �.Nا �� SہR اور وہ �.

 U� �.
�Cu2� 6 �ہ ہے �ہ '&ا �� %�*-ہ �

�ے ِا�ے دو���R�-� 6ں �ے در��ن ر�.� �ں 

	� ��ا�� �ے ��
C ا�^ے ٓاپ �� و��ان �� 

ں �ے � ��س �� ۔ � �.
 �-/� 

�Wر �� �/-ے ہں �ہ  $/[2R اور ٓاپ

و<�� �� ���@ �ے '¾ �� ���Kل  �ں ِج

ے ہ�+ے �-^� '�ش 
.� ۔ '&ا �� ��®� ��

��ر6 ہ� ۔  
 

	ے ��وو<��/��� � 
 ��و�c��A ، روس۔ 
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 طوطخ ےس نش6ڈ6ا 6ئادتبا 
 

 
 

 ،  ِb� ���F 
۔۔۔۔۔۔۔ ہ�2را ا�c اN.� دو�S ہے 

اور ہb ا�ٹ.ے �Nچ ��
ے ۔ وہ روز ��ہ 
 �	
�د �� ٓاپ �� �-�ب ��ے ^R ��


�۔ ��ا�� �ے ٓازاد ہ��� ہے �� ��� �ہ
¸��ے ا�c دو�S .	ے ہZ-ے �ں �ے ِا

 �	
�� د�� �� ا�^ے R.�+� اور ��<� �ے 
��ا�� �ے ���م �ے <ے �&د �Nہ-� 

�ے ُاس �� �$ ے <
.� اور �¸ے �
 �� WLہ ہے ۔  

ں �ے 
	� ��ا�� �ےِاس " �
�-�R¸ے �� ا�^ے R.�+� اور ��<� �� 

�u ۔ ��ے R.�+� �ے ِا�ے �	& �ے .R
�R �� 6.� ِا�ے  �	&R �^��ڑه� اورا c


 ���ڑه^ے �ے <ے �ہ� ، اور ُاس ��vے 
�@ ُاس �ے ُا�ے �ہ �ڑه^ے �ے <ے 

ہZ-ہ �ے ا�c دو�� ے �ے  �2ہ� وہ 
S �ہں �� 
ے 
.ے ۔ ُاس �ے N ت�R

 �.R رت��وں �ے <ے ��N �� SہR

.� اور ُاس �ے  �/Nُ �� �v	0 وہ ��


�� SA � ہ وہ ُا�ے� ���-R ہے ا�ے �
اور V.� �ے �Rہ� ��م ���ے �ے <ے 

� ۔ V  
 
 

 
 �.Nا �� SN ت�R اض ��ے اور �ہے �ہ *��&ار�-Fا &��* �+��

 �/��ددا*S �� ر�.^� R.� �2/� ہے ۔ �� ا��� �2/� ہے ؟ �� ہ�ں ، <
 ���Ë �Ä� ، ���Ë �Ä� د&� �� S*ہ ��ددا/���A>�0 �ہں۔ ا��� ��ں ہے ؟ �

� ���Ë �Ä� &��� ڑ اور¸� ���وں N ���2 *��&ارF ۔ <�گ �aV �� ے
��ں ��
ے ��
ے �� 
ے ��
ے ہں ۔ �ں N 6�Rُ وہ �/ُاN.�<-ے ہں ۔ <

 $K�L قok �� ہ�ں �/Nُ �� ورت�[� SہR 6ڑ�.
 C
<��Vں �ے ��
$2 �ں ہں ۔ �ں �¸C �� ُاس و_S �ے ���-� ہ�ں �@ ُا�ہ�ں F ے �ے���

�V&ُان �� ز� ، �.
�� ۔ </� okق  �ے *�د6 ��  S_ے '�*��ار و�
�ے و_S وہ ا�R c.� '�ش ُ�� و_S �� ��د �ہں �� �/-ے 
.ے ۔ �@ 
�¸C �� وہ ��د �� �/-ے 
.ے وہ  ز��دہ �ے ز��دہ �� Nُ/ے 
.ے ۔ وہ 


.ے ۔  �	
 
ِاس �� �ہ �v	@ �ہں �ہ وہ '�ش ہ��ے وا<ے او_�ت �ہں ر�.-ے 

�
.ے �ہ وہ �-.ے 
.ے ۔ ِاس �� � v� Á	@ ہے �ہ وہ ِاس  j2u-� �
�وں �ے<ے N �+�� �V۔ ا �.

.ے اور دو��ا *() �-^� 0	¾  Sدر�

� ، وا®º ��د دا*S �� ر�.-� ہے �� ��<�ں _A$ رو��2 ہ�+ں �@ وہ 

ا�R c¸ہ 
.� ، �� ����ان *() �� �Fر
-.� ، اور �ہ ��د دا*S ��� �ے 
۔ اور 
	� ��ا�� <ے ا��W^� bب ہے ، �.� �ہ 
	� ��ا�� �� �Fد6 ہے 

 �� L$ ِاس �ے N.ٹ/�ر ہ K�L$ ���� ہے ۔ 
 

ٹ/��س ، ڈ�oس �ں َ�ں ا�c *��&ار 
R�uہ �� ر�.-� 
.� ۔  �ں 
�� �Rت �� رہ� 
.� ۔  �.V ے� Sا�ے دو���ُ cے ا�^�ہZ-ہ �� رات ا

ں �ے RہS �ے <��Vں �ے <ے � ، �.
��/ہ u�ُ.ے ڈ�oس �ں ���� �
دو��ے او_�ت �ں ُ�	c �ے دو��ے �WLں  ��ٹU </.ے �^ہں �ں

� ۔ V ���.د� �� �.V ں ِاسں �ے ���-� 
.� ، اور ُا�ہ� 
�ے ���Rن �ے u�ُ.ے 
	� ��ا�� �� �Rت ���ے �ے <ے �ہ� ، �

ں �ے �� ۔ R�& ازاں ، ا�c ��ڑا u�ُ.ے �	^ے �ے <ے ٓا�� ۔ � �� U�
� $A_ ل�� Cں ٓاٹ6 ��ے ��س �ں ُا�ہں وا*^�ٹ� ، ُ�	�2ن ��R ۔ �.
 �-��

ہb ٓاٹC ��<�ں �ے *�د6 �ے R^&ه� �ں ہں ۔ ا�^� *�د6 " ٓا+� اور �ہ� ، 
�ے �ہ	ے ��ل �ں ا�^� ��ں �ے 'oف RہS �ڑواہٹ �ں 
.� ��ے �ں 

 �.
ہ� روز ا�^ے '�و�& �� �/�f ۔ ہ�2ر6 *�د6 �� �ہo ��ل RہS *��&ار 
o' ں �ے�� �^�ف 
	� ��ا�� �� ا�^ے '�و�& ���/ہ ���/ہ �ں �ے ا

" �ے ��
��R Cٹ� ۔   
 



 10

 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طوطخ ےس نش6ڈ6ا 6ئادتبا 
 

 
Dear Jim 

 
ے V.� اN.� ، �@ وہ ��م �"

 ٰ6�R �� ٹ�، ُاس �ے �ہ� �ہ ُاس�> U�وا
ُاس �� ا�-�Äر �� رہ� 
.� اور رو رہ� 

.� اور ُاس �ے ُا�ے R-��� �ہ وہ ���%� 

�Nہ-� ہے اور ِاس �Rرے ��+� '�ل 
�ے ُاس �� � �.

	� �ہں ر�.-� 

��ا�� اور R& ��دار6 �ے ُاس �ے دل 
 oہ�
.� ۔ ُاس �ے �ہ� �ہ �ہ  �� �Ë�-� ��
 �v	0 �^�و_S ہے �@ ُاس �ے �A.� ا


.�۔  �ُاس �ے ُ��ا ِاس " �� _�Aل �
u^ے �ے <ے */��ہ ادا .R �� ے¸R�-�

� ۔ ��ا �v	@ ُاس �ے �Rر �Rر ��ا �
ُ*/��ہ ادا �� اور ا��� �ہ^� ��ر6 ر�.� 


.� �ہ وہ ��� �kح � Yہ ُاس �� '�اہ
�ن ��ے۔ ُاس �ے �ہ� R �� ے */��ہ^�ا

�ہ ِاس �-�R¸ے �ے ُاس �� ��ر6 

A&�$ �� د��، �ہ�ں 
c �ہ ��م  �� �V&ز�


�و ���� ہے �R ے��� <��Vں �ے � )
ا�&ازہ <���ے�ں �ے Rہ-� �kر �� ِا�ے 

�ڑه� �.R"( ۔  
� Á ٓاپ �ے �ہ ���^� �Nہ-� 
.� �ہ 

�ں �� N.�ا۔ س �ے ��ے ِاV&ُان �� ز�  
 

U^ڈ� 

 
  ��ُاس �ے �.� u�ُ.ے R-��� �ہ ��ت ��ل _u�ُ  $A.ے 
	� ��ا�� 

� ۔ ا�c دن ُاس �ے ا�c دو�� > �� $K�L ٹ/�رہ.N اور ُاس �ے �.
 �^>�R
�F 6رت �� د�/.� �� وا_�� ا�^� ��ں �ے 'oف �ڑواہٹ �ں 
.� ۔ ُاس 

 ، �N�� رت �� �" �ے�F ں ِاس&د �� �/-� ہ�ں ۔ �ں ��رے �Fم �
 �aV ے
R�uے �� ��Rٹ �/-� ہ�ں ۔ �ں ِا�ے ُاس �ے ��
��R Cٹ^ے �ے <

oً  ��د WZ
 6�$ �� ��د �ہں �� �/-� 
.� ۔ �WZ
، اور �ں ��� 
�وں �� N وہ �.
 �-/� �-R ں ُا�ے� �� C¸� @� ۔ �.
 �/Nُ �� S*دا

'&او�& وا_�� ُاس " �& ��د �ہ ر�.� ۔ ��د ���� 
.� ، اور �ں �ے ُا�ہں ��

.�۔  �/Nُ �� SÌ�ZL �� ا���� �	
 �� 

 
ں *�د6 �� �Nر ہZ-�ں �� �]-�2$ ��رس �� �/.� � S_اور و cا�

�� ا�c ��ٹU �� ر�.� اور �ہں ���-� 
.� �ہ ��ن  �رہ� 
.� ۔ �ں �ے �� 0

.� ۔ وہ د�.�+ے �V ۔ ا��F cرت ٓا+� ��ے ڈا�ڑ �ے �oس �� �Lا<ہ د�� 

 �� ��� �.A� ں �ے� �.
ا�&ر ٓا+� اور �ں �(	) �kر �� �ہہ �/-� 
U ��<�ں �� >�N ں د�/.� ۔ وہ
	� �ہ �^
ں �Ìہ��k 6ر �� ا� �V&ز� �^�ا

ا�ٹ.� 
	� ��ا�� �� ر�.-� 
.� ۔ ُاس �ے ُاس رات ِاس �ے N.ٹ/�رہ 
� اور اV	ے روز Cu�ُ �ے cRُ ا�ٹ�ر �� �	^ے �� وF&ہ �� $K�L ہ�ں� �


.� ۔ وہ �ٹ�ر �ے ا�&ر ٓا+� ، اور �ں �ے �ہ ���� �ہ وہ  �
ں ��م �� �
��ن 
.� ۔ وہ RہS %�ق د�.�+� د6 ۔ �ں � Á ا�c رات _A$ ُاس �ے 

/� وہ اب ا�&رو�� �kر �� �Kف 
.� ۔ > ، �.
 o�ِ 
 


	� ��ا�� �ے N.ٹ/�رہ  bں ہے �ہ ہ���a	ہ �� ہے ؟ ا��� �
ں �.�ٹ �R<-� ہ�ں ، �ں اس �� اF-�اف �� K�L$ �ہں �� 
ے � �V؟ ا

 �/-� ہ�ں اور ���ف �� �� �/-� ہ�ں ۔ 
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Yے EAXں >EGH >ہ RS TUVاEOP QOD< QKہ ٓاJMد JK ہEF EGH< IہDے ہAں وہ =ہ >ہ ِا
ہے ۔ a J< bc_ TUVہUے _EGH< ]^EO ہے >ہ وہ TUV ہے ، اور دوHYے ، >ہ 
=ہ ا=e mڑHeُ kاQi ہے ۔ دوEeرہ ، >ہ JMگ ِاس EOPہ >ے EVHe fVEYو GہAں >VHے 

" =ہ >ہ وہ DFJYے ہAں >ہ =ہ دوHYے _EOP E< bcہ ہے۔ اnAUe >ہED ہے ، 
JqKٹ Yے دHsDYدا رہEVJ ہے ، =E =ہ =E وہ >GHے Yے ہfVE ُاٹEVEq اpK ،EqF وہ 

ہے ، =pK E وہ >ہED ہے >ہ وہ z{Sرت ^Jا ہے ، Hqa ٓاپ eہJuvS HDwس >VHے 
EA� ��AM س >A|Aے >ہ وہ HsDYدار GہAں ہEVJ ؟ HKض >A|Aے وہ >Qqs " ہAں ۔

�Aہ زAS QP�Gں TUV ہ�GJے >e QOaٓاپ ا EA< ؟ EVJں ہAہG دارHsDYد QiJ< ہ�GJA
دوHYا EOPہ ASں ہGJے >E ا�Hار >EVH ہے ؟ =ہ G f|�Y QiJ< ��MEeہAں EVEOe ، ٓاپ 

ASں ُاYے E{S ف >HوpK E�G وہ >ہED ہے >ہ وہ EF Q�E{SہED " >ہہ D�Yے ہAں ، 
ہے ، ��AM ُاس و�[ G mVہAں ۔ ASں ُاس و�[ mV اRS TUV QOaاJ< QK ر>Oqے 

AMے >ہED ہے ، ASں ُاYے E{Sف >HوE<  E�G �� ر>EDq ہJں ۔ pK وہ Q�E{S >ے
ٓاپ ِاس RS TUVاQ< QK د=Jا ر >J ُاوE�G " اور ہe RAF HہHD ہiEK Jے QP ۔ 

ASں JUSل ہJں " ر>Aqے ، اور ا=m دن وہ ٓاپ >ے Eaس ٓاEV ہے او ر وہ >ہED ہے 
>EA ٓاپ اب ُاYے E{Sف >H=ں Pے ؟ GہAں ، >�GJAہ RS TUVاE{S QKف GہAں " 

E{S J< bcف >GHے >ے USE{Sہ ASں  pK وہ >ہED ہے � ASں >QVH ۔ ِاس _
EF Q�E{SہED ہJں ٓاپ >Jُاس _bc >ے EF Q�E{SہOے Yے aہUے EAVر رہEO ہے ۔ 

اور اHP ٓاپ ُاس >ے GH< pU� Q�E{Sے Yے aہUے ُاYے E{Sف >GHے >ے 
 E= ر ہے EP pU� E< Q�E{S اہJ^ EVH< ںAہG رE�vGا Ha ہ ِاس= Hqa ، ںAر ہEAVےAM

AہG رہEٹ�qF ےY QKاRS TUV ںAS JUہa Qہ m=ں ، ٓاپ اAS ظE�Mے اHYں ۔ دو
 EVH< EA< bc_ اHYہے دو EVڑa ںAہG قH� QiJ< ےY ں ۔ ِاسAے ہVH< ��E�
��ہ دوHYے _bc >ے G E=Jہ E=EOe ےY ےUہa ےAM ے< QKاRS TUV ہے ۔ ِاس

�J�V E= QراQV ۔ =ہ �Hف ا=Eu ہے >ہ =ہ A��UeEہ >EVH ہے  ۔ �S ےY ہEOP ےA<
 TUV ہے ۔ EVJڑا ہq< �A<ا J< ہ ہےEOP m=ا QKاRS TUV ]�A���EہH ہEVJ ہے ۔ در�

 EVH< ہU�A� E< QcUV fVEY ے< kے ٓازادAM ے< p�VHS ے< QGاJOX �e bc_
GہAں ، ُاس Gے HASے ^�ف EOPہ >EA ، اور وہ " ہے ۔ ��AM ٓا پ >ہDے ہAں ، 

 QVEK Jہ HDہe RAF Hہ JV ہے EDے >ہAM ے< Q�E{S ں " ہے ۔AہG �Y Eu=ا ��AM
 Qqe pV bc_ اور EqV EAP �Aa J< Q�E{S ںEہK ںJہ EDGEK J< ںJDME� ںAS ہے۔
EqV TUV ۔ �Hض >A|Aے >ہ EAP HS bc_ pVHS E< QS�< TUV اور G Q�E{SہAں 

ED�Y �GES ۔ ASں JPJMں >EDGEK J ہJں =e Jہ[ TUV ہAں اور RS TUVاQK اOaے 
EY JK ہے Qqe ےAM ے< �=�Mوا Qqeا QKاRS TUV ��AM ں ۔Aے ہ�Fُ HS �s� ںJM

GہAں kHS ۔ RS TUVاEOP E< QKہ ا>UAے ُاس _bc >ے AMے ہے ، >Qu دوHYے 
 EAP ںAS ٹAٹY ے وا� وا�AM ے >ےGارRP دن m=ں اAS ہsVHS ں ۔ا�AہG fVEY ے<

  ًEs=H�V ےG ںAS ۔ EqV n�YH< Es=H�V 6۔ =ہ  �{e ے< Hہaارے ۔ دوRP ںEٹے وہOqP
AS ، ے او رVH< تEe رےEe رت >ےE¡e ،  EqV ظJ�vS دہE=ے زY دہE=ں ز

VEq�Yے ہiJے ۔ ِاس ا=Y bc_ mے اOVے eڑے HKاa mV Iiہ�Oے >ے Eeرے 
EAP EqFJa ۔ HAS ا ^EAل EqV >ہ وہ وا�}Q ا=E¡e Quرت ASں دQwu�M ر>EqV EDq اور 

ِاس Eeرے ُاس Yے Eeت ہQiJ ۔  AS Hqaں Gے >Y Iے >AS ]�E�� Iں و�[ 
�Hف >J�vS ، EAظ k�Oe H£G اور دو�K kHYہJں Ha ۔ _E م >AS Jں ز=Eدہ 

JA�YرٹAS Qں واna ٓا=E ، اور ASں Gے EFJY >ہ ASں RS TUVاJ< QK ر>EqV EDq ۔ 
ASں Gے ^E>ہ >�E�OAq >ہ وہEں >�RS TV fاJM QKگ qVے ۔ وہG bc_ Qے Gے 

ل EqFJa۔ ُاس q|Sُے دوہE¡e J< HAرت >ے Eeرے JYال EqV EqFJa ا=m اور JYا
 ، Eے >ہG " ��E� رہEٹ�qF ےY QKاRS TUV ے ^�ف< Qu< ےuA< ٓاپ

" >D�YHے ہAں G nKے �EہGE�Uہ �Jر Ha ٓا پ >ے MEY �AVہ Aeٹے >Aa JٹE ہJ ؟  
 

 طوطخ ےس نش6ڈ6ا 6ئادتبا 
 

 
 ، b�ِ 

ں �-�ب R�^�ان دن اور را ت �� ُ*/��ہ ادا �
� ۔ �ں �ے V �u.R ے.u�ُ ے�� �.
���� �Nہ-� 
ِاس �ے ٓادهے WLے �� ا�c ہ� دن �ں �ڑه 
� اور ، ��ے �ں 
	� ��ا�� �� �-�ب �� >
�ڑه-� ہ�ں ، �ں �ے 
.�ڑا RہS ا�^ے �Rرے 

R�u
ے �� �/.� ۔ �ں �(-�k �Wر �� ا�^ے 
��Rٹ^� �Nہ-� ہ�ں ��ے �ں 
	� ���o �-�ب �� 

��ل �� ہ�ں  38�ڑه^ے �ے R�& ر�.-� 
.�۔ �ں 
 �/ � رہ� ہ�ں <�� �V&ر6 ز��� �^�اور ا


c �ہ �ں �ے  @� �وا_�� ِا�ے K�L$ �ہ �
º �ے <ے �(�Wص �ہں �� �� �V&ز� �^�ا

ں � @� �.
ں �0ر  �A���1995  4د6 �

ں ا�^� و'�ص �ں �]\�ل � S_و U� ۔ �.

 ��ں ا�^� ا��	�ں � �.
6�2 �ں F ��  �+ا&-Rا
ُ']c اور �.� در6 ِ�	& �� ر�.-� 
.� �U �ے 

 �

ے اور RہS درد ہ��
<ہ� Rہ-� او ر N.	/ے ُا
ں �ے * �Ak�Aے �ں  25
.� ۔ � c
��<�ں 

ِاس ']� c	R �� &ہoF Sج ��وا�� ، اور ُان 
�وں �ے �� �ُ�u.ے ��ے دوN د�-ے S�

�� �ہ ��S>�L 6 �ے �-�	· ہ�
ں �ں �ے 

c �ہ �� ۔ ا�U ا+� %�رس �ے ا��اِض �	& 
�ے ��ہ� �ے oFج ��وا�� �@ �ں ٹ/��س 
K�L S$ �� رہ� 
.� ۔ �ں �ے R�
�د6 ^R ں�

�R �.Aہ-� 
�_� �� �ہ ���� اور �ہ�ں 
c �ہ 
 �Ë�� c
oFج ���<uے �ے ��6 ز��دہ د�� 

�ہ �� ۔ �ں ��م رSR�k  اور رہ^ے �ں �&د 
 @� �
ر�R �� ��ٹ� �ے د�-���ں �� ا�-��2ل ��

 S_ے و
ں ��
� اور �ہ�ں 
c �ہ ُا�ہں ��م ���

��� د��ں �ں ۔ &R �
 ا�-��2ل ��

 �� $K�L �� ا���� �	
ں �ے ٓاپ �� � @�
¹ �ں ر�.� اور اV	ے دن R ے^�ں �ے ا�ے ا�

س ��A2 ا%��س �ے ��
C ���د�F 6ب ا�� %�ر
� ۔ �ں را�-ے �ں  6V oN �� bہ� ���% ��

ُاس �-�ب �� �ڑه� اور دو�Rرہ �@ وہ وہ�ں �ہ^¸� 
ں � &�R ے �ے^N�� د�� C¸� رے�R ۔ ِاس �ے

�ے آٓ'� ��ر � ��س �� �ہ *��& �ہ 
	� ��ا�� 

.� ��ے �ں RہS �ے <��Vں �ے <ے ر�.-� 

�ا ��2ن 
.� �ہ ']� ، �.

.� �ہ ��ا ��	ہ  c
�ں ���ے وا<� 
.�۔ F �� ا���� �	
 6�� &	�

ں �ے 
	� ��ا�� �� � ) �� &	� c[' اور (
�ں v	0 �� �®�� �^�� ٓا�Rز �ہہ د�� اور ا'

�� �ٹ��ے �ے <ے ���Z]��� �� �ہ�ں �ں �� 

.� ، اور ہ� ���2ے �ں W0ے اور  �-/�

 ��را®�� �� ���ے د�� 
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ں �ے ُا�ے R-��� �ہ ��ے ، � �.�ں �ے �ہ� ،  � �.�ٓا پ ���-ے ہں ، �@ ٓاپ " اور 

ے ہں ٓاپ ِاس *() �� �&د �� �/-ے ہں 
��ہ وہ ��
	� ��ا�� �ے N.ٹ/�رہ  �^�ا

�ہں ، ِاس *() �� �&د �ہں �� �� " ُاس �ے �ہ� ، " دو��ے R¸�ں �� �ہ ��رے ۔ 
ں �ے �ہ� ، " �/-� ۔ � "^�و ہ " ��ں �ہں ؟" �ہں ، �ہں ۔ " � ، وہ �� �/-� ہے ۔ �

�ہ �/�ن �ں رہ^ے واf *() ُا�ے ��ر Nُ/� ہے ۔ �ہ " ���& ہ�2رے ��
C �ہں ہے ۔ 
� ۔ ِا�� � C
ُاس �� _-$ �� Nُ/� ہے ُاس و�ہ �ے �� ُاس �ے ِاس 
� ��<ہ R¸ے �ے ��


.� ۔ <ے وہ _& '��ہ �ں ہے ۔ </� اN�Vہ ُاس �ے ٓاد �	
 �.R ر د�� ، وہ اب�� �� ��
� ن ���� �ے ُا�ے ِاس �ے N.ٹ/�رہ K�L$ �ہں ہ�ا ۔ �ہ R ں ، ِا�ےدو��ے ا<�Zظ �

 ہ� ��ت �ے N.ٹ/�رہ o�ِ ۔ 
�@ ��+� دو��ا �ہ-� ہے �ہ وہ ���%� �Nہ-� ہے ، �ہ ہ�2ر6 
	� ��ا�� �ے N.ٹ/�رہ 

N ے ِاس �ے� U� �N cف ا��K ۔ �

� ہے و '&ا �ے K�L$ �ہں ���� ����.ٹ/�رہ 
 $L cف ا��K اف ���� ہے ۔ �ہ��-Fہ  ا	���^ے '&او�& ���ع ��º �� ��ت �ے و�
 �/Nُ �� ے	ہ�
.ے RہS ��ل  �	
ہے ۔ ٓاپ �ہہ �/-ے ہں �ہ *() �U �ے 'oف ٓاپ 

 ہے ۔ 
 

 طوطخ ےس نش6ڈ6ا 6ئادتبا 
 

 
  

ں ا��� ���ے �� '�ش ہ�ں �ہ ُاس و_S �ے �
ں � @� &�R45 ٹ�> �.V &�R 6 �& د��ں�� �
 �

�ے � �.
 c��ل �ہ	ے 
.� اور  �R25</$ ٹ.

c ٹ.c رہ� ۔ �ں ہZ-ہ وار  &�R ے^�ہ �Nر �ہ

� ہ�ں اور ا�^ے �� ���Ë �Ä� ��
	� ���o �-�ب 

 �ٓاپ �� 
	� ���o �ے ٓازاد ر�.-� ہ�ں اور ُد�
ں رہ رہ� ہ�ں ۔� 

 
 

 �.�'&او�& دن R.� ٓاپ �ے ��
C رہے ا��R cر 
۔ '&ا �� ���Rت ٓا پ �� اور اۡپ �� ُ*/��ہ 

 �^ٹ��6 �ے <ے ہ�ں۔ 
 

 ٹ��� 
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 طوطخ ےس نش6ڈ6ا 6ئادتبا 
 

 
  b�ِ ���F  

ٓاج �ے <ے '�ش ٓا�&�& اور ا��W-)� c ��ٹ۔ 
ٓاپ �ے �-�R¸ے 
	� ��ا�� اور ���%� �ے 

 j_�-� ��Rرے ا�c اور �Vاہ� ۔ �ہ �-�R¸ہ 0
�kر �� N^& دن �ہ	ے ��6 ڈا> �ں ٓا�� �ں 

� ہ�ا 
.� ۔ �ں �ے ���ٹ� �ں ا�^� ڈ��V ��ٹ� 
ں ر�.� ، �ہ ��N-ے � U� ´��R ے^�ِا�ے ا

 S_ے و� º��Z
� و � �^�ہ�+ے �ہ �ں ِا�ے ا
ں �ے �¸C �ہ �� �ہ �ہ �-^� � &�R ۔ �V ڑه�ں�

 �&د �Vر6 
.� ۔ 
ں �oس �ے R�& ا�c  ا%�� ��ے � �/��ٹ�

 S �ے <ے �ہ� ۔ �ہ W� 6���س ٓا�� اور �
^ٹ� �u
.� ۔ وہ ���^� � $� �Vن �ں ا�c و�

�Nہ-� �ہ ا�V وہ ِاس ���$ �ے 'oف ُا��ت 

.� ۔ اV	ے دن  �<ے �U �ے <ے ُاس �ے ��م �

�ZKت �� �]-�2$ د�-�و��  20ُاس �ے u�ُ.ے 
�¸.	ے CN �ہ^�ں �ے ُاس *()  �� �+�2.


&ہ u^� �.R C¸� Cu�ُ ۔ �.
�ے <ے ر�.-� 
�k 6ر �� ُاس �� د�.�+� �ہ د�� </� وہ �Ìہ�

�� RہS^ � S)� S �� رہے 
.ے ۔ �ں  S K
ا�^ے �Rت ���ے �ے �ہ	ے ��N.�  اور ُاس �ے 
ا�ے �ڑه� �� �ں �ے ُا�ے د�� ۔ ِاس �kح ُاس 
�ے ٓاپ �� �-�ب �� �ڑه� �ہ ��ے 
	� ��ا�� 

�ے ٓازاد ہ��� ہے ۔ وہ ِاس �ے <ے 
.�aV b اور 
� ، ِاس �V ��f ںے ُاس �� اN�Vہ ُا�ے �Nچ �

� ۔ R�& ازاں ، � �^��� ��� �kر ' �^�� SہR

�و �R C
ُاس �ے ��<c �ے ����	ہ �ے ��

اور ��®� �ں دو��وں �ے ( ��
ے ہ�+ے 
&ہ �����Wت �ے <ے u^� C¸� ے&ے ) <�


A&�$ ���ے وا<�  �V&ے ز���س ُاس �ے <

.� ۔  j_�� �� ٹ^ے��R �� $uا� 

�ے ُاس �ے  �U �ے <ے �ںُاس ����	ے �ں 
� وہ � ، �

�R Cت �� ا�V وہ ُاس دن ����

���-� �� اُاس �ے ��
C رو��2 ہ��� 
.� ، و0�ہ 
� ہے ۔ ' �^�� SہR ے۔ �ہ�ں ہے �� ��ے <


	� ��ا�� �� </.� �aV ِاس " ُاس �ے �ہ� ، 
ں �ہں ���-� �ہ � ، &�R ڑه^ے �ے��-�ب �� 

� ہ� �V ۔� C
�ے ��� "  
 ' &��ے �ں ہ��ے وا<ے *() �� ���^& *() �� _-$ �ہں �� ۔ ٓا پ �ے _
 �	
 c
 �.R ہے اور ٓاپ �/Nُ �� ()* ں ہے ، دو��اور�ہ �ہ�ں ��+� %�ق �ہ
 �/Nُ �� �ہں ۔ ا�V *() �� ��ا ا�c ا���2&ار 
.� ، وہ '&ا �ے ��
C ، ���ف �

�د���� �� اور '�<) ہے ۔ ٓاپ اب R.� ��� �ے 'oف 
	� ہں �� ٓا��2ن �ں *
� ہے ۔ ا�V وہ *() V �./> ں�ت �L ہ �� �-�ب�R ہ ُاس �� ��م/��رہ� ہے �

 �.� ، �.
�ں  ��2 ��ا ا���2&ار �ہں /^	�.
�ن �� �aV '&ا ��  8۔  1  :6R ں�
¸ے ہے ۔ '&ا را�S ہے � S>ا&F : ے�f SAے وا<�ں �ے <W� �� b
و ہ ُ

�V د دے&� �� b
@ f+ے �V اور ُW�  ےں ہں ، او ر ہ�2رے <� SAW� ہ� ��
R.� ۔ �ہ رو��2 ہ� �V �@ '&او�& ���ع ٓا��2ن �ے *�	ہ زن ٓاگ اور �k_-�ر 
%�*-�ں �ے ��
C ٓا+ے �V ۔ وہ ُان �� �� ا دے �V �� '&ا �� �ہں ���-ے اور 

$ �� %�����Aدار6 �ہں ��
ے ۔ uہ�2رے '&او�& ���ع �� ا� 
 

�ہ <� R	/ہ j_�� �� @�0 دو ���/ہ �ہ </.� ہے �ہ  ا�^� ا�-��م! اے ���Fو"
�ا ��م ہے ۔ R&<ہ �ں ہ� دو��� ۔ رو��ں � �^۔19: 12'&او�& %���
� ہے ا�-��م <  

 
'&او�& را�S ہے اور '&ا ہ� R&<ہ د�-� ہے ۔ '�اہ �ہ <�گ ز�&ہ 
.ے وہ ٓاپ �� 

¸.ے �� �/-�ے ہں ۔ ُ��دہ 
	� ��ا�� �� ��واہ �ہں �� �/-ے �ہ ٓاپ ُا�/ے 
ہ�
ے ہ�+ے ُان �� ِاس �kح ��وا ہ� Nُ/� ہے ۔ وہ ٓاپ �� N.�ڑ
ے ہں ، ز�& ہ 

 �	
اور 
	� ، ��<�ں �ے ا�^ے ٓاپ �� اور ٓاپ �ے �Vد <��Vں �� ۔ ٓاپ �� 
��ا�� ٓاپ �� V^�ہ ہے ِاس �ے _�Ä� jv �� ٓاپ ِاس �ے <ے ��N-ے ہں ۔ '&ا 

��ے �� ا��زت دے �V �� �ہ ٓاپ �� ہے ٓاپ �� ���%� اور '�*� �� 
R�uہ �
�@ ٓاپ 
��ہ ��
ے اور '&ا �ے 'oف 
	� ��ا�� �� V^�ہ �ے �kر �� ا_�ار 

ے ہں ۔ ہb ِا�ے �ہں ر�.-ے او ر ِا�ے دو��وں �ے ��
C �ہں ��Rٹ-ے ۔ ��
� ہے اور �ہ ِاس �� Rڑا اور �Rُا V^�ہ �ے N cف ا��K ے�ہ�ں ���ے �ے <

ہے ۔ ہ2ں fز�� ِاس اF-�اف �� SR�Ë _&م رہ^� ہے ۔ ا��k  cر �� اF-�اف ����
�Zر�^� ، ���ٹ�6 �ں ��ول ���ٹ ��u��Vٹ �/�ل 	� ، Uں �� ۔ ا�
Aہ �@ ���


.� وہ A+�R$ �ے ُا�-�د �ے �kر �� Rڑ6  ()* c۔ وہ�ں ا� �.
ں �Rت �� رہ� �
/� وہ �2^&> ، �.
 ��6 �ں f+� ٓا%�ر �� 
ہہ �ں *ہ�ت ر�.-� 
.� ۔ وہ �


.� ۔ وہ �2^&ر �� Vہ�ا+� �ں ���ے �ے  �/Nُ �� $K�L �� b/L ے �ے���

.� ۔ �ں �ے V^�ہ �ے اF-�اف اور 
	� ��ا��  �	
b/L �� �ہں ر�.-� 
.� اور وہ 
 ��o� �	
� ۔ وہ ٓا�� اور u�ُ.ے د�/.� اور ِاس V ف ہ��K ��_ت �� ، وہ وا�R ��

 ºAK �	V۔ ا �����6 �ے Cu�ُ �ے �ہ� ، �ے N.ٹ/�رہ R �� ُاس ، " �ں �ے ��
/� �ہ ُاس �� V^�ہ 
.� ، " '�و�& ���� ہے ۔ > ، �.
وہ ��6 �ے <ے 
	(� �� ر�.-� 

 6��� ۔ ) R �6 %�ج( �ہ �ہ �  
 �Vں ��ٹ �� ر�.-� �ے �ہ اٹ.ے ���� " ا��2 ��ر�¸$ ا�^� �-�ب ���<ہ � cا�

)	
� �� ا��v_ cہ �Vِ �.Rا �ہں �/-� ، Rہ� �Lل �ے <R @>�A.�ا ہ�ا ہے اور �ہ 
 �
اc��N ہ¸/�<ے �.�
� ہے ۔ اور �ہ �ٹ.ے ���� �ے R.�ا ہے اور ہ¸/�<ے �.�

�<ے �ں �ے �� ٓا+ے �V ؟ �ٹ.� ���� ، ا�V ٓاپ ِا�ے Rڑا �ٹ/� د�-ے ہں ، �ہے ، 
R ے� ����ٹ.ے � ()* �+�� �V۔ اور ا ����.�ا ہ�ا �� وا_j ہ� �Vَ؟���& �ٹ.� 

 ، ����ٹ.� �  َ�V ٓا+ے �ہے اور ��+� دو��ا ُا�ے N.ٹ/� د�-� ہے ، 
� �Rہ� �
 �� �ے �N ۔ ِا�ے ��� اور �V ے>&R ںں �ہ� �	
 �� �����.^�uڑ�� �ٹ.ے 

� ہے ۔ V 
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 طوطخ ےس نش6ڈ6ا 6ئادتبا 
 

 
�ہ ��ے <ے ا��V cاہ� 
.� �ہ ُاس �ے <ے 

\�م _���ن �� �^�د6 ���� 
.� ، اور ُا��ے ٓاپ �� 
®�ورت �� د�.��� اور ُا�ے ���k �� ºف 


.� ۔ �ں �ہ د�/C �� *�د��ن ہ�ا �ہ ��ے  ���u>
\�م �� ا�-��2ل �� اور ُاس �ے �'& ا �ے ُاس 
 b+�_ ںد�F �� ��ر6 ر�.� �ہ '&ا ُا�ے ا��2ن �

 ر�.ے �V ۔۔۔۔۔

c ٓا پ �� دو�-� اور  �.Rں اº ��� ع ���


ے ہ�+ے ، راہ^�2+� �ں K�L	ہ ا%�ا+� ��  
 ، (	)� 

 �ٹ� ۔ 
 

J|OqKڑH� EGف AvS¤ ہGJے >EV� J ہے a JKہUے ہAvS Q¤ ہGJے ASں ہEVJ ہے 
۔ اHP ٓاپ ASٹEqس اور رو_QO >ے Hqe fVEYے ہiJے ہAں ، اور ٓاپ Jq|OqKڑGے 

>VH< ��E� Jے ہAں ، ٓاپ ASٹEqس اور رو_E� J< QOہH< H=ں Pے ۔ اHP ٓاپ 
Aے ہiJے ہHqe fVEY ہے ، _ہ� >ے EVٓا HہEe ہ<HY HP۔ ا EP ےiٓا HہEe Qں ، _ہ� ہ

JV =ہ >EVH< ]eE¦ J< n ہے ؟ =ہ د>EVEq ہے >ہ =ہ aہUے ہQ ِاس EqV ¤AvS Ha۔ 
 Qu< JK ں ہےAہG Ha د ُاسEAOe Q< QKاRS TUV دہE=ں ، زAS ظE�Mے اHYدو

دوHYے _G bcے >EqV EA۔ =ہ ُاس >ADG E|ہ ہے JK ہVH< Iے ہAں اور ہAں ۔ eہ[ 
 kHAS فH� kHYدو ، EqV Eرہ H< م E< Ha RAS ںAS ڈ رومAe ےOaں اAS ، �s� لEY
 Jں ہAہG mAqوہ ٹ EqV Eرہ H< ںAS f�< JK ۔ QqV Qرہ H< ہ{ME�S Ha HDue ، kJAe
رہEqV E ۔ G QuAeے q|Sُے >�f >ہE اور ASں Sُڑا اور ُاYے ِاYے ر>Oqے د=E ۔ =ہ 

H� kHAS fVEYف د=�Eq ُاQqV اور >�EqV QvAuS HA¨ f ۔ ُاس Gے �HAاQ�G >ے 
 ، EqV  Eچ رہJY EqٹAe ں Eں وہAS  ۔ QªP ��G ےY ےH�< " EOں >ہAہG Eu=ے اYُا

 EFہAے EqV۔ د=�Aqے JK ُاس Gے >ہE ۔ 
 ، Jq�=د ، Jq�=د ، Jq�=ں " دAS دہ ۔E=ز �=E_ ، EAM H< ںAS ٹOS ے=ہ دسG ںAS

Aa  وہ EA< ےG ُاس JK ��AM ، EqV TUV ےAM ے< QuAe ۔ EqV EGڑJq|OK J< ےME
 MEAaے Yے EeہEA< H ٓا=EqV E ۔

اHP =ہ ASٹEq اس اور رو_QO >ے Hqe fVEYا EqV ، ِاYے >H� QiJق GہAں aڑEqV EG ۔ 
ASں وہEں AeٹEq او ر JYوJK EF ُاس Gے >EA ۔ ASں اH� QqF ح �GJA< EqV EDGEKہ 

ب ، ASں Gے ASں RS TUVاQ< QK ِاس Ee QiE�Yرے aہUے ہEqV E�Fُ f�AY Q ۔ ا
Eeرے �GJA< EFJYہ =ہEں دوHYے _Ha bc اRMام GE�Mے >RS Eا " EOPہ" ُاس >ے 

ہے ۔ >�JM fگ ا=JMEY Euں Yے >VHے ہAں ۔ ASں JqVڑk د=H و=Eں AeٹEq  اور 
 ، Eاور >ہ EAP ٹAM فH� QOaا Ha HDue اور Eqُاٹ Hqa " EqV Qں ہAS ، �Gاے ^�او

QKاRS TUV kHAS ۔ =ہ EqV روارJ�� JK  ےAM ں ِاس >ےAS ہ ۔EOP اHAS اور QqV
E¡=Haن ہJں ،ِاس >�V Qش >VHے ہiJے م اور SہY QGEeHے q|Sُے E{S ف >H ۔ 

 " ، Eاور >ہ Eqے ُاٹY �e ں >ےJOٹqP ےOaں اAS "۔ Eے >ہG ُاس JK f�=د ��AM "
 ASں واna اOaے PٹJOqں >ے �e ہEAP J ۔ 

Jں AS JKں Gے >EA۔ ASں ذSہ اے ^�اوAS ،  �Gں ُاس >ے AMے EF Q�E{SہED ہ" 
" دارJs� kل >EVH ہJں ۔ =ہ HASا EOPہ ہے اور �Hف HASا ۔   

 ، Eاور >ہ Eqے ُاٹY �e ں >ےJOٹqP ےOaں اAS " ے >ہDGEK ںAS اور JVُ ، �Gاو�^
OSٹ mV اOaے qPٹJOں >ے AS45  �eں واna دوزاJG ہJا ۔ ASں " ��Jروا رہے ۔

د=�Aqے JK ُاس Gے " Gہ EqV ED�Y >ہ ،  رہAS mV pK Eں ُاٹG fہ ED�Y اور >ہہ
" >ہE ۔  
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 ، b�ِ رے�� 

ں � �/�ا �ہں '�ل �ہ ہb رو�Rو ِ�	ے ہں ، <�
�ڑه �� <v´ ا�&وز ہ�
� ہ�ں  �� �	ٓاپ �� ا6 �

 �/Nُ ��ُ رے ��<�ں �ے�R ں ٓاپ �ےاور �
�� ا�U ا�� اے ��Vڈ ہ�ں ۔ �ں �ے  74ہ�ں۔�ں 

�ڑه� ٓاپ �� 
	� ��ا�� �� � $A_ ب �� ��<�ں�-
اور ٓاپ �� ا��V �W-)� cاہ� د�^� �Nہ-� ہ�ں ۔ 

  ً�A���
��<�ں �ے �^�ٹ�6 �ں ہ�ں  �22ں 
 C
��ے �ں ا�^� �ہ�ز را�� �ے �ٹ�ف �ے ��

ر�.-� 
.� ۔ �ں �.�ٹ�ں �ے �.^&ے �ں �.^�� ہ�ا 

.� �ہ ��6 ُ��اد  " c^ہ&ہ"�� " ر�F " ہے ۔ اور

L �� �_�
ں 
	� R^� ۔ �@ �ں �ے � ��K$ �ہ �
�ہ 
	� ��ا�� ��ہ	� 
.� ، �ہ�ں �ں �ے � ��س 

� �ہ ��ے �u.ے 
	� R^^ے �� � "·L " ہے ۔
 C/ہ ہ� ��+� ِا�ے د�� �.
� �ہ N �ر_S ا��

ں �ہں ۔ �ہ � �/> ، �.
 �-/�73 ، �.
ٓا�� �ہ " 
�ے دل �ں � @� ، �.
 �	
�6 روح �

ں Rے و_�ف � ، �.

.� ۔۔۔��راخ  �A/-� اور "
�ہ	� ��
Aہ  ، &�R ڑه^ے �ے�ٓا پ �� �-�R¸ہ 
ں �ے د�/.� �ہ 
	� ��ا�� V^�ہ ہے ۔ �ں �

�ے '&ا �ے ��N.� �ہ وہ u�ُ.ے 
	� ��ا�� 
ں 
.� ۔ � Cuٰ� د �� د�.�+ے �� �ہ�^R ہ� ��
و_S �ے 
.�ڑے K�Fہ �ں �ں 
	� ��ا�� 

 ��16  $R�_ ے �ے��^R Sق ا��س �� %ہ���%

 S_ں و.� ۔ ِاس ہ� ا�c �� اF-�اف ���ے �

<��  اور ا�c ا�c �� �ے '&ا �ے ���%� 
 �ں �ے ا�^ے �^� �� %�ن �� �.��ے <ے ۔ 

�� اF-�اف �� اور  16اور اس �ے <ے ُان 
 bLہ� ۔ '&ا �ے ر�N ےُاس �ے ���%� �ے <

�ے ��
u�ُ C.ے ���ف %����� اور u�ُ.ے ٓازاد 
�� راہ^�2A+� ����  ��ا�� ۔ �u.ے ا�^� روح


.� ، اور %S*�� $W ���ے �ے <ے�ہ Rہ-� 

.� ۔ u�ُ.ے ا�^� ���Nں ��  �زر'� ز�

�دوں �ے <ے راہ^�2+� ���� 
.� ۔  16ُان ^R
b �ے <ے ُ*/��ہ ۔ '&ا 	�
ٓاپ �ے �-�Rے اور 

 �ے R&ن �ں ِاس �� RہS ®�ورت �ے ۔ 
ں ۔ � º�� 

 �Rب ۔ 
 

�  اب u�ُ.ے ��د �ہں �� ُا� �� c�ں ڈ�س �ے �ہ� 
.� ، �u.ے ��د �ہں �ہ �
� �� u�ُ.ے ��د ہے N cف ا��K ں ۔oت ��د �ہں ہWZ
�� رہ� 
.� ۔ u�ُ.ے 

.� �ہ �ں �ے 
	� ��ا�� �� ��واہ  �-��� �.R ں �ہ� �/وہ  او�� ُاٹ.^� 
.� ۔ <

ہ� 
.� ۔ �ہ 
	� �ہں �� 
.�  u�ُ.ے در��k Sر �� ُاس دن ���^� 
.� �� ُاس �ے �
��ا�� �� ا��v% cت 
.� ۔ ِاس �ے N.ٹ/�رہ K�L$ ���ے �ے <ے ، u�ُ.ے 
د�/.^� 
.� �ہ �ہ �Rُا ہے ، اور �ہ �� ا V^�ہ ہے او ر �Kف ��ا V^�ہ ۔ او ر �ں 
ِاس �ے ��� دو��ے *() �ے و�	ے ا��� �ہ-ے ہ�+ے �ہ �ں ���%� �Nہ-� 

دو��ے *() �ے '���ش رہ^ے ��  ہ�ں �ے N.ٹ/�رہ K�L$ �ہں �� �/-� ۔
���ے �ے �ں ِاس �ے N.ٹ/�رہ K�L$ �ہں �� �/-� ۔ �ں ِاس �ے ��� اور 

�ے �ے N.ٹ/�رہ K�L$ �ہں �� �/-� ����ا+ے ِا�ے '&او�& �ے 'oف ��k

ے ہ�+ے۔ �� $K�L ےV^�ہ ��
ے ہ�+ے ِاس �� اF-�اف ��
ے اور ���%� �ے <

Y ہے وہ دو��ے �*() �ے V^�ہ �ے ا�^� ���Äں ُاٹ.��� ُ�]/$ �� �u.ے در
�S �ہ �� �ں ��N-� ہ�ں �ہ �ہ ُاس �� ��	ہ ہے �� �L ہ� Á � �/ہے ۔ <

د�.�
� ہے �ہ ا��� �ہں ہے ۔ ا�V �ہ ُاس �� ��	ہ 
.� ، اور �ں �ٹ.� س اور 
 SA�� �� ()* ے دو��ے.u�ُ �.� ، �.
رو*^� �ے R.�ا 
.� ، اور 
	� �ہں 

 �.
۔ �-��´ ہ���   
 ، �.
ں �ے " �ں �ہہ �/-� � �V۔ ا ��ہ ��دار *() ، د�/.ے �� ُاس �ے �

ں '�ف � ��س ��و��� ۔ وہ وا_�� '�ف �� � ��س ��ے �V ۔ � ��¸C ا��� �
/� ا�V �ہ ��ا ��اب �ہں " ��ا '�ل ہے u�ُ.ے ُاس �� �&د ���� ہ� �V ۔۔>
ں 
	� ہ�ں ، اور �ہ ��ا V^�ہ ہے ، ُا� �.�س �� �ہں ۔ ��ا ��2ن ہے �ہ �ہ ہے 

�ت �� �ے <ے  ا�R cڑ6 ر��وٹ ہے ۔ �@ �� � ا�^ے L ں� c	�ُ ہ ِاس�^V
V^�ہ�ں �� ا_�ار ���� *�وع ��
ے ہں ، وہ دو��وں �ے V^�ہ�ں �� ���ف 

 ���ے �ے _�R$ ہ���ے ۔ 
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>uAے RS TUVاY QKے ٓازاد ہEGJ ہے ۔ : YٹڈAiEP kڈ   
E�V م RS TUVاY QKے qFٹ�Eرا، ٓاگ MJ�eہ ہGJے اور ¨�ے ، �qKڑے اور QiJP �e  اور ہH� Hح >�X Qاوت 

�ے '&او�& Yے ٓازادk ، ا=m دوHYے � $/>�R ، ���� ف��دو��ے �� � cدل ہ��� ، ا� bLن اور ر�Rہ�� ��
��ر ��
ے ہں  ،  ���ع �ے ُ
2ہں ���ف ��ے ، ِا�� <ے ، ��ے ہR b¸�ں �ے ^R و6 ���ےوا<ے��۔ '&ا �� 


ے ہں ، ��ے ��º �ے ہb �ے � SA �� اور ا�^ے ٓاپ �� '&ا �� �� ��R ں�V&ز� �^�اور � R SA.�6 ا
۔ ���R�_ُ4 :31 5 :2 �ے <ےاور ��ر �ے �kر �� دے د�� ۔ ا%��ں  

 
:�L�A?ہ �ے ��اfت   

1� �	
�ا�� �� ہے ؟۔   

	� ��ا�� V^�ہ ہے ؟ ��ں اور ��ں �ہں ؟۔ 2 ��  
ے �� ٓاپ �� 
	� ��ا�� �ے اL����ت �� ر�.^ے �� �R @A^� ۔ ۔ 3uں ُاس �Kرِت �Lل �� ��د �� �V&ز� �^�ا  
�� ا�Ë ا�&از ہ�
� ہے ؟۔ 4 buL ا �ے��د �� ہے ؟ �� �ہ ا�^R �� ا���� �	
  

ZK ا�� �� ����2ں�� �	
ں �� � ��-ZV ں اورoت �� ��د ر�.-� ہے ۔ ہ�اروں �L<-� ں �WZ
S �ہ ہے �ہ �ہ 
ں ا<�Zظ � U� �� $WZ
�ں �ں وا_j ہ� Nُ/� ہ� ، �ہ اب R.� ہ�2ر6 ��د �ں 
�زہ ہ� 
� ہں ۔ ہb ہ� V&ہ�2ر6 ز�


.� ، ٓاواز �� <ہuہ اور �/�و ۔ �V �ا��� ����Ë �Ä ���ے �� و�ہ �ے  *��$ ہں ��د ر�.-ے ہں �� �� ا�-��2ل �
 ہے ، ����Ë �Ä اور ���& ����Ë �Ä ۔ 

W0ے �ے N.ٹ/�رہ ���ے �ے <ے ُد�� �ے �� L$ ہں ۔ ۔ 5  
 ا<´۔ 
 ب ۔ 

 �	
ِاس �� اL��س ���� �ہ �ں 
	� ہ�ں 
	� ��ا�� �ے ��ن N.ڑا�ے �� �ہL�� o	ہ ہے۔ و�ہ �ہ <�گ ��ں 

� و �ہں ��
ے �ہ ہں�R ہ ہے ۔  ��ا�� �ے�^V �� ()* ں �ہ �ہ دو��ےوہ ��N-ے ہ  


� ہے ۔ 6�� �®��
� ���ے �� � C
)  15۔ 14: �3���ب ('&او�& ہb �ے ہ�2ر6 ��ر6 
	� ��ا�� �ے ��  
 

ں رbL دل ہ���، ��م دل ہ��� اور 
	� ہ��� �ہ �2/� ہے ۔ � S_ہ� و cا� 
 

'&ا �ے �oم �� ��اب د�^� ۔ : اL�� oV	ہ   
L رِت�K پ �ے ُاس�R ِا�ے ٓاپ �ے �Vں ۔ ا
	� ��ا�� �ے ��
C �&و�ہ& ��
ے ہ bڈا<^� �ہ�ں ہ U/F ���ل 

ے ، u�.� ا��� � ، �
ے ہ�+ے ۔ �Lا<ے �ہں ��.R ں2F	� ا_&ام �ے '&او�& ���ع ��º �ے �oل �� ٓاپ �
ے ��ے ٓاپ <ے �/-ے ہں ، .N��$ ���ے �ے <ے ۔ روح ا<�&س �� �&د �ے ��
C ، ِاس ����	ے �� �RLرے 

�و6 ��
ے ہ�+ے � SA �ے ��
C ��اب د�^� ۔ �ا�c دو��ے �� �ہ��Rن اور ��م '&ا �ے ���%� �ے _���ن �� 
ں 
2ہ�رے _�Wر ���ف �ے ہں ُ
R b.� ا�c دو��ے �ے _�Wر ���ف ��و۔ � º( دل ہ� اور ��k Uح ��

۔)  32:  4ا%��ں  
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EGH< فE{S J< وںHYدو 
 �uMو IKِ 
 

QYِا fVEY رےEہ�V Qqe پEe QGE�Yا ٓاHAS  ےY ںAS IVُ HPا EP ےH< حH�
۔ ) QDS18 :35 (ہH ا=m اOaے J< QiEqe دل Yے E{Sف Gہ >Hے ۔   

 J< رںE<وHAa ےOaہے ، اور وہ ا Eرہ H< تEe ںEہ= °AuS عJu= �Gاو�^
E{Sف >GHے >IAU{V Q دے رہE ہے ۔ ہAS Iں Yے eہ[ Yے JMگ EeH|Vت 

AMے J<  EDqFJa ر>Dqے ہAں QiJ< pK ہ�Eرے Eaس ٓاEV ہے اور Q�E{S >ے
ہے ۔ دوHYے او�Eت ASں ہGH< pU� Q�E{S Iے >ے AMے �Fُ EKے ہVJے 

 ہAں ۔ 
=ہEں ا=Qu در^JاJDYں >ے AMے >EX Qªم JKاEeت ہAں ، ��AM ا=uK mے 

" =ہEں Q�E{S >ے AMے >�G fہAں ہے ۔ " ٓاپ ا>H² =ہEں DOYُے ہAں =ہ >ہ ، 
�A�[ GہAں ہEVJ ہے ۔ اب =ہ Mہv|ہ eہ[ ر�I وا� ED�M ہے ، ��AM =ہ در�

 Q�E{S ے ااپuK bc_ ہے ۔ EGH< رE�Gے اAM ے< Q�E{S pU�S E< ِاس
 Q< Q�E{S J< ہ ٓاپ< Qے ہDGEK حH� QqFں ٓاپ اAے ہDے >ہAM ے<

H³ورت ہQVJ ہے ۔۔ Qqe Hqa ��AM وہ �p=H د=Dے ہAں ا=Eu >ہDے ہiJے 
ہے وہ ہED�Y J " او ، =ہEں E{Sف >GHے >ے AMے >�G fہAں ہے ۔ " >ہ ، 

 ��AM ، EqV ںAہG ہUuS QiJ< ےAM ے< Q�E{S ںEں >ہ =ہJے ہDFJY Q{وا�
 ESJ�X ا=G EuہAں ہEVJ ہے ۔ 

وہ " ٹmAq ہے ، ٓاپ E{Sف >Aے ªPے ہAں ۔ " e}´ او�Eت وہ >ہDے ہAں ، 
ا=Eu >ہDے >�GJAہ وہ ِاYے ر>Dqے ہAں ، ��AM =ہ ا=G EuہAں JK ُان >E دل 

�QVH< E³E ہے ۔  >ہہ رہE ہEVJ ہے ۔ EsX ��AMرت دلV E< ےGH< فE{S ےY
 EVH< فE{S ےY ے دل�Y نJ< ہے >ہ EDGEK �Gں ^�اوAS ظE�Mے اHYدو

ہے ۔ اور >Jن GہAں >EVH ہے ۔ ہ�Aں EAP E=EDe Qqe ہے >ہ ^�ا و�G ہ�Eرے 
fVEY ُاH� QYح EVHe و >EVH ہے mV pK >ہ ہI اOaے J< QiEqe دل Yے 

س _VH< �iE� J< bcے ہAں E{S JKف GہAں >Hد=Dے ۔ اFHPہ ٓاپ _E=� ُا
ٓاپ >ے OSEYے ہے ، ٓاپ ُاYے �G �iEہAں >VHے JK دل >EVH< �GEK Q ہے 

 ۔ ^�ا EDGEK ہے pK ٓاپ اOaے دل Yے اOaے E{S J< QiEqeف >VHے ہAں ۔ 
ہI ^�اوY �Gے G µqFہAںD�uے ہAں pK ہI ِاس �Hح EOPہ >VHے ہAں ۔ 

۔ اHP ہE{S Iف >GHے ہ�Eرے دل >Uqُے ہAںEور ُاس >ے AMے EAXں ہAں 
Yے اE�Gر >H رہے ہAں ، Hqa وہ EDGEK ہے ۔ و ہ ہ�Eرے EOPہ >EDGEK J ہے 

�J³Eں >J ُاس >ے E{Sف V ہے >ہ >ے ]GEK Ha رJ� QOA�، اور وہ =
 >GHے >ے �U{DS ۔ 

 
 

 
uA< �siEe naے QVEq�Y ہے >ہ >uAے ہ�Eرا ٓاEe QGE�Yپ ہ�Eرے 

 EVHe fVEYو >Hے EP ۔؟
G سH�a ]ا ُاس و�HAS QiEqe اHAS HPا �Gاے ^�او Eے >ہY ُاس H<ے ٓا

EOPہ >EVH رہے AS JVں >QOD د�}ہ ُاYے E{S ف >Hوں؟ >EY EAت Eeر 
۔ )  mV ) QDS18  :21 ؟   

 ُاس Gے EFJY >ہ وہ اJY EqFال fFJa رہEqV E۔ 
=Juع Gے ُاس Yے >ہAS Eں Y f|Vُے =ہ GہAں >ہED >ہ EYت Eeر �Ueہ " 

۔ )  mV) " QDS18  :22 ۔ EYت د�}ہ >ے Ee HDYر  
 HDY ہ= pU�S E< ں >ہ ُاسAے ہDFJY ٓاپ EA< ، Eہ< Eu=ے اG عJu= pK

Eeر E{Sف >GHے >QqV �� Q ؟>EA ہ�Aں _�Eر >EGH ہے ؟ >EA ہ�Aں 
 ¨JU�Uں >J ر=�Eرڈ >GHے >Q اEKزت ہے ؟ 

>Qu و�[ QiJ< pK او�Eت >E�_ Eر >EVH ہے >ہ ُاس Gے >Ee QOD ر 
= Hqa ، EA< فE{S ےOaے اG ٓاپ HPہے ۔ ا QVJں ہAہG Q�E{S Q�Y ںEہ

 Hہ ، EA< ہEOP ے ٓاپ >ے ^�افG nK ہے EA< فE{S رEe Hہ J< QiEqe
 د�}ہ aہEe QUر ہQ د>QiEq د=ED ہے ۔ 

 J< لEP kHYے دوuA< ہے >ہ EVEq�Y رےEe وں >ےRAF عJu= pK
EGHAqa " QK ہے ، JMگ ِاYے ¨VH< JP� ¤Uے ہAں ۔ وہ >ہDے ہAں ، 

Eے ہq|Sُ ےG ُاس ��AM ، E�Gے دوGرES Ha لEP kHYے دوYں ُاAS ، ں
" sVHS kHuAVہ ESرا ، ASں ُاYے ٓاراDYہ >HوE�G ۔،  

Ju= pK ��AMع Gے دوEP kHYل GHAqaے >ے Eeرے E=Eq�Y ، وہ 
 EVH< سEA� عJu= ہے ۔ Eرہ Eq�Y ےAM ے>ےGH< ےY دل Eu=ں اAہ�

ے ۔ وہ �EAس ہے >ہ دوHYا _bc ٓاپ >ے ^�ف EOPہ >H رہE ہ
>EVHہے >ہ دوHYا _EY bcت Eeر ¨EVH< Q�U ہے ، �Ueہ Ee HDYر ، 
=EF Eر JG E= JYے د�}ہ ، ��AM اHP ٓاپ _�E ر>H رہے ہAں ، Hqa ٓاپ 

 E{Sف GہAں >H رہے ہAں ۔ 
ِاAM QYے ، ٓاE�Yن >Ee Qد_Eہ[ ا=uے Eeد_Eہ >�OGES Q ہے JK اOaے 

pK وہ �Oeو E^  EGH< ]ueدJSں >ے E�_ fVEYر >pAVHV J د=ED ہے ۔
_Hوع >EVH ہے ، ٓادG nK QSے ُاYے دس JVڑے د=ے qVے ُاس >ے 
AMے �iے ªPے qVے ۔ اب وہ ادا >GHے >ے �G �eEہAں G mMES ، EqVے 
 pY ے او ر وہ�e اور ُا س >ے kJAe Q< ہ وہ اور ُاس< EqV E=د I��

 >�f ُاYے EV EqV E|�Ae>ہ وہ �Hض >Q اداH< Q�Aiے ۔ 
>ے ��JSں ASں EVHP ہے ۔ HASے A|A< Hs� fVEYے ، ُاس ^Eدم ُاس 

^Eدم " Gے Q�GES mAqe ، اور ASں ہQ< RAF H اداH< Q�Ai دوE�G ۔ 
>ے G mMESے ُاس HV Haس >H� ، EAض >EA< ID^ J اور ُاYے GEKے 

 د=E ۔ 
 nK E=Ea J< دمE^ QqVEY ےOaے اG ُاس JV EAP �F HہEe دمE^ pK ��AM

O=ر دEO=د JY ےYے ُاG EOٹAa EGرES اور EOAqF ےY ے ُاسG ے، ُاسqV ے
 _Hوع >EA ۔ 
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ِاس G mMES Haے ُاس >Ea Jس H< �eُ ُاس Yے >ہE اے _AS ، H<JG H=Hں " 
 QqV Q< ]OS kHAS ےG JVُ ہ< E=د �ce ےq|Vُ ےAM ِاس H·� راEY ے وہG

۔ >q|Vُ EAے �زم Gہ EqV >ہ AS EuAKں Gے Ha f|Vُ ر�Qqe JV EA< I اOaے 
cدوں ہ��K J< ُاس H< Jہ E�^ ےG mMES ؟ اور ُاس >ے EVH< Iر� Ha ]S�

>ے �JاMہ >EA >ہ E�V mV pKم �Hض ادا Gہ >Hدے �AS �Aں رہے ۔ HASا 
 Hے ہY ںAS IVُ HPا EP ےH< حH� QYِا fVEY رےEہ�V Qqe پEe QGE�Yٓا

)  34۔  QDS18 :23 " ا=m اOaےJ< QiEqe دل Yے E{Sف Gہ >Hے ۔   
Y QP�Gز Iہ pK ، ںAے ہVEK ےA< E{S Iں ، ہAے ہVEK فH� Q< تJS ے

اور �Hض uKے ^Eرج >EqV EAP EA وہ eے اDGہEqV E ۔ pK ہDOe QvAuS Iے 
ہAں ، ہI ُاس و�[ ¨H¡S HAوط VH< ��E� J< Q�E{Sے ہAں ۔ =ہ ا=�vV mہ 

ہے اور ہI ِاYے _Hاi¤ >ے VH< ��E� HAºeے ہAں ۔ اب =ہEں H¡Sوط 
درEASن �Hق ہے ۔ اور ¨H¡S HAوط Q�E{S >ے   

 J< Q�E{S وطH¡S HA¨ ےG Iے اور ہqV ےiJا ہ�Aa ےY ےHY ےªG Iہ pK
 �A²�V Q< �³ارH� Q�E{S ےuAK QqV Q�E{S kڑe m=۔ =ہ اEqV EA< ��E�

اJ< Qu< HP دوHYے " ASں ، =ہ >ہQD ہے ۔  AS3  :13ں QqV ۔ ُ>JAuUں
>E�_ Q=[ ہJ وہ دوHY ے >He Qدا_[ >Hے اور ا=m دوHYے >ے 

Jر >E{S Jف >Hے ۔ uAKے ^�اوG �Gے �VہEرے ��Jر E{Sف >Aے ��
" و=uے ہH< Qqe IVُ Qو۔   

uA< naے ^�او�G ہ�Aں E{Sف >EVH ہے ؟ ¨H¡S HAوط �Jر Ha ، اور 
ہ�Aں ا=uے E{Sف >GHے >ے AMے >ہuAK EAP Eے ہE{S Iف >Aے ªPے 

 ، mGEFا ��AM ں ۔Aے ہVEK ےA< فE{S Ha رJ� وطH¡S HA¨ ںAے۔ ہ�qV
ہ�Hے ��³Hاروں >ے Eaس ٓاEV ہے ، ہQ�E{S I >ے AMے _Hط >pK  J =ہ

ر>Dqے ہAں ۔ =Eد ر>Aqے >ہ >uAے ٓاEe QGE�Yپ EVHeو >EVH ہے  ُان >ے 
 AS �A²�V  JK fVEYں _E^ H=Hدم >H� Qح EVHe و >VHے ہAں ۔ 

ہ�Eرے �Hض E{Sف >uAK ، Hے ہI اOaے ��³Hاروں >E{S Jف >VHے 
۔ )  QDS6  :12 ( ہAں   

�Gاض  ^�وHDXا Iہ ��AM ہے ۔ EVH< ]=ہ�ا Q< ےGH< EXح دH� ں اسAہ�
>VHے ہAں ، ^�اوAS ، �Gں ِاس �Hح E{Sف >G EGHہAں EFہED ۔ اAS HPں ِاس 

�Hح EVH< ��E� J< Q�E{S ہJں H� nKح ASں E{Sف >EVEK Q ہJں ، 
" ASں eڑAS ��¡Sُ kں ہEVJ ہJں ۔   

 Q�E{S وطH¡S ےGے ُاuAK ںAے ہVH< EXد JK QvAuS EXے دAM ے<
>GHے >Q ہ�ا=[ دQªP k ۔ JFدہ ٓا=[ ASں ، ^�ا >Q دEX >ے Ju= ، �{eع 

 ، Eے >ہG " ےG nK ےP وH< فE{S J< ں JASٓاد IV حH� nK ہ�GJA<
�VہEرے ^�ف EOPہ >�V ، EAہEرا ٓاEe QGE�Yپ E{S J< IVُ Qqeف >Hے EP ۔ 

P وH< ںAہG فE{S ےY ںJہEOP ُان >ے J< ںJASٓاد IVُ HPا ��AM راEہ�V ، ے
" Eeپ �V QqeہEرے EOPہ E{Sف GہAں >Hے EP ۔   

>EA =ہ �Y ہے =ہ ^�اوJu= �G ع ہے G nKے =ہ >ہE ۔ >E_ QiJ=� اHDXاض 
ا=uA< Euے ہED�Y J ہے ؟ ہH¡S HA¨ Iوط ED�Y H< " J< Q�E{S ہے >ہ ، 

 J< ںJASں ٓادAS HPہے >ہ ا Eع >ہہ رہJu= ں ۔ ابAے ہ�Fُ H< ��E�
pK ںJہ EVH< فE{S  QGE�Yا ٓا HAS JV ، EA< ہEOP ے ^�فHAS ےG ں JہGُا

Eeپ q|S Qqeے E{Sف >Hے EP ۔ ��AM اAS HPں ٓادJASں >J ُان >ے EOPہJں 
Yے E{Sف GہAں >HAS ، EVH ا ٓاEe QGE�Yپ HASے EOPہJں >E{S Jف GہAں 

 >Hے EP ۔ =ہ ُاس >ے AMے H¡Sوط ED�M �OGES Q< Q�E{S ہے ۔ 
 

 

�]�وط ہے ۔ ُاس �ے �ہ� �ہ �@ ہb �� ت �ے �ہ� ں ہے �ہ ��ں �ہ 
 �
�� �ز�&�k �� �Vف ��
ے ہں ہ�2رے RہS �ے _�ض �� ���ف �
ہے ۔ �.� ہb ���%� �ے <ے RہS وا®º ہ&ا��ت �� ر�.-ے ہں ��ے 

0� �]�وط �kر �� ���ف �ے aVے  bں ۔ ہہb ���ف �ے ��
ے ہ

.ے ، اور ہ2ں 0� �]�وط �kر �� ���ف ���ے �ے < �V ے �ہ�

 ہے ۔ 
 �Fف �� رہ� ہے ، وہ ا��ے د��� ��0� �]�وط �kر  �+�� �Vا

اے '&او�& ، u�ُ.ے ���ف " ���ے �ں ��ے ��a	ے �� �ہں ر�.-� ، 
Rے*c ، �ہ ���%� 0� �]�وط ہے۔ " �� ��ے �ں �ے ���ف �� ۔ 

�ں �ے <ے 
�د�& �ہں ہے �� وہ �� رہ� ہے �� ُا�ے  �ہ�ں ��
V ���-R �� �%��� @� د�& ہے�
� ہے ۔ �ہ�ں �Kف د�.�+� د�^ے وا<� 


� ہے ۔ �ہ� �� �� $K�L ے ِا�ے�� �
ُا�� �kح Rڑه��� �ہں ��

.� ، اور  �V �
.� ۔ ُا�ے ���ف � C
��	ہ 0� ���ف ُ*&ہ '�د م �ے ��


.� ۔  �V � وہ ُاس �ے �.�ا اور ���ف �ہ �� ��ے ُا�ے ���ف �
R ر�-_�k cن ہے ، �ہ ا�� " C
ِا�� �kح ��ا ٓا��R ���2پ 
2ہ�رے ��


c �ہ ٓاپ ا�^ے R.�+� �� دل �ے ���ف �ہں ��  @� �V و ��ے�
�R
ں " 
ے ہں ، ��ے �ں �ے ُ
2ہں ا�^ے دل �ے ���ف �� ۔ ��Vا

ں ا�^� ��uت �ے <ے *R �� cہ-��� و�ہ �� � ، �
��´ �ہں ��
 ر�.-� ہ�ں ۔ 

 "�
 �+�.R ا�
 �Vا �� SN ت�R ںا V^�ہ ��ے 
� �� اور '	�ت �
� ۔ > �� �� �+�.R ے^�
��ے اُ �
�ے ُا�ے �u2.� ۔ ا�V وہ 
�6 ُ�^ے 
اور ا�V �ہ ُ�^ے 
�ں ا�c دو ٓاد��ں �� ا�^ے ��
C <ے ��  
��ہ ہ� 
ا��R cت دو 
� �Vاہ�ں �� ز�Rن �ے SR�Ë ہ���+ے ۔ ا�V وة ُا�/� 

� �
� �� ُ�^^ے �ے R.� ا�/�ر ��ے �	� �Vے �ہہ اور ا� ��	

� ُا�ے 0� _�م وا<ے اور � �Wل ُ �
ُ�^^ے �ے R.� ا�/�ر ��ے 
 b
ُ C¸� �� ہ-� ہ�ں �ہ� l� ے� b
^ےوا<ے �ے �Rا�R ��ن ۔ �ں ُ>
 �� �
b ز�ُ C¸� �� اور �Vهے&^R ���� ��R&ه� Vے وہ ٓا��2ن  �ز�

b
ں ُ� �.�
V �>�.�  bے وہ ٓا��2ن �� �ُ.	ے �V ۔ ُ �Vے �ہ-� ہ�ں �ہ ا�
�� ��� �Rت �ے <ے ��ے وہ �Nہ-ے ہ�ں  �ں �ے دو *() ز��

ا
�Zق ���ں 
� وہ ��ے �Rپ �� �kف �ے �� ٓا��2ن �� ہے ُا�/ے 
�ے ��م �� ا�ٹ.ے ہں � �
ے ہ� ��+ے �V ۔ ���/ہ �ہ�ں دو �� >

ں ہ�ں ۔ � lR ں ُان �ے) 20۔ 15:  �18-� " (وہ�ں �  
�A-_ہ ا� �� l��� bہ �� U� ہے �
Y رو6 ��� �� $?2
س ، �� 

 �Vہے ۔ ا �.R C
Nُ/ے ہں ، ِاس �� 
�	· دل �ے ���ف ���ے �ے ��
ٓاپ �� R.�+� ٓاپ �ے 'oف V^�ہ ��
� ہے ، ��+ں اور ُا�ے ُاس �� 

ں  ، �.� دو ٓاد��ں �ے در��ن ، ا�V وہ ُ�^-� ہے 
�ٓاپ +�-R ر�W_
> �� �� �+�.R ے^�� ۔ �ے ا  

اN.� ، ا��� رو��2 �ہں ہ�
� ہے ۔ �ں �ے ِاس �� " ٓاپ �ہ-ے ہں ، 
 �.
 $V�� SہR ں��*Y �� ۔ وہ ��ے 'o ف V^�ہ �� Nُ/� ہے اور �
� اور ُا�ے ُا س �� _�Wر د�.��� اورِاس �ے ُا�ے V س��ں ُاس �ے �

��/ہ ٓاپ �ے ُا�ے ا�^ے دل �ے� �.
 �R</$ �ہں �-� ۔ �ہ ِاس <ے 

.� ۔ �ہ �AFدت RہS �ے <��Vں �ے <ے RہS ��ر6  ����ف �ہں �

� ہے ���/ہ وہ ِاس �kح ��� �ے ��س ���ے �� �-R ں�Cu2 �ہ

�ے ٓاپ ��� �� R-� �/-ے ہں �� ٓاپ " ادرا> �ہں �� �/-ے ۔ �
�ے 'oف V^�ہ �� Nُ/� ہے �� ُاس �ے ٓاپ �ے <ے �� ، اور ُا�ے 


� ہے �� j_�
" ؟ وہہ K�L �� SÌ�ZL$ ��ے �V ۔�-^ے ��   
�ں K�L �� SÌ�ZL$ ���ں Vے ؟ ���/ہ ��+� ُاس �� ا<�ام <�� � bہ
رہ� ہے ۔ </� ا�V ��+� دل �ے ���%� �ے ��
C ٓاا
� ہے ۔ ِاس ��ر6 

uہ ا��W� bِب �ہں ہ� �V ۔ -� �.�uہ ، -� �2-L �� b	�
 
�ں ®S��2 دے �/-� ہ�ں �ہ وہ ُاس �� %-º �ہں � �Vا �V ے+�  
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 IِYا E= ، ے�¨ ،QKاRS TUV Q< Iu� Qu< ے وا�GH< ا��ح E< ُاس HPا
 ]ME� Q< Iu� ے وا� ِاسGH< ہے ۔ ��ح EVٓا fVEY روح >ے Q< بJ�OS
 Q�¡Aa pK ںAے ہVEK سEa ف ُاس >ے H� �=E_ I۔ ہ EVEK ںAہG fVEY ے<

 Ha ہeJV Q< ُاس Q�E{S ہے ۔ =ہ QVJہ Q�E{S ںAS ںJMرے دEر ہ�E�vGا
GہAں >QVH ہے ۔ ASں GE�³[ دے ED�Y ہJں وہ EGدم GہAں ہEP J اHP وہ دل 

 fVEY ے< ]svS اور Q�E{S ESں �زA۔ ہ� E�Oہa ںAہG fVEY ے< Q�E{S ، ےY
 EGEK ہے ۔ اHP وہ EDOYُ ہے ، ہI اOaے �Fُ Ea J< QiEqeے ہVJے ہAں ۔ 

�Fُ �Oہa حH� ہ وہ ِاسFHPا ، EP ےOYُ ںAہG وہ HPا ��AM ںAہے ، ہ� E
 Q�E{S ںAS ںJMے دOaا J< ںJPJM ، ہے EOAM fVEY ےOaا J< دو E= m=ا

 >ےfVEY ۔ =ہ GہAں >ہ >uAے =ہ EًSJ�X روE�G ہEVJ ہے ۔ 
 J< ]£�EvS ے وا�GH< ��E� ، ہے EVٓا fVEY ہ�[ >ےV m=ا QiJ<

�EVH< ��E ہے اور �G °DہAں EVEaا ۔ na >ہQ< QGE ا=H� mف دوHYے دو 
ہVJے ہAں ، اور وہ ٓاVے ہAں اور EAOeدk ا��ح >Eر >JM Qگ ا>ٹqے 

 HAaوVH< kے ہAں ۔ وہ >EASEب GہAں ہVJے ہAں ۔ 
�F &R @� U^�ا�� �� ��
/@ ہH ا=m اOaے دل ASں J< Q�E{S ر>EDq ہے 


�Rہ ���ے �ے ا�/�ر ��
� ہے ، �ہ �Ìہ��k 6ر �� ُاس �� ��a	ہ ہے ۔ 
 �.�� �� fز�� R-��� ہے ۔ A*ُ oRہ اور وہ ُ�^^ے �ے ا�/�ر ��
� ہے ، �	�

� �ے <ے R.� ®�ور6 ہے �ہ ���%� �ے R.�6 ہ�۔ �	� ، 
 �� Sد��V�* �� ��ں ہں �� ��N-� ہں �ہ وہ '&ا +� �	+ ���ہ� ں �	


ے ہں ۔ وہ �ہں ��
ے ، ���/ہ �ہ رو�ہ ����%� ہے ۔ وہ ِاس �� ·[�

ے ہںf ں ، ا�ے �ہ�ں، اور وہ ِاس �ے ا�/�ر ��
�  <ڑ�ے ��س ��
ے ہ


ے ہں ، �.u2� ں ، او ر وہ ُا�ےہے ۔ وہ دو �� 
� دو��وں �� <-ے ہ
 �
�.� ُا�ے �Rہ� ٹ.��� ��ر ��اور وہ ُان �ے R.� ا�/�ر ��
� ہے ۔ �	
ں � Sد��V�* �� ��	� �/ہے ، </� �ہ�ں دل �ں ���%� �ہں ہے ۔ <

 �
ہے ۔ ا�F &R c^�ا�� �� 
�زہ دم ��  
 �� S��� SRُ C
� �� ُ�^^ے �ے ا�/�ر ��
� ہے ، ُاس �ے ���ا�V وہ �	


�و �� ��+ے۔ ��ا ا��2 ن �ہں �ہ �R ��� �Wل <^ے وا<ے �ے �kر 
����W � �� Sل <^ے  SRُ C
'&او�& ���ع �� �v	@ �ہ 
.� �ہ ُاس �ے ��


�و �� ��+ے ۔ ��ا '�ل ہے �ہ ُاس �� ��R ��v	@ �ہ وا<ے �ے �k ر 

�و ���� �Nہے ۔ �ہ	ے ، �-� �R &^��� �� ے وا<ے^�� �� � �Wل <�ہے 


� ہے  5�-R ے
�و ���ے �ے <�R Sاور ��را� Sں را�ں ، ���ع ہ2�
�ے �Rپ ��
� ہے ، در��k Sر �� ۔ � 

وہ ہ2ں ا�^ے د*2^�ں �ے � SA ���ے �ے <ے �ہ-� ہے ۔ ِاس �kح �ہ�ں 
0 C
� _�م  اور � �Wل <^ے وا<ے �ے �kر 
c �ہ �@ ہb ُان �ے ��


� و ہے ۔ ِاس �� �R fے وا��� SA � �.R ں ، �ہ اب
�و ��
ے ہ�R ��
 �/
� ہے ، <�� ��Kف �ہ �v	@ ہے �ہ ُا�ہں *�ا�S �ے �Rہ� _�س �

دل دے ���%� اور � SA �ے ��
C ۔ وہ � Á ���%� �� �ہں �Nہ-ے 
b �� و�ہ �ے ہے �U ��ے '&ا دل �ے Rڑه� Nُ/� ہے ۔ ا��� ِا	�
س 

$  �� �kف راہ^�2+� �� ۔ ٰ?2
�ے <ے ��vس �ے ��ال ��U� �.N �ے 
� SA ۔۔ ��ز��A ��م �ہں " �-^� �Rر �ں ا�^ے R.�+� �� ���ف ��وں ؟" 

 �
� ���2V &R SA �ہں ��
� ۔ ٓاپ ) 5،  4:  ���13-.�ں  1" ( ��
�R ے� b�_ ں ِاس� ہ �R 6ے *�د� C¸� ں �ےن �� ُ�^� ہ� �V ۔ �

�6 �ہہ �/-ے ہں ، R �� ں �ے " *�ہ��v	0 ے ہ�۔

b ہ2]ہ �ہ ��ُ
ر�/�رڈ �� ر�.� ��
� ہے �@ ��+� F &R^�ا�� �ں ا®�%ہ ��
� ہے ۔ 

/� ���%� ا��� �ہں ��
� ہے ۔ > 

.� �@ ُاس �ے �ہ� ،  @	v� ��� " ���ع �� � �
b ز�ُ C¸� ��

^R ���وں �� �Rت " &هے �V ۔۔۔ ؟��R&ه� Vے وہ ٓا��2ن �	� � �ہ ��
 ہ� رہ� ہے ، �/$2 ���%� �� ، 

 

 Qرہ H< مE< ں ۔ وہAہ Qرہ H< مE< ںAS مEG ے< °AuS عJu= �Gاو�^ JK
ہAں uAKے ُاس Gے ُاGہAں >GHے >ے AMے >ہEqV E ۔ pK Hqa وہ ُاس 

 >ے >�م >EAOe Qد U�A� Haہ >VHے ہAں ، وہ ِاس >RX Jت ED¡ce ہے۔ 
�ے Yے وہ =H� ��AOA�S  f�< EAuAU< ہ�GJA< ED¡ce ںAہG تRX ےYِا

�EرQVE�M �JS ہAں ۔ ��AM ِاYے ^�اوJu= �Gع svS Q< °AuS[ اور 
>Hدار Yے >E�Fُ EK EA ہے ۔، اور  E{Sف >H د=Oے واMے ا=��GEاروں 
>HP Eوہ >Qu >ے _HPEد ہGJے >U�A� Eہ >QVH ہے eJV JKہ >GHے 

ٓاE�Yن Ha ُاس >EVH< Q_J^ Q ہے ۔ >J^ EاہEں GہAں ہے ، ^�ا   
 Ha RAF Qu< Q< قEsYق  و اEAY �AV E= دو  ًEs=H�V QvAuS دہE=ہ[ زe

 J< QiEqe ےOaد=[  اور اHPE_ QiEAuAU< �U{V E< ]=ں ۔ ٓاAے ہVH< قE�Vا
 JK ں ہےAS نEASے در< QGEہ< ��MEe ہے ۔ =ہ fVEY ے >ےGH< فE{S

ل >ے Eeرے >ہ >Ju= QODع Gے >ہE اور ِاس Eeرے H�aس >ے JYا
sVHSہ اOaے E{S J< QiEqeف >EqV EGH ۔ pK na دو =�AV E ُاس >ے EGم 

Ha ا>ٹے ہVJے ہAں ، ^�اوJu= �Gع AuS° ُان >ے درEASن ہEGJ ہے ۔ 
ِاس >�U{V E دوHYوں >E{S Jف >GHے >ے fVEY ہے JK ٓاپ >ے 

 ^�ف EOPہ >�Fُ Hے ہAں ۔ 
{V نEASے در< QKاRS TUV ں ۔ ٓاپ ِاس >ے اورAے ہD�Y f�=د J< �U

 Qu< ہے >ہ Qہے ۔ =ہ >ہہ رہ EGH< ہG فE{S ]�A�RS TUVاQK در�
 ��AM ۔ E�GوH< ںAہG فE{S ںAہGں ُاAS اور ، EA< ےAM ےHAS f�< ےG
s_ُ �eہ RS TUVاQK اOaے AMے EOPہ >ے �Jر ہG HہAں QDFJY ، =ہ 

 �Hف دوHYے _AS bcں EOPہ >J د=�QD�Y f ہے ۔ 
S f|�Y m=ا اzہM عJu= ، ںAS f|�Y m=ہے ۔ ا JUہa m= Q�E{S ، ںA

G °AuSے ہ�Eرے eJVہ >GHے Yے aہUے ہ�Aں E{Sف >EA ۔ =ہ G QU�Xہ 
 �u� �Gاو�^ ��AM ۔ EAM H< ںAہG ��E� ےYے ِاG Iہ ہ< mV pK اJہ
>AM Jے ہiJے ٓاE�Yن ASں GہAں mV pK EqV >ہ ہG Iے اOaے HPJFد 

ِاYے �s·ے ASں ر>Oqے eJVہ >G ��E� JہAں >EAM H ۔ وہ ہ�Eرے 
Yے aہUے اOaے دل ASں J< Q�E{S ر>EDq ہے ۔ =ہEں ^�اوH� Q< �Gف 

 JUہa m= ےAM ے< Qu< Qqe ےY Iہے ، اور وہ ہ Q�E{S JUہa m=
�EV H< E³E ہے G nKے ٓاپ >ے ^�ف >EOP Qqsہ >EqV EA ۔ V E< Q�E{S

 E= ، ےAM ےM رےEے ہ�G bc_ ےHYدو JK ںAے ہDFJY ےYُا Iہ
Eں >ہAہ�  fVEY ُاس >ے ��MEe �U{V E< ےUSE{S ِاس ]�A�، اور در�

 GہAں JK ُاس دوHYے _G bcے >E= EA >ہE ۔ 
pK ا=QvAuS m دل Yے J< Q�E{S ر>EDq ہے ، وہ ُاس _Ee bcرے 
YEDS« ہEVJ ہے G nKے ٓاپ >ے ^�ف EOPہ >EqV EA ۔ وہ اOaے Eeرے 

Aے ہVJہ �OGES Q< سH�a Iہ ��AM ہے ۔ EVJں ہAہG »YEDS ، ں " ، EOA�=
 fوہ ٓاٹ HPا ��AM ، E�GوH< فE{S ہsVHS تEY ےYں ُاAS ، �Gاے ^�او

�sVHS " E< Q�E{S Qہ >EVH ہے ، وہ وا�}AS ��¡Sُ Qں ہے ۔ A�� ��AM
_�Eر GہAں =EVJ ۔ اHP ٓاپ ^�GEان >ے �GE^ E= fVEYان >ے E�_ HAºeر 

>GHے >ے رEvKن >J ر>Dqے ہAں ، =ہ eہ[ ز=Eدہ ِاس �OGES ہے 
 E< ہ آُس< Eے >ہG عJu= ں ۔ اورAرہے ہ H< ںAہG فE{S ے >ہ ٓاپuAK
 fVEY ے< Q�< Q< Q�E{S fVEY ے< m=ا Hے ہY ںAS Iپ ہEe QGE�Yٓا

EVHeو >Hے mV pK EP ہI ُاGہAں دل Yے E{Sف GہAں >H د=Dے ۔ 
اAS ، EqFں اOaے دل " اOaےJ< QiEqe اOaے دل Yے E{Sف >A|Aے ۔ 

EDq<ں رAہG J< Q�E{S ںAS  ں ۔Jورت ہے " ہH³ Q< Q�E{S ےu<Hqa
 ]svS ہG ِاس  JK ہے Qورت ہے =ہ وہH³ Q< Q�E{S ےuK m=؟ا
 f�< J< E= ، �u� ے رو=ہ ، ِاسHeُ ت ، ِاس H�G ہے ، ِاس EDq<ر J<

�Jں Yے GہAں ر>D�Y fے ۔ ٓا پ G Q�E{Sہ =H� ے دوYہے۔ ٓاپ ِا Qqe
�^ Qہ ہG اور ED�Y f<ں رAہG ںAS ے د لOaا J< ےGJن ہESدE_ ںAS �Gاو

ہED�Y J ہے ۔ J< Q�E{S �ِeE� EG اOaے دل ASں ر>���S EOq ہے اور 
!HF Qqe Hqaچ EGEK اور EGEP ]AP ۔ ��AM =ہ QU{K f�< pY ہے  
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 pK ��AM ںAے ہD�Y ے >ہہAM ے >ےGEP J< ںJPJM ہے ، ٓاپ ¤U¨ EGEP
EGH< ںAہG °³ے وAM ے >ےGEP ںAہGُا J< ٓا پ JV ںAے ہVJف ہE� گJM 

ہے ۔ JM ��AMگ Jaرے دل Yے �J� Q{sر AiEP Haں Pے۔ >JAںَ؟ >�GJAہ 
وہ �Eف دJMں >J ر>Dqے ہAں ۔ =ہEں GEPے ASں eہ[ eڑا �Hق ہے >�GJAہ 
اپ ^�اوAS �Gں _EدESن ہJ رہے ہVJے ہAں ، اور ^Q_J >ے AMے EP رہے 

ہVJے ہAں ۔ >�QvAuS f ہH اJVار >HF Jچ VEKے ہAں اور ^Q_J >ے 
Aں۔ ^ID^ Q_J ہQVJ ہے pK وہ VH< ID^ EGEPے ہAں >�GJAہ VEP fVEYے ہ

 =ہEں ُان >ے د ل ASں Q<EaEG ہے ۔ 
ہ�Aں ِاس �Hح AFJYں Pے >ہ ہe Iہ[ اqFے ہAں او ر ُاس دوHYے 

 m=ے >ہ ٓاپ اA|A< سEA� ´vS ۔ Jہ ہG Eu=ا �=E_ ہ ہے ۔UªuS J< bc_
 ہAں E{S JKف >GHے >J< Q�< Q ر>Dqے ہAں ۔ 

QvAuS m=ا HPے ��¾  اY ہے ، وہ ِاس EDq<ر J< Q�E{S ںAS ے دلOاہ
 bc_ ےHYاور دو ، EqV ¤U¨ EOD< bc_ اHYہ دو< EPJن ہESدE_ H£G

 Q�E{S J< Qu< ےuA< ٓاپ ��AM ۔ EqV EA< ہEOP ڑاe EOD< ے ُاس >ے ^�فG
 Q< ہ ٓاپ ُان�GJA< ہے EGJہ I�vDuS ]ہe J< ٓاپ pK ںAے ہD�Y Eq<د

Hue QP�Gں زAS QP�Gِز زH�  ںAہG ��¡Sُ EOVا Q{ں ؟ =ہ وا�Aے ہVH< ںAہG
 H£G ¾�� ےY ں ، وہ ِا سAے ہDq<ر J< Q�E{S ںAS ے دلOaٓاپ ا HPہے ۔ ا
ِاYے AGEKں Pے >ہ ٓاپ >ODے I�vDuS ہAں ۔ وہ ِاYے AGEKں Pے ، ٓاپ >ے 

Mہ|ے >EAOe Qد Ha ۔ JMگ D�Y EDeے ہAں pK ٓاپ ُان Yے svS[ ر>Dqے 
K ںAے ہD�Y EDe ں ۔ وہAں ، وہ ہAہ TUV ہ ٓاپ�GJA< ںAے ہDOe سJqٓاپ ٹ p

 m=ف اH� ں ۔Aے ہVH< HAºe ے< ]svS ےYٓاپ ِا pK ںAے ہD�Y EDe
�QOA ہEGJ ہے =ہ AS J�D�Pں ٓاپ >E رو=ہ ہے ۔ = J< ے ٓاپAM ے< nK RAF

ٓاپ >J ِاس Eeرے  ��G �OS HہAں ہEGJ >ہ وہ >uAے ِاYے �H< ��E=ں Pے 
E_ ں ۔ وہAہ �Gاو�^ ¿iEDG ے ۔DGEK J< قH� وہ ��AM ں=H< ہG لJs� ےYِا �=  

 ہAں ۔ 
 m=ں ۔ اJہ EDq<ر J< ےGJہ I�vDuS fVEY ں >ےJPJM ںAS ، Ha رJ� kدES

EYل ��s ، ا=Uq�a bc_ mے ESرچ ^�او�G >ے fVEY ہGJے  sVHS35ہ 
>J ر>EqV EDq ۔ وہ اY ]AGE�u� QOaے ��AM ، EqV QvAuS اس >ے Reرگ 

Gاو�^ Q{ں وہ  وا�AS لEY ےG ۔ ُاس EqV EDq<ر J< ےGJہ fVEY ے< �
J|=HPا=� >ے JASHP �{eں Yے ہ�Eرے AS HqPں رہOے >ے AMے EqFJa ۔ 

 HqP ےUہa ے ۔وہi� ںAS HqP ےYاور ُا EA< فH� m=ا J< ںJ�e ےG Iہ
EqV EAP اور واna ٓا=EqV E ۔ ُاس Gے JKن ASں EYرا ESEYن ہ�Eرے AS HqPں 

ue J< ںJ�e kJAe kHAS ۔ E=ے ٓاM ےH�< ے�AG Iاو ر ہ QqV Qرہ EٹM Ha HD
ASں qVے ۔ ASں Gے ُاس Yے EqFJa >ہ RAF=ں >uAے �F رہQ ہAں ۔ ُاس 

 ، Eے >ہG "ں ۔AہG QqFہ[ اe"  
>EA =ہ وہUªuS Qہ ہے uKے ٓاپ aہUے ر>Dqے qVے ؟"   

 ، Eے >ہG ں " ُاسEہ QK "  
" وہM Qڑ>Q ؟"   

ُاYے =Eد EqV >ہ >uAے ُاس Gے >ہE =ہ وہM Qڑ>QqV Q۔ ASں Gے EqFJa >ہ 
 _�GEار �Jر Ha ^�اوG �Gے ُاYے E{Sف ESرچ ASں E{Sف >EqV EA ؟

 ، Eے >ہG ۔ "" ُاس QqV QDS�Y او ر Q_J^ kڑe ںE۔ =ہ EqV ار�GE_ ہ=  
 ، Eے >ہG ںAS " ےVH< EXد Qqeں اAiہے ۔ ٓا ED�Y H< رہEeدو Eu=م وہ ا EqFا

"EVزہ دم ہD�Y Jے ہAں۔ ہAں ۔ ٓاپ eJVہ اور ا�Hار >D�Y HےہAں ، اور   
 ، Eے >ہG ں" ُاسAہG "  

 ،  Eے >ہG ںAS " ہے ۔ �Y Eu=ا ، EqFا "  
 EDGEK ںAS ں ۔Jہ E�Fُ f�=ے دVJہ E�Gے روYں اAS ں ۔Jہ EDGEK ںAS ںEہ QK

 ہJں >ہ وہ ِاYے دوEeرہ >Hے EP ۔ AS ��AMں EAV ��MEeر GہAں ہJں ۔ 
 ، Eے >ہG ںAS "ہ ٓا< EDFJY ںAہG ںAS ، EqFا ]�A�پ Dq|�Yے ہAں ۔ IVُ در�

�ے Yے DGEKے ہJ ۔ =H� HDہe IVُ ۔ Jے ہDq<ں رAہG J< بEcDGا 
 

ُاس �ے " ٓاپ >J اب EVزہ دم EOOe ہے ۔" ٓاپ >J اب EVزہ دم EOOe ہے ۔
اN.� ، " " �ہں �ں �ہ ��� اور و_S ��و��� </� اR.� �ہں ۔ " �ہ�، 

� �� R-��� ہ�� �V �ہ ٓاپ V^�ہ �ں رہ رہے ��ا '�ل ہے �ہ u�ُ.ے �	
ں �ے ٓاپ �� اF-�2د �ں " ہں ۔ � �� �V ہ� ���-R �� ��
2ہں �	ُ
"R-���؟  

ں �ہں ���-� �ہ �ہ اF-�2د �ں 
.� ، اور �ں �ہں ���-� �� ٓاپ " �
u�ُ.ے R-� رہے 
.ے ، او ر �ں �ہں ���-� �ہ ٓاپ u�ُ.ے 0� ��دم 

� �ے <ے ِا�ے <^ے �ے �kر �� Nُ �-R/ے ہں ۔ '&ا ُ��u.ے �	
 bں ر�.^� ہے ۔ ہے �ہ-� ہے ���/ہ ہ2ں ٓاپ �ے ��
C *�ا�S �� �ہ>

� ہے �ہ ہ2ں ��� �ے �-R ںٓاپ �ے ��
C �ہں �.�+ں Vے۔ A+�R$ ہ2

� ���� ہے �� ا�^ے ٓاپ �� R.�+� �ہ-ے ہں �� �ہ ز�� ��ر ہے۔ � C
��
u.ے R  ً�A>�0/�اس �ے �Rہ� �/�ل �Nچ RہS '&ا+� �ہں ہے، <ہ�ا وہ ُ�

 �� ��
� ہے �ہ �ں �	�-R ے.u�ُ $A+�R ، و��د�R ے،ِاس �ےV د�ں
 C/اور وہ ٓا� ، �V وں�-R �.R �� ے ا%��ان� �R-�وں ۔ �ں ���¸� ���

ں Vے۔ وہ ٓاپ �� RہS �	&6 �ٹ� د�ں Vے �ہ ��+� ��اق /e.� ں�ہ
 �ہں ہے ۔ 

� ۔ V وہ ��راض ہ� 
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� ہے�� ��R �V&ں �/-ے ۔  ز�، ہb �ہ�ں 
c �ہ اس �ے ��
C �.� �ہ
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ں �ہں ہ�
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ے ہ�+ے �ہں 
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C �ہ� ��
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 ۔ 
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ا�V �ہ�ں ��� اور �ے <ے ��+� ���%� �ہں ہے ، �.� ُا�ے دل �ے 
 SہR ے&ہ ��م �ں �fے �ے <u^� �� ے ۔ '&او�& ٓاپuف �� د����

۔وہ ���ف ���ے �ے <ے Rہ� S	�R &ز ہے ۔  
� ہے  
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دو	وں �� ���ف ��� ۔ : 	ٹڈ� ����ڈ  
�او�G اHASHPا HAS QiEqeا EOPہ >EVH ہے AS JVں >QOD د�}ہ ُاYے ُاس و�[ H�aس Gے Eaس ٓا >H ُاس Yے >ہE اے ^

E{Sف >Hوں؟ >Ee fVEY EAر mV؟ =Juع Gے ُاس Yے >ہAS Eں Y f|Vُے =ہ GہAں >ہED >ہ EYت Eeر �Ueہ EYت د�}ہ 
۔ 22اور  QDS18:21 " >ے Ee HDYر mV۔  

 ²�EsSہ >ے JYا�ت۔ 
EOPہ HYزد >E�Fُ H ہے اور Hqa ٓاپ >Q�E{S Q >ے AMے  ُاس �EAe J< ]MEن >A|Aے QiJ< pK ٓاپ >ے ^�ف۔ 1

 EDqFJa ہے ۔ >EAاپ ُاس _J< bc اOaے دل Yے E{Sف >GHے >ے �qV �eEے؟
ُاس �EAe J< ]MEن >A|Aے >ہ QiJ< pK ٓاپ >ے ^�ف DS}�د Eeر EOPہ >E�Fُ H ہے اور Q�E{S Hqa >ے AMے ۔ 2

>ے �qV �eEے؟ >ہED ہے ۔ >EAاپ ُاس _J< bc اOaے دل Yے E{Sف >GHے  
 

 ، E=اب دJK ےG عJu= ۔ EqV Q�E< EGH< فE{S رEe تEY J< Qu< ہ< EqFJa ےY عJu= ےG سH�a "رEe HDY" ِاس
 m=اور =ہ ا EA< ےG Iہ HPں ۔ اAے ہVH< فE{S Iد�}ہ ہ QOD< ہ< EOq<ں رAہG J< رڈE�=ں ِاس رAہے >ہ ہ� pU�S E<

ہ�Aں ہ�A¡ہ ُان >E{S Jف >EF EGHہAے JK زAS �iESں ہ�GJے۔ دن ASں EYت Eeر Hqa ، EqV ہE{S Iف Gہ >GHے >Q ٓا
>ہDے ہAں >ہ ہG Iے eJVہ >UªuS Qª< ، QM Hہ GہAں >ہ ُاGہJں Gے >sVHS QODہ EqFJa۔ ہI اE�Gف >GHے واMے GہAں 

اHAV HPا EOP QiEqeہ >Hے JV ُاYے H< ]S�S، اeJV HPہ >Hے JV ُاYے " ^Jاہ ُاس Gے �Yے �Jر eJV Haہ >Q ۔ 
E{S ۔H< ف " E�JM17 :3  )kو Qi۔)ا=� ٓا  

 
�UeEہ ¨H¡S HAوط Q�E{S >ے ۔ 3S Ee وطH¡S ہے QVEq�Y EA< ںAہ� �A²�V Q< �³ارH� ےMے واGEK ےA< ہG فE{S

 Eeرے؟
ASں EVEq�Y ہے >ہ >uAے دQGH< EX ہے وہ ا=EA< ]ME� m ہے uKے وہ JFدہ  15۔ Ju=6  :5ع ہ�Aں QDS ۔ 4

 kرEں ہ�AS ت E=رہ ٓا�Oa ہے ؟اور EVH< IiE� Ha فE{S  
ُان >ے EVHe fVEYو >GHے >ے AMے =Juع >AiEP QuGJ< Qڈ ��i ہAں JK ہ�Eرے ^�ف EOPہ >VHے ہAں ؟ ِان ۔ 5

۔ )  20۔  AiEP) QDS18  :15ڈ �EqV pU�S EA< E< ROi ؟   
ل >ےEOP Q�E{S Q�E{S fVEYہ >p�VHS E ہGJے واeJV QMہ Ha اE�vGر GہAں >QVH ۔ و eJVہ GہAں >Hے EP اHP وہ د

 G mVہAں aہED�O ۔ 
=Juع ہ�Aں ُان >ے Eeرے >EVEq�YEA ہے JK =ہEں mV >ہ >OOYُ J< EAuAUے Yے اE�Gر >Dے ہAں ؟ =ہ >uAے TUV ۔ 6

 RSاQK >ے�U{V fVEY ر>EDq ہے ؟
pK ا=QvAuS m دل Yے E{Sف >J ر>EDq ہے ، وہ اس _bc >ے Eeرے ���OS H ہے G nKے ٓاپ >ے ^�ف 

V EA< ہEOP ں ہے ۔AہG »YEDS رےEe ےOa۔ وہ ا Eq  
:^�ا >ے >�م >ے AMے JKاب : اU�HS �Pہ   

Eu� ]svSب GہAں ر>QDq۔ " JA�U¨ ]svSں >E�_ Eر GہAں >QVH ۔" EAeن >QVH ہے >ہ ،  5۔  JAqDGH<13 :4ں  1
>J ^�ا >ے  اHP =ہEں ٓاپ >Q زAS QP�Gں JMگ ہAں E< �K ٓاپ �Euب >ED ب ر>Dqے ہAں ، اOaے �Euب واMے >Eرڈ

Hqa دل Yے E{Sف >GHے Q�E{S >ے AMے ^�ا Yے AqFJaں EV>ہ ٓاپ ُاس >ے ر�Aq�AY J< Iں ۔ �JاMہ >H د=ں ۔ 
 >ے AMے ^�ا >ے �eُوے >JK Eاب د=ں ۔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
>EA ٓاپ >ے Eaس ا�EYEuت ہAں اHP =ہ �Ja ]AeEرk ُاQVHV ہے ، 

��ا ر >Y Q�Js·S Jے >EٹEO ہEP J ؟S Q< ے�¨ 
ا=m اور J� E< �siEeاMہ JK ِاس >ے �U{V fVEY ر>EDq ہے Ju= pKع 

 EA< فE� J< ��Aے ہG ) QDS21  EO�J= ،2(¦ QVرEsX ت >ے ۔ =ہJs
�Jر Ha اE�{DYل >GHے >ے AMے ا=�A�Aa mار �JاMہ ہے، >�GJAہ 
�[ GہAں A�ہ�Eرا ¨�ہ درا�� eہ[ راY[ ہے ۔ اFHPہ ا�EsDس در�

>ہED >ہ =Juع ¨·�EOs ہJا ، ہI اب Qqe د=�D�Y fے ہAں >ہ >uAے 
 =ہ >I از >EF Iر =JADAUeE� �GEa Eں Ha درAe ]YٹEDq ہے ۔ 

ED ہے ، ¨�ے >J^ psY Eد kR<HS ¨�ہ ^�ا >ے AMے د>QiEq د=
GہAں EqV ۔ وہ ^�ا >ے E� J< HqPف >H رہEqV E ۔ =ہ EOPہ GہAں EqV ۔ =ہ 
 HP۔ اQªP k زت دEKا Q< ےGرES meEF ےYہ ُا< E=ے ااY ہDuہ[ ٓاہe

ہVH< �Oua Iے ہAں ، ہEA� Iس >D�Y Hے ہAں >ہ JYرج ُاس >ے 
 ¨�ے >VHے و�[ ¨Hوب GہAں EqV ۔

ے >G �OGES QہAں ہVJے ہAں ، ہE_ I=� >ہDے ہAں اHP ہAuS I° >ے ¨�
 EDq|�Y EOA�= °AuS ��AM ،ےDq|�Y ںAہG J< ہ�=H� رJ� �=E_ ہ ٓاپ<

>�GJAہ ہ�Eرا ا=HY Euدار >Eہ� GہAں JK ہ�EرR�< kور=Jں ASں " ہے۔ 
 E=ESح ٓازH� kرEں ہ�AS ںJVEe pY ہ وہ�Ue ے�Y Jہ ہG را ہ��ردEہ�

۔ na ٓاو ہHsX4  :15  ( �·� IاJAGں  " (e Qqe JV EAPے EOPہ رہE ۔ 
>ے cV[ >ے Eaس دY kHAMے AUFں EV>ہ ہHa I ر�I ہJ اور وہ �·� 

)ا=[ H< ��E�) "16=ں H³ JKورت >ے و�[ ہ�Eر�S kد >Hے۔   
اHP ہI ز=Eدہ ¨U¤ ہVJے ہAں ، ہI ا=J� QVEAu�G Euر Ha >ہہ D�Yے 

Aہ� EGEڑهe J< ہے ۔¨�ے HDہe EGڑJqF J< ے ¨�ےOaے >ہ اqV ں
ا^��JY EG Qر دے ا ۔ =ہ eہ[ >JPJM Iں >ے AMے روE�G ہEVJ ہے >ہ 

=ہEں HuAVا اEcDGب ہED�Y J ہے ، uAKے >ہ ، ^�ا >ے AMے Oaے 
¨�ے >EOAM J ، ِاس >pU�S E ^�او�G >ے AMے �Jsل >EGH >ہ ٓاپ 

EGراض ہAں ، >ہ اHP =ہ ُاس >Q راEsDYزG ��E� J< kہAں >EVH ، ٓاپ 
۔ ِاس اHDXاف >ے fVEY ، ہ�Eرا ¨�ہ Y Iaے ِاYے GہAں EFہAں Pے

 f<ر kرEK ںAS دJ^ Q< �Gاو�^ J< QP�Gز QOaا Iہے ۔ ہ EVEK E=EٹS
 D�Yے ہAں اور >QiJ ِاس JYEGر >G ��E� JہAں >EVH ۔ 

 �� Q< ت�E� ں >ہ ¨�ہAے ہDq<رات رE_ا �OF ہ= ´vS ت EYEsDا�
[ ASں ر>EOq ٹmAq ہے ، ��AM =ہ ¨�ے >�E�� Q[ >ے Eeرے eہ

 >�f >ہQD ہے اور =ہ eے EOP ہ ہے ۔ 
 �e اور QاہJ^ �e اور Hہ اور �ہ�¨ QO{= J< pY ِان Qqe IVُ اب ��AM

۔ ¨�ے >JAuU<ُ3:8  ( Eں ( QiJP اور OSہ Yے JqF EO�e QMEPڑ دو۔ 
ASں QGE�uK اE�Xل ASں Yے ا=m >ے �Jر JADUP5 :20  Haں" دورہ

ہے اور ¨·EOP �EOsہ ASں  �ہH ٓاJMد ٓادOD� QSہ �SE_ "EVH< EaHe ہے۔ 
۔۔۔۔۔ Ha وہ Q�qK JK ہے ���E[ ) 22: 29اE²Sل ( ز=EدEVH< QV ہے ۔ 

۔ اE²Sل ِاس J³JS ع Ha >ہOے >ے ) 29: 14اE²Sل ( >e JڑهEVE ہے ۔ 
 AMے eہ[ >�f ر>QDq ہے ۔ 

�EAس >A|Aے >ہ اب ٓاپ ��iE ہAں >ہ ٓاپ >E ¨�ہ ^�اوG �GہAں ہے اور 
 EGڑاqF نEK ےY ں ؟ ٓاپ ِاسAے ہVH< وعH_ ےuA< ں ۔ ٓاپAے ہDہEF

:aہUے ، =ہ د=�e EOqہHD ہے >ہ ٓاپ >E ¨�ہ >ہEں Yے ہے   
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 ا���ن �� ��را���
 ہ�Aر و�uM ٹJروEAYن

 ، Eے >ہY �iE� ےG �Gاو�^ Hqa " ہOS اHAV ہے؟ اور �EOs·¨ ںJA< JVُ
�Jsل Gہ ہEP J ؟S JVُ EA< JV ےH< �qe JV HPا ہے؟ اJڑا ہ�e ںJA< ) �iا�Aa

، اور ٓاپ ¨·�EOs ہAں ۔ >QiJ ٓا پ >EP QڑJ< k روE�aُ �G ہے ) 7، 6: 4
۔ وہ MJYہ EYل >E ہے۔ ٓاپ �eے Yے EGراض ہAں ، ٓاج >ے E�Vم J�eں >ے 

fVEY ، اور EeہJAUP Hں ASں ا=uے JPJMں >ے ¨HA ذSہ دار JPJMں >ے 
E£Gم Ha ۔ اور ِاس Yے اوQvAuS f�< Ha ٓاVے ہAں اور ٓاپ >EY Jرے 

EqF ، ¨�ے اور ¨·J< p ا=pGEK m ر>Oqے >ے AMے >ہDے ہAں ۔ ا
�[ =ہ ا=Eu ہEVH< Q ہے۔ �JYHدہ A�ا=Eu >ہEO ُاس >ے AMے eہ[ ٓاEYن ! در�

ہے۔ ِاس >Q دو�siEe ]GEK kHY >ہQD ہے >ہ ٓاپ ¨·�EOs ہD�Y JےAaں ۔ 
 HہEe ےY ��Aہ J< ںJMے واGرJٹe ہuAa ےG ُاس pK اJہ �EOs·¨ عJu=

۔ ر=EqV �E�G E ۔ اور eہE� Hل ، ٓاپ >E ¨�ے ASں رہEO اG EqFہAں ہے 
��A ُ_�ہ e EOOeہHD ہے ۔ vV ]suG Q< kرE< 

 J< ے ٓاپOaں ۔ ٓاپ اAے ہVEK فH� Q< ]AsKرت اور واz{S ےPے ٓاPٓا
�[ ٹEqV mAq۔ A��GH< �iEے >�K Qو Kہ� >VHے ہAں >ہ EGراض ہEGJ در�

 J< ںJGEہe دہ ِانE=ہ[ زe اور EOYُ f�< pY ےG Iہے >ہ ہ m_ ےq|Sُ
iJ< HPں ۔ اAے ہVH< لE�{DYا Qہ�GE¡G Qu=ف ہے اJ�JAe ]ہe m=ا Q

 ، EqV EOq<ے رAM رےEے ^�ا ہ�uK ںAہG وہ Q�³راEG ے >ہAM ے >ےGH<
 ہEY Iدہ �Hح ُاYے EGراQ< Q�³ وJKہEت >ے AMے _VH< �SEے ہAں ۔

 QY ے ٓاپ ذراuK ےAM ں ُاس >ےAے ہD=د Jq< J< اجRDSے اOaگ اJM f�<
۔ )J دق GہAں >QVH ہAں uAKے >ہ ۔ وہ RAF=ں JK ٓاپ >( Eeت >ہDے ہAں 

د�AS HDں EG اہY k�UK QiJ< ،QUے JSڑ >EٹED ہے اور Eaر>EVH< �O ہے، 
 Qc=رEV JK kJAe E= ، ہے EDMڈا Ha µqF ںAeاHK QOaا �GوE^ حH� nK

 Q{وا� J< ںJPJM JK ں ہےAہG ے وا�GH< انHA� ہ= EA< ٹ ہے ۔AM Ha رJ�
 FڑFڑا EOe د=ED ہے ؟

RAFوں �EOs·¨ Ha ہJں uAKے >ہ " اRS]Y=� ر"دوHYے ہED�Y J ہے 
�Jق >p�{V E= Q�< Q ۔ =ہEں eہ[ � kHِط ��� ، _ہE�Yا ، �Jqe kوEAGُد
QY اور وJKہEت ہAں OKہAں RS JKاج >H^ Jاب >QD�Y H ہAں ، وJKہEت 
JK اQOV اH�Gادk ہAں uAKے اJAU�Gں >ے EGE¡Gت ۔ Qqe f�< JK ��AM ٓاپ 

Eeرے >ہOے >ے AMے >�e fہ[ >EsM pM Eب ہے ، EG �siEeراQ�³ >ے 
 �RAF Q�D=ں ر>QDq ہے ۔ 

ا>H² اE�{DYل >GEK Qے واQM واAsK[ =ہ ہے >ہ ، �EOs·¨ �siEe ہGJے 
�[ >ے USE{Sہ >ے �Jر Ha ، =ہ >ہQD ہے A�� ، EqFہے ۔ ا QDے >ہAM ے<

۔ ��AM ا>H² )، ا=� >ے Kے وk  26:  4ا�JAuں" (ُ̈�ہ H< JV ۔۔،" ، 
EK گ ُر�JM ہ�K ہے Qہ= H< از�Gا H£G J< ے ��ےUPں  وہ اAے ہV

QvAuS ا>a H²ہUے ��ے " اور EOPہ Gہ >H ۔ " د=Dے ہAں JK >ہED ہے ، 
we Ha[ اqFے ہVJے ہAں ��AM دوHYے ��ے JqV Haڑا R�< EYور aڑ 

JYرج " VEKے ہAں ۔ ٓا=[ ��Q< I دوQVH< �SE_ J< ]ME� kHY ہے ، 
" >ے ڈوOeے �V mVہEرG Q��^ kہ رہے ۔  

ہH " وkHY ٓا=Eت ہAں EG JKراQD�Y H< �Aa °=H¡V Q< Q�³ ہAں ۔ =ہEں د
" ا=OOYُ JK mے ASں OMJe ، RAVے ASں دهHAا اور �ہAS Hں دهE�A ہJ ۔۔۔ 

دوEeرہ ، =ہ ا_Eرہ >EVH ہے >ہ اHP ٓاپ vS´ ہOAڈل >G JہAں MہHاVے، =ہ 
ٹmAq ہے ۔ ��AM دوEeرہ ، �OSرKہ ذ=� U�Kُہ ِاس J³JSع >ے AMے 

E< QO_رو  E< kزEsDYرا Q< ا�^ Hہ� E< نEuGہ ا�GJA< ہے ۔ EVH< ہ�E³ا
۔ ) 20۔ 19:  1=}�Jب " ( >Eم GہAں >EVH ۔  

 HPہے ا ]Yدر EGJاض ہEG ہ= ، Ha ، �=E_ 
۔ اHP ہEOP Iہ GہAں >VHے ، 1  
۔ ہI ِاس >ے VJY fVEYے GہAں ، 2  
۔ =ہ ^�ا >H� Qف Yے ¨�ہ ہے اور ٓادE< QS ¨�ہ GہAں ۔3  
4EsDYہے ۔۔ =ہ را ED�Oہa mV kز  
۔ =ہ ٓاہDuہ ٓاEV ہے ۔ 5  
 

 



 
 
 

اH< �qe JVُ HP ے �E EA< JV ہJ ا؟ اور HAVا OSہ >JAں �eڑا ہے؟

VJے ہAں ؟
ہ ہiJے qVے؟

ے ؟
۔ )  20۔  19:  1=}�Jب ( ہAں >EVH ہے 
>EA >ہED ہے ؟

۔ E²S14 :29ل 

 kHeُ ےY ہGاR^ ےHeُ QSا ٓاد Heُ ہے اور EDME�G ں=RAF QqFے اY
) E�JM6 :45 " (وہQ ُاس >ے OSہ Ha ٓاEV ہے ۔ 

Jا ہ�Aa ےY ] ہے EDq<ر J< ےGاR^ ےHeُ را دل Eہ� HPہے ۔ ا EV
 ��E� رہEٹ�qF ےY ٓاپ ِاس ¨�ے HPے اP ںAM J< ا��HS دو

JاہEں ہAں اور ہI ^�ا >ے AMے اOaے ¨�ے >GH< �HV Jے >ے ^
 n�X Ha ہے ۔ ِاس EVH< ہ�Xو E< ےGH< ا�Aa J< ف دلE� ںAS

ں ۔ ^�اوY �Gے اOaے دل >�GEK Q اور JFJYں >GH< �GEK Qے 
وO< J< �GٹHول >GHے >ے وUAYہ JKاب EAXں >VHے ہiJے ۔ ^�ا

۔ ) J139 :24ر 
 
 

 

  k �ASُا EG ےAM ٓاپ >ے EOq<ر pGEK m=ا J< ر ے ¨�ےEY ےOaا EA<
HPہے ؟ ا ED=د QiEq<د ���S EG Ha رJ� ے  >ےDq<ڑول رO< ���S Iہ

qVے ، ِاس ^EAل >���S EG J ہEqV EGJ ۔ ��AM ُاس >H�_ُ E=ہ ا=G EuہAں 
 ہے ۔

اب J< IVُ JK ٹGEq< H<Jqے Yے ED�Y E�e ہے اور اOaے �K Haُل 
 ED�Y H< ڑاq< ے< H< pAX ےe fVEY ے< Q_J^ لE�< ںAS رJ·�

 �ASداہ ( ہے۔ ۔۔۔ ٓاJ۔ )  24=ہ  
=ہEں اe QOaہ[ >svS I[ >ے Eeرے Eeت  ُاس AS H�Xں KہEں: JGٹ 

ہQiJ ہے ، ا=JPJM Euں >ے AMے روG E�GہAں ہEVJ >ہ >QiJ اOaے ٓاپ 
 ]�E�� ںJPJM ےHYہ دو�¨ HV دہE=ہے ۔ ز EDq<ر ]sv�S ]ہe ےY
 psY ے< ]svS دہE=ہ[ زe ےAM ے< Qu< ہے ۔ =ہ EVJں ہAہG ا�Aa ںAS

EVHeو >Aے GEKے  ASں eہ[ اEqF ہJں ، =E ِاس �Hح" >ADG E|ہ ہے ۔ 
¨�ے " ِاAM QYے ¨�ہ ، اHP ¨�ہ " >ے AMے eہ[ ز=Eدہ اہI ہJں ۔ 

ہے Hqa =ہ ¨E=E�G Q< QvAuS HAں ��[ ہے۔ ^�اوE< " �G دورہ 
ASں JSE< QGE�uKں >Q �ہY ]YHے EeہEVE�e H  21۔  JADUP5  :19ں 

ASں روح >ے JUqaں >ے EVE�e fVEY  23۔  22:  5ہے  اور JADUPں 
 ہے۔ 
>J " ¨�ے >ے دورے" پ DGEKے ہAں >ہ ٓاپ QvAuS ہAں اوراHP ٓا

ر>Dqے ہAں اور Hqa ِاGہAں اHDXاف >EGH ہے اور ٓاج EGH< �HV ہے ۔ 
 Kے ڈJAUe ۔ 

 
 

 23

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اEqF ٓادQS اOaے دل >ے اqFے ^RاGے Yے اRAF QqF=ں EDME�G ہے اور 
Heُا ٓادHeُ QSے ^RاGے Yے RAF kHeُ=ں EDME�G ہے>�GJAہ JK دل ASں Hqeا 

۔ ) E�JM6 :45 ( ہے وہQ ُاس >ے OSہ Ha ٓاEV ہے   
 Q< رے دلEہ� �qa E< ںJAP�Gز kرEں وہ =ہ >ہ ہ�Aے ہDq�=ں دEہ= Iہ JK
ر=Y ]YEے �Aaا ہEVJ ہے ۔ اHP ہ�Eرا دل Heُے ^RاGے >J ر>EDq ہے اور 

HeُاY Qiے EVHqe ہے ۔ اHP ا=USE{S Euہ ہے JV دو HSا�� AMے VEKے ہAں ۔ 
q|S JVے ! ا اے ^�" ASں EAeن >EAP EA ہے ،  24۔ a139  :23ہ� زJeر 

�GEK اور HASے دل >a Jہ�Eن q|Sے ٓازES اور HASے ^JMEAں >EK Jن Mے 
اور د=�f >ہ AS f|Sُں >kHeُ QiJ روش G JVہAں اور J�q|S اk�e راہ ASں 

ہ�Aں ^�ا Yے دل >GH< �GEK Qے >H³ Qورت ہے۔ اور دوHYا " Mے �F۔
ہJG Iر  ��AM اHP" ^�ا >ے AMے اOaے EOPہJں >E دل Yے اHDXاف >EGH ۔ 

ASں AUFں H� nKح >ہ وہ JGر ASں ہے JV ہ�Eرk ٓاAS naں _Hا>[ ہے 
 HPہے ۔  ا EVH< �Ea ےY ہEOP مE�V ںAن ہ�J^ E< عJu= ٹےAe ے�Yاور اة
ہI اOaے EOPہJں >E ا�Hار >H=ں JV وہ ہ�Eرے EOPہJں >ے E{Sف >GHے اور 

�J= EO 1" (ہ�Aں EYرEG kراY QDYے GH< �Eaے ASں E�Y اور EXدل ہے۔ 
۔ ¨�ہ ہ�Eرے دJMں Yے ِاس �Hح ¨piE ہiEK Jے uAK EPے )  9،  7: 1

 uAaے eٹJرGے واMے ہY ��Aے ^A< QMEے ªPے qVے ۔ 
 QqFم اE�V ےYں ِاAہے، ہ� EVJف ہE� �Ea را دلEہ� pK ہsVHS m=ا

 ، QDYرا ، kدارEو� ،�Y ، ںAہ JK ں=RAF ے ۔AہEF EGHqe ےY وںRAF
 ، f<EY QqFا ، ]svS ، �a bME^ J< تEت ا���RX �ِeE� ار اور�GE_

ASں د=EAP E ہے ۔ ِاYے اOaے دل >Y pGEK Q< nMJa4  :8  EAG Jے �JAwUں 
۔ )  2: 12روJASں(>GHے >ے �Jر EAe Qqe Haن >ED�Y EK EA ہے ۔   
�ہ ٓاEuGن >Y :¨ EٹڈAiEP kڈ   
Os·¨ ںJA< JVُ ہ< Eے >ہY �iE� ےG �Gاور ^�او

 �iا�Aa ؟ EP Jں ہAہG لJs�S JV4 :6  7۔  
:²�EsSہ >ےAMے JYا�ت   

۔ >uAے >ED�Y EDe QiJ ہے pK ٓاپ EGراض ہ1  
۔ ُاYے EAeن >A|Aے pK ٓاپ ٓا^sVHS kHہ ¨�2  
¨�ے >ے Eeرے >EA >ہQD ہ 26: 4ا�JAuں ۔ 3  

G مE< E< kزEsDYرا Q< ا�^ Hہ� E< نEuGہ ا�GJA< 
۔ ^�او�E�� �G[ اور ِاس >e Qے EOPہEe Qرے 4  

ا 22:  29اE²Sل  JADUP5  :20ں  JAuU<ُ3 :8ں   
¨�ہ >ہEں Yے ٓاEV ہے ؟ٓاپ >E ۔ 5  

اEqF ٓادQS اOaے اqFے دل >ے اqFے ^RاGے 
 RAF=ں EDME�G ہے >�GJAہ JK دل ASں Hqeا ہے 

ہ�Eرk زJAP�Gں >�qa E ہ�Eرے دل >Q ر=YE۔ 6
JV ُاس ASں Yے Heُا ہU�G Qے EP ۔ ٓاپ >uGJے 

 >H=ں Pے ؟
:aہ� U�HSہ  

:دوHYا U�HSہ  
�HS �Pہ اU : HP۔ ا EO=اب دJK E< ا >ے >�م�^

 Iہ �Gں ، ^�اوAے ہVH< افHDXا E< ںJہEOP ےOaا
Aے ہVH< وEVHe fVEY ے ¨�ے >ےuA< Iے ہ<

�ے >J >ے AMے AqFJaے ، =H� Qu< ںAS ٓاپ
زe( دہ|AےEV>ہ وہ ہ�A¡ہ kHAS راہH< QiE�Oے   
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 EGراE< Q�³ دورہ
�uMو IKِ 

 
اب IuK >ے >Eم E� JVہH ہAں =}H� QOاE�SرQ<EaEG  k ، _ہJت QDYHa ۔ 

�u ۔ ¨�ہ۔ �H�Vے۔ �KُاEAiں۔ QDYHa ]eُ ۔ EKدو�X ، QPاوAVں ، �qKڑا۔ �
 ]eEe Q< ۔ ِان �OGES Q�Gاو ر اور ِا �Gچ رEG ، kزEe ہ¡G ۔ ´ºe ں ۔ADX�e
a J< IVُہUے Yے >ہے د=ED ہJں EuAK >ہ E�Fُ EDK HD¡Aa ہJں >ہ ا>uے >Eم 

۔ 21۔GH<5 :19ے واMے ^�ا >Ee Qد_EہQ >ے وارث Gہ ہ�GJے۔  JADUPں   
 

ا��EOAن ۔ ��vV ۔ SہQGEeHs ۔ Q�AG ۔ H�S روح >svS �qa E[ ۔ ^¡Q ۔ " 
 ]{=H_ QiJ< Q< ںJSE< ےu=ہے ۔ ا kرEP RAہHa ۔ IU� ۔ kار�GE�=ا

 Q�Yُا J< IuK ےG ںJہGں ُاAع >ے ہJu= °AuS JK ں ۔ اورAہG »MEcS
ر¨JDsں اور ^Jاہ¡Jں �OAq< Ha pAU� ]A�Y د=E ہے ۔ اHP ہI روح >ے 

 Qqe EOUF ا��JS روح >ے JV ںAہ ہ�Gے زY psY ے ۔AہEF  
۔ 25۔ JADUP5 :22ں   

:ASں eہ[ ز=Eدہ ^R�Jدہ EGراQ�³ >ے دوروں >JP Eاہ E�Fُ �e ہJں   
 EOe نE�=ے اe JK EAP ےAM ے >ےGH< EOSEY E< HٹYEa m=ں اAS ہsVHS m=ا

 EGے ٓاOUS ےY ںJAٹAe انJK QOaں اAS HqP �iEeJS ے< kJAe QOaے اY۔ ُا EqV
د=J� ��AM ، Eرًا ِاس >ے EqV �{e ۔ ُاس Gے q|Sُے ¨�ے Yے JKاب Gہ 

 fVEY ے< QٹAe m=اور ا kJAe QOaے دورے" ا< Q�³راEG " ۔ EAP �F ںAS
 �Oe ے دروازہG ںAS EqV �EGH�^ ]ہe Qqe ڑا ، وہ ابJqF ےG ُاس pK
 Hqa اور E=Eٹqٹ�q< ہ[ زور دےe J< اور دروازے E=ٓا na۔ وہ وا E=د H<

kدE_ رت سJX kHYدو Qu< ےG ۔ ُاس EAP �F  ُاس �{e لEY ۔ دس Q<
 Gے eJVہ >Q ۔ 

 °U� ںAS ڑےJK ہ�_ُ kدE_ m=ے اqا>ٹ  QuAe ں اورAS �s� لEY ]ہe
دوJX kHYرت " دوJX kHYرت وہEں QqV ۔ =ہ " >HاGے >ے AMے ªPے ۔ 

د>QiEq د=Oے >ے �Jر Ha ¨�ے Yے QªP QUF ۔ >G Quے دل GہAں 
m=۔ و ہ ا Eq<ر Ha kڑEP ےYے ِاG ےY۔  ُا EqV E=Eq<۔  د QqV ںAہG Q�e  

ا=m دوHYے و�[ ، ا=Y bc_ mٹJر ASں q|Sے ا��ع د=Oے >ے AMے 
 I۔ ہ EP ےMر ڈاES J< kJAe QOaں ، >ہ وہ اAS ے دورے< Q�³راEG ، E=ٓا

Gے ُاس >GEwqF J< kJAe Qے >E اE£DGم >mV pK EA =ہ EGراE< Q�³ دورہ 
 ^G IDہAں ہEVEK J ۔ وہ G QvAuSہAں EqV ۔ 

 "" E< Q�³راEGر " دورہJ� °³ے واYِا Iہے ۔ ہ ��X E< تH�� دJMہ ٓاEOP
>ہDے ہAں " ٹOAٹHم" Ha ہH ا=JK mان �eے ASں د=�D�Y fے ہAں ۔ ہI ِاYے 

RSاج، " ۔ uAKے �eہ eڑا ہEVJ ہے ، ہAU�V I« د=Oے ASں >ہDے ہAں ، 
=ہ ، EًSJ�X ، ده�E>ے >J ا�DXال ASں GہAں ر>EDq ۔ ہI اور !" RSاج ،RSاج

EAe از�Gں ۔ اAے ہVH< نEAe J< ے >ے دورے�¨ JK ںAے ہDq<ر J< ں "
ِان ASں Yے دو ہAں ۔ =ہ " Y�eٹEGEK m " اور " ِاYے >VJqے ہiJے ۔

EGراQ�³ >ے دورے >ے AMے AVEe kHeُں �EAe �ِeEن ہAں ، EOP ��AMہ ٓاJM د 
 J< از�Gا QVداE|=ا Iہ ، Ha رJ� ے >ے|ADG ں ۔Aں ہAہG �OGES Q< ےGJہ

K ںAے ہDq<ے ر< Q�³راEG kہ دارSذ HA¨ د اورJMہ ٓاEOP ]ہe ِان J
ُاس _bc >ے " JqFٹEOUq�qa E " دورے >EAe Jن >EVH ہے ۔ ا=m دوHYا 

AMے Ee kHeُت ہے JK ¨�ہ >GHے ASں RAV ہے ۔ ہpY I ِاس �Iu >ے 
 Hs�V ے >ےOUq�a ٹےJqF ِاس f�< ےY ںAS ں ۔ ُانAے ہDGEK J< ںJPJM

 >DAM Jے ہAں ۔ 
 

 

Y QSHGے " وY[ اور ر_Dہ دار �Fُ f�AYے ہAں >ہ >uAے ُان >ے د
 EOUF " ےOaگ اJM ۔ =ہ QqV QO=ہ د�K Q< ےGJY  ¾AYں وAہGہے اور ُا

^�GEاJGں >J دہ¡[ JXHS H< �Aqaب >VHے ہAں =E ُاGہAں اOaے ¨�ے 
 >ے AMے =E�¨Hل VEOeے ہAں ۔ =ہ >Qqe Qu و�[ qaٹ ED�Y ہے ۔ 

S ل >ےE�Xت >ے اH�� دJMہ ٓاEOP EOq�=ں ۔ =ہ دAہ �qa روح >ے »MEc
ٓاEYن ہے >ہ ^Jد EG EGH< JeE� Haرا�³ہ >ے دورے >ے ُاMٹ ہے۔ =ہ 
�Hف ُاMٹ GہAں ہے۔  EGراQ�³ >ے دورے ASں درAe ]YٹOqے وا� 
_EAa bcر >GHے وا� ، ^Jش ا^�ق ، اS ، ¾eE� ، �Oua �SہEeHن ، 

ورہ روح >pY Q اEqF ، و�Eدار ، =G »=H_ EہAں ہEVJ ۔ EGراE< Q�³ د
RAF=ں GہAں >EVH۔ ِاAM QYے ا=bc_ m >ے AMے روح Yے �Aaا 

 ہGJے >ے AMے ��G QVHہAں ہے ۔ 
اHP ا=bc_ m روح Yے �Aaا ہEVJ ہے ، EG HqaراE< Q�³ دورہ EXم 

 QvAuS ںJA< ، ںAہ EA< ںAD�E³ل ہے ۔ وJs� �ِeE� Qہ ہG ، ں ہےAہG
وG ]�E³ہAں اور Gہ ہQ اOaے اRDSاج >Jq< J د=Dے ہAں ؟ aہUے ،=ہEں 

 �Aa �iے د�AM ے >ےGEK Jq< اجRS J< ںAظ ہE�Mم اHG ےAM ِاس >ے
>H=ں ۔ �EہH و�E³[ =ہ ہے >ہ =ہ _JK bc =ہ EGراQ�³ >ے 

دورے >J ر>EDq ہے E|Gت =D�Eہ GہAں ہے ، Gہ روح Yے �Aaا ہJا ہے 
، G QvAuSہAں ہے ۔ eہE� Hل ، اHP وہ QvAuS ہے ، وہ eہ[ Yے 

EOP ٹےJqF Q< ںAہG ہeJV ےG ے ُاسAM ے< nK ہے E�Fُ H< زدHY ہ
 EA< ��E� J< Q�E{S ہG Ha رJ� ے >ے|ADG ہے اورEA< ارHہ ا�G ،

 Q�³راEG ہ< JK ر ہےEAV ےM ے >ےO=د �iESٓاز QٹJqF ہے ۔ وہ اب
 >ے دورے >ے fVEY ہے ۔ ِاYے ِاس �Hح EAeن >EAP EA ہے ۔ 

 
Ee Qqeز ر>f وہ JVُ Ha f|Sُ اOaے �Oeے >e Jے Q<Ee >ے EOPہJں Yے 

"¨G pMEہ ٓاAiں AS JVں >�SE ہE�GJ اور eڑے EOPہ Yے E�e رہE�GJ۔  
۔ ¨Jر >A|Aے =ہ و�E³[ ا=GE�S m}[ ہے ۔ ) 13: 19زJeر (

 HY دJ^ ہے وہ EAP E=دورہ د E< Q�³راEG ےuK ےuK QvAuS
EOPہJں >J ر>G EOqہAں EFہEqV ED ۔ وہ اOaے ُاوH��� HaاQG >ے AMے 

EKزت دے E�Fُ ہے ۔ Hqa وہ ��Jر >ے �� Yے RPر GEKے ُاGہAں ا
 Yے ^ID ہEVJ ہے۔ 

 ���S ے دوروں >ے< Q�³راEG مE�V ےUq�a ہے >ہ ���SEG Eu=ا
 ]{GE�{S Q< �s�DuS دورہ E< Q�³راEG HAºe ہ >ےeJV اف اورHDXا
GJa JP� Haے >ے AMے ���S ہے ۔ ِاس اHDXاف >Heُ Jے HG م اE�Mظ 

 JK ہے EGJہ HAºe ے< HY دJ^ EOA�EOPہ >VH< I< Jے ہAں ۔ اHDXاف =
 pGEK  Q< ے دورے< Q�³راEG JK ہے EVH< �SE_ J< ںJہEOP

 راہEVH< QiE�O ہے ۔ 
 Q< وںRAF Q< �Ee IِMEX JV ےªP ےi�Kِ fVEY ے< °AuS IVُ pK na
 EqٹAe فH� QOدہ Q< د ہے اور ^�اJKJS °AuS ںEہK Jں رہAS ش�V

>ے ^EAل ASں رہG Jہ >ہ زQ< Ha �AS ہے ۔ RAF Q< �Ee IِMEXوں 
 fVEY ے< °AuS QP�Gز kرEہ�V ے اورªP HS IVُ ہ�GJA< وں >ے۔RAF

 EA< HہE� ہے QP�Gز kرEہ� JK °AuS pK ہ ہے ۔�A_Ja ںAS ا�^
 iEKے Qqe IVُ JV EP ُاس >ے �K fVEYل ASں �Eہª< Hے P JiEKے۔

، =JAuU<ُ  Eں >Q =ہ ہ�ا=[ EGراQq³ ،  ¨�ے)4۔  JAuU<ُ3 :1ں (
e JKہ[ ز=Eدہ ">EOP Qqe Quہ Yے GH< ]GE�{Sے >EAOe Qد ہے 

ہiJے ہAں ۔ ہ�ا=[ �Hف ُاس و�[ >Eم >QVH ہے اHP ٓاپ " �Fٹے 
 H< kدارHsGESH� Q< ہGاHSِان ٓا QvAuS فH� ہ�GJA< ںAہ QvAuS

 Q< �Ee IMEX ۔۔۔ Jں رہAS ش�V Q< وںRAF Q< �Ee IMEX ہے ۔ ۔۔۔۔ ED�Y
AS لEA^ وں >ےRAF وں >ے۔ =ہRAF Q< Ha �ASہ >ہ زG۔۔۔ Jں رہ

 ��X QiJ< ں ۔Aہ Ha دEAOe Q< تEGEAe QVراE_ہ ذ=� اK�OS تESEا��
 H³ورG kہAں ۔ =ہ aہUے ہ�Y Q ہAں اHP ٓا پ AS °AuSں ہAں ۔ 
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 Q< ےGH< ہeJV ےY ںJہEOP ےOaے اPا >ے ٓا�^ J< ار�GE�=ا HA¨

�Gاو�^ °AuS ورت ہے >ہH³ Q< ارHورت ہے ، ِاس ا�H³  ، ہے
اOaے دل Yے ا=�Eن ر>Oqے >H³ Qورت ہے >ہ AuS° ُاس >ے 

EOPہJں >ے AMے HS اور HSُدوں ASں Yے ز�Gہ ہJا ۔ ُاYے Hqa اYے 
 E�aُرEqV EG ۔ 

اور ُان Yے >ہJ= Eں Eq�M ہے >ہ AuS° ُد>f ُاٹiEqے EP اور HuAVے دن
 pY ے< H< وعH_ ےY IU_وH= اور ، EP ےqُاٹ QK ےY ںAS دوںHSُ

eJV �ASہ اور EOPہJں >EOS Q< Q�E{S Qدk ُاس >ے EGم >JSJ� Qں 
۔) 47۔ iEK ) E�JM24 :46ے QP۔    

>ہ اJV HP اQOa زEe ن Yے =Juع >ے ^�او�G ہGJے >E ا�Hار >Hے 
اور اOaے دل Yے ا=�Eن �iے >ہ ^�ا Gے ُاYے HSُدو ں ASں Yے 

EP ےM مEG E< �Gاو�^ QiJ< JK ۔۔۔ EP ےiEa تE|G JV JV ہے E=�Kِ تE|G
EaÄ ۔ EP ں ( ےJAS۔ )  13، 9:  10رو  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Q< ں ، اور ٓا پAے ہVHS ہ ٓاپ�GJA< ے۔۔۔۔ªP ےi�Kِ ںAS °AuS ۔۔ ۔ ٓاپ
�A_Jaہ ہے ۔ JK °AuS pK ٓاپ >Q زQP�G اب AuS° >ے fVEY ^�اوAS �Gں 

زQP�G ہے ، �EہH ہEVJ ہے ، JV ٓاپ Qqe ُاس >ے �Kل ASں �EہA< Hے 
 fVEY ے< °AuS غESرے دل و دEہ ہ�sVHS m=ے۔ اP ںAiEK " ہ�K ]Yدر

Hqa ہ�Aں =ہ ہ�ا=[ دQVEK k ہے ۔ " Ha ہVJے ہAں   
��AM �e اب Qqe IVُِ س QO{= J< pY ¨�ہ اور �ہH اور J^�eاہQ اور 

) JAuU<ُ3 :8ں (QiJP اور OSہ >JqF EO�e QMEP Qڑ دو ۔   
ِاH� QYح ، =ہ ��G J< Qu< IہAں د=JK EqV EAP E ^�ا >H� EزG �GہAں ہے ۔ 

ِاس >E =ہ G pU�SہAں >ہ =ہ RAF=ں ¨HA ا=��GEاروں >ے AMے RiEK ہAں ، 
ِاس >pU�S E ہے >ہ ¨HA ا=��GEار ِان >O��S Qہ �Jر HsGESH� Haدار GہAں 

D�Y Hے ۔ وہ ¨�ے اور EGراEAe J< Q�³ن >D�Y Hے ہAں ، ��AM وہ >
 HAºe ہ >ےeJV ن >ے =ےE�=ں اAS °AuS عJu= ے اورAM ے< �Gاو�^

 ¨�ے Yے qFٹ�Eرہ �G ��EہAں >D�Y Hے ۔ 
 

 

 

 
 

ڈ+�V 6را®�� �� دورہ ۔ : �ٹڈ��  
eُ ۔ QDYHa تJہ_ ، Q<EaEG  kرE�SاH� QO{= ںAہ HہE� JV مE< ے< IuK ۔ اب �u� ڑا۔�qK ، ںAVاو�X ، QPدوEK ۔ QDYHa ]

¨�ہ۔ �H�Vے۔ �KُاEAiں۔ ADX�eں ۔ ºe´ ۔ G¡ہ EeزEG ، kچ ر�G او ر اور ِا�OGES Q�G ۔ ِان >a J< IVُ ]eEe QہUے Yے >ہے 
: 5د=ED ہJں EuAK >ہ E�Fُ EDK HD¡Aa ہJں >ہ ا>uے >Eم >GHے واMے ^�ا >Ee Qد_EہQ >ے وارث Gہ ہ�GJے۔  JADUPں 

۔21۔19  
:�L�A?ے �ے <ے ��اf ت   

�ں ۔ 1-	V5  :19  22۔  b+�_ ·	�
 �A��_ C

� ہے �� '&او�& �ے ���� �ہ2ں ان ٓاوازوں �� %ہ��S �ہ

� ہے ۔ �� S2Lہ ہے �� �ہ-� ہے ، ���ے�ے ہ�2ر6 ��ا	ں " �ہ�ں 2�ُ�ہ ���2F "" وہ �� ِاس �kح رہ-ے ہ

 �Vن ہے ۔ ا�R cں �" ��را®�ہ �� دورہ " ا�� ��+� دو��ا V^�ہ ���2<� ہں ، ٓاپ '&ا �� �Rد*�ہ� �ے وارث �ہ
 ہ���ے ۔ ����� ٓاواز ٓاپ �� ��اS2L �� رہ� ہے ؟

� ؟۔ 2� �� C
�ں ( ا�V ہb '&او�& ���ع �ے 
�	· ر�.-ے ہں ، ہb �ے V^�ہ ٓا<�د %�vت �ے ��-	V5 :24(  
 

ِاYے واJ� °³ر Ha ہH ا=JK mان �eے ASں د=�D�Y fے ہAں ۔ ہEOP  Iہ ٓاJMد ��Hت >��X E ہے ۔ ہEG "IراE< Q�³ دورہ" 
=ہ ، RS "! EًSJ�Xاج، RSاج ،RSاج" >ہDے ہAں ۔ uAKے �eہ eڑا ہEVJ ہے ، ہAU�V I« د=Oے ASں >ہDے ہAں ، " ٹOAٹHم" ِاYے 

EAe J< ے >ے دورے�¨ JK ںAے ہDq<ر J< ںEAe از�Gاور ا I۔ ہ EDq<ں رAہG ںAS ال�DXا J< ے<Eں ۔ ، ده�Aے ہVH< ن "
ِان ASں Yے دو ہAں ۔ =ہ EGراQ�³ >ے دورے >ے AMے AVEe kHeُں �EAe �ِeEن " Y�eٹEGEK m " اور " ِاYے >VJqے ہiJے ۔

ہAں ، EOP ��AMہ ٓاJM د ہGJے >G �OGES QہAں ہAں ۔ ADG|ے >ے �Jر Ha ، ہI ا=|EداQV ا�Gاز >J ر>Dqے ہAں JK ِان eہ[ EOPہ 
ُاس _bc >ے AMے JqF " kHeُٹEG k " EOUq�qa EراQ�³ >ے دورے >EAe Jن >EVH ہے ۔ ا=m دوHYا ٓاJMد اور ¨HA ذSہ دار

Eeت ہے JK ¨�ہ >GHے ASں RAV ہے ۔ ہpY I ِاس �Iu >ے JPJMں >DGEK Jے ہAں ۔ ُان ASں Yے >�f ِاس JqFٹے OUq�aے 
 >ے DAM J< Hs�Vے ہAں ۔ 

eٹ� >�OGES Q د>QiEq د=ED ہے >ہ ا=Eu روE�G ہEVJ ہے؟ ۔ >J³JS EuGJع =E �� ہH و�[ آُپ >J ده�OUAے وMے3  
۔)13۔  12: 19زJeر ( Yے O�eے >ے AMے >D�Y H< EAے ہAں : اراQ�³ >ے دوردے " ہI اOaے ا�Gر ۔ 4  
ہ�Aں >RAF QuGJوں Yے qFٹ�Eرہ �GH< ��Eے >I�� E د=QD ہے ؟ JAuU<ُ3 :8ں ۔  5  
�-� ہے۔ �ہ �� ہں ؟د" ��ے " اور " ��ں " ہ2ں  9: 3ُ�	��ں ۔ 6  
�ں ۔ 7-	V  ��ن �ں %�ق ہے۔ ا*�را
� ہے �� ہے ۔ ٓا��ا�ہ ���ے �� b/L ہے ۔ �R ن اور ٓا��ا�ہ�R �
�ہ�ں ا*�را
� ہے ؟ 24:  5R ن �� ٓا��ا�ہ�R �
ا*�را  


&ا ���ں ��دار �� � bس ہ&�
Aہ �@ ہb ا�^� 6�Rُ '�اہ]�ت �� _��Rن ��
ے ہں  ، روح ا<�� cا� º� ہے ����
� ہے ۔ V �����ں ( �� %�vت �ں -	V5  :22 23۔  (  

'&ا �ے �oم �� ��اب د�^� ۔ : اL�� oV	ہ   
� S'ا���ر �ے در �Vح ڈا<� ا�k U� ں ۔� b
� _�+b رہ� اور �ں ُ� Cu� be
ں _�+b �ہ رہے 
� ا�^ے ٓاپ �ے 

�ں _�+b �ہ� Cu�ُ �Vا �.R b
�.$ �ہں f �/-ے۔  .$ �ہں f �/-� ُا�� �kح ُ �
)  L��15 :4^� ( رہ�   
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kRA�Gت اH�G 
  ]�HP Q< 
 ہ&ر و<�� ٹ�و��ن      

 

۔ اOaے ٓاپ >EGH< QME^ J ۔ 2  
م AOeے ۔ ۔ ^Eد3  
۔ EGH< ]ua ۔ 4  

 nK ںAے رہD�V J< عJu= ےMے واGH< �SE< اور QGEe ن >ےE�=اور ا
 QqV ےOSEY وں >ےH£G Q�Yُا JK ےAM ے< Q_J^ ے  ُاسG

 ]cV اور ^�ا >ے EہY f<ُد E< pAU� ے< H< ہG واہHa Q< QP�OSH_
۔ )  HsX12 :2اJAGں ( >Q دہH� QOف Ae EKٹEq ۔   
ا=m اQsOK ہ�Aں ا=E^ mوED�Y E�O " �G ہے >EA =ہ ہ�Aں eہ[ H³ر aہ

 ED�Y E�Oہa رH³ I< ]ہe ]suG Q< ہ�e E= QiEqe ، ںJDYدو ، kJAe ،
ہے۔ Y Qu< Hqaے ز^�Q ہGJے Yے ، ہI اOaے ٓاپ >D�Y EDe Jے ہAں 

 ، " EOں >ہAہG Eu=ں اAہ� ، Qq<ر ]svS ےY f|S Q{ے وا�G ُاس HPا
iے ، =ہ ِاس Eeرے EAXں >��AM EAP EA ِاس EAeن >RiEK Eہ DAMے ہEqV "J ۔ 

ہے Ee nKرے ہJY Iچ رہے ہAں ۔ ہI دوHYے _Y pGEK Q< bcے 
 Q< ]svS ےYے ُاuA< ں اورAرہے ہ f�=د J< Q�< Q< ]svS

 Q< bc_ ے ُاسuA< ں >ہAچ رہے ہJY Iں ، ہAہG ورت ہے ؟H³
 Iں ، ہAS ظE�Mے اHYہے ۔ دو Qرہ Jا ز ہ�Gا H¦ا Ha Iہ Q�< ںAS ]svS

QcA_ QOaا  QiJ< ےuA< ں اورAچ رہے ہJY رےEe ے >ےGرE�e
 ^JدY kے �U{V ر>Dqے ہiJے EVH< ��X ہے ۔ 

ہے ۔ =ہ JAqDGH<13  J< ]svSں  Ha ]svS1 ا=e mہ[ اEqF ا�EsDس 
 QOaا ، QVH< ںAہG مE< Es=ز EG ]svS ، ںAہG QDMJqa ]svS ہ�GJA< ۔۔۔

" eہG kHDہAں EFہQD ۔  
��Eن >JuvS Jس >VHے ہAں ، G Iہ pK ہ�GJA< ے ہےAM ِاس Eu=ا

 ، Q�E{S Ha رJ� QVH�� ، ں ہےAہG رEAV Q�E{S ںAS ںJMرے دEہ�
ASں ، eہ[ JA�U¨4  :32  QGEKں >E ر=�Eرڈ GہAں ر>QDq ۔ ا�JAuں 

اور ا=a " mہ�QGE اور QU�X ٓاےت ہے ، nMJa ہ�Aں EVEDe ہے >ہ ، 
دوHYے S HaہEseHن اور HGم دل ہH� nK Jح ^�ا Gے AS °AuSں 

Eرے ��Jر E{Sف >Aے ہAں Qqe IVُ ا=m دوHYے >ے ��Jر �Vہ
>E= Jد ر>Aqے ۔ =ہEں >G �� QiJہAں ہے ،  H³7ب E{S"70ف >Hو۔ 

اور =�J� QOAر Ha ^�ا >ے AMے E{Sف >GHے >G ]AUeE� QiJ< QہAں 
 ہے ۔ 

 �Gے ^�اوAM ے >ےO�e ےY ِاس EGH< سEA� E< ے اسM ے< �iESٓاز Hہ
iJ< ںEہے ، =ہ EVH< EAہS ہDYر Qu< ےY ںAS Iں ہJA< ں >ہAہG ہKو Q

 Q< I�� ڑےe ٓاواز Q< ے ۔ اسAہEF EGE�Oہa رH³ رہEeدو Qqs< J<
 ���S EG ے >ہ =ہP ںAرے >ہEY ]ہe ں ، اورGJہ EDGEK ںAS ہے ۔ �OGES
ہے ۔ ��AM =ہ HASا ا=�Eن ہے >ہ اHP ^�ا Gے O�eے >E و�Xہ >EA ہے ، 

 ہH و�[ =ہ =ہEں ہEP J ۔
pU�S E< ےGJہ ]cY  " EGH< HA�{V ارJ=ے " دY رH³ اور Eہے ہ

 EVH< ںAہG مE< ہے ۔ =ہ EGH< رEAV J< RAF QD�E�� Qu< ےAM ے >ےO�e
، ِاس >H� Eف pU�S ہے >ہ اEuGن EDOe ]cY ہے اور eے �n ۔ ِاس 

ASں =Juع >E²S Qل >ے �Jر H�a2  :21  Haس  pU�S E<1 ہے >ہ 
EA< وعH|S J< ے ٓاپOaے اG عJu= ۔ EGH< kوHAa ۔ Eq<ے وا� رGEK  

�ہ >Uqے رہEO او ر ِاYے �EGH< ��E ہے "=H� �=HDہe E< ےGJہ ]cY
��Eن >EVH ہے ۔ Kے ۔ ڈJAUe ۔ G I< ۔ =ہ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 f<ر JeE� Ha نEeز QOaن اEuGا HPں >ہ اAے ہDGEK ےY ¤^ ب >ےJ�{= Iہ
��SE<  ًEs=H ہGJے >ے �p=H ہے ، وہ اOaے �eن >AS JeE� Jں V ہے وہ ED�Y
ر>Oqے >ے ��eE ہEVJ ہے ۔ Sُ¡�� =ہ ہے >ہ =ہEں eہ[ EYرے JM �SE<EGگ 

  Qqeے اG ںJہOK ںAں ہAS EO¦ا QYا ِاzہM ۔ kں دAہG نE�M J< نEeز QOaا
 JK ںAے ہD=ڑ دJqF ےYں اور وہ ُاAے ہVJوع ہH|S تEYEuں >ے ا�JPJM

 دوHYے JMگ >ہDے ہAں ۔ 
=ہ �Hف زEeن ہG QہAں H³ JKر aہQD�Y E�O ہے ، �Ueہ اE�Xل Qqe ۔ 

 J< ںJGEeز QOaا J< ںJMن واEہ�a نEK ں اورJDYرے دوEف ہ�H� EG اzہM
E�M JP� Ha مEuKے اOaے اuA< ںAے ہDGEK ےYح ِاH� QYہے ، وہ ِا EO=م د

 >EGH ہے ۔ 
�OF وJKہEت >Ha EOe Q ، ہEY Iرk ذSہ دارJOX �e kاQG >ے p�VHS ہGJے 

 JeE� ےe اHAS ے۔iE|e Q< ےMے واGH< راضEG ںAے ہD=ڈال د Ha ےMوا
 k mV pK ��AM ں ۔AہG ارادہ QiJ< E< ےGH< ہGاEہe ےAM ن >ےEeہے ، ز

>AS EAں H³ر aہGE�Oے >E �� ر>EDq ہJں ؟ >q|Sُ EAے  H³ر 
 QiJ< Hہ ہ< mV pK ہے EOرہ Q�Ee � J�¡S ےAM ت >ےEYEuےا�Mوا

>G �SEہAں EVEK �e ؟ =ہ q|Sُے ا=uAK mے ADG|ے a HaہO�Oے >ے AMے 
 eہ[ >I ز¦GH< Hے وا� د>QiEq د=ED ہے ۔ 

Y رےEہ� JK ںAے ہVH< �Oua EOq<ر J< ںJPJM Iے ہqFہ[ اe ]و� Hہ fVE
رہDے ہAں >ہ =ہEں mV >ہ ہ�Eرے AMے He و�[ Sُ¡��ت >H< EOSEY E=ں 

�ED�M Q ہے ، Mہzا AS Q< nKں ��ح A�� kHA¨ ہ= Ha رJ� kHہE� ے ۔P
 دے رہE ہJں وہ =ہ >ہ ، RAeار >GHے واMے >cY J[ ہEF EGJہے۔

 GH< ےiJے ہVH< رJ¨ Ha لE²S Q< °AuS Eu=ں اAS ےY ے�=H� m=ے ا
وہ ٓادJASں ASں ��HA و HSدود ۔ HSِد ¨��EO اور رQ< " ¿G ��ح دوE�G ۔ 

�QªP Q< HA اور vV Q< ے ُاسqV شJaرو E=JP ےY گ ُاسJM ۔ EqV EO_ٓا E<
ہG Iے ُاس >f�< Q ��ر Gہ QGEK ۔۔۔۔ ۔وہ اJS QOaت ASں دو�O�DMوں >ے 

ہ ASں س >ے fVEYOS ہJا ��G�Eہ ُاس Gے >H� Quح >G IU� Eہ >EA اور ا
EqV ہG �qF RP Hہ (  ہEA{u=53  :3،9(  

��Eن aہGE�Oے G  Iہ ہ< EqV EGH< سEA� J< Qu< ےY ںAS Iں ہAS ]ME� ِاس
 ، EqV EGJں ہEں =ہAہGُا JV EqV ہ�=H� Qہ= HPے ۔ اqV ےDq<ر ��Hہ E<

 Qqs< ںAS HPے اAq�=1د  E�GJہ ( EGH< تEe ےY رہ ُانEeرہ ُان ) 2دوEeدو
 EGJہ EqFے اAM 3>ے ( E= ، EGH< فE{S ںAہG۔ اب ) 4ُا EGHS ےAM ُان >ے

 Ha pAU� Qqs< ےYُا EqV EGJہ ��X رِد E< رے ^�اEہ� �Gے ^�اوYِا HPا
GہAں FڑهEqV EO ۔ =�EOA ، =ہ ا=USE{S QVE{�JV mہ EqV ۔ وہ اHwY QOaدQP >ے 

 و�[ ^�ا >EY QرJ< ]�E� k ر>EqV EDq ۔ وہ >�SE ہے اور ہG IہAں ۔ 

.� ۔ اس �ے اN�Vہ '&ا �� و��� ہ� ��ا �.R �� ع��� º�� ��ج ر�.� �

� �ہ N �� ں ر�.^ے
.� '&ا �ے �Rا�R ہ��ے �� _�Aہ � ���Kرت 
�u2.� ۔ R	/ہ ا�^ے ٓاپ �� '�<� �� د�� اور '�دم �� �Kرت ا'-�ر �� 

� ۔ اور ا���ن */$ �ں �Ìہ� ہ� �� ا�^ے ٓاپ V ہ ہ�R�[� اور ا�����ں �ے
�A ��ت �� ��S �� د�	K ہ/	R دار رہ� �ہ ��ت�A����% ہ� c
� اور �ہ�ں 

�ں ( �Vارا �� ۔ e	%2  :5  8۔  (  
 &^��� �� ºا'-�Wر �ے ��
C ، ہ2ں َان �Nر �ہ	�وں �ں ا�^ے ذہ� �� ��

 ر�.^� �Nہے ۔ 
��ق �� _�Aہ �ں �S ر�.ے ۔ 1L ے^�۔ ا�^ے �ہ¸�ن �� ا  
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ڈ+�V 6ٹڈ� : S%�V �� 6���Zت ا��  
�ے Yے ASں ا=E²S Q< °AuS Euل J¨ Haر >VHے ہiJے >GHے >Q ��ح دوE�G ۔ =H� m=ا "AS ںJASدود وہ ٓادHS و HA�ں �

�QªP Q< HA اور ہG Iے ُاس >f�< Q ��ر Gہ vV Q< ے ُاسqV شJaرو E=JP ےY گ ُاسJM ۔ EqV EO_ٓا E< ¿Gاور ر �EO�¨ ِدHS ۔
س >ے OSہ ASں ہQGEK RP H ۔۔۔۔ ۔وہ اJS QOaت ASں دو�O�DMوں >ے fVEY ہJا ��G�Eہ ُاس Gے >H� Quح >G IU� Eہ >EA اور ا
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>��HX fہ aہUے E=JAGر� _ہAS Hں ا=e mڑا �E�Jن اا=JK E ٹJ� QUAن 
>ےfVEY ر=ڈ=E_ Jرٹ و=J >ے �S fVEYا^�Aa ]Uا >GHے >EOe psY E ۔ 

، Ha رJ� ے >ے|ADG  ےi� ںAS IUX J< J�D�P Q< ںJMے واGH< تEe دو
 EAP EA< H¡G HAºe ۔ =ہ >EOرے Yے >EOرے >Ha EوHPام EqV ۔ 

 J< رJ�� ے >ےGH< اسJ�e د�}ہ kHYدو Qu< E= د�}ہ m=ا pY Iہ
�[ ، =ہEں eہ[ EAuAU< QYوں ASں >J�e Q�Eاس ہے A�ر>Dqے ہAں ۔ در�

ِاYے �EVH< �Os�U ہے >D_H� Quے >ے روGے >J ر=�Eرڈ >uAK EGHے وہ 
 Iہے اور ہ EDAM Ha رJ� ہ�A|OY �Gے ^�اوuK ہے �¡S دJMہ ٓاEOP m=۔ =ہ ا

 Yے EFہED ہے >ہ ہI ِاYے رو>Aں ۔ 
 nMJa1  nAqD�AV3  :11  حH� QYہے ، ِا EVH< تEe رےEe ہ�[ >ےV ںAS

 RAہ Ha ہ�Ue ںJہ ہG QMے واGE�M ]ہ�V ےAہEF EGJہ ہ�A|OY Qqe J< ںJVرJX
pK ہDFJY Iے ہAں >ہ اEuGن ِاس " JVEe pYں ASں ا=��GEار ہJ ۔ EPر اور 

 nAqD�AV ںAS ¾�^ ےHYح دوH� QYِا nMJa ، ںAظ ہJ�vS ےY kرE�Ae
�Y " Q{sے p�EcS ہے ، ِاس >VH< QOAe �Aa Qے ہiJے >ہ ٓا^kH دن ، 

Y ]svSے ^QME ۔ ��OYل ۔ Vہ�[ GE�Mے واMے ۔ eے s³¤ ۔ RS �OVُاج ۔ 
۔ )  Q�AG )2  nAqD�AV3 :3 >ے ُد_��۔   

=uK Å�M QGEGJے JMJaس َان دوJGں JGJ�Gں ASں اE�{DYل >EVH ہے ، 
Yے DME�Gے ہAں ۔ ہ�Aں " ڈ=JeJMJس ، =ہÅ�M Q ہے uKے ہE�A_ Å�M Iن

���AY >ے >OUAڈر Yے راiے OAMے >H³ Qورت GہAں =ہ OGEKے S ےOaا
��V Q< �AYہ�[ ہے ۔ S JK  ے >ہAM ے< 

 

E�A_ ے وا�GE�M ]ہ�V ں ہے ۔AہG دہE=ے زY ن  
>GHے واMے >ے �Jر QiJP �e " Ha " ڈ=JUeEس Qqe Å�M ہے uKے 

Y nAqD�AVے او�KHV2  Haہ >EAP EA ہے ۔ Vہ�[ ا=QiJP �e m ہے ۔ 
 ]YHں �ہAS ںJ�¡S اہ� EG kHYدو nMJa ، ےY سEsDے ا�ªP ےA< نEAe
>ے درEASن Vہ�[ >J ر>EDq ہے ۔ واJ� °³ر V ، Haہ�[ >�A|OY Qہ 

H�� ہے ۔ EAP EA< رہE_ا E< ت  
 QiJP �e E=  ]ہ�V ںAS ے ٓاپOaہے >ہ ا EVJہ ��¡Sُ ے ،=ہY QD�u��e
>�V Jش >EGH ۔ ہuA< Iے EKن V��Yے ہAں اHP ہV Iہ�[ GE�Mے واMے 

ہAں ؟ =ہEں اOaے آُ Yے OqFJaے >ے AMے EFر JYا�ت ہAں pK ہI ِاس 
ہAں ۔۔ ِاس Yے ESJU{S �U{DSت >GEe JٹOے >ے AMے ٓازiESے VEKے 

 �e E= ےMے واGE�M ]ہ�V Iہ ہ< E=ں ٓاAے ہVH< رہE_اب اJK ا�ت >ےJY
 GH< QiJPے واMے ہAں۔ 

�EGH< �A ہے ؟ 1OV مE< ا ا��HAS EA<  ں ؟Jہ Eہہ رہ< Eu=ں اJA< ںAS ۔
>AS EAں وا�}Q ُاس >�S Qد >GHے >ے AMے EAVر ہJں Y nKے ASں 

��� ُان >H³ JرS اHAS E= ، ںJہ Eرہ H< تEe  H²<ہے ؟ ا EG E�Oہa
دAiEXہ در^JاGEe J< ]YٹOے >ے AMے ہI وا�}V Qہ�[ E�M رہے ہVJے 

 ��EX ےAM ہ�[ >ےV QOaا H²<ا Iں ۔ ہAے ہVJرہے ہ H< QiJP�e ںAہ
��� دوHYے _E�AG J< bc د>GEqے S را ا��Eہ� pK ںAے ہVJہ

��� ہے ۔ S E< ےOq<ں رAS QO_رو HDہe J< ے ٓاپOaے اور اAM ے< 
ےے >ہ >uAے ٓاپ ِاس aہUے JYا ل >JK Eاب د=Dے ہAں ۔ EDvSط رہ  

۔ >EA =ہ ���S ہے >ہ =ہEں >ہQGE >ے AMے ا=m دوHYا ُرخ ہے؟2  
 J< ]ہ�V HٹYES p=ے " وG�Aqa اہJہے ۔ " ا� EVH< نEAe Ha رJ� ے<

ا�Jاہ ا=���S HA¨ mہ >ہQGE ہے ۔ اHP ہ�Eرk >ہ���S HA¨ QGEہ ہے 
ا=Eu >ہEAP E ہے >ہ >EA ا=uے JMگ ، Hqa ہJ�e Iاس >H رہے ہAں ۔ 

 E< ��¡Sُ Q< EAuAU< ں >ہ =ہAے ہDGEK ں وہAے ہVEDe f�< pY JK ںAہG
 EDOe psY ہے ۔ =ہ ا=m ہے ، 
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زEeن >E�M Jن د=EO ۔ : YٹڈAiEP kڈ   

 
 J< ںJuAa  ، ےMے واGH< ]svS J< ے ٓاپOaگ اJM ے ۔�GJت ہEاو� �EGH�^ ںAS مE=ا kH^ں ٓاEن =ہ ہے >ہ ،=ہE¡G ��AM

د¨Ee Eز �Y ]svS Q{sے ^QME ۔ ��OYل ۔ Vہ�[ GE�Mے واMے ۔ eے s³¤ ۔ RS �OVُاج ۔ Q�AG >ے ُد_��۔" EAaر >GHے واMے 
  4۔ nAqD�AV3  :3  2۔ O�qPڈ >GHے واMے ۔ ^�ا >�AX ]suG Q و H¡Xت >J ز=Eدہ دوY[ ر>Oqے واMے ہ�GJے ۔ ۔ ڈ=qڈ 

 
 ²�EsSے >ے AMے JYا�ت 

 
Vہ�[ GE�Mے >ے Eeرے >EA >ہQD ہے ؟ 29:  4ا�JAuں ۔ 1  
2 
ا=m اE�Mظ >AS »=H{V EA< Qں �V �YEہ�[ GE�Mے >Ee Qت >EVH ہے ۔ ان ہnAqD�AV3:3  H  2اور  nMJa1  nAqD�AV3 :11 ۔ 

 ہے ۔ 
 

Vہ�ے GE�Mے >J< Jن GJ�Gہ ہے ؟ �EGH< �u ۔ Vہ�[ EGE�M ۔ 3  
ُاں EFر JYاJMں >Q �ہiEOe ]YHےے KہAں ہI اOaے ٓاپ Yے D�Y fFJaے ہAں pK ہI ِاس Yے ESJU{S �U{DSت >J دوHYے 

 _Y bcے GEeٹOے >ے AMے ٓازiESے VEKے ہAں ۔ 
Vہ�[ >ے �Jرے RAF Ha ہے ۔ G �=RS QiJP �eہAں ہQVJ ہے =G Ha EہAں ر>QDq ۔  Vہ�[ QiJP �e ہے ۔ =ہEں eے H³ر  

 
)  32: 31:  4ا�JAuں ( QiJP �e E< nMJa >ے AMے >�X EAج EqV اور �Q< �u دوkHY ا�Euم >ے AMے ؟۔ 4  
 

^� ا>ے >�م >ے AMے JKاب۔:اU�HS �Pہ   
 

>ہED ہے۔ ُاس Yے اOaے ذہ� >GH< EAG Jے >ے AMے  ^�او�G ہY Iے ہH روز اس Yے OUSے >pAVHV J د=Oے >ے AMے
Hqa ^�ا >AqFJa Qے ، اQOa روح >EV Jزہ دم >A|Aے اور AuS° >ے fVEY ذہ� ر>Oqے >H³ �OGES Qورت >S JہA|A< EAے ۔ 
HASے OSہ J< ]svS اQOa راہQiE�O >ے Mے JKاب د=Oے >Q اEKزت د=ں JK ٓاپ >ہDے ہAں اور >uAے ٓاپ DFJYے ہAں ۔ 

�< J< �Gے ۔ اے ^�اوHہqل ٹJs�S رJ·� ےHAV لEA^ E< ے دلHAS ے! م اورMے واO=ے ��=ہ دHAS ن اورEٹF kHAS اے ) !
۔ ) 14: 19زJeر   

 JK ُاس Yے ز=Eدہ EVEDe ہے JK وہ EDGEK ہے ۔ 
۔ >AS EAں =Juع >ے AMے ا=Eu >ہDے ہiJے ٓارا م JuvSس >HوE�G ؟ 3

ے >Qu دوHYے Yے uA< Q�OS �U{DSے وہ ہ�Aں JKاب د ے EP ہ�Eر
RAFوں >GEe JٹOے >ے e}�؟ eہ[ ز=Eدہ وہ ہ�Eرے OqFJaے Yے JKاب دے 

 JK EP ) EO�J=21 :22 ُاس >HAa QوGH< kے >ے AMے ESJU{S �A�Sت ہے 
اHP ٓاپ ^�او�G >ے fVEY ^�او�G >ے fVEY >ہGEe J< QGEٹOے >ے AMے ) 

fVEY ے< Qu< تESJU{S ہ= Hqa ںAں ہAہG ٓارام دہ  HA¨ ےAM ے >ےOٹGEe
 JSزوں ہے ۔ 

۔ >AS EAںEُس _H< HA�{V J< bc رہ ہJں uKے ASں ِاYے GEeٹOے Yے 4
 Eeت >HرہE ہJں ؟

ا=sVHS mہ EFرG �PHwY nAMے >ہE >ہ EOP �AV ، QiJP �e ہQVJ ہے ، =ہ 
 J< bc_ اور ُاس J< ےMے واOOYُ ، ہے QVH< Q�^ز J< ےMے واGEDe

 QiEOYُ QGEے =ہ >ہG ے ُاسuK ]ہe J< ]vA�G Q< nMJa ںA۔ ہ� QqV
>Ee k�OP QiJت �VہEرے OSہ Yے Gہ U�Gے " دهEAن ASں ر>EF EOqہAے 

�Ueہ وہH³ JK Qورت >ے JSا�� Q�HV >ے AMے اQqF ہEV J>ہ ُاس >ے 
۔ ) 29: 4ا�JAuں " ( OOYُے واJMں Ha �·� ہJ ۔   

 �OSرKہ EF �Eeر ر JYاJMں >ے JKاEeت Jq< Q< QiJP �eج GE�Mے ASں
ہ�Eر�S kد >H=ں Pے ۔ اHP ٓاپ اOaے ٓاپ Yے EFر JYا�ت OqFJaے >ے 
�G QOAہAں ہAں اHP ٓاپ GEe J< QiJP �eٹOے >ے Eeرے ر>Dqے ہAں ، = �{e

Hqa =ہ اہG EuہAں >ہے QP ۔ >EA =ہ ٓاپ >ے AMے ا=GH< Euے >ے AMے 
H³ورk ہے ؟ا=m ٓا^EA^ kHل ۔ >uAے ہI ِاس JP �eئ GH< kے >EOP Qہ 

EXدت Yے ، ٓاJM د   

 J< ںJAP�Gز kرEف ہ�H� EG JK ںAے ہD�Y H< ��E� رہEٹ�qF
 QVH< ہEsV ںAہGاور ُا QVH< ہU�� Ha وںEAuAU< ہ�Ue ںAہ QVH< ابH^

 QiJP �e ے ۔i�Aqa ]S ےYہ� ، ِاa ہے ۔ EOP ہ د و|ME{S E< ں ؟ ِاسAہ
ا=RAF Qu ہے JK ا=E< mن ASں ہQVJ ہے اور OSہ Yے QDU�G ہے ۔ 

eز QOaا RAF QqFا Qu< ےAM ے< Qu< ٓاپ HPے ، اAq<ر JeE� Ha نE
>J ر>Dqے ہAں S Qqe f�< Hqa[ >ہAے ۔ دوKے ، ِاYے AOYُ ]Sے ۔ 
ٓاپ GH< QiJP �eے واQM زJGEeں >G JہAں ر>D�Y fے mV pK >ہ ٓاپ 
GH< QiJP �eے واMے >Eن Gہ ہJں ۔ GH< QiJP �eے واMے >U�J� Jہ 

�UK Ha ُاص EAP Eہ< JK د=ں ۔ ]S ے ۔A|A< ]S ہYوHqe ےY k  
 J< ےMے واGH< QiJP �e JK ںAہG RAF QiJ< وہ�X ے >ےGH< Eu=ا

 Y k�UKے رو>ے EP ۔ 
 Ha رJ� ���S ہ= Ha ہG ہے QDq<ں رAq�GEہ ٹG QiJP �sہ< EAP Eہ< Eu=ا

>ہD¡S Ha QGE}�� ہQVJ ہے ۔ ا�Juس >ے fVEY ، ز=Eدہ HV >ہEAGEں 
 EAAU< E= QP�Gں اور زAہ QDq<ر �Gڈ H¦ا Ha رJ� ےU=Hزہ Ha مE< ے<

ا�Gاز ہQVJ ہAں ۔ اHPہ ہ�Aں و�[ eہ و�[ EsXدت EPہ ASں qeڑ>Oے Yے 
 mUSُ ِاس JK ، ہے QD�Y Jٓا�[ ہ QGE�A_ ں ، =ہAے ہVJں ہAS »AU�V

 Yے EeہEAuAU< Hوں ASں J�JSف ہJ ۔ 
 JAiEqe ض اےH¨! ں اورAہ �Ea ںAVEe QODK ں اورAہ �Y ںAVEe QODK

a ںAVEe QODK Q�AG JK ضH¨ ںAہ ��Mں دAVEe QODK ں اورAہ ہ�=�Ou
)  JAwU�4 :8ں " ( اور AVEe Q< »=H{Vں ہAں ُان J¨ Haر >H< EAو۔   
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 � /��2ہ ذات
 b�ِ و<��

 Ha تEezK ل اورE�Xے ا< Q³ES ےOaے ا< Qu< E< ہ ذاتGE��vS
 Q< صJ^ ر وJ¨ ہے۔ =ہ EGH< �¡S E= ��X E< ےGH< صJ^ ر وJ¨

QMے واGEK  Ha ِاس Iں اور ہAہ QV� فH� ِاس J< ہKJV kرEں ہ�=RAF
 QDe مJS QMے واGH< صJ^ ر وJ¨ QOaں اور اAے ہVH< ہE�G Rِ<HS
 Q³ES راEہ ہ��GJA< ں ۔Aے ہDAM ہRiEK E< ے ٓاپOaں اAS QO_رو Q<

 EA< سEA� E< psY ے< f�< pY ِاس ، Jہ ہAME� E=  kHہS دHY اہJ^،
�Xہ اAME� رےEہ� E=  ہے EVEK ، ںAے ہVH< ]�E³و Q< تEezK ل اورE

GE��vSہ ذات >Q ا>U�J� H²ہ ا�RاQVEK Q< Qi ہے ۔ =ہEں mV >ہ 
 Q< ِاس ، QVEK Q< ںAہG QiاRہ ا�U�J� ےY وںHYدو Q< ِاس pK
 eہ[ Yے JAvAuSں Yے QP�XE�Ee >ے �S fVEYاوت >QVEK Q ہے ۔ 
GE��vSہ ذات JASHPں >ے دJGں ASں JYرج >Q رو_AS QOں OUFے 

Q<  مJS QDq|e QDUK ںAS fVEے ہOaے، اiE|e Q< ں ہے۔ ِاسAہG �OGES
 m=ہے ۔ ٓاپ ا �GES Q< ےGEK فH� Q< ہEP �A�< ےiJے ہAMJ< QDe
 Iه�S ]ہe ے اورiEY ےs�M JK ںAے ہDq<ر J< QO_رو QY QٹJqF

 J< وںRAF QMے واO�O=ر ، kرEqe ں ، اورJ=ڑ�S ، J< ے�GEڈه
 د>QVEq ہے۔ 

�EرRAF k=ں ہAں OKہAں ہ�Eرے AMے >EK EA =ہ ڈه�GEے AS Q³ESں ہ
E�Fُ ہEVJ ہے =OK EہAں >EVEK EA ہے اور �K >ے AMے ہ�OSH_ Iہ ہVJے 

 JK bc_ m=ہے، ا QVJہ Qqe ]=رJ�V kرEں ہ�AS ں ۔ ُانAہ
 Hs� ، ںAS QiاHہP Q< تJS ہے وہ ِاس EVJہ kدEX E< ہ ذاتGE��vS

Eeر RiEKہ EDAM ہے۔ ASں EK EGEKرk ر>EDq ہے، =E ِاس ڈه�GEے >Ee Eر 
 �EO�J^ ِاس Qqs< ہے اور QVJں ہAہG QO_رو QqFہ[ اe Q< QDe مJS

 Q< عJ³JS ے >ےUSE{S ۔ ِاس QVJں ہAہG لE� Q³ES �EG ]sAہ ،
دE< Q_J^ Qqs< Q¡�M ذر=}ہ GہAں ہQVJ۔ =ہ دEeو >Q وKہ Yے ہے ۔ 
 psY ڑاe fVEY ت >ےEA�c_ H£G لE�< ، QYادا EsME¨ ںAS ںJPJM ہ=

ہEVJ ۔ GہAں   
 ا�Euس HKم >�OS E« ۔ 

>GE�v�S " :�EO�J^ EOD< " "! EODہ ذات ِاس �RAF Q< Iu=ں >ہQD ہے
اAS HPں ^�اوq|Sُ ، EqV �Gے " ۔ " ^�او�G اب q|Sُے GہAں ر>e " EDqڑا

" اOaے ٓاپ >E{SJف GہAں >EqV EGH ۔   
GE��vSہ ذات Q�AG ہے ، G Qi�EeہAں ۔ GE��vSہ ذات اJ�OS IYب 

H|S ، ں۔ ہےAہG ہGES  
 �.� �F&� ں %�ق ہے۔_���ن �ے ��رٹ �ں �ہ�ں �&�F اور ��uم �

 $���ے واf و�$ ہے اور ��ا دہ� واW^� f´ ہے۔ �&�F و�
 �
W	ہ ��% ´W^� ش ��ا ہے ، اورo
_�Wر �� SR�Ë ���ے �� 
W	ہ ��
� ہے ، % ´W^� ہA
�� cہے ۔ ا� �
ہے ا�V �ہ SR�Ë ہ� ��


� ہے ۔ Rہ� �´ ، ا�-\�Ëہ دا+� ���ے واf ا��� ٓاز��+b-' Y ہ� ��
 �Vہ ا� c
�ہ^� ��ر6 ر�.ے �V �ہ وہ *() _�Wروار ہے �ہ�ں 
ں ، *�vن � $A+�R ں ہے ۔�^W´ �ہ-� ہے �ہ *() _�Wروار �ہ

ا<�ام <���ے واf ہے۔ روح ا<�&س اL��س ��م ���ے واf ہے۔ ���$ 
 رو*^� ۔ 

�V Sار �ے ��
Ñ+�-� �Z^� C �� � /��2ہ ذات �ے �-�Aدل ِاس �ے'&�
1  �^L��1 :5  ں  10۔� ہے۔ �V ����ٓا��ت �� �Lا<ہ  �7ے  �5ں 


2ہں د�-ے ہں" دو��� ۔ُ bم ہ�\�ُاس �ے ُ�^/� ��   
 

 HPں۔ اAہG Q�=رEV Qqe ں ذر اAS ر ہے اور ُاسJG �Gوہ =ہ ہے ^�او
 Q�=رEV Hqa ا>[ ہے اورH_ fVEY ُاس >ے kرEں >ہ ہ�Aہ< Iں ہAS

 Iہ HPا ��AM ے۔VH< ںAہG ��X Ha �� ں اورAٹے ہJqK Iہ JV ںAUF
JGر ASں AUFں H� nKح وہ JGر ASں ہےJV ہ�Eرk ٓاپ ASں _Hا>[ 
 EVH< �Ea ےY ہEOP مE�V ںAن ہ�J^ E< ع Ju= ٹےAe ہے اور ُاس >ے

" ہے۔   
 QiJہ QVEں ٹ�ٹ�AS ےHAه�Gہ ہے ۔ =ہ اsOS E< QO_رو kرEY رJG ہ=

ASں  1:17ہے ۔ =ہEں EY=ہ GہAں ہے ۔ =}�Jب ِاYے JSم G QDeہAں 
ہH اce QqF¡� اور ہ�SE< H اE{Gم اوY Haے : " ِاس �Hح >ہED ہے 

 QiJ< ہG ںAS nK ہے EDUS ےY فH� Q< پEe روں >ےJG ہے اور
 EVڑa ہAiEY Ha ے ُاسY psY دش >ےHP ہG ہے اور QD�Y Jہ QU=�sV

ASں DUFے ہAں،  دQªP k =ہ رو_���S QO ہے ، اHP ہI ِاس" ہے۔
>��A_Ja Qqe fہ GہAں ۔ EOPہ >J ا�Euس HKم >AS ]�E� Qں اRMام 

 EA< فE{S رًاJ� J< ہEOP ہے۔ Ha رJ� ے< »MEcS ے >ےMے واGE�M
EVEK ہے >�GJAہ =Juع >J^ Eن E� �Eaف >EVH ہے ۔ _Hا>[ 
QSJ�X ہے >�GJAہ ہJG Iر ASں ہAں اور ہEVE�M I ر E� �Eaف 

k ا�Euس HKم اور E� �Eaف >Aے GEKے ہVJے ہAں ۔ �HsGESHدار
ASں ِاس ��Ea Q< Iu  8۔  ADG QVH�� E<6  :1|ہ ہے ۔ =ہEں =EA{uہ 

 �Eف �HsGESHدار _Hا>[ >�GE_ Qار E²Sل aے ۔ 
" J< �Gے ^�اوG ںAS QiEa تEے و�G ہE_دEe ہE=RX  ںAS لEY nK

ا=e mڑHa k�OUe k او�Gے Ae Ha ]cVٹqے د=�Eq اور ُاس >ے EsMس 
Sے دا< IAا�HY سEa ۔ ُاس >ے ٓاس QªP Jر ہJ�{S ��Aے ہY �

 m=ا Hے اور ہqV زوEe fF ے< m=ا Hے ہY ںAS �K ےqV ڑےq<
 EqV EVے ُاڑY وں اور دوEa ےY اور دو EqV ےwGEہ ڈهOS EOaے اY دو

۔ اور ا=G mے دوHYے >E�aُ Jرا اور >ہE ��وس ��وس رب ا��Jاج 
۔ اور E�aُرGے ہے ۔ EYرk ز�AS ُا�Yے �Kل Yے J�{Sر ہے 

واMے >Q ٓاواز >ے زور Yے ٓاJGEDYں >EAOe Qد=ں ہ� AªPں اور 
! E�Sن دهAiJں  Yے EAP Hqe ۔ AS pVں Jeل ُاٹEq >ہ Ha f|S ا�Juس

>�GJAہ HASے ہGJٹ �EaEG ہAں اور AS ! pM n|Gں EeHe JVد ہJا 
JPJMں ASں EDue ہJں >�GJAہ kHAS ٓاJq�Gں Gے Eeد_Eہ رب ا��Jاج 

 Eq�=د J< ُاس JK ہUiJ< اJہ E�UY m=ے اY ںAS IAا�HY ]۔ ُاس و�
 EVُاڑ H�AM ںAS fVEے ہOaا EAM Eqے ُاٹY Ha °e zS ےY ہEOa ]Yے دG

 f�=د Eا اور >ہJqF J< ہOS ےHAS ےY ۔ اور ُاس E=س ٓاEa ےHAS اJہ
اس Gے HAVے JsMں >JqF Jا۔ H< �e kHAV naدارk دور ہQiJ اور 

ُاس و�[ ASں Gے ^�اوQ< �G ٓاواز HAV QOYُے EOPہ >E�< Eرہ ہEAP J ۔
G nKے �AS E=ESHں >J|Aqe J< nں اور ہ�EرH� kف Yے >Jن 

"E�AiEK ؟ AS pVں Gے HXض >AS Qں �H³E ہJں q|Sے Aqe¿۔   
=ہ GE��vSہ ذات GہAں G nK QqVے =EA{uہ >J ُاس >ے EOP Hs^ Eeہ 

G ۔ وہ EqV EAP EA< ںAS kرJ·� Q< �Gے ^�اوYِا ، E=EOe ےAM ر >ےJ
ASں EqV ۔ وہ ُاس >ے EOPہ >ے AMے ^JSEش GہAں رہ EqV ED�Y ، وہ 
ُاYے G EwqFہAں EqV ED�Y ۔ uAKے ہQ ُاس Gے اOaے EOPہ >E ا�Hار 

>EA ، اYے E{Sف >EP EA۔ uAKے ہQ ُاYے E{Sف >EAP EA ، وہ 
 �HsGESHدار OOeے >ے AMے EAVر EqV ۔ 

GہAں >Aے ªPے  ٓاپ _E=� >ہDے ہAں >ہ ٓاپ >Qqs اE{S k�UK QOVف
 Q< ےMے واGE�M امRMا Jہ EA< سJuvS حH� ے ِاسG ٓاپ �=E_ ں ۔Aہ
وKہ Yے ا�Euس HKم �Eف >GHے واMے >iE|e Qے۔ اRMام GE�Mے 

 وا� >G QqsہAں EFہED >ہ Q�E{S ہJ۔ 
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 وا&%$# �ے 	� !  ����ت
�uMو IِK 

 
eہ[ EYرJVEe kں ASں uKے ASں Gے H²�eت �Jر Ha د=E ، =ہEں دو 

�E� ابJK ہ�=�Oua ےG ںJہOK ںAان اور ہJK ںEu�= ے اورA< �
 Jeڑهے >ے درEASن eہ[ ^J�eJرت در^JاY[۔ 

 
وا�M=� >ے " اور دوHYا " >uAے RS TUVاY QKے ٓازاد ہEGJ ہے" aہ� 

 �U{V fVEY " Q< QUP Q< QٹYرJAGJ=  nGڈا Q<ROAMں اAS ہے ۔ اب
 EGEeے ، ارDے ہ�Uq�wںJا ہJہ EqٹAe ںAS ےH�< QVE{ME�S Ha �iE93رہ 

Ha ا=m ور>¡Eپ QM۔ �Hف " وا�M=� >ے G " �U{V fVEYے AS ، Haں 
  Es=H�V50 ےqV H³E� ںAS پE¡<ور IUX pِME� )ںAS �¡AY ںJG۔ )دو

�G �Aہ >Eºe ،EGHوت ، اور ٓاJuGں ASں د>iEqے ªPے ا¦AS Hں = ،Eده��
 �SE_ J�D�P ے ، اورiا�ت ، راJY ، EOq<ر ���S EG J< IAU{V ِاس

Eے =ہYں اAS ےAM QY۔ ِاQqV ں ۔Jہ Eرہ f�M  ں  
 

ASں Y pYے aہUے ٓاپ >KJV Qہ HaُاGے Xہ� SEGے ASں دو ا�EYEsDت 
>H� Qف د�EF EGہJں EP۔ ASں aہUے ُان Ha راiے دوE�G اور AS Hqaں 

 ِان ا�EYEsDت >J ٓاپ >Q زGH< JP� Ha QP�Gے >ے AMے ٓارا دوE�G ۔ 
 "AF Qu< ہG EGEOe ہG رتJS QiJہ Q_اHV QiJ< ےAM ےOaا JV Q< R

�Jرت JK EGEOe اوHa ٓاE�Yن ASں =�AG Eے زE= Ha �AS ز�AS >ے 
 Q�Gہ ُاG اور EGH< ہG ہ�|Y ےPان >ے ٓا JVُ ں ہے۔AS QGEa ے�AG

 f|S JK ں اورJر ^�ا ہJA¨ ا ^�اHAV �Gں ^�اوAS ہ�GJA< EGH< دتEsX
 mV ]¡aُ QqVJF اور kHuAV J< او�د Q�Gں ُاAے ہDq<اوت ر�X ےY

<�e Q< پ داداEe ےY f|S JK Ha اروںRں ۔ اور ہJہ ED=ا دRY Q< kرE
" svS[ ر>Dqے ہAں اور HASے ���Jں >DGES Jے ہAں ر�EVH< I ہJں۔

 ) EO²DY۔ )  10۔  8:  5ا  
 

IVُ JK Qqe JV >ہDے ہJ >ہ AeٹEe Eپ >ے EOPہ >JA< fKJe Eں GہAں " 
 pY ےHAS اور EA< اور روا ہے RiEK JK Qے وہG ٹےAe pK ؟ EVEqُاٹ

Aiٓا JK ۔ EP ہ رہے�Gز EOA�� >H< Å�� J >ے ُان JV EA< ��X Ha وہ =
EKن EOPہ >QVH ہے وہHS Qے QP ۔ AeٹEe E پ >ے EOPہ >G fKJe Eہ 
ُاٹiEqے EP اور Gہ Eeپ Aeٹے >ے EOPہ >fKJe E ۔ �Eدق >Q ��ا�[ 

�Q�R ( ُاQY >ے AMے ہQP J اور _H_ Q< H=Hارت _H=H >ے AMے ۔ 
۔ ) 20۔ 19:  18ا=�  

 
pK  EO²DYں  10:  5اAے ہDڑهa ںAS " اور kHuAV J< او�د Q�Gُا

ہADG I|ہ "Ee mV ]¡aُ QqVJFپ دادا >E<�e QرRY Q< kا د=ED ہJں ۔
ا^D�Y H< zے ہAں >ہ =ہ vS´ اE�Gف >Q ہ�EرG f|�Y kہAں ہے۔ 

eہE� Hل ، �Q�R ا=� >ے EYرے اٹEqرو=ں Eeب ASں م د=�Dqے ہAں >ہ 
JہEOP پ >ےEe ےOaا J< ںJ�e Hqa ہے ۔ EGJں ہAہG ہ دارSذ E< ں

 Q< ے�AG ہEOP ہے >ہ Qہے ؟ =ہ >ہہ رہ Qہہ رہ< EA< ےiرا kHYدو
�Hف EDUF ہے ، اور ہ�Eرے eڑوں >ے EOPہ >E ا¦H ہHa I ا¦H ا�Gاز 

 kHeُ دار ]¡a ے ۔ =ہiJے ہVرRP ےY ںAS ںJD¡aُ QY ]ہe ، ہے EVJہ
 ^Hs ہے۔ 

 

Ha ہG ID^ QہAں ہEVJ ، =ہ EKرk ٓا=[  9ِاس ��Hے ASں ، eہE� Hل ، =ہ 
اور ہRاروں Y f|S JK Haے svS[ ر>Dqے ہAں اور " رہED ہے >ہ ، 

وا�}Q " ہRاروں" =ہ HAS" Å�Mے ���Jں >DGES Jے ہAں ر�EVH< I ہJں۔
>ے AMے ہے ، EF E= �AVر JD¡aُں >ے JSاUeے ASں " ہRاروں JD¡aُں " 

ہAں ؟ د و وJKہEت  "ہRاروں >AD¡aُ Qں" ۔ ہuA< Iے DGEKے ہAں >ہ =ہ 
�ہ ہے EVEOe f|�Y JK ہے ، =H� m=ا Qف =ہH� ، QUہa ، ےAM ے<

 اور دوkHY ، دو Eeب e}� ازاں JK ہI ِاس ا¦H >ے AMے ر>Dqے ہAں ۔ 
EK JYن Mے >ہ ^�اوHAV �G ا ^�ا وہQ ^�ا ہے ۔ وہ و�Eدار ^�ا ہے " 

اور JK ُاس Yے svS[ ر>Dqے اور اس >ے ���Jں >DGES Jے ہAں 
>ے fVEY ہRار mV ]¡aُ وہ اOaے Xہ� >IiE� J ر>EDq اور ُان Ha ُان 

۔ )  9:  7اEO²DY ( ر�EVH< I ہے ۔   
 psY E< ےGJف ہH� Q< ںJD¡aُ رEF E= �AV تH�G ےY ہ اور ^�اEOP

QDOe ہے اور �HsGESHدار k اور ^�ا Yے svS[ ہRار JD¡aُں >ے AMے 
 اوpsY E< m=HvV pGEK Q< Ha ہQVJ ہے ۔ 

ں �ے ". ہے �^� �Rر ��a ہ ذ�$�^&ر� �ں��.
 �� 

.� �ہں�� ( ہ� �kح �ے وا<& �� �� �ں %W	ہ 

&ا �� �U �ے �u.ے) ��ں�ں �ے .� cا� �  ،ہ� ��+ں Vے ��
cا� � º �ہ اور، �ے *�د6 �� K ں. ہے� cا� � ��  �R
 ،�� رہ� ہ�ں �ہ 0	¾ �ں �ے اور �� �ا�c  *�دaV ،�� 6ے

 ��$ �A' 6�R �� دو��6 �ں �ے. �Rپ �� �kح��ں  ا�^ے �Kف
اس �ے  �ے <aے ��	�ں �A' 6�R �� دو ���& �ں ��، ہ�ں �ں

ا�-�Äر �ہں  �� Òپ�ہں، " �ے ارد �Vد ��ڑ �ے ا
��ے اس �ہ	ے �ہ
/�، ا�-�Äر ���� ہ��V ہے �� ا�/�ن ���� ہے> c
 ا�^ے Òپ �@ 

��ت ا�^ے �ے ��
C وا<&��	�
 �	�&A
���&  Òپ �� دادا داد6اور  ؟ �ں 

c ا�-�Äر ���� ہ� ��	�ں دو �V .cا� � �� �� �R  ��&>ے وا^�اور ا
�� $uا� É	A
 .�ہں R&<-ے اس ر*-ے ��
� ہے 

�ں �ہ�ں ہے ، �ے ��
C ��ں �Rپ، ہ�م  ا�^ے وہ �ہ <�-� ہے ��
ں �ے ا�c ہے �� رہے ہں د�^ے �� ا��زت �ے �.� W0ے ���. 

·	�
 .ہ� ��
� ہے اب'� اس و_S �ہ 
 �A���
��ل _�A� ��o� ، $A �ے �^�Z �]�وط ��Aت ��  �400�º �ے

� ہے ۔ V ���� د�� ۔ �ہ ُ��ا�ے Fہ& ���ہ �ں ٓا'�6 دو ٓا��ت �ں 
ں " � �-[�د�/.� '&او�& �ے �Rرگ اور ہ�<^�> دن �ے ٓا�ے �ے 

ٹے ��R پ �� دل�R ۔ اور وہ ����u.R س��
2ہ�رے  �� �A� ہ� ا�	
ٹے �� �Rپ �� �kف ��+$ ��ے�V ۔ ��Aدا �ں ٓاوں اور R ف اور�k

)  6۔  ��o�4  :5 " ( ز�� �� �	��ن ��وں۔  
 �_�> $ں ِاس ��Aت �ے WLے �� ا*�رے  17:  1اور %�*-ہ ��Aا+�

 �^�+ے �ں �ہ-� ہے ۔
اور وہ و�	�ہ �� روح اور _�ت �ں ُاس �ے ٓاVے ٓاVے N	ے�V �ہ " 

وfد �� �kف اور �� %�����ں �� را�-�Aزوں �� وا<&وں �ے دل ا
 &�-�� cے ا��ے اور '&او�& �ے <.�دا��+� �� N	^ے �� �kف 

" _�م 
�ر ��ے۔   
ے ، �ہ ا��� رو��2 ہ��ے �ے �A@ �� رو�^� ہے ، دل ہ� u�0ر �

�/-� ہے دو��ں �kف ُ�ڑے ۔ اN�Vہ �ں 
�2 م 
]�� �ت ��Rے �ے 
�S وا<&�� �ے ُان �ے  <ے اور R¸�ں �ے �Rرے ہے ،�Lں در�

 � ��ت �ے �Rرے �Rت �� رہ� ہ�ں۔ ا�V ٓاپ ��	�
ا�^ے وا<&�� �ے 
وا<&�� ہں ، ا�^ے دل �� ا�^ے وا<&�� �� �kف ��ڑ�ے ، اور ا�^ے 

 دل �� ا�^ے R¸�ں �� �kف ��ڑ�ے ۔ 
 اب ہb دس اL/���ت �ں دو��6 �?�ل �� �0ر ���ں Vے ۔ 
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Ee ےOaے اY �Gے ^�اوUہa ے ؟uA< ے ۔P ںAq�M ےYے ِاe Q< پ

ٓاپ " q|Sے >JAں EFہAے EqV ؟" QVRX >ے AMے ا�Hار >A|Aے ۔ 
" >�م >ہED ہے ، !" >�GJAہ ُاYے Gے GہAں ^H=�ا DqFJa " EqVے ، 

�Hف اHP " =ہ ا=G EuہAں >ہED >ہ ، " اOaےEeپ اور ESں >RX Qت >H۔
ٓاپ >ے Eeپ >RX Qت >QGEK Q ہے " وہ ِاس >ے �vDuS ہAں ۔ 

e E< ہ وہ ٓاپ�GJA< E=د I�� E< ےGH< تRX Q< ُاس J< پ ہے ۔ ٓاپE
EqV EAP ۔ =ہ >QiJ اG QeEcDGہAں ہے ۔ اHP ٓاپ اس >RX Qت GہAں >VHے 

Hqa ٓاپ EOPہ >�Fُ Hے ہAں ۔ ا=Eu ہQ ٓاپ >ES Qں >ے AMے Qqe ہے ۔ 
�EVH< E³E ہے ۔ V E< ہeJV ہے اور Q�E{S  ِ�eE� ہEOP 

 E< QVRX ےe E= Q�< ںAS تRX Q< پEe ےOaا �{e ے >ےGH< ا رHا�
اور ٓاپ =�QOA ہAں >ہ ٓاپ E{Sف >Aے VEKے ہAں ، Hqa ُاس >RX Qت 

>uAے ؟ وہ �GH< " �ِeEے >E اEcDGب >A|Aے ۔ ٓاپ D�Y fFJaے ہAں ، 
RXت >RX �eE� Eت ہGJے >ے RX " �U{V QiJ< fVEYت GہAں ہے ؟

 Q< ہے اور ُاس fVEY ےMے واGH< تRX �U{V E< ۔ ِاس QDq<ں رAہG
s=H� fVEY ے >ےGH< kدارHsGESH� Q< اور ^�ا fVEY ا>[ >ےH_ Q

ہے۔ اب ٓازادk اور Q�UcS >ے fVEY ، اOaے Ee پ >J ِاس HAaا HPاف 
 ASں Aq�Mے >ہ اپ ُاس >RX QOD< Qت >VHے ہAں ۔

�ا
��ے ۔ 3� R-��� �-^� ا�ے Òپ �ں 
b
 �
�� SA � اس �ے .�Vپ اÒ ں
ے اس �ے � SA �ہ�� �
 ہے �ہ 

�
.� � SA �ہںوہ "، ��اب ہ� �/-� ہے Òپ. ہ�R �Vہ-� ہ	ے�@ �ے  
ں �Cu �ے ا�ے� �
ا�V ا��� �Kرت " ��
ے اس �ے � SA �ہں 
 � �N SAہaے �ہ 
� �ے 
b ا��R cپ �� �kح وہ ہے�ہ �l، ہے�Lل 

�را ��اب Òپ ����� ہb. ہ�
� ��اب  
U��.� �ے *�وع �/-� اور �ہں �� �ں �e¸R وا .�Vا 

bہاس ، �ہ ہ� @	v� �� �-/ں ہ�� �V �ہ 
2ہ�رے �Rپ �ہ
 �� ���@ �ے ہں ہb �ہ�ں �-ہ ہb. ہے �Rر دو��-)� 6	R ��� ´.� �ہ

 اور، ہں É>�R اب Òپ. ���� �Nہaےہ� ہb �ے �ہ�ں �ے �ہں ، ��a	ہ
cا� � �� �� Y[)R اور ر��+� �f &ود Òپ �ے ��س �ے �kر 
�� SA � .�Vے ہ�اس ا
�� b
 RہS ا�c وہ�ں ےہ �ہں 
c ر��+� 

���L پ �ہ ا�/�ن ہےÒہے cا� �  � ا�c. ہں �ہں ���� b
ہ�  
ں �Rپ �ے '&ا ا�^ے ��� �ہ �/-� ہے� SA � �� �2 اس�  ��
 .ہے �� ��%����� b/L �ہ. ہے V^�ہ، �ہ �� ہ�ں؟ V^�ہ �ہ. ���� اF-�اف

�ڑو��ں ا�^ے �ے ہb. '&ا �� SA � ہے ���ے �ے �V د�� b/L اس ،
R ے��+�. SA � ے اور، �ے^��ر ��
� ہ�ں د*2^�ں �� ا� اÒ �Vپ .

�ں �ے ا_��م ان 
2ہ�رے �Rپ �ے �ہں <�-� �ہ �� cں ا�ٹ.-�  �R
�
 ���� �Nہaے �� ��v<�ہ 0� �]�وط Òپ �� *��& ہے
SA � �� ر� .ر*-ہ SA � �� �� $A+�R اور اSF�k اور ��

�.� ا�^ے وا<& ا�^ے ا_�ار �ے ���ے اور ���ف �ے ���ے �ے  &�R
 �®��
�ن �� R ِب�	ا� SA � ے ۔ �ہu�ے � SA ���ے �� ا�-(�ب �

�ا �Vاف �ں R-�+ے۔ �
� �ے ، �U ا�ے ِاس �� 
4 �Vن ���ے �� ��ہ ہے ۔ ا�R �� ���ا ٓاپ �� ُاس �ے Rڑے � oV۔ ا

ٓاپ '�*��ار �ہں ہں ، �.� �Fت اور � SA �ے ��
C ، �ہ ٓاپ �� 
�ہ �R</$ و��� ہ� ہے ۔ ٓاپ '&ا �� �� ��	ہ ہے ، ُا��k ں ۔س �� �ہ

ُ*/� �Vار6 �� ا_�ار ��
ے ہں ۔ �@ ٓاپ ��� ف �ے ��
ے ہں ، 
ے ۔ u�ن �R ے ا�^� ُ*/� �Vار6 �� ا�^ے �Rپ �ے <

�ہ �Nروں �K�^F ®�ور6 اور fز�� ہں ۔ اV	� ���& دو ٓارا+ں 
�ے ہں ۔ ��k ت �ے�F &��� 


�ر��  ۔ ا�^ے �Rپ �ے1 �� �V&6�2 ، ُاس �� ز�F ºُاس �� ��ا�
 �V وہ '�ش ہ� �/> ، �V ں ��ے</.^ے �ے <ے �ہے ۔ وہ ا��� �ہ

 �ہ ٓاپ ُاس �ے �Rرے ���^� �Nہ-ے ہں ۔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ہQ ۔  KہEں ہJD¡aُ Iں >a JڑهDے  
اOaے Eeپ اور اES QOaں >RX Qت >EuAK EGH ^�اوHAV �Gے ^�ا Gے " 

q|Vُے ��I د=E ہے EV>ہ H�X kHAV دراز ہJ اور mUSُ JK ^�اوHAV �Gا 
 Jہ �qe اHAV ںAS ہے ُاس ED=ے دq|Vُ ا�^ ) EO²DY۔ )  16:  5ا  

^�ا >Q )  2، ) 9:  5اEO²DY ( ^�ا svS[ )  1: در^JاRS ]Y=� ہے 
sGESH� kدارH ) EO²DYت ) 3، 9:   5اRX Q< ںES QOaپ اور اEe ےOa۔ ا
 EGH< ) EO²DY16:  5ا  ( و4اورH< miES فH� Q< پEe ے دلOaا ، )

 Q<�S4  :5 ،6  ( ۔  
>�GJAہ ہG Iے دس ا^ESEqت ASں دو ا�EYEsDت >HsGESH� QدارG kہAں 
 Iں ، اور ہJں ہAS ہ�Xے و< ]¡aُ QqVJF E= ے HuAV �=E_ Iہ ، Q<

S ے ۔P ںAں رہAہG ہ�Gز Ha �ASز �=R ) ںJAu1:  6ا�  ( ]O{M mUSُ ۔
>ے H�^ fVEYے ASں ہے ۔ EsX Q< Q<�Sرت >J دل >ے اردHPد 

 eJVہ >ے AMے EVEK E=�eُ ہے ۔
 JK ہے EOq<ر J< ہ >ے دلeJV ےuA< ہ< E�Gٓارا دو f�< ں ابAS1  Jہ

  EP ( ، EO<رو J< ]O{M اور )  2۔ ، psY E< QP�Gز Qs�M3  ( kHeُ
 Q< ]¡a ارRہ ہ< JK ڑ=ے اورSُ فH� Q< ں JD¡aُ �AV E= دو Q< Hs^

 اpGEK Q< Hs^ QqF ہے ۔ 
aہQU ، =ہEں RAF �OF=ں ہAں JK >ہ ِاس ASں eہ[ اہI ہAں ، ��AM =ہ 

ا>eJV Q�Y QUAہ >ے AMے >G Q�EہAں ہAں ۔ اFHPہ =ہ eJVہ >ے AMے 
�Eم S ے< ]O{M دJce دJ^ QUA<ں ، =ہ اAہ kورH³ J< ]GE�³ Q<

 GہAں �QV ۔ 
1 ]svS ےY ا�^ ، HAºe ے< J�D�P fVEY ے< °AuS ے ۔AOe QvAuS ۔

 اور ُاس >HsGESH� Qدار���S EG EGH< k ہے ۔ 
۔ Y QvAuSے _Eدk ۔ E_ QvAuSدk >ے HAºe ٓاپ G ]GE�³ہAں 2

 ر>Dqے ہAں >ہ ٓاپ J�e QvAuSں >J ر>Aqں Pے ۔ 
۔۔۔ I�� : kJAe د=ED ہJں  _Eدk >ے AMے ASں: " ۔ _Eدk ُ_�ہ رہے 3

 1" ( اOaے _JہY Hے �Kُا Gہ ہJ ۔۔۔۔ Gہ _JہJqF J< kJAe Hڑے 
۔ ) 11۔ JAqDGH<7  :10ں   

� ان 
^�ں\R پ �ےÒ ا �ے ز��دہ�R �� ے  ہ� ا�-�ں-/� �� j_�

6، ��
C ان �ے، 
�ہb. ہں�R اس $�� 

�.R ں .ہ� �/-� ہے اب�اب  ہ� ا�-�ں �� �ہ	ے Òپ �ے ���/ہ؟ �
�.R �� پÒ پ اورÒ ں�¸R ا�&از �ے �Ëا �� ا�^ے N.�ڑ ��. 
�6 �� اور وا<&ہ اورR �^�
� �ہں ��ٹ^� ا�� 

�ہ�ں  .ہ� aVے ہں �ے دل Òپ ا�^ے �Rپ �� �kف 
b ہے �ہ �v	@ �ہ
�ے  دو��6 _���ں �� Ò �A' 6�Rپ �� ا��� ہ�
� ہے 
c �ہ �@


b ا�c اN.ے *�ہ�. رہے ہں ��a> CNے �� cا� �.Nا Rے^^R پ�  ��
&� �ہں 
b ا�V �ہں ا�V پ �� ہ� �/-� ہے د��Ò 

@L�K &>2ہ�رے وا
 .دل �� 
ا�^ے دل �� �Rپ �� �kف ��+$ ���ے �ں ، �Nر �K�^F ®�ور6 

 S� ��ں ہے ، ا�$ �� �^�د6 ���� ®�ور6 �ہuے ا�ہں ۔ ُاس �ے <
ے ، ِاس �R�Rد6 �ے <ے ُاس �� ا'-�ر ٓاپ �� ہے ۔ ِاس �� u�
 bہ�R �� �K�^F ر�N ں �� �ہ�uR+ے ، ٓاپ ُا�ے '¾ </C �/-ے ہ

 �W^F cں ا��ا �Vاف �� cں ہ� ا��ہ^¸�+ے ۔ �ں �^&ر�ہ ذ�$ �
 �� ڈاه^e^ے �� ��Zرش ��
� ہ�ں ۔ 

۔ ا�V ٓاپ '&او�& �ے ��®� �ں ا�^ے �Rپ �� ��ں �ے <ے R\�وت �� 1
� ��� ا_�ار �� N/ے ہں ، �.� ِاس �� ا�^ے ز�^� �Rپ �\R �.R ے

ے ۔ u Rہ��ے �� */��S �ے ا_�ار �
۔ ا،س '¾ �ں ا�^ے �Rپ �� R-�+ے �ہ ٓاپ ُاس �� �-^� �Fت ��
ے 2

�.� A*ُ oRہ ٓاپ ا�ے  �
ہں ۔ ا�V ٓاپ اس �� �Fت �ہں ��
ے 
� �ہں </C �/-ے ۔ </� ٓاپ \R ر����ر6 �ے 
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۔ ُاYے QSJ�X اور ^Eص JUSE{Sں ASں ، vA�G[ اور E¡Sورت 2
 >ے AMے >ہAے ۔ =ہ RXت د=Oے >E ��ہ ہے ۔ 

aا J< ¤^ ے< Iu� QYِا QU=�sV m=ف اH� ��AM ، ےAq�M J< ںES QO
>ے fVEY ۔ aہ� HAaاHPاف ُاس >EAe J< ]svS Qن >EVH ہے اور دوHYا 

HAaاHPاف >J ُاس >svS Q[ >ے را�eے >ے AMے ہEF EGJہAے ۔ 
اQ< �uG QGEuG دوJGں JuOKں >svS J[ اور RXت >H³ Qورت 

svS ےiE|e Q< تRX Q< ُان J< رتJX ،ںAS ںJGہے ۔ دو QVJہ Q< ]
H³ورت ہQVJ ہے اور ٓادJASں >H³ Q< ]svS Jورت >iE|e Qے 

 Q< ںJGدو J< m=ا Hل ، ہE� Hہe ہے۔ QVJورت ہH³ Q< تRX
 H³ورت ہQVJ ہے اور ُاGہAں ِاYے �GH< ��Eے >ے USE{Sے ASں 

 �GH< ��Eے >H³ Qورت GہAں ۔ 
� �� �/-� ہے �ے R�& و®�SL �� اس '¾� 

�^
�رت�� � و®�SL �ے �kر �� د�� ا�  �ہں *��$ اور 

���u �ہ ہے ا�c �ہ�ں .ا<�ا��ت : "، @L�K &>ں ���-� ہ�ں �ہ وا� 

b

� ہ�ں �Cu �ے �� SA � SہR. ے� b
 �V � Rہ-��� ہے �ہں �
�ن ���ے واÒ SA � �� fپ ��R. ا�ں �ے Rڑه-ے ہ�+ے <ہ�  �N��

b-ں�ر ��
ے 
.ے �Cu �ے ہ� �ہ�. �.R ں اب��  ا��2ن اس �ے �
kف �ے� Òپ ا�V .ہے �ڑا <ے ����  �ان L ں�ں �� � �ے ہ�+� ���

$V��
.� <ڑ��  Ñ>�� ،�ے ذر��ہ  �ے '�ل �ں �ہ � �.
ں ���/ہ � 
�.
��د د�/C رہ�  �ر �
.� ہ� رہ� �ں .�ہں �$ �/� �ہ �ں �Ìہ� ہے . 

� رہے ہں �ے �Rرے �ں ��چ '¾ �� Òپ ا�^ے Òپ اب .<ے <
ں ہے �@ ہ� رہ� �Cu �ے 
b �@ <��+ے اور اور� Ò ں رہے ہ

�Z�. ہN�Vں ا،R¸�ں �ے اور ��� اور *�ہ� اب �  �ے �ں 
�ے وا<&� �.R �.�
2ہں ��6 ®�ورت ہے اور �� ®�ورت ہے . 
�ہ�ں ہ�ں �ں و�ہ ہے �ہ �ہ� ں ���N �ہ �ں �ے .V	ے <�� Òپ �� � 
�2[ اbÄF �ے �V. �u.ے   %ٹ �ہ Òپ �ے" رہ� ہ�ں دے K�L$ ���ے 

 .ا�ڈ��ٹ ���ں �?�ل �ے �kر �� ہ��ے �ے <aے
 �� SہR ، ں
ے ہ�� $K�L �� ط�v' ٓا پ �ے وا<&�� ِان دو��ں @�

��ں �A>�0 رو��2 ہ���ے ۔ N 
۔ '¾ > ا�c �ے ز��دہ ��
Aہ �ڑه� ��+ے �V ۔ 1  
^/� �ہں ��+ے �V ۔ 2.�۔ ِا�ے   
��^&�&ہ ��اب �� K�L$ ���ں Vے ۔ 3 &^N ۔ ٓاپ  

ے �ہ ٓاپ �ے �¸C ا�V ہb ��اب N�� S� ��ے ، ا�
K�L$ �ہں ��
ں A��
ہ C¸� ے ۔ے  اور ا��� ���� ��ر6 ر�.^R �AK �R ۔ �.
 �� ¾	0

ا�^ے ���Rت �ے ��
C و<�<ہ '� �ہں ہ�
� ہں ، ����ا+ے ا�^ے 
�?�ل �ے �kر �� ، وہ *�2<� ��رپ ( ا�-�اج �� �.��ے �ے 

ا�^ے وا<&�� �ے V	ے �$ ۔ ِاس _�b �ے ا�&از �U �ے ٓاپ )�ے<�گ
 $K�L �� SA � 6ن �� د�R اس �.R وہ اب �/رہے ہ�
ے ہں ۔ <

 U����� �Nہ-ے ہں �ہ�ں 
c �ہ ا�V وہ �ہں ���-ے �ہ ِا�ے ��ے وا
�2 �ں ا�^ے �Rپ �� F �� س ��ل�¸� �^����� ہے ۔ ا�c ٓاد�� �ے ا

<�ں �ے ��ٹC ��" ِاس _�b �� '¾ </.� ۔ ُاس �� ��ں �ے ��اب د�� ، 
ں 
2ہ�رے �R پ �ے ��
C *�د6 �ے R^&ه� �ں ہ�ں ۔ �@ ُاس �ے �

2ہ�را '¾ �ڑه� ، ہ�2ر6 *�د6 �ں �ہ �ہ	� ��
Aہ 
.� �ہ �ں ُان �� 

" ٓا�/.�ں �ں ٓا��� د�/.ے ۔   
1980  ���ے اR-&ا �ں ، ہb �ے ِا�ڈاہ� �� ����ر�ٹ� �ے ڈ�	ٹ� ہ�ل 

 �� �	2� cں �ے �/�ل �� ا����V cا� �A���
� ۔ � &��^� �� S

.ے ۔ وا<&�� �� �Fت �� ا�c ��®�ع 
.� ��ے  40 b	F @ِ>�k

�ر�ٹ� �ں ا�o� �� $A+�R cس ��� c۔ وا*^�� �� ا� �.
 �V ���./�
ں دو�Rرہ �R</$ �ہ� ���2ن �/.� رہ� 
.� ۔F @ِ>�k	�2ں �ں � ��

 �.
۔ �ے ا�f�R c ۔ ُاس �ے ہ2ں �ہ��� دC¸� �� 6 ِاس �kح   
 

/.� ہے �ں ہ�ؤس ڈ�	ٹ� �ں �V*-ہ ������V b �ہ�. 
 �/�ل د�� �ے �u.ے اس 
.� ��<ہ �ں ا�^ے وا<& �ے �@
ں اور� �.V ے� Cu� �.
�A.�  وہ ہں �ہ �ہہ رہے، N.�ڑ د�ں �ہ� 
ں �ے. �.� �ے د�/.^� �u.ے ��ے �V �ہں� �.V ڑ د���.N .ں �ے� 

ں� &�R cا� �  اب. �ے *�د6 �� � �� ا�c اور aV �Rے ��
ں� �� Uا� �	Rں ڈں ���*�ت �� �� �[��u��V b	F @>�k اس . ہ�ں

 �ے okق ��ے وا<&�� �ے. وا<& ��ے د�/.� 
.� �ہں �ں دوران
��
.ے را�-ے  ،�.V ںڈروم ا<¹ ا<¹ �R ںں رہ^ے  ا�c �ے ��

b ( وا<ےÄF ا��ں اس&ں �/.� ہے �ں �ے �ہ �@). ر���-�ں �� 
�ے وا<& �ے ��س، �Lوف دو </.� 
.� �ے� c6 اور ا�� �� ��ں �

cے �ہ. ا�.u� c

�، <aے </.^ے �ے ہ� ا�c <ے aVے ��a د��ں  

.ے وہ �a� ے ��ا د��ں� �u.R .��� و�ہ �ے ¾' 

� دنا�� V Ò ،��&>ے وا�
.ےV.� اور � .�� C/وف �ہ د��L  ہ& 	F
 &ہ	F � '¾ اس �ے اور �ے ��2ے اس ��6 ��ں ��، 
.� '�vب �

�6 <ے� @L�K &>ں وا�ڑه^ے. <ے <� �� '¾ اس اس �ے ��2ے � 
&�R ان وہ، '¾ �ے ��.� اور �� 
�Aد<ہ � �V oN ان 

�ے Ò+ے 
.ے �@ �Rہ� وہ. �ڑهں اور ��2وں �ں ا<¹ ا<¹� 
@L�K &>ں وا��  �Rہ��ں �ے '، �ہ� اور 
.ے �Ò�� اس �� �Ò/.�ں �
� � ہ�ں�� رہ �kف ��واز� $�ٹے �� ��ے R ے د�/.^ے �ےa> .

ں ہے �ے د�/.� وا<& R @L�K�& ا�^ے �ں �ے� ���V b��� ہ-*�V 
� ہے �� �aV �� *�د6 ��ں �Rپ ��ے اور> �¸R. " 

�ہ�ں دو ���+$ 
.ے ، دل �� ��a	ہ اور 2F	� ��a	ہ۔ دل �� ��a	ہ �ہ	ے 

� ، ٓاپ �� ��  
.� ۔ ٓا پ �� � SA �ہ ���ے �ے _�R$ ، ٓاپ �� Rے�F


.� ۔ '&او�& �� ���@  �V �*/� �Vار6 �� '&ا �ے <ے 
�Rہ �ے �
�ے ���ف �ے ���ے �ے R\ہ� '¾ </.^ے �� �v	@ �ہ ٓاپ �� '¾ 

0� �(	) اور ر����را�ہ ہ��V ۔  
ٓاپ �� Rہ�A2> S ا�-�Äر ���� ہ��V ا�V ٓاپ �ہ	ے ا�^ے �Rپ �� ٓاپ �� 

ں ۔ ٓا پ ِاس ا�-�Äر �� �Rدا*S �ہں �� ���@ ٓا�ے �� ا�-�Äر ��
ے ہ
 ¾' �.��/-ے ۔ ٓاپ �ے �Kف ہ��ے �ے R��v' ، &ط </.ے ۔ 
�ن R �� ت�F ، ���� ت�_o�ُ ے ، %�ن ���� او ر</.^� ��ر6 ر�.

 ���� ، � SA اور ُ*/� �Vار6 ۔ 
ٹ� ، اور R ، &ہ-� '�و�R ۔ ٓاپ �V ے�� $�&A
��ں ���� ٓاپ �� N ��ا�

ں ^R پ�R SA � �� ے ۔ ٓاپV ں^R ٹ� اور ��ںR ، 6�R �-ہR ے اورV
 اور %�����Aدار6 ہ�ار ُ�]S �ے <ے � f �� SA+ے �V ۔ 
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ڈ+�V 6ت ۔ : �ٹڈ��	�
 C
وا<&�� �ے ��  

 
 " E= Ha �ASے ز�AG E= ںAS نE�Yٓا Haاو JK EGEOe رتJ� Q< RAF Qu< ہG EGEOe ہG رتJS QiJہ Q_اHV QiJ< ےAM ےOaا JV

Vُ ں ہے۔AS QGEa ے�AG ے< �ASر زJA¨ ا ^�اHAV �Gں ^�اوAS ہ�GJA< EGH< دتEsX Q�Gہ ُاG اور EGH< ہG ہ�|Y ےPان >ے ٓا J
^�ا ہJں اور Y f|S JKے �Xاوت ر>Dqے ہAں ُاQ�G او�د >kHuAV J اور Ee mV ]¡aُ QqVJFپ دادا >E<�e QرRY Q< kا 

GES J< ںJ��� ےHAS ں اورAے ہDq<ر ]svS ےY f|S JK Ha اروںRں ۔ اور ہJہ ED=ں۔دJہ EVH< Iں ر�Aے ہD ) " EO²DY5ا  :
۔ )  10۔  8  
 

:²�EsSہ >ےJYا�ت   
 

ہ�Aں Eeب دادا >ے EOPہJں >ے Eeرے >AVEDe EAں ہAں ؟ 10۔  8: 5اEO²DY ۔ 1  
 

) 10: 5اEO²DY ( ^�ا ُان >ے EA< fVEY و�Xہ >EVH ہے JK ُاYے svS[ ر>Dqے ہAں اور ُاس >ے ا��ESEت DGESے ہAں ؟ ۔ 2  
 

EO ) Q<�S ہ >J رو>Oے >ے AMے ا=Y ]¡a mے دوa kHY¡[ >ے AMے >EA روE�G ہGJے >H³ Qورت ہے؟ Eeپ >ے P۔ 3
) E�JM ،1 :17 6۔ 5: 4،   
 " JK اور Jدراز ہ H�X kHAV ہ<EV ہے E=د I�� ےq|Vُ ےG ے ^�اHAV �Gاو�^ EuAK EGH< تRX Q< ںES QOaپ اور اEe ےOaا

AS ہے ُاس ED=ے دq|Vُ ا ^�اHAV �Gاو�^ mUSُ Jہ �qe اHAV ں ) EO²DY۔ )  16:  5ا  
 

 5، اEO²DY  9:  5اRAF QuGJ< ) EO²DY=ں ہ�Aں اOaے Eeپ =ES Eں >pGEK Q اOaے دJMں >GH< �iES Jے >ے �EVEOe �eE ہے ؟ ۔ 4
 :16  Q<�S ۔ )  6۔۔  5:  4، اور  

 

�Rہ ���ے �ے <ے <ے �/-ے ہں اور 
� �� �Nر ُ�]-�ں �ے <۔ 5 �� $Lں �ے ����ے ��ا �-[�ے �A' 6�Rُ اور ہ�ار ُ

ے ا�A' �.N �ے �kر ��؟۔ > 
 

'&ا �ے �oم �ے <ے ��اب ۔ : اL�� oV	ہ   
 b-' �� ��o� �	

	� ��ا�� اور W0ے �� U/F ��ے ٓاپ ا�^ے ٓاپ �ے ���ے �ے _�R$ �ہں ہں ۔ '&او�& �ے ِاس 

ے <ے Rے ا��Wف �ے اL����ت �� '-b ���ے ���ے �ے <ے �ہے  ، W0ے �� '-b ���ے �ے <ے �ہے اور ُاس �
ے ، �ے <ے �ہے ۔ uے ��اب د��ے ۔ ا_�ار �ے ذر�uہ��ے �� ا��زت د� ��.� �Nر ا�^ے دل �� �Kف ہ��ے اور �

ے ۔ u�ہ ��ن <ں �ہ �ہ�ں '&او�& 
�ا '&ا ہے ، وہ و%�دار '&ا ہے �K�^F �� ا�-��2ل ��
ے ہ�+ے '¾ </.^ے �� _�س �
ے ہ�ار ُ�]-�ں �ے <ے � SA �ے Fہ& �� <ے ہ�+ے �� ُاس �ے � SA ر�.-ے ہں اور اس �ے L/�2ں �� ، ُان �ے <

)  9: 7ا�-?^� ( ���-ے ہں ۔   
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ADG|ہ ا^EGH< z ٓاEYن ہے >ہ >EDب ¨U¤ ہے ۔ >EDب ہED�Y J ہے >ہ 

 ¤U¨ وا�}ہ EuGJ< ۔ Jہ ]Yہے در QD�Y Jہ ]YاJ^اور در Jہ mAqٹ
 EqV ؟

�ہ	ے �ہ�ں �ں .ہے ا�Kل ذ�� �� �V ن ��وں�% 

ے ہں �^-��-� �ہ�� SA �. �-��-^� SA � ´	-)� ف �ے�k ہے 
�ر ��%��، �&ار �� و_S ڈاؤن <�ڈ � S_ہ �ہ .�� و-*�V 2$  اور دو/�

�-� .R.� *��$ ہے 
��ہ�-^� @	v� �� ز��دہ �ے ز��دہ ہے �ہ �V �� 
�ہ^aV lے ہے. cا� S��-^� $L ہے �ہ @	v� �� ��Uٹ^��> ���o  اب 

$ د�^�	 
،�?�ل �ے �kر �� .�� �/-ے ہں �ہں   �Vپ اÒ اور  cا�
����ں oVس � �� �^N $¸	ں ا®�%ہ ہ،��ر6 �  ���� �V 

ں� �'Ò C
� ہ� */� �ے ���@	v� �� U� ،  �ہں ہ� 
&��� �� �^N ����ں � $	 
$ اب .���ں Vے 	 
�� �/-ے  �ہں 
���� �� -- ہں �-��vہ �^-�� &�R ے�،  �.R ��� �%�®ا �^N  ے�

۔oVس  c

ہ  �� �V �V ے+��. 
ا��� ہ� � SA �ے ��
C ہے ۔ � SA �ے ��
C ��� �ے <ے *�ا�Rر 
ہ��� �2/� ہے ِاس �kح ��+� ا®�%� � K�L �� SA$ ���� ۔ ِا�ے 


� ، ِاس �� � Á ®�ورت �ہں ۔ �� � رد �ہں �

.�ں �� د�.��ے �ے ��a ��<�ں �ے �ں �ے ُ�^^ے وا<�ں �ے ہ�

 SA � ہ ُان �ے وا<&�� ُان �ے� �N�� ُا�ہ�ں �ے �Vا �.N��ے >
W& �ہں  %100W& ہ�
C �.ڑے ہ�+ے ۔ �ہ �A.�  95ر�.-ے ہں ۔ %

 �.N��ں �ے ِاس �ے ��ال �� � �.�
.� ۔  &W
.ے </� �ہ ��%� %

.� ۔۔۔۔ ��ہ �� ٓاپ ��N-ے ہں " �U �ے ُان �ے ہ�
.�ں �� �.ڑا �

�ن �� ؟R �� SA � c" آٓپ �ے وا<&�� �ے ٓاپ �ے <ے ٹ.c ٹ.
آُ �ں �ے : " �Kف ٓادهے ہ�
C �.ڑے ہ�+ے ۔ 
��ا ��ال �ہ 
.� �ہ 

وہ �� ��N-ے ہں �ہ ٓاپ �ے وا<&�� �ے ٹ.c ٹ.c ٓاپ �ے <ے 
�ن �� R ِب�	ڑے ا�R ے� SA � ٓاپ �ے �� ، ��ن �R �� SA �

" ا�-��2ل �� ؟  

�2م ہ�
C �.ڑے ہ�+ے ۔  

۔ � SA �ہں ۔ 1  
۔ �¸SA � C ۔2  
۔ ٹ.c ٹ.SA � c ۔ 3  
۔۔ �ہ�ں 
c �ہ اور � �N SAہ^�۔ 4  

 �� SA � �%�� ے وا<&�� �ے^���� ا�c �ے �ہ ���N �ہ ُا�ہ�ں �ے ا
� ،�ہں Vے �ہ ا��� ہ� ان V �.N�� �Vے ، ا¸R ۔ ُان �ے �� $K�L

 �ے ��
C ہے ۔ 
���ے �ے �� �-�+Ñ ہں ؟ �� %�����Aدار�R 6اِہ  ��%� � K�L SA$ �ہ

را�SA � S �� ��2 �ے <ے ہSA�� b ہے ۔ �� %�����Aدار6 �ے 
 �aV �� S�&' ��ے �bÄ و ®A¾ ، �ہ�ں 
c �ہ ا�V در��k Sر >

ہ�، ���Ë �ہں ہے اR �V¸ے �� ��%� � K�L SA$ �ہں ہے ۔ وہ 

Aہ �ں^ے ��+� 
��ہ N�� "K�L-� ہے ، �� �	.¸�
.� �ہ�ں  �� $

ُاس �� �� %�����Aدار6 
��ہ K�L$ " ٓا'�6 ��
Aہ 
.e/� د6 
.� ۔ 
 b	�
S اور R�
���ے �ے <ے اس �� ذر��ہ 
.� ۔ ِا�� <ے ،ٓاپ �� 


.� ا�V ٓاپ ا�^ے R¸�ں �� ��%� � SA �ہں دے رہے ہں ۔  �Ë�� �0 
 ِاس �kح ���R	ہ ، �Rا6�R ، '�د �0®� اور L�& ا�^ے R¸�ں �ے

ے � SA �ے <ے RہS �^��@ ہے ۔ ِاس �kض �@ 
�2م _�b �ے >
��R	ہ ، � �+�� �� b� SہR ں ، �ہ�ںR¸ے � SA �ے ��
R C.�ے ہ�+ے ہ
 b� اور &�L ، 6دار�A����% �� ، ٓاہ b� ، SA � ں ہے۔ ز��دہ�� <ڑا+� �ہ

 رو�� اور W0ہ ۔ ز��دہ � R SA.� ، �	& ا�R c¸ہ �� � R^ے �V ۔ 
� ٓا" � �� �� �� 
پ ا�^� �ہ��R ، ���Rد �Rر6 اور ��AKے <ے 

 د�.�+ں Vے ، ِاس �� �ہ¸�ن �ہ �� 
ے ہ�+ے �ہ ، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا�-,اِب �()'
 �uMو IK 

�ہ�ں � SA �ے <ے '&او�& �� �kف �ے اL/���ت ہں ۔ �ہ 
 ���ں  اور ُد*2^�ں /	� ��ں، ہ2����ں ، 0+�.R ، ں���R ت���/Lا

ں ۔ �ہ � SA ا��� � SA ہے ��ے'&او�& ہ�2رے <ے �Vf ہ�
ے ہ
ر�.-� 
.� �@ ���ع ��º ہ�2ر�R�' 6 ��ا ۔ �ہ ��^� '� ہے ، �ہ 

� ۔ V �ا�^ے اR-&ا+� ا�&از �ے R^� ، ِا�ے ���Ë ہ��ے �ے <ے 
�ر �
 �®��
 �� �N ��� SA �  �ِاس �ے ہ�2ر�u� 6ت �ے <ے ��م �

�ن R ِب�	ا� SA � ہے اور �
��/ہ '&او�& " �� _�ٹ� �� 
� ہے ۔ ���
۔ )  L��3 :16^� ( �ے ُد�� �ے ا��� � SA ر�.� �ہ ُاس �ے ا�^� ۔۔۔۔۔

 SA � ن ہے ۔ �ہ�R ِب�	ا� �� SA � �^ے ہے اور د�* �� SA � �ُد�
����A ��%� �ہں ہے۔ 
ٓادهے دل �ے �ہں ��ں �� را®� �^& �ہں ہے  �� 

 "^V ے� ��ہ��روں اور 
�2م V^�ہ�ں �ے �ہں ز��دہ �ہ ���$ اور ِاس د�
( �ہ�ں V^�ہ ز��دہ ہ�ا وہ�ں %�$ ُاس �ے R.� ز��دہ ہ�ا " �^��@ ہے ۔ 

۔ ) 20:  5رو��ں   
 

ں �� اb/L SF�k �ہ� SA � ے� bں ہ ہ
� ��� *�ط وہ. �ے � SA � SA �ے �kر �� '&ا\R اور �\R ہے 

 ںز��دہ ��و اور ہb �ے Òپ ��. ہ¸/¸�ہٹ �� ر��رو

� � SA �� ا���ن®�ورت  SA � ے اس اس �ےa> ورت  �ے�®

ہ� �/-�  ہے ���2/� �ہ �� <�-� ہے �ہ Òپ. ہے �ے �SA � �a2v ہے
�ر ا
^� اس *() �ے .ہے� �� ��2 �ے <aے ���ے � SA ہے �ہ 
& �Nہ� ا�c اس �ے ہے.N ے¸Òپ �� <�-�  .ہے �� �kح ���� Rہ� �


b �ے ہے�ہ ���� ��+ے b-' �� �V �ے �ہ	ے�ے Òپ  رن Òؤٹ �ے 
& �Nہ�.N .اس �ے اس دوران b
 �� �� ����.� ہے 


� ہ�ں�� SA � پ. ز��دہÒ �� ��+ے oN �V �ے �Rہ� 
b ہے �ہ �� �
�ر �ے �ہ	ے *() �� �� �SA � �2 �ہ رہے ہں� S��
 ہے 

�� �ے � SA وا��� اس �� Òپ ہ� �V اl� �V �ہ. �ہ �� �V �V ے^� ا
 �ے ��> Òپ </� ا�V. �� �/-ے ہں ہں ���ے®�ور��ت �� ��را 

 �� رہے ہں �oNے �Ò �.R �.Aپ، ہ� دو�Rرہ R.��� �ے ذر��ے روح
 .�Vf ہ�
ے ہں ا�Kل �ہ �� �ے R¸�ں اٹ.��ے ہb اب. �Rہ�

 Cu2� �� ں�ہ�ں R¸�ں �� ُاٹ.��ے �ں RہS ��رے �(-	´ ���+$ ہ

�� �®��
ے ہں ۔ �ہ	ے ، اور A+�R$ �ے ا�K<�ں �� �Vf ���ے �� 

 �ہ�ں ِان �ں �ے �¸C ���+$ ہں ۔ 
 ۔ %�����Aدار6 �� ��2 ۔ 1
 ۔ �� %�����Aدار 6 �ے <ے ��bÄ� �Ë و ®A¾۔  2
b ۔ 3	�
S اور R�
 �Ë�� ۔ 
 ۔ ���R	ہ اور L�& ۔ 4
 ۔ �WLِل 
��ہ �� ا��uد ��ے �ہ ��اہ^� ، رو�� اور W0ہ۔ 5
6�ے �ہ ُاو�¸� ٓاواز �ں ۔ '�vے �ں �o-A ہ��ے �ے �]���ت �

 Sار �ے ز��دہ وزن ، ��'� ��ر��، ��ر��، دا�&���رہ �� ، �-)� ، �^>�R
 �ے ��ٹ^� ، R&ن �� ُاٹ.��� اور ہ�
C �ے ر�b راہ �� ��R^&6 ۔

 
�S ِان �@ �Lے �-�ب �� ®�ورت ، درِان �@ ��®��Fت �ے <

ں </.� �� Nُ/� ہں۔ ٓاپ �� ُان �ں �ے �¸R�-� ���F�®�� �� Cت 
�ڑه^� ہے اور �Vf ���� ہے �� ٓاپ �ے ِاس �-� ب �ں �ے �ڑه� او ر 

 �
� �b �ہں ��� �Vf ٓاپ �ے �� ،C¸� ں �ے ، ُان �
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  EqV °³ال واJY E< "ں ؟=H< EA< Iے >ے " ہOAM ےYے ِاG ںAS ہFHPا
AMے EAM اور =ہ ِاYے aڑهOے >ے AMے ٓاپ >ے AMے EDAM ہے ، JKاب 

 EqV �=ہ ذKر�OS :  
 "qF ےG ڑےe ہsVHS QUPڑ=ے اور ا�a J< ڑےe ، راES J< QiEqe ٹےJ

ُاس >JK Eاب ، ASں اس �G EGH< ��X IuہAں " ُاYے Mٹ�E د=|Aے ۔ 
 QDہEF" ، " E�Fُ H< ��E� J< مEºAa Qے ہUہa ے ، وہA|A< ]S H��

 J< QiEqe ےOaوہ ا pK ےAہEF EGEٹ�M ےYُا J< ف ٓاپH� EG ہے ۔
M ارا دنEY ےYں >ہ آُ پ اJہ EDہEF ںAS ، رےES ں ۔ ُاسAq<ے رiEٹ�

 ، EqV اJا ہ�Aa EٹAe اHYدو pK EqV EA< ںAہG ��E� J< ]svS Q�E< ےG
 ��E� ہKJV وہ pK ]ف و�H� ۔ EqV EqVJF E= اHuAV ںEاو ر اب =ہ
>EVH ہے =ہ pK وہ Heُا ہEVJ ہے ۔ ِاس �Hح وہ KJVہ �GH< ��Eے 

ے >ے AMے اOaے EqFٹے ES J< QiEqeرEV ہے ۔ وہ اOaے OSہ >EDAM J ہ
 Ha ُاپ ُاس HPہ ا< E�Gدو ]GE�³ ںAS ظ ہے۔J�vS HA¨ ہ =ہ�GJA<

KJV kHqe ]svSہ د=ں Pے ، ُاس >F EہE� kHف ہiEK Jے EP اور وہ 
 Jدار ہHsDYے دY ےGرES J< ںJAiEqe ٹےJqF ےOaں اAS ںJDدو ہ�

ASں GہAں QDFJY >ہ ASں ا=QD�Y H< Eu " ُاس Gے >ہiEK "، Eے EP ۔
" ASں ُاYے G �=RSہAں EFہQD ہJں ۔  " ">JAں GہAں ؟ " ہJں ۔  

 �Aa ۔ EA< Ha رJ� H¦JS ےYاور ِا EA< ارHا� E< ہEOP ےOaے اG �=�Mوا
 eE¦ �Y ¿iEDG �Ae[ ہiJے ۔ 

MEYہ �eے >ے �S fVEYد >ے AMے ٓا=E ۔ AeٹI£G �=�_ E و Ee12  ¤s³پ 
 ¤s³ و I£G وہ EqV EDq<ر J< وںRAF QٹJqF ]ہe رو=ے >ے ¤U¨ J<

Jہ EDq�AY J< ےGJہ fVEY ے< HY Iے ہOaا Qqe EٹAe ۔ E=ہ دG QiEq<ا د
 >ے AMے S¡�� و�[ >J ر>EqV EDq ۔ 

 ،رہے 
.ے دے ر_b �^��@ ا�c �� �ے � SAوا<&�� 
 ���ں Vے �ہں اب R.� وہ ہے ، </� و_S �ے <aے <ڑ�ے اور 
��ہ

�2ن ہے �� K�L$ اoKح[�ں . ��+ے 
.e/� د�R 6ر �Rر ہے �@ �
�� وہ ے �ہ� �ہ� وا<& L�K@ �ے o.�� �� �/-ے �ہں 
SہR ں ز��دہ
ے ہ�� SA �. &>ں ������، اس �ے وا Ak��R ،ہ-�6 �

S�Z* �� fٹ� اور د�/.� ڈا�.N ٹ��.N �� ں�
�R �� $�	�� ���Rز 
¸.ے Òد�� �ے ا�c اس و_S اس �ے وا<&.�R bہ-��اس <ڑ�ے  �ے 
 اس �� ے�ے <a ��ار6 و�� V.^ٹے دو ا�ہ�ں �ے �ہ�ں <ے aVے ��

ٹ� �Vد �ںR &��ے  �]� ز���R �ے oFوہ، وا�U اور وہ�ں �^�
ٹے دورانR د�� <ڑ�ے �ے %�ر�k 6ر �� ��ں �� �� <�ٹ^ے V.�. ا��
 اÌہ�ر ��را®�� ر®��^&6 اس �� اور �^�Äر6 �ں 
A&�	� �� رو�ہ
�\R حoKاس ��، ا Yاہ�' �� K�L$ ���ے �ے R.� �ے �kر 

 K�L$ ���ے �ے <aے ��
R Cہ-� �ے ��
C دو��ے
 .R¸ے
 ��اب ا�c وہ�ں، ��<�ں �ں �ے �� ��اب اور ��ال ��N.ے       


ے ہں  �ے �^� وا<& ��ے �ں�A.� ". ہے �.ڑا �Rہ� ہے �ہ�� b	�

� �ے �Rرے وہ �ہN ��� �.
ں ��ں اس دوران .�ں 0	¾ �  �.
 �-���

.� 0	¾ وہ ،bں �� ہ�¸R �.

.� وہ� '&ا، 
.� 0	¾ �ہ وہ �-ہ  �-�� ¾	0 

. ��ے �V �ہں ا�ے _�Aل ا�ہ�ں �ے </�، �ہ ���-� 
.� '�د وہ 
.�اور
�ن ا�c ہ� �ہ"R پÒ پ دادا �� �ے�R ے �� �ے¸R ں Rڑے ہ� aVے ہ

º �ے �¸N C	ے aVے اور K پ. �/-� ہے ہ�Ò ں �� �/-ے ہ
� ��+ے �� �ہں ہں Òپ �u2.-ے ہں �ہ �ڑه رہے ہں اور �ہ� 

�-��-^� SA � @� ڑے ہ� وہR ے.
 ا�ہ�ں �ے اس دوران �ں. رہے 
R¸�ں  )<�Ò ��  S�oF)�Vپ .ہ� N/ے ہں ہ� _�b �ے �ے ���+$

 Rہb� S �ہ اور �ے V.� دور �ہں، ہے <ڑ��ں ���2F ہں �ے ، ��
�را"� .R¸ے" 

 �^�اب ٓاپ ِاس �ے �Rرے �� �� �/-ے ہں ؟ �@ �ے �ہ	ے ٓاپ ا
�ں �ے <ے '&اوv	0 �2م
�& �ے ا_�ار �� �/-ے ہں ��ے �ہ 

¸ے ر�.^ے ، 
2�(� ُاڑا�ے ، ��Ä ا�&از ���ے ، �oNِے ، W0ے ، � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

" ( ^�ا >eJV ]svS Qہ >H� Qف ٓاپ >Q راہQVH< QiE�O ہے ؟
۔ )  14:  2روJASں   

 J< QGEeHہS ¾iے ^�ا >ے ذراAM ے< QiE�Oراہ kرEے ہ�AM ہ >ےeJV
ر �J< Hs د>EGEq ہے =ہEں mV >ہ pK اGڈ=EOU اور ہ�Aں He د Eeرk او

 EGH< دہE=اور ز EOD< ے =ہAM ں >ےJ�e ےOaں اAے ۔ ہ�qV رEہ�OP Iہ
 EFہAے ۔ 

� �ہں د�^� �Nہ-� �� ہb؟ ہں ���+$ ہ�2رے �

��ہ و�� ا�c اور <��+ے �� .bہ-ے ہ�N ں �ے <aے �ہ

/�، ہے �ہ �� S��2L �� .l	��R <ا> bے ہ�R رو�ے ·�&W
 �� 
 رہ� ہے دے �ہ. �� رہے ہں oFج ا�ے ہb �ے. رہے ہں �� �ہں

 �ہں �ے <aے ���ے اK	� اس �ے </� </.�ا�� R¸ے �� �ں د�^ے
. ہے �¸� ز��دہ �ے '�ل Òپ �ے '�ل اس ��. �� ®�ورت ہے

SA � ہ��
 ہb �ے. ہے ��CN رہ� �ے <aے �� 
��ہ" و��" -- �� 
cٹ� �� ا��.N ہ¸R ہ��
�ے �¸C 0	¾  اس. رو
� ہے �ہ �@ �V دے 
	ے اور،ہے �ہں R.�> ہے ، وہ �� �� �/-� �ہںV ے&^V �� �2رR 

�ر �¸�K Cف ہے ، وہ�
� �� دوR¸ے ��  �@. ���� �Nہ-� ہے  �� �� 
��N.-� ہے
��ہ، اور ا�� <aے ہے دس �� bے ا�ے ہa> ں  د�^ے �ے�ہ

 .�� ®�ورت ہے اسR¸ے ��  ��
ے ��چ R.� �ہں ہ�N ���� .bہ-�
� ��و���ا � ،�Vے اس وہ اa> ہے �ے �-.N���� ®�ورت  اس �ے، 

 .��+ے N �V.�ڑ ��CN وہ رہ� ہے �� ہ� وہ �@. ہے�ہ
دوpGEK kHY =ہEں >��e fے ہAں OKہAں KJVہ >H³ Qورت ہے (

�G E³EہAں >H=ں Pے ۔ ُاGہAں H³ورت ہے اور وہ V E< وہ ِاس ��AM
�GH< E³Eے واMےV ہ< mV ںEں =ہAے ہVH< ��E�  ہ�GJA< ۔ I< ےY

�G E³EہAں >H رہے ، ٓاپ _DFJY �=Eے ہAں >ہ وہ �ª��S ہAں ۔ V وہ (  
 Iہ =ہ ہے >ہ ہUªuS راEے" ہ�O=ے " دY ں ِاسAے ہDPEqe ےAM ے<

�EVH<E³E ہے ۔ ہDFJY Iے ہAں >ہ ہQqs< I اKJV QOaہ V ہ�e ے >ہUہa
 Iح ہH� ے، ِاس�GJ= دارHsYے دY ےGH< E³E�V E< ےGH< ��E�

=Oے Yے دHsDYدار ہVJے ہAں ِاس Yے aہUے ہ�Aں دHsDYدار ِاYے د
ہEF EGJہAے ۔ اور اHP ہKJV Iہ د=EK EOرk ر>Dqے ہAں ، ہG Iے E=Ea >ہ 

 Ha رJ� ے >ے|ADG اور ���S ہ�e ۔ EqV EGJہ �ª��S J< ںJ�e رےEہ�
eہ[ J�vSظ ا ہEPJ اور ٓاGے واMے JMEYں ASں eہ[ >qFJa Iے EP ۔ =ہ 

پ >ے �eے >HsGESH� Qدار AS kں eہ[ اہI ہے ۔Å�vV ٓاپ >ے AMےٓا   
 nں واٹAS fVEں ہAiEe ےOaا JK EqV ہ�e EٹJqF m=ں اEہ= �s� لEY ]ہe

اور Eeزو >J ر>EqV EDq ۔ HASا ^EAل ہے =ہEں ُان ASں Yے اٹEqرہ qVے۔ 
وہ eہ[ SہJAOں Yے ُان >ے AMے ر>EqV EDq ۔ ا=m دن ُاس >ے Eeپ 

 ، EqFJa ےY ے ُاسG "A<  QGEK ےY �Gں ^�اوAS ہ< Jے ہDہEF IVُ E
�V " QGEKہEرے AMے �VہEرqP kڑM J< kے GEKے >ے AMے دH< EXو ؟

 ، E=اب دJK ےG " fVEY ں ُان >ےAS ، ںAہ ]Yے دوHAS ں ، وہAہG
ُاس >Ee Eپ EqV EDGEK >ہ =ہ واٹn ُاس >ے Mڑ>ے >EDUAq< " Q ہJں ۔

۔ہG ]�E�� EGJہ ہGJے >ے JPاہ ہAں  اور ُاس >H�^ E ے ASں   
ں ا�c ����ان '��&ان �ے _��@ 
.� �U �ے �Nر � $A_ ل�� SہR

اR-&ا+� �/�ل �ے R¸ے ، <ڑ�ے ، ا�c ، دو ، 
� اور �Nر ��ل �ے 

.ے ۔ ا�c دن R¸ے ��ے ��س ٓا+ے ا�^ے �@ �ے Rڑے R¸ے 

�ے<ے۔ وہ دو Rڑے ���+$ �� ر�.-ے 
.ے �� ُا�ہں در�S ہ�
ے 
 ہ�+ے د�.�+� �ہں د�-ے 
.ے ۔ 

�ں �� ��ر رہ� 
.� ۔ ُاس �� ہ� د%�ہ ) 1+�.R ٹے�.N ے^�وہ ��را دن ا
(-ے ہ�+ے �� N �� ے ہ�+ے
oN ہ� c

.� ، �ہ�ں  �aV �� ��-در�

 دو��ں �Kر
�ں �ں ۔ 
ُاس �ے RہS �� ��ہ�ں �� �ے ا�^ے ��b �� �	& �� ُا
�ر د�� )  2


.� ِاس �kح اس �ے ��رے �^ہ �� ُ��خ ر�¹ �ے �]�ن 
.ے ۔  
¸c ہ� ۔ N ے ُا�ے�� �.
 وہ اس �kح د�.�+� د�-� 

(^� ��م ��
� ہ�ا د�.�+� �ہں د�-� 
.�۔ ُان N 
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ٹ� Y/R د�� 
��ہ �� ��+� ُاس �� ا��2ن f+ے ہo> �ہ ہ� R �
ا�^� ا�	�

� SA �ے <ے R.�> �� � ��س ��
� ہے۔ 
�اب �� �v	@ ہے �ہ ز��دہ �ے ز��دہ u۔ ا� S_ 6ار&�� �� S_ر6 و

��ر6 ہ� Nُ/� ہے ۔  �� � SA ���ے �� ®�ورت �/�k $2ر 

 SA � ے " ب� �� ��� دو��ے *() �ے <� $K�L �� "

ں ؟
�AK د�.�
ے ہ�+ے اN�Vہ اہ^�2+� ��
� ہے ، ہ2ں �R د �Rر6 اور 

ے '&او�& ہ�2رے ���^ے وا<&�� �ے �kر �� ر�N Cُُ/� ہے ۔ 

�@ ہb وا<&�� ا�^ے R¸�ں �ے <ے ہ�
ے ہں ؟

 �^ہں ہb �ے ��زد �� ؟
 b0 �� �/� ا��uم ��uت ہے اور ُاس �ے �¸.-��� �ہں �ڑ
� ��� د�

ں دو��وں �ے � �V&ں اور ہ�2ر6 ز�
�	· �ے دور ر�.-ے ہ
ے اور ُاس �ے V^�ہ �� در�-�� �ے <ے ��N.^� ہے ۔ '&او�& ہ2ں 

ب د�-� ہے ، ہ2ں ��م اور ر��2Lہ دن V^�ہ �� ا_�ار ���ے �ے ��ا
 b
ں 
2ہ�رے _�Wر ���ف �ے ُ� ºاور ��k Uح '&ا �ے ��

 32  (

EAe ، QP�=�Ouaن >H دQ�< Q< ]svS k ، و¨HAہ ۔ اس >ے e}� ٓاپ 
اOaے J�eں >J  ُاGہAں EAeن >VHے ہi Jے D�Y f�Mے ہAں JK ٓاپ Gے 

ُاGہAں D�Y EDeے ہAں >ہ ٓاپ >EqV EA ۔ ٓاپ )  ا�Hار( ^�اوY �Gے اHDXاف 
Gے ^�او�G >ے AMے اOaے اE�Xل اور رو=Jں >ے AMے ا�Hار>EA ہے۔ 
ٓاپ ^Eص RAFوں >D�Y H< Qqe J< ]AMJs� Qے ہAں JK ٓاپ >E= Jد 

ہAں ۔ ٓاپ J�eں >J ُان >Q ِان RAFوں >H� Qف KJVہ د�Gے >ے AMے 
K ، ںAہ Qرہ H< kدل ٓازار Qqe اب Q< ُان JK ںAے ہD�Y ے >ہہuA

JK اب Qqe دل ازارH< k رہE ہے uAKے ٓاپ >ے Eeپ Gے ٓاپ >ے 
 JV ںJہ ہG Å�EvS ، ںAے ہVEDe J< وہ ٓاپ pK ۔ EqV EA< وEVHe fVEY

 ^�اQ�E{S Qi >ے Q�E{S fVEY >ے �EP pUر ہJں۔ 
اHP ٓاپ >ے �eے اب Qqe ٓاپ >ے fVEY ہAں ، ��MEe ُاH� QYح 

EF EGJہAے ۔ >A|Aے JYESاiے ُاس >ے JK ذاVہ ^¤ ASں ہ  
ٓاپ ِاس JK J< f�< pY ٓاپ Gے >ہ�U^ E >ے )  1^¤ اہI ہے >�GJAہ 

^¤ >e Jہ[ sVHSہ aڑهiEK Eے D�Y H< ��E� HAºe2   ( ، EPے ہAں ، 
، ^¤ >J ر>iEK Eqے EP۔ ) 3اور   
         �=�Mں >ے واJuOK ںJGے دو�e ں >ےJuOK ںJGے دوAq<د رE=
��ق =D�Eہ ہAں Y  Hqaے H³ Q< ]svSورت ہQVJ ہے ۔ اHP ٓاپ

 ]svS آٓپ HPہے ۔ ا kورH³ ]ہe ��AM ہے ��¡Sُ ]ہe ]svS Qu=ا
 QOaے اAM ں >ےJ�e ےOaا Q�UcS ں اورAرہے ہ H< kHeاHe ےAM ے<

 J< ]svS Q< ںJ�e ےOaا E= ےiJے ہDq<ف رH� m=ا J< kJAe مEX
^V�=Hے ہiJے، =ہ ��Aa QDOP �ِeEاوار ہے ۔ اHP =ہ اz|Gاب Y ]svSے 

، =ہ G ]svS ��MEeہAں ہے ۔  >I ہے  
اJ< ]svS QOa اOaے J�eں >ے AMے EAeن >GHے >E ا=e mہHD=� ذر=}ہ 
 E< ےGJظ ہJ�vS HA¨ ں ہے ۔ =ہ =ہAہG ےY ےGڑM fVEY ے< ٰkJAe QOaا
 EOOYُ Qqs< ےYِا J< ںJ�e ، ںAہ ��DS EG ٓا پ HPہے ۔ ا psY ڑاe m=ا

QiڑاM Qے ہUہa ے >ہ ٓاپA|A< سEA� ے۔AہEF ںAہG  ںJ�e E= T=رEV Q<
 �Gں ۔ ^�اوAے ہDq<ر J< ےGJہ ��DS EG ےY kJAe QOaے اOSEY ے<
Yے اEV QOaر=E< T ا�Hار >A|Aے ، Hqa اkJAe QOa اور J�eں Yے ، 

 اور M HqaڑاA|A< ]S Qiے ۔ 
ہDGEK Iے ہAں nK >ے ا�e fVہ �Aaا ہJا ، اور e}� ازاں EOPہ ٓاJMد 

Mہ ٓاEOP ں ۔ =ہAے ہVH< �¡S Q< تH�� EG Q< ہ ُاسKو kدEAOe Q< QPدJ
 J�D�P ںJGں ۔ دوAں ہEAU=�sV Ha J�D�P Q< ہے ۔ =ہ ُاص kدارHsGESH�

 Yے aہUے اور e}� ُاس >HsGESH� EG QدارE< k ا¦Q�< Q< ]svS H ہے۔ 
 

ا>STاِب 5�PD : 6ٹڈIL�M Nڈ   
��/ہ '&ا �ے ُد�� �ے ا��� � SA ر�.� �ہ ُاس �ے �

 �^L�� ے۔+�� �V&ہ �� ز�[۔  R3 :16	/ہ ہ2  
 

: �L�A?ہ �ے <ے ��اfت  
 

1)* cں ا��) ۔ ُان و��ہ�ت �� %ہ��R S^�+ے �ہ �  
��اب �� � SA � @��^� SA �ے �(-	´ ہے ، ��uا�
�� ()* cہے �ہ ا� @	v� �� SA � اِب�uہ^¸^� ۔ ا�� 

 
2R �� ل�L رِت�K ے �ہ �ہ�ں ٓاپ �ے ۔u�ا" �ن �uا�

 SA � اِب�u۔ " ا� �.
 $R�_ ے �ے��� ��� �ہ  
 

3۔ �^��@ � K�L �� SA$ �ہ ���ے �� �� ��oFت ہ  
'&او�& �ہ����R �� ا�ڈ�	ے �ے 
�Rہ �� �kف ہ�2ر6 ر
 ہb دو�Rرہ ُاس �ے 'oف V^�ہ ��
ے ہں ۔ �ہ ���2ہ ��

 
� �� �/-� ہے 4� �Vf �� ے '&او�& �ے ���2ے�۔ �  
 

5�ں �ے <ے �v	0 ے� bں۔ ���ے ا_&ا��ت �� ہے ہ  
&ا ��
� ہے ��" ���/ہ '&ا ���-� �� b0 ا��� 
�Rہ �

&ا ��
� ہے ۔ ��ں  2( ��ت .-10: ���7  (  
 

'&ا �ے �oم �ے <ے ��اب ۔ : اL�� oV	ہ   
 


� وہ�� �ہ2ں �&او�& �ے ��
V  C^�ہ �� �� ا_�ار �ہں �

C ۔ ہ2ں ا�^ے V^�ہ �ے <ے '&او�& �ے ا_�ار ���� ہ��
�6 اور R¸�ں �ے ��
C �ہ����R �ے ��
C ا�^ے R �^�ا

� ہے ۔ ا�c دو��ے �� �ہ��Rن اور ��م دل ہ� �� �vF

: 4ا%��ں ( R.� ا�c دو��ے �ے _�Wر ���ف ��و۔   

 



 38

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�ے �Fرت � �Zظ R^-� ہے� 
 b�ِ و<��

JXرت >J ^�ا وY �Gے GH< ]svSے، J�vSظ ر>Oqے ، SہGH< EAے 
>ے AMے EqV EAP E=EOe ۔ eہE� Hل >�f وJKہEت >Ha EOe Q اور GE�eے 

JXرت J�vS ، ]svSظ ہGJے =J�vS Eظ رہOے >JuvS Jس GہAں 
 ��X E< تEYEuا� QKرE^ اور QiE�Y QKرE^ H²<ا ]£�EvS ۔QVH<

 �=�Mے واOaں اAVرJX f�< اد ہے وہ =ہ >ہHS ےY اَِس kHAS JK ہے ۔
، J< ںJ�e ےOaا ، J< وں�GوE^ ےOaا ، J<  ےOaرا� اور اJ^ QOaا

>wڑوں >Q�Fُ Jq< J ہAں ۔ ESدJ� k ر Ha ُان >ے Eaس ¨J�vS HAظ 
 J< ےGJظ ہJ�vS HA¨ �=E_ وہ Ha رJ� kدES ہ ہے اورKو Q< ےGJہ
 EGH< سJuvS J< ےGJظ ہJ�vS HA¨ ]و� QYں ۔ ُاAVH< ںAہG سJuvS
���S ہے اور ِاس >J�V Eر >E^ JK EGHرJ� QKر Ha ِاس H³ورت 

>GHے >ے AMے H³ورk ہے۔ =ہEں E²Sل ہے۔ >Ja Jرا   
�Hض >A|Aے ا=JX mرت ¨J�vS HAظ ہGJے>JuvS Jس >QVH ہے ۔ 
 QiE�Y kدES m=ا Qqe ہے >ہ =ہ �iE� ط ہے >ہ وہJs·S ]ہe سEuا�

 EGHqe J< �a QME^ ورتH³ kڑe ےY pY Q< ر تJX m=ہے ۔ ا
۔ ہے ۔ وہ QDFJY ہے >ہ ٓادQS ِاYے Hqeے EP ۔ =ہ >��Y f�< f ہے 

 JK ہے QVH< ��E� J< QSہے >ہ وہ ٓاد kڑe ]ہe ورتH³ لE� Hہe
 Qqe ہ وہ�GJA< ED�Y H< ںAہG ےAM ا س Eu=۔وہ ا ED�Y ںAہG Hqe ےYِا
 J< �a QME^ ےYہے >ہ وہ ِا EVH< رE£DGا E< رتJX ہے اور وہ QME^

 H< kدE_ ےY ےHYدو m=گ اJM ظJ�vS HA¨ ، QME^ ںJGے ۔ دوHqe
 QOaہ وہ ا<EV ںAے ہV ۔ اب EVJں ہAہG Eu=ں ۔ ا=H< راJa J< ورتH³

JXرت J�vS HA¨ �=RSظ ہے ۔ وہ QDFJY ہے >ہ اHP ُاس >ے �eہ 
 �Y f�< رہ =ہEe۔ دو EP ےH< راJa J< ورتH³ Q< ُاس JK ہے EVJہ
ہے ۔ JXرت >�e Jے �Aaا >GHے >ے AMے EqV EAP E=EOe ۔ eہE� Hل ، 

S QMے واGH< E³E�V ، ںAے ہVJہ �OS ورتH³ ے�e ں ۔Aق ہJUc  
 Q< nK ]suG Q< ہے ُاس QVH< E³E�V دہE=رت اب زJX ظJ�vS HA¨

وہ �iE|OP ر>E^ ، QqV QDqص �Jر Ha اHP ا=Y mے ز=Eدہ �eے 
�IAu ہQVJ ہے ۔ وہ QDFJY ہے >ہ V ظ اورJ�vS HA¨ ں ۔ اب وہAہ

ُاYے eہe Q< HqP HDہH�AGH� �=HD >ے H³ fVEYورت ہے ۔ اس >ے 
ہے ۔ ُاYے اور ُاس >ے fVEY fVEY ُاس eہ[ Yے uAaے >H³ Qورت 

>ے ^EوE< J< �G م >EGH ہے ۔ اب وہ k�GES Q�qV ہے ، ¨J�vS HAظ 
�Ea ، QرٹRA اور _H� �=Eق AYJS ، ڑےw< ہے ۔ اب =ہ QiJہ QٹJاور ٹ

ٓادQS ہے ۔ ُاس >E^ Eو�G روG QGESہAں ہے ۔ وہ _EدY kے Eqe k�UKگ 
ہAVJں ۔  EVEK ہے >�GJAہ ُاس >H³ Qور=Eت JaرG kہAں  

=ہ eہ[ JX QYرJVں >�A��V Q ہے Y �Kے ASں اب ٓاEPہ ہJں ۔ ُان 
ASں Yے >�f ا=Y mے ز=Eدہ ٓادJASں Yے _EدQVH< k ہAں ۔ ُان ASں 

 �{e ں ، اورAہ QVH< ش�V ں ۔ وہAہ QDq<ر ]Mل و دوES f�< ےY
ازاں ، =ہ _�e ، bcے ، ES ، HqPل و دوM[  اور EaرٹRA ُان >ے 

ا GہAں >EVH اور ُاGہAں J�vSظ ہGJے >S JہVH< EAے ^Ja J< �a QMEر
 ہAں Q< �K وہ �Vش >H رہQ ہAں ۔ 

ِاس H³ورت >Ja Jرا >��AM ، EAP EA =ہ ^Jد ¨JK Q³H ِاس >ے 
Jaرا ہGJے >E ا�Hار >EVH ہے اب GE�³[ د=ED ہے >ہ =ہ JaرG kہAں 

 QP Jہ 
 

< ]Mل و دوES اور HqP ، ںJ�e ، QSوہ ٓاد HPہ ا< mV ںEہ= ��E� J
 Q< ُاس Q³H¨ دJ^ ہے ۔ EGEK ےUہa J< Q³H¨ دJ^ ہے ۔ QV H<

روح ASں JqVڑا aہUے QDOe ہے ۔ =ہ a ، Hs�VہUے cY[ ہEVJ ہے ، اور 
 =ہ _EsV J< bcہ >EVH ہے ۔

 E< ِاس ، QqV QGEK Q< ہeJV ےAM ے< Q³H¨ دJ^ ، ےOSEY ا >ے�^
Jدار ہHsDYے دY اور ِاس EAP EA< فE{S ، EAP EA< ارHار ا��GE_ وہ Hqa ۔

^Q_J، ا�S اور ٓازادJ< k ر>qے uK QPے ^�او�G ُاYے دے EP ۔ 
 Hqa وہ AS °AuSں eہ[ J�vSظ ہQP J ۔ 

uAKےJ�vSظ ہGJے >J ِاس ُدAS EAGں SہEVEK EA< EA ہے ، =ہ ُاس >ے 
Eeپ ، ESں ، JAiEqeں ، eہJOں اور eڑے ^�GEان >Y ]eH� Qے ہEVJ ہے 

>ے JAiEqeں اور eہJOں Yے ٓاEV ہے JK  ۔ اور =ہ AS °AuS �=RSں ُاس
GH< ]svSے واMے اور د=Oے واMے ہAں ۔ =ہ ُاس >ے GH< ]svSے 

 mV ںEہے ، =ہ EVJے ہY QMے واO=د J< ںJPJM ے< Iu� Hے اور ہMوا
 ED�Y ے ٓاY �GوE^ ے ۔ =ہ ُاس >ےD=ں دAہG ]svS ںAS ےM�e وہ HPہ ا<

��s >ے ^EوY �Gے GہAں ۔ ASں ا=DuS ��AM ، EqV ہ�GJA< ںJہ EDہ< Eu
ُاYے J�vSظ ہGJے >ے USE{Sے ASں _EدG kہAں >EF QGHہAے ۔ ُاYے 

 _EدY kے aہUے J�vSظ ہEF EGJہAے ۔  
 >uAے JXرت J�vSظ QDOe ہے ؟

ُاYے اOaے رو=ہ >E ا�Hار >EGH ہے ، اOaے Y ��Xے GہAں ۔ ُاYے 
 �U�Aہ >EGH ہے ،  ^�ا >ے �Kل >ے fVEY اOaے Eeپ ، ESں ، JAiEqeں

اور eہJOں >svS Q[ >ےAMے ۔ ُاس >H¡S ]svS Qوط GہAں ہQD�Y J۔ 
ASں ُاYے Yے H< ]svSوQ�G اHP " ُاYے ا=G EuہAں >ہEF EOہAے >ہ ، 

GہAں ، اHP۔ " ۔۔۔۔   
 �SE_ لE�Xا kاد�Sاور ا EO=د ،  EOUS ےUP ، ]AF تEe ںAS ]svS ِاس

 Eڑهe ےAM ں >ےJPJM دہE=ے زY دہE=ز J< ]svS ں ۔ وہ ِاسAہ QD�Y
 ہے ۔ 

 " Iے >ہ ہAM ہے ِاس QD=د H< رJs|S J< Iہ ]svS Q< °AuS ہ�GJA<
=ہ Dq|�Yے ہAں >ہ pK ا=pY m >ے وا�Yے JSُا ªP HS pY JVے 
 J< ےPں وہ ٓاAے ہDAK JK ا >ہJSُ ے�Yے وا< pY ےAM ۔ اور وہ ِاس

اOaے AMے Gہ AªKں �Ueہ ُاس >ے AMے JK ُان >ے وا�Yے JSا اور 
 Eqُاٹ QK Hqa )2  ںJAqDGH<5  :14  ۔ )  15۔  

 ، kHqe ]svS ، �Ea J< ]=دES Q< ا���ح Qs�M Q< رتJX m=ا
eہ�AVH ، اQqF اور ""  SہEeHن ، _EدESن ،و¨HAہ ہEFEGJہAے ۔ ُاYے 

" و�Eدار ^Eدم ہEF EGJہAے ، ^�ا >AS Q_J^ Qں دا^� ہEF EGJہAے ۔   
J� QU�X ��Eر Ha ا=JX mرت >J اOaے Eeپ >ے Eaس د=Oے اور �

 >GHے >ے AMے aہEF EO�OہAے ۔ 
  Qے ہUہa رتJX m=ہ ا< EAP E=د fVEY ے >ےGH< سEA� ِاس J< ��

 J< ٹےAe ا >ے�^ ، °AuS عJu= ےY نE�=ہے ، =ہ >ہ وہ ا QvAuS
E|Gت دہ�Oہ اور ^�او�G >ے �Jر Q�Fُ H< ��E� Ha ہے ۔ وہ JSت 

 Yے زH� Q< QP�Gف Q�Fُ EK ہے ۔ =ہ ہH ا=HS mد اور JXرت >ے
 AMے ، ہH ا=m >ے AMے J�vSظ ہGJے >E ٓا¨Eز ہے ۔ 
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=رت PD]=ظ AWXY ہے ؟HIJے U: 6ٹڈIL�M Nڈ   
 

�ں e	% ۔ �V ے�� j%ج ر�-Lا c2ہ�ر6 �� ا�
19:  �4�ا '&ا ا�^� دو<S �ے ��ا%· �oل �ے ��º ���ع �ں   
 

 �L�A?ہ �ے <ے ��اfت ۔ 
 

� �ہ-� ہے ؟ 1� $A+�R رے�R س ���ے �ے�� � �� SÌ�ZL ظ اور�Z � ں۔ �^&ر�ہ ذ�$ ٓا��ت �  
12:  33ا�-?^� ء   

8:  4ز�Rر   
25: 29ا�?�ل   

1  �^L��5  :18  
 

2  �2v� $A+�R ہ-� ہے ؟ ۔� �ہ��ے �ے �Rرے �  
 

16۔  15: 30ا�?�ل   
 ÊF10:  5وا  
5: 63ز�Rر   
5: 103ز�Rر   

�ہ ��11: �53  
 

�u %(� �ے C¸� ÕF�R �ہ ��و R	/ہ %�و
^� �ے ا�c دو��ے �� ا�^ے �ے Rہ-� �u2.ے R ے اور_�Z
�ں ( e	%
2  :3  (  
 

ہb ا�^ے ٓاپ �� '�د �0®� �ے N.ٹ/�رہ دf �/-ے ہں ؟��ے ۔ 3  
 

)  18۔  13:  �3���ب ( � �Zظ ہ��ے �� � ��س ���ے �ے <ے ����ے ��اL$ �� ®�ورت ہ�
� ہے ۔ 4  
 

'&ا �ے �oم �ے <ے ��اب ۔ : اL�� oV	ہ  
 


2ہ�رے وا �
��و Vے ۔ دروازہ �.ٹ/.ٹ�و  �

b �� د�� ��+ے �V ۔ ڈه^ڈه� ُ �
�vے �.�f ��+ے �V ۔ ���/ہ ����� 

� ہے اور �� �.ٹ/.ٹ�
� ہے ُا�ے �ے �� ��+� ����-� ہے ُا�ے �	-� ہے اور �� ��+� ڈه��ڈه-� ہے ��وہ 

۔ )  8۔ 7:  �7-� ( وا�vے �.�f ��+ے �V ۔   
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 ذ�ہ دار *()
 b�ِ و<��

اHP =ہEں ÊMEe ٓادJASں ، QvAuS اور ¨AS QvAuS HAں eڑQ�< k ہے ، 
 ، �a bME^ ، ٓاواز Q��^ا ، Q�UcS JK ہے Å�M ہے ۔=ہ ]A�MEY ہ=
 راEsDYزk اور ذSہ دارO< ��E� J< kے >ے ^JاہEں ہGJے >E ا��Eہ
>EVH ہے۔ =ہ ِاس a E< ]A�MEYہJU ہے uKے =ہEں EAP EA< p�EcS ہے۔ 

 ¾�JV Q< kہ دارSذ ، �{e ے >ےGH< ��E� J< °AuS ے< bc_
>QVEK Q ہے ۔ ذSہ دارe kے ¨Hض ٓادE=E�G Q< QSں ��Eت ASں Yے 

ا=m ہے ۔ ¨HA ذSہ دارJ^ kد ¨Hض ٓادE=E�G Q< QSں ��Eت ASں 
 Yے ا=m ہے ۔ 

JداہEe ںAہ� �Gاو�^ Q< پEe وں اور�GوE^ ، ںJ�MES ، وںHGرJP ، ں
ذSہ دار=Eں E�Fُ µGJY ہے ۔ ہI ^�اوY �Gے ذSہ دا ر DOeے ہAں ، ^Jاہ 
ہI ذSہ دارIiE� Ha k ہAں =G EہAں ہAں ۔ اHP ہ�OS IرKہ JDME� �Eeں ASں 
GہAں ہAں ، ہ�Aں ذSہ دار OOeے >AS ]AeHV Qں ہEF EGJہAے۔ =ہ JKاب 

 HSدE< k ��ہ ہے ۔ 
Iاور  ہ �iESں ، =ہ ٓازAے ہDq<رJ< ے=H£G kرEAGے ُد< kدHS انJK

 QہEwY ، ےGH< رE�_ ، لEe ے ، �ٹOAa دہE=ے ، زGڑM ، ¿iEDG ِاس >ے
OOeے ، JVJ� QuOKں اور ا^EADر >E ا��Eہ >EVEK EA ہے ۔ eہ[ Yے 

�SE{Sت ASں ، ِان ��Eت  Ha زور د=EO اEuGن >J ذSہ دارJs� J< kل 
VEOe �eE� ے>ےGH< ہے ۔ QاہJP ا�� Q< kدHS انJK ہ< JK ہے E  

 �iا�Aa ےG ُاس pK EqV kہ دارSذ HA¨ ے  12: 3ٓادمY �Gں ^�اوAS
 Eہ< :  

JX nKرت >G JV Jے HASے EA< fVEY ہے ُاس Gے q|Sے ُاس "
 E=Eq< ےG ںAS اور E=د �qa E< ]^در ) kو Qiا=� ٓا(  

 �Aa3  :17ا�i  ٓادم Gے JXرت اور ^�اوHa �G اRMام E=E�M ۔ ^�اوG �Gے
 ASں JKاب د=E ۔ 

 
" Eے >ہY اور ُاس اور ٓادم QGES تEe Q< kJAe QOaے اGJVُ ہ�GJF

در^[ >AS ]eEe Q< nK E=Eq< �qa Eں Gے q|Vُے ��I د=EqV E >ہ 
�[ >ے ¡S ۔ QiJہ QDO{M ےY psY ےHAV �ASے زAM ِاس EGEq< ہG ےYُا

)ا=� ٓاQi وJV fVEY " )k اHqe H�X QOa ُاس >�Aa Qاوار >iEqے EP ۔  
ٓادQS ُاQY و�[ Yے اJ=JAe QOaں Ha اRMام VE�Mے ہAں ، اور اOaے 

J�eں Ha ، اور اOaے J�MESں Ha اور Ha ا=�Ue Ha mہ اOaے ٓاپ Ha ۔ 
 اHeاہEم HA¨ Qqe ذSہ دار EqV ۔ 

 
" QOaے اG ُاس JV EqV J< ےGJں دا^� ہASH�S وہ pK ا >ہJہ Eu=اور ا

 f�=ہ د< Eے >ہY kرEY kJAe ںAS ےOq�=د JVُ ں >ہJہ EDGEK ںAS
^J�eJرت JXرت ہے۔ اور =Jں ہEPJ >ہ q|Vُ H�Sے د=�H< f >ہAں 

 H�S ےP ںAMر ڈاES JV ےq|S وہ JY ہے kJAe Q< ے >ہ =ہ ُاسP
q|Vُے ز�Gہ ر>AM fں Pے۔ JV JY =ہ >ہہ د=EO >ہ ASں ِاس >e Qہ� 

]Mو�e kHAV نEK kHAS اورJہ HA^ kHAS ےY psY ےHAV ہ<EDںJہ 
 �iا�Aa رہے ۔ Q�e12 :11  13۔   ) kو Qi۔ )ا=� ٓا  

 

 

اHeاہE م Gے اJ�eJ^ QOaرت kJAe >ہ وKہ Yے J=H�Sں Yے ESرے 
 EGاJUاور >ہ EqV EGاJUeُ ٹJqK ےY ے ُاسY۔ ُا Q< QOAe �Aa Q< ےGEK
EqV >ہ وہ ُا س >G kJAe QہAں ، �Ueہ ُاس >e Qہ� ہے۔ �JXHن Gے ُاس 

Fا fVEY ام >ےHeاور ا EAM نJXH� ۔ E=د EOe HASے اYاور ُا EA< وEVHe Eq
اور ُاس >HqP EاGہ ا=�A|OY m ہ E�AeرAS kں qV �DsSے >�GJAہ ُاس 

 E=Ea ےG مEاہHeا pK ۔ E=�eُ ےAM ے< kJAe QOaا J< kJAe Q< مEہHeے اG
، ُاس Gے EYرہ >J واH< na د=E اور اHeاہEم >Y mUSُ Jے Ee ہE�G Hل 

 Es=H�V ۔ E=25۔ 20د EY ےG ، EAP Eم >ہEاہHeے اب اuK ، امHeا ،�{e ل
��MEe =ہQu< RAF Q دوHYے mUwS >ے Eeد_Eہ Yے >ہ ، �Hف ِاس 

و�[ ُاس Gے JqKٹ EY ، �Jeرہ >ے JqKٹ OMJeے >iE|e Qے ۔ 
 J< mUS Qeے اG �G۔ ^�او EAM ےYے ُاG mUS Qeہ اE_دEe ار >ےHK

[ اEqF ہEqV EGJ ۔ E=EDe >ہ ُاYے _Eدk ُ_�ہ ^JVEن >OAM Jے >ے AMے eہ
 �iا�Aa ۔ EqV EGJqF ںAہG ےYے ُاY۔ ُا Q< ]�E�� رہ >ہEY ےG ا�^

20  ��DOS ںAS قEv³ا kہ دارSذ HA¨ Qے۔ =ہAڑهa J< QGEہ< Q<
 HA¨ ۔ �Je ٹJqK رےEe ہ >ے�eے رY ہE_دEe QYے ُاG ۔ ُاس QiJہ

ذSہ دار اHeاہEم اور اEv³ق >suG Q[ ِاس Eeر ے eڑHs^ Ee k ہGJے 
Dqے ہAں ۔ وہ ا=��GEاروں >HA¨ Q ذSہ دارY kے ��Eرت >VHے >J ر>

�ہ >�Rور اور J�{Sم AqVں ۔)  �Aa26ا�i ( ہAں eرہ اور رEY ۔  
¨HA ذSہ دارk ا=E^ mص �EOP E< Iuہ ہے ۔ =ہ EOPہ ہے JK دوHYے 

JPJMں >J ذSہ دار ٹqہHاEV ہے ، >R�< �=E_ QiJور =e Eے EOPہ ہJ۔ 
Q< ےOMJe ٹJqK kہ دارSذ HA¨  Q< دJ^ ، ہے EOwGEہے ۔ =ہ  ڈه �OGES

��E< ]�E ذر=}ہ ہے ۔ =ہ eہ[ ز=Eدہ ^Jد ¨Q³H ہے ۔ ہI ِاYے اE�Gر 
>VHے ہiJے Eeہ ASں د=�Dqے ہAں ، J�eں >�S Qد Gہ >VHے ہiJے ، 
دوHYوں Ha اRMام VE�Mے ہiJے، Aa J< kJAeٹEAMEP ، EOں S ، EO�eہG EAہ 

G ]�E�� اور EO=ہ دG ]svS اور ، EGH< ۔ EGH< ہ  
 =ہEں ذSہ دار ا_Ecٓ ص >AS �siEe Qں >�AME²S fں ہAں ۔ 

 EO�J= QGJGE� 53۔ 46: 4؟  
ASں >nAUAGH ۔  10؟اE�X ل   
ASں �HUAK E< QwU  16؟ اE�Xل   

ASں nMJa رJYل ۔  JAqDGH<8ں  JAqDGH<2ں ،  1  
QDOP JG IAU{V Q�E³ں اAS kہ دارSہے ۔  8۔6: 30ذ ED�Y EK E=Ea ںAS

AS HqPں JXرت ، اkJAe QOa اور AeٹJAں >ے AMے �U{V  =ہ ٓاپ >ے
 ہے ۔ 

��Eن >Oe psY Eے HAºe ُان G دہE=ہ[ زe ں ٓاپAہOK ںAں ہ=RAF ں دوEہ=
>ے AMے JK ٓاپ >ے ِارد HPد ہAں �Kا GہAں >D�Y Hے ۔ وہ ا^EADر 

 اور ذSہ دا ر ہAں ۔
ہI ِاYے JqFٹے J�eں ASں د=�D�Y fے ہAں ۔ J�eں ASں ا=m ا^EADر 
>EF JہED ہے ۔ وہ Eeس EF EOOeہED ہے ۔ pK =ہEں ُاس >Q راہAS QiE�Oں 
 E< وہ ِاس E=  EDGEK ںAہG EہEa ہے وہ QVJہ ��¡Sُ Ha رJ� ے >ے|DAG
 EGH< لJs� J< kہ دارSہے ۔ وہ ِاس ذ EVE�M Ha ںJ�e ےHYام دوRMا

GہAں EFہED ۔ ہI ِاYے JaرEV kر=AS Tں Ee د_EہJں ASں د=��Fُ fے ہAں ۔ 
E� ے�Fُ f�=د J< قH� ںAS ہ >ے دو ��روں�=HSا Iں ہAS T=رEV ہAM

 ]suG Q< bc_ Qqe Qu< ںAS EAGے ، وہ ُدqV وہ ��ر pK ں ۔Aہ
eہ[ ا^EADر >J ر>Dqے qVے ۔ ��ر اEqF ٓادEqV QS اور ُاس Gے اOaے 
 J< kہ دارSے ذAM ل >ےE�Xے اOaے اG ۔ ُاس EA< لE�{DYا J< رEAD^ا

Eu=۔ وہ ا EA< Qqe لJs�  ، EqV EDq<ر Jن ہE¡G ےiJے ہDہ< : E< ڑےJqP
ُاYے ِاYے ٓاPے GہAں eڑهEqV EGE ۔ ��ر >OUٹ� Gے " >JدEG =ہE ں ر>E۔ 

Qqe اOaے ا^EADر >J اE�{DYل >��AM ، EA ُاس Gے ٹEل SٹJل >GHے ، 
JqKٹ اور دوHYوں Ha اRMام GE�Mے ASں ہ���Eہٹ >JuvS Jس Gہ 

JPرE= HG ��ر GہAں EqV ۔  >EA ، وہ ا=m ذSہ دار ^EوEe ، �Gپ،  
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ا=QvAuS m ٓادE^ QSوEe ، �Gپ ، YEaٹE= H �د=� >Eم ASں راہE�O >ے 
�Eق >G JہAں ر>EDq ۔ =ہEں mV >ہ ُاس vDYے >ے اGJس ہEe Ha رJ�

 >EA� Qدت ASں اYے ��I د=EVEK E ہے ۔ 
 Ha رJ� ے< �GوE^ ؟:  

 
Q اJ=JAe QOaں Yے svS[ ر>uAK Jqے G °AuSے qe! اے _JہHو

>Y EAuAUے H< ]svS >ے اOaے ٓاپ >J ُاس >ے وا�Yے JSت >ے 
�üُ دے >H اور  �JاMہ >H د=E ۔ EV>ہ ُاس >J >�م >ے Y QGEa fVEYے 
��س iEOeے۔ اور ا=�K Quل واH< EOe EAuAU< QM اOaے S ے< H< فE�
 Qu=اور ا QiJ< E= kHqُK E= ں داغAS ن�e ے< nK ےH< H³E� سEa

ر eے pAX ہJ۔ ِاH� QYح _JہHوں >J �زم G RAFہ ہ�Ue Jہ �Ea او
 QOaا JK ںAq<ر ]svS �OGES Q< ن�e ےOaے اY ںJ=JAe QOaہے >ہ ا

Y kJAeے svS[ ر>EDq ہے وہ اOaے آُپ Yے svS[ ر>EDq ہے ۔ 
 J< ہ ُاس�Ue Q< ںAہG QO�_ے دY IuK ےOaے اG Qu< Qqs< ہ�GJA<

س AMے >ہ ہEDMEa I اور Haورش >EVH ہے uAKے >ہ J< EAuAU< °AuS۔ ِا
)ا=� ٓاQi وk (  30۔  25: 5ُاس >ے �eن >ے J·X ہAں ۔ ا�JAu ں   

 
 ��: ؟ �Rپ �ے �kر   


b ا�^ے %�ز�&وں �� W0ہ �ہ دfو R	/ہ '& ا �� !اور اے اوfد وا<� " ُ
 S دے دے �� ُا�/� ��ورش ��و۔W� اور SR�
" �kف �ے 

)ا�� ٓا+� و6 ( 4: 6ا%��ں   
 

:؟ ��<c �ے �kر ہ�   

R b.� ده2/�ں N.�ڑ �� ُان �ے ��
C ا��� ہ� �	�> ! ر اے ��</� اوُ

 ����و ���/ہ ُ
b ���-ے ہ� �ہ ُا�/� اور 
2ہ�را دو��ں �� ��<c ٓا��2ن 
)ا�� ٓا+� و6 (  9:  6ہے اور وہ ��� �� �k%&ار �ہں ۔  ا%��ں   

 
��: ؟�Rرگ �ے �kر   

ں �� �Rرگ ہں �ں ُا�/� �kح �Rرگ اور ��"� b
º �ے د�.�ں ُ
�� �Vاہ اور �Ìہ� ہ��ے وا<ے �oل �ں *��R c.� ہ� �� ُا�/� �ہ 

 �� b

� ہ�ں ۔ �ہ '&ا �ے ُاس V	ہ �� V	ہ ���R ��و �� ُ�� S W�
ہے ۔ �Nfر6 �ے ��ہ���A �ہ ��و R	/ہ '&ا �� ��®� �ے ��ا%· 

'�*� �ے اور ����+� ��Z �ے <ے �ہں R	/ہ د<� *�ق �ے۔ اور �� 
�رے ��eد ہں ُان �� S��/L �ہ �-�و R	/ہ V	ہ �ے <ے <�گ 
2ہ


o� �� bل �� ا��� ُ �
 �V ہ� ہ��Ì ن�R ہ	V ۔ اور �@ ��دار�^R ��2ہ�
ں ۔ eے �� �ہ��.��� �� �V ے	س  1"( �ہ�ا ��v�) 4۔ 5 :1  

ے �ہ ہ&ا�S �� ��2 �� ٓاپ �ے ��
 S �ے <ے ٓا��ا�ہ ہے u�0ر �
ے �ہ �?SA رو�ہ اuور ا�2Fل '�و�& ، �Rپ ، ��<c اور ا�	ڈر ۔ �0ر �

ٹ�ں �� R ے^�
ے ہں ۔ ہ�2ر6 ذ�ہ دارWL �� 6ہ ا�� �®��
ہ��ے �� 
S ���� ہے ۔ R�
 ذ�ہ دار R^^ے �ے <ے 

�ے ا�c ٓاد�� ذ�ہ دار *() �R �/-� ہے ؟� 
ے ؟u ا�c ذ�ہ دار �� � ٓاد�� �ے رو��ں �� �ہ¸�ن �

F�2ل �� اFرو�ے اور ا �Z^� ے^�ے۔ اu-�اف �  
ں '&او�& �ے اL/���ت �ے <ے %�����Aدار ہ��ے�� ا�-(�ب � $A+�R

ے ؟u� 
 �� &	�
ا�^ے ٓاپ �� ذ�ہ دار *() �ے ��
C ��ڑ�ے �U �� ٓاپ 

 �/-ے ہں ۔ 
*(�k �Wر �� ذ�ہ دار ٓاد��ں �ے �/.�+ے ���ے ، �-��Rں ، ٓاڈ�� 

ے ۔ u�ٹU اور وڈ�� ٹ[ �� ا�-(�ب �� 
ں �ے ��� �� ، �� ِاس _�b �ے V^�ہ �� ر�.-ے �� ٓاپ � f�R ر�ہ&^�

 �Vں  ؟ ا ہ
 

ِا=USE{S Euہ ہے ، �V Q< QvAuS JVش >A|Aے اور ُاYے iEDeے >ہ ٓاپ 
 J< �A|Gں ۔ اAے ہDہEF EOOe QvAuS40  �siEe ے ۔Aڑهa Ha ہv��

A|AMے اور EO�J= ، E�JM ، اE�Xل اور روJASں aڑهAے ۔ J� f|Sُن 
Aq�Mے =E اA|A< �AS kے ۔  >A|Aے ،  

:اHP ٓاپ QvAuS ہAں JV ٓاپ >H³ Jورت ہے   
۔ اOaے EOPہ >E ا�Hا ر >A|Aے اور EOPہ ^�او�G >ے AMے ^Eص ہAں ۔ 1

ٓاAiں ِاYے Js·Sط AiEOeں ۔ اHDXاف >H=ں اور ُاGہAں E{Sف >ADں ۔ ُان 
Yے دHsDYدار ہJں ۔ ُاAGں JqFڑ د=ںً  ^�اوY �Gے ُان >ے AMے eJVہ 

=H< ں ۔=H< ��E� J< مE< فE� سEa ن >ےJ^ ے< °AuS 1ں اور   
 EO�J=1  :5 ۔ 10۔  

2 ]S امRMا Ha وںHYے ، دوY �·� ے ^�ا >ےAOe دارHsGESH� ۔
 AiE�Mں ُاس >ے AMے JK روE�G ہJا pK ٓاپ اE�Gرج qVے ۔

3 kJAe QOaاورا ، ]�E�� ، ]svS ، HqP ، را�J^ ، دتEA� QGE۔ رو�
J< ں >ے ٓارامJ�e ے ۔  او رA|A< بEcDGا E< ےGH< EAہS  

4 J< QSٓاد ، �{e ے >ےGH< ارHے ا�Oaں ، اAے ہDہEF QU=�sV ٓاپ HP۔ ا
 A|AMے JK ٓاپ >GEq�Y Jے >J^ EاہEں ہے ۔ 

5 E< ِاس fVEY ہ >ےKJV Q< kدارHsGESH� Q< ں ، ^�اJں ہAS بED< ۔
 ME�S}ہ >A|Aے او ر aڑهAے ۔ 

۔ ^�ا >�S Qد >ے AMے AqFJaے ۔ 6  
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Jط^�  
 OOe QvAuSے JY Haال و JKاEeت

ASں ، ا=JX mرت Gے اس >Qu<1997  EA< ��E� J< QaE< Q و�[ 
>ہ >uAے RS TUVاY QKے ٓازاد ہEGJ ہے ۔ ُاYے ِاYے aڑهOے Yے 

ہ�=EAP E اور q|Sُے ا=YJa mٹ >Eرڈ E|Aqe۔ ASں Gے JuvSس >EA>ہ 
ُاس >e Qہ[ H� kHeُح دل ازارk ہQiJ ہے AS JVں Gے ُاYے =ہ 

 Hqa ےG ۔ ُاس ED�Y H< د�S ںAS HPہ ا< EA< نJ� ےAM ے >ےOq�=د
 QaE< Q< تEeاJK ےOaے ُاس >ے ^¤ اور اG ںAS ۔Eq�M رہEeے دوq|S
>J ر>Eq ۔ �AGے S �AVہJOAں >H�^ Q و >eED[ ہے ۔ ُاس >Q اEKزت 

>ے fVEY ، ہG Iے JAaE< nAMEFں >��MEe J ِاJY QYال >�S Qد >ے 
Eu=ے اG I۔ ہ EٹGEe ےAM  ۔ EA< ہsVHS ]ہe J< دہE=ز Qqe ےY ںJAaE< ارRہ

 ُاس و�[ mV ہG Iے RS=� دس ہRار >JAaEں >EA< ¾iE_ J ۔ 
ہI اQOa ^¤ و >AS ]eEDں ِاس ا=ڈ=¡� >J >ہ >uAے RS TUVاY QKے 

ٓازاد ہEGJ ہے >�Fُ H< �SE_ Jے ہAں ۔ q|Sُے ُا�AS ہے >ہ =ہ ٓاپ ASں 
 QYِا JK QP Jر ہEP د�S ےAM ے< Qu< ےY J< H£OS na ح >ےH�

 ر>Dqے ہAں ۔ 
 

 �A2-�1  
bِ� م���F 

 
ں ٓاپ �� </.^� �Nہ-� ہ�ں اور ٓاپ �ے �Vش �Vار ���� �Nہ-� ہ�ں �ہ �
· �� رہ� ہ�ں ۔ �ہ ��ے <ے ا
^� ٓا��ن �ہں ��ے � 
 c
 �.Rں ا�
 �� Y*�� �.R �.�ں � �/�ہ دو��وں �ے <ے د�.�+� د�-� ہے ، <

 رہ� ہ�ں ۔ 

� ہ�ں ، اN�Vہ �ں  �ں ہ��� �Fں د�ڑه-� ہ�ں اور � �� $A+�R روز

�ڑه�  �� cں �ے ا�� �ہں �ہ �U �ے <ے ۔ �ں ُان �-��Rں ��� ��ُ
ں ، �� �]^�6 .
 �u.R ہ( �� ٓاپ �ے^+�N ( اور ، �.
�ے �Rرے 

S ��*�وع �� ۔ و_a�� S	ہ ہے ۔  �د6 ��^R ں �ے� 
�u اور ُاس �ں وا_�� ُا س ��اد �� داد .R ے.u� د�-� ہ�ں �� ٓاپ �ے

و_S �ے <ے ��ے ٓاپ �ے ��ے ��
C %�ن �� �Rت ��
ے ہ�+ے 
 b� SہR رے�R ں �ے� �Kف �� ۔ �ں ���%� �Nہ-� ہ�ں �ہ �ں ��

�� وہ ا��2ن ر�.-ے ہں ۔  U� رے�R ہ�ں اور ُاس �@ �ے �-��� 
 �
ہ�ں ، ُا
^� ز��دہ �-^� ز��دہ �ں �ڑه-� اور دو��وں �ے ��
�R Cت ��

ں �ں � ��س ��
� ہ�ں �ہ ��6 �@ �ے Rڑ6 ��اR S2L.�و�ہ �
 ��� �� ��اور ا��2ن ہے ۔ �ہ ��ے <ے RہS ُ�]/$ ہے �ہ ��� 

�� ا� �Wر ���� ۔ �ں 
A&�$ ہ� �� �Nہ-� ہ�ں ۔ �N 

oش ���ے ��  �� º�@ ٓا پ �ے �u.ے R-��� �ہ �u.ے ��

�� ��	� �.�
.� ۔ ہ� روز �ں  ®�ورت ہے اور �V ں *]&ر رہ� ،
ُان ا<�Zظ �� ��د ��
� اور د�F �� �&و �ہ& ��
� ہ�ں ۔ �ہ ��ے <ے 

ں �ے ��ر6 ر�.� ۔ � �/�ب اور R¸���ہ <�-� ہے ۔ <�� 
ں ا��� � �/> ، �.
�N �^uہ-� .R ے��ں �-��Rں �ے <ے ٓاپ �� �

� ہے ۔ �ہں �� ۔ 
 �+´ _�Aل ���� ��ے <ے ا�c دوN $/[�ُ 6��
 6&
� ہ�ں �� �ہ ٓاپ �� ادا+�� ��وں ۔ ُ�� ا��� &��� دن �ں ُا�

 �ے ��
C ��� اور �� �&د ��
ے ہ�+ے ��ے ٓاپ �ے ��6 �&د ��۔ 
ں ��*Y ���� ��ر6 ر�.�ں �Vا او ر �-^� �	&6 �ں �� �/-� ہ�ں ، �

 ، �V اور�ہ�ں �V ں ٓاپ �� </.�ں�ہ �l ہے ۔ �ں ���-� ہ�ں �ہ " �
ں ���-� ہ�ں �ہ وہ ��ن ہے � "  

 
 ٓاپ �� RہS ُ*/��ہ 

 
،c
 S_ُاس و 

 و�� 
  Hs�DY18  
 EAaرے و>Q ۔

 
 ٓاپ >E اqFے ، اور Haُ ا ز ESJU{Sت واMے ^¤ >ے AMے ُ_�H=ہ ۔ 

: ِاس ASں ٓاپ Gے eہ[ RAF QY=ں >ہAں   
 

"ASں اH< �_J< mV Qqe رہE ہJں ۔" ۔ 1  
2Hqe ]ا��RS kڑe kHAS ن ہے ۔E�=ہ اور اY۔ " و  
" ۔ Js� »iEvVل >HAS EGHے AMے eہ[ Sُ¡�� ہے 4  
" ۔ ASں >EK �_Jرk ر>Jqں EP۔5  
>GH< �_Jے YےدHsDYدار : Hs�Gوں >ے JKاب >ے AMے 5اور  1

GہAں >J< " H_� "اور " HqeوYہ " ہJں ۔ ٓاپ ا=m ہQ و�[ ASں 
_¡� >J" ٓاپ >Y pY Eے eڑا UªuSہ ہے ۔ " >D�Y " EGH< �_Jے ۔ 

 EGH< " ہے ۔ EVH< رE�vGا Ha ح ٓاپH� Qu< ہے >ہ =ہ EDہ " >ہYوHqe
 EGH< " ]ہے ۔ =ہ ُاس و� EGH< رE�vGا Ha اور Qu< ہے >ہ =ہ EDہ<

 �e ںAہG ہYوHqe �ِeE� QiJ< ہ< mV pK EP Jں ہAہG ہGا�O�¡Gدا mV
 Q< ے ۔ ِاسA|A< ]S رJ¨ Ha اوراس EGH< ہOiE{S E< نE�=ے اOa۔ ٓا EVEK

، ^�اوQ< �G وا�EدارJ¨ Ha kر >A|Aے ۔ iE|eے  
 Hs�G2 : نE�=ط اJs·S E= ، نE�=دہ اE=ہ[ زe ےAM ے >ےOOe QvAuS

 Q< نE�=ا I< ]ہe ںAS �Gدار ^�اوEے و�AM ں ۔ِاس >ےAہG ورتH³ Q<
 H³ورت ہے ۔

دوHYے اE�Mظ ASں ، ^�اوEVE�e �G ہے ، ا=�Eن GہAں ۔ HqeوYہ اور 
۔ =ہ EOS Q< °AuSدQ< k وKہ Yے ا=�Eن ^�ا >ے >�م Yے ٓاEV ہے 

Yے رو>ED ہے ، اور " >GH< �_Jے" ۔ =ہ  17:  10ہے ۔ روJASں 
 ٓاپ >ے ا=�Eن J¨ Haر >H رہE ہے ۔ 

 
 Hs�G3 ۔  

" Q< ںJ�e و اورH< ہG ہeJV IVُ HPں >ہ اJہ EDہ< �Y ےY IVُ ںAS ور
 JK na ے ۔PJہ ہG �^دا RP Hں ہAS QہE_دEe Q< نE�Yٓا JV JOe ہG �OGES

< Q< نE�Yٓا Qوہ EP ےiEOe EٹJqF �OGES Q< ے�e اس J< ے ٓاپOaا QiJ
 QDS ۔ EP Jڑا ہe ںAS QہE_دEe18 :3 ۔ 4۔  

Ju= H�Sع Gے J�eں >J اOaے Eaس E=�eُ اور >ہE >ہ J�eں >HAS Jے "
 Qں ہJu=ا QاہE_دEe Q< ہ ^�ا�GJA< وH< ہG ¾OS ںAہGے دو اور ُاGس ٓاEa

>QiJ< JK Q ^�ا >Ee Qد_EہQ<  J< Q ہے ۔ ASں Y IVے �Y >ہED ہJں
 EP Jہ ہG �^دا RP Hں ہAS ے وہ ُاسH< ہG لJs� حH� Q< ے�e " E�JM

۔ 17۔  16: 18  
 ِاس USE{Sے ASں ، GE��eہ e �aہHD ہے ۔ �eے HqeوYہ >VHے ہAں ۔ 

 Hs�G4 : ےAM ے >ےG�=H^ نE�Yہ ٓا= QqV ف =ہH� ہKو Q< ے�vV
UAYے و< m=ف اH� ےYں ۔ ِاAے ہ�OہS ]ہe EA< ��E� Qے ہY ہ

ED�Y EK ہے JK ٓاپ Yے svS[ ر>EDq ہے اور ِاYے ٓاپ >ے AMے 
 SہED�Y H< EA ہے ۔ 

>�GJAہ EOPہ >RS QدورJS kت ہے H�S ^�ا >ce Q¡� ہ�Eرے 
۔ ) 23: 6روJASں ( ^�اوJu= °AuS �Gع ASں ہ�A¡ہ >Q زQP�G ہے ۔   

اور ر�GJA<  �Gہ ہa Qqe IہUے EGدان ۔ ESH� EGن ۔ �GEq< p=Hے واMے"
 �e ے اورqV ے�Oe ت >ےH¡X و �AX ں اورJ¡اہJ^ Q< �GHe

^JاہQ اور �AS �uں زzP QP�GارVے qVے ۔ H�Gت >ے �qV �iے اور 
 QGEeHہS Q< ا�^ Q|OS رےEہ� pK H�S ے۔qV ےDq<ہ رOA< ںAS naٓا
اور اEuGن >ے fVEY ُاQ�Y اE� ]�MہH ہQiJ ۔ JV ُاس Gے ہE|G J< Iت 

>JSEں >ے Y psYے GہAں JK ہG Iے ^Jد دH�S k راEsDYزk >ے 
�üُ اور  >Aے �Ueہ اQOa اQOa ر��[ >ے �Aa QªG �eE�Sا�i >ے 

��س >ے ہ�Aں GEOe EAGے >ے وUAYہ Yے۔ uKے ُاس Gے Mروح ا
ہ�Eرے Ju= Q|OSع �H{S Q< °AuS[ ہHa I ا�Hاط Yے EGزل >EA ۔ 
 Q< QP�Gز Q< ہ¡Aہ� H< Hہqز ٹEsDYے راY �·� ُاس >ے Iہ ہ<EV

۔ ) 7۔ �AS)n��3 :3 >ے �eE�S وارث AOeں۔ ُا  
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 EO�J= ے< H< QGEeHہS1 :1 ں  4۔JAGاHsX ،1 :1  4  ںJAuU<ُ ،1 :
>a JڑهAے ۔ =ہ ا�EYEsDت ہ�Aں دو EAOeدJAiE�Y kں >VEDe Jے  20۔13
: ہAں   

^�ا >Ae EٹEe ، Eپ >ے fVEY ، ہRAF H اور ہH ا=�Aa E< mا >GHے ) 1
Dqے ہAں ۔ ُاس Gے ہ�Aں E=EOe ۔ وا� ۔ ہI اس Yے �U{V ر>  

۔ ُاس Gے ہ�Aں qFڑا=E ۔ =ہ >ہ ، وہ ہ�Aں �Ha pAU اJS QOaت >ے ) 2
 وUAYہ ہ�Aں واE=� na ۔ ہI ُاس Yے �U{V ر>Dqے ہAں ۔ وہQ ہ�Aں �=E ۔ 

 ُاس Gے ہ�Aں E=EOe اور ہ�Aں واE=� na ۔ 
 >a JڑهAے ۔ 25-24:  4اور روJASں  S5 :6-8ہY QGEeHے روJASں 

 �K ے ہں ۔�Fُ ڑهa �AKEGروں اEF ہ ٓاپ< E=ں >ہ ٓاJں ہAہG �ASا Haُ ںAS
 ASں QDS ۔ E�JM ، n�HS اور =EO�J ہAں ۔ =ہ EAOeد ہAں ۔ 

=Eدر>Aqے ، >GH< �_Jے Yے دHsDYدار ہJں ۔ JK E< QiE�Yاب د=ں 
 pK ٓاپ ِاYے aڑهDے ہAں ۔ >� Yے MڑاA|A< ]S Qiے ۔ 

 
 ہ�Eرے =Juع AS °AuSں ، 

IK 
 

 �A2-�29  
b�ِ ���F 

ں RہS ُاR.�ا ۔ ِاس �ے  � �ں �ے ٓاپ �� '¾ �ڑه^� *�وع �� @�
�ے <ے RہR Cu2� S^�+� ۔ �ں RہY*�� S)� S �� رہ� ہ�ں ۔۔۔ �


� ہ� Nُ/� ہں ۔  &R ں��N C¸� ، S��L۔ در ���� اور ��� ��ہ �ہں 
N ��� رو*^� �� ۔ �
ں ��� ���uے �� ا�-�Äر ��
� رہ� ۔ � ، �� �

/� �¸R C.� رو��2 �ہ ہ�ا ۔ A+�R$ �ہ-� ہے �ہ ا�V ہb ا��2ن ر�.-ے >
اور ��N.-ے ہں ، �ہ �@ �¸C وہ� ہے �� �ں �� �/-� ہ�ں۔ �ں 

ہ '&او�& �� �kف �ڑوں �R ں�ے �ڑه� ، د�F �� ، او ر ��N.� ۔ اب �
 6��V ۔ ا��� �ہ ا��� ہ� ، �ں �ے ُاس �� N.�ڑوں �V ۔ �ہ *��& �

ں ا��2ن ��  �@ �ے Rڑ6 اN.	^� ��د�� ہ� ۔ز� �V&�  
ں وا_�� ٓاپ �ے '�vط  اور ٓاپ �ے %�ن �� داد د�-� ہ�ں ۔ �ں �

RہS '�ش ہ�ں �ہ �ں �ے ٓاپ �� </.� ۔ �ہ ٓاپ �� ���^& <�گ ہں �� 

ے ہں �� ٓاپ ر�.-ے ہں ۔ �ں ٓاپ �ے �^R &^��� 6�<��Vں �� �

-� ہ�ں �ہ ٓاپ '&او�& �ے ا�^ے ��رے دل �A.� �ہں �o ۔ اب �ں ���
 �� C¸� @� ے�ے � SA ر�.-ے ہں ۔ �ہ د�.�
� ہے �ہ ٓاپ ��ے <

 Nُ/ے ہں ۔ 
ں ��v<�ہ ���� اور د�F ���� ��ر6 ر�.�ں �V ۔ �ں �ہ�ں 
c �ہ ٓاپ �

�ے <ے R¸ے �� ���^& ہے !( �ے <ے د�F ��و���� c
 �.Rہ ا� !
۔ �^�$ �� �ں ��L^� �� �-�ب ).c ہے ��ا ا�&ازہ ہے �ہ �ہ R.� ٹ

�� �v� �� $A+�R<�ہ *�وع �� و��� ۔ �ں RہS '�ش ہ�ں  !  
 ٓاپ *��&ار *() ہں ۔ */��ہ ۔ 

 C
 ہ2]ہ � SA �ے ��
 و�� ۔ 

 
 �R�-9ا�  

�رے و��۔� 
 

ٓاپ �ے اN.ے '¾ �ے <ے ُ*/��ہ ۔ �u.ے ٓاپ �� �Lا<ے �� 
ے ۔ uے د�� �� SL�®رہ و�Rدو 

ں ��� � ، �� �N ��� رو*^� �� ۔ �
���uے �� ا�-�Äر ��
� رہ� ۔ 
۔ </� �¸R C.� رو��2 �ہ ہ�ا  

 
 

۔ A+�R$ �ہ-� ہے �ہ ا�V ہb ا��2ن ر�.-ے اور ��N.-ے ہں ، �ہ �@ 
�¸C وہ� ہے �� �ں �� �/-� ہ�ں۔ �ں �ے �ڑه� ، د�F �� ، او ر 

ہ '&او�& �� �kف �ڑوں �V ۔ ا��� ��R ںہ ا��� ہ� ، �ں ��N.� ۔ اب �
ں ا��2ن ��  �@ �ے � �V&6 ز�� �ے ُاس �� N.�ڑوں �V ۔ �ہ *��& �

" ۔ Rڑ6 اN.	^� ��د�� ہ�  
 SہR &��* ٓاپ �ے ، ��ے �ں �ے ا�^ے �¸.	ے '¾ �ں ذ�� ��

 �V ں�.N���(S^ � S �� ہ� ۔ �ہ ��a	ہ *��& اب R.� ہ� ۔ �ں ��ال 
�.� �u.ے ��اب �ے <ے ا�-�Äر � �/��� ہے ِاس �� �uR+ے �ں ، <

�ن دو��� ۔ R ا�&ازہ <��و��� اور 
�ڑه-ے ہں ۔  C
 ۔ �@ ٓاپ �ڑه-ے ہں ، ٓاپ *&ت �ے ��

 ۔ �@ ٓاپ د�F �� ، ٓاپ �ے �ڑ6 د�F �� ۔ 
��N.� ۔  C
 ۔ �@ ٓاپ �ے ��N.� ، ٓاپ �ے ہ�uن �ے ��

� ٓاپ �ے ُا�& �� ٓاپ �� *&ت ، �(-� ، اور ہ�uن �� 2N/&ار رو*^
� �� ۔ �ہ�ں 
c �ہ �@ ٓاپ ِا�ے '&او�& N اور ��� �� �.
 ��f ��

�ے <ے د�-ے ہں�ور ٓاپ ِا�ے ُاس �ے <ے ہ��ے د�-ے ہں ۔ �ہ�ں 

c �ہ �@ ٓاپ ا�^ے Rڑے ا��2ن �� اN.�<-ے ہں ، ٓاپ وا_�� اN.	-ے 

 ہں ۔ 
��N.^�  ، �ڑ�� ، ���� �Fڑه^� ، د�� ٓا پ د�/.-ے ہں �ہ ٓاپ �� �  ،

 اN.	^� اور ہ��ے د�^� ٓاد�� �� ���� ہے ؟ ��uت '&او�& ہے ۔  
 

 JAiEqe ے ! اب اےUہa JK ںJہ ED=ے دiEDK kHsc_J^ Qں وہAہ�Vُ ںAS
 Qqe IiE� Ha nK اور EqV EAM H< Qqe لJs� ےG IVُ ےuK ںJہ E�Fُ دے

ہJ ۔ ُاQY >ے وUAYہ Yے E|G J< IVُت QDUS Qqe ہے �A�H¡eہ وہ 
AS JK kHsc_J^ راEہ�V ہGور Jے ہDq<د رE= QqV kں دA�V ےG ں

 Qوہ J< IVُ ےUہa ےY pY ےG ںAS ہ�GEOF ا ۔Jہ ہ�AiE� ےe EG� نE�=ا
��س >ے S ِبED< °AuS ہ< QqV Q�Oہa ےq|S JK kد E�Oہa تEe

�eE�S ہ�Eرے EOPہJں >ے AMے JSا۔ اور د�� ہJا اور HuAVے دن >EDب 
J<  E�A< ۔ اور Eqُاٹ QK �eE�S س >ے��S  J< رہEe ُان �{e اور ُاس >ے

۔ ) 5۔  JAqDGH<15 :1ں  1( د>QiEq د=E ۔   
>OSEqV Jے ASں eہ[ " ¦QS�� ]eE"=ہ q|Sے د>QiEq د=ED ہے >ہ 

>H< �_J رہے ہAں  ُاس >iE|e Qے uKے ٓاپ Gے �aڑا ہJا ہے ۔ =ہ 
>�م ہے uKے ٓاپ �aڑ رہے ہAں ، ُاس >Q ^�اJS ، Qiت اور ہ�Eرے 

�� ہEGJ ، اور HSدوں ASں Yے ز�Gہ ہEGJ ۔ EOPہ ، ُاس >E د  
 SہY QGEeHےِاس E�G Rِ<HS Haہ >A|Aے ۔ 

^�اوQPRA<Ea Q< �G ۔ ) 1  
��V �� رو*^� �ں ٓاپ �� V^�ہ ٓا<�د�V ۔ ) 2���ُاس ��   
ٓاپ �ے <ے ُاس �� %�$ vRہS ز��د ہ ہے ٓاپ �� V^.��ر6 �� )  3

۔ )  SA��5 :20 ۔ رو��ں   
��2ن �� ا�^ے ا��2ن �� �S ر�.ے ۔ �ہ����R �ے ا�^ے ا  

 " �� bLر ��اور ���ع " ۔ اور )  13: 18<�_� ( '&او�& �V ، Cu^ہ��ر 
"�ے ��م �ں ���u� 6ت اور ���%� �ے <ے 
�ا ُ*/��ہ ۔   

ں Vے ۔ +��ں � �V&ز� �^� اپ �^&ر�ہ ذ�$ �Vاہ� �� ا
1  �^L��3  :14  SA � ے�ں �ے < ��  
1  �^L��2 :3 ���% 6دار�A�  
�ں  1.-14: ���2  Cu2�  

�ں -	V5 :19 23۔  $.�روح �ے   
 �^L��13 :34 ۔ SA � ے�ں �ے < ��  
 �^L��5 :24  ے ۔u� $K�L م �ےo� ُا�ے ُاس �ے  

���&ا�^�  11۔  �AF12 :5ا��ں   
�ں �ے <ے �l ہے ۔  �� $Kہ ا� 
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 eہE� Hل ، HASا ^EAل ہے USE{Sہ =ہ GہAں ہEP J ۔ 
'ے ^�اوJu= �Gع AS °AuSں ہ�Eر  
IK 

 �R�-12ا�  
�رے و��۔� 

 U_�� ں�ڑه رہ� 
.� ۔ �ں �Nہ-� ہ�ں �ہ ٓاپ �ڑهں  10ِاس دو�ہ� � ��
اور ِاس �� دو<2^& *() �ے �� �ہ���ں �ے ��
C ��از�ہ ���ں ، 

 U_��10 :17  ، �+�2
�R ے ہ�+ے ۔ اور ا�&ه�
ٓا�S  �46ے *�وع ��
�ں �� �ڑه^ے �ے R�& ، ِاس �� �0ر �ے *�وع ��
ے ہ�+ے ۔ �ہ��

ے ۔u� 
1 �c ����^� ۔ 1۔ ا�.R ۔  
ٹ.^� ۔  2۔ V�.R^� ۔2R  
3 &^� S K ۔ 3۔ �/^.�۔ ا�&ه� ، ُاس �ے ��ٹ ��   
ٹ�، اR&6 ز�&�V �� وارث R^^� ؟ 4۔ �u.ے �� ����ہے ۔ 4R �� ۔ داود

�ے ُاو�� رbL �� ۔ � "  
ے ��ے ( -� �ہ 
� �Cu �ے �� �Nہ 5۔ اL/���ت ۔ 5> 6�
)���ع   
ا�� " ( ر�R ۔ �ں د�/.^� �Nہ-� ہ�ں ۔  6،" ۔ �ں ُا�ہں �� Nُ/� ہ�ں 6

 ()* ) (�+�2-�R (  

2ہ�ر�Z* 6 ۔  7۔ 
2ہ�ر6 ��2 7 ، �¸R ، ہے �N 2ہ�را ا��2ن
، ��و   

¸.ے ہ� <� ۔  �) ���ع ( د�� اور ��ے   
� ۔  8V oN اور ���ع ۔ %�را ُاس �ے  8وہ ا%��دہ �+���ت WR �^�ا

�و6 �� ۔ � �� 
 �.
�ہ	ے ٓاد�� �ے ���N �ہ وہ ِا�ے �� �/-� 
.� اور �ہں �� �/-� 
� ۔ اور دو��ا ٓاد�� ���-� 
.� �ہ وہ �ہں �� V oN U�اور ا%��دہ وا

 ��W& ا��2ن ر�.� ۔  �100/-� 
.� اور ِاس �kح ُاس �ے ���ع %  
� ہے �ہ ��رے و�� ، ��ا ��
Nُ �R &^��� �� �+�2/ے ہں ، �R ٓاپ

��/ہ �ہ� را�-ہ ہے ۔ � 
 

 º '&او�& ���و ��
 b� 

 
 �R�-19ا�  

b�ِ م���F 
 


� ہے، �^R Cu2� SہR ہ ۔ �ہ��/* SہR ےٓاپ �ے �¸.	ے '¾ �ے <
 ِاس �� �v	@ ٓا��ن ، ��دہ اور ٓازاد ہے ۔ 

�� در��k Sر �� ا�&ازہ <���� ��ے �ں ���ے  �N ٓاپ �ے ہ� ��

� رہ� ہ�ں ۔ �ں اپ �� ا�LoKت �� Nُ �� $K�L/� ہ�ں ۔ �� Y*��
 �
�� �Fں '&او�& �ے دں �ے د�F �� �@ ٓا پ �ے </.� ۔ ہ� دن ��

ں ٓا+ے اور ��6 راہ^�2+� ��ے '�اہ ��+� � �V&6 ز��ہ�ں �ہ وہ �
S2� �.R �� وہ ا�-(�ب ��
� ہے ۔ �ں ز��دہ �ے ز��دہ �&د �ے <ے 

��CN رہ� ہ�ں ۔  '&او�& �ے  
�وں �� �ہں �u2.-� ۔ N �� SہR ں� 

 

>JAںsہ[ EYرے ہAں ۔ HASے AMے ِاس >E ادرا� >Sُ EGH¡�� ہے ُاس 
svS[ >ے AMے uKے ^�اوEVH< �Aa �G ہے ۔ ASں ِاس Eeرے OFJYے 
 E< ےO<ر ´vS ےG ںAS ں ۔Jہ E�Fُ H< فH� ]و�EY ]ہe ےAM ے<

GH< ادرا� E< ے ِاسq|S ۔ EA< ہU�A� Qu< ہے ��¡Sُ ےAM ے >ے
>ے AMے Y f|S JKے EVH< ]svS ہے ۔ q|Sے =��A ہے >ہ =ہ 

GE��eہ RAF ہے ۔ ^�اوY f|S �Gے EVH< ]svS ہے ، اور ُاس >�S Qد 
 Yے ، ASں ِاYے �Jsل >GHے >Jq�Y Jں EP ۔ 

ASں Gے AS n�HSں دو>ہJGEں اHAS ٓادQS اور ا�Gهے ٓادa J< QSڑهE ۔ 
 HASا J< ے ٓا پOaں اAS وں >ےHYں دوAS pK ��AM ۔ EVH< ںAہG س EA�

 fVEY ے< �Gں ^�اوAS ں ۔Jہ ]�u� شJ^ ںAS ، ںJہ EVH< ہGازJS fVEY
EF J< �U{VہED ہJں ۔ ASں Gے ہ�ہ¡ہ JuvSس >EA >ہ =ہEں ٓاPے eڑهOے 

>ے AMے وKہ ہAVJہے ، ا=J< HAa m دوHYے Yے ٓاPے ر>Dqے 
�Q< �s ُاVH< �ASے ہiJے ۔ =ہDuS �_ے ، روiJے >ہ  ہiJے ہDGEK

ہ�A¡ہ =ہ دوHYے JPJMں >�E� HV �e Jت >ے EVHe fVEYو >EGH ہے 
suG kHAS[ ۔ H�uSاGے >VH< �_J< Qے ہiJے >UªuS QiJہ GہAں 

 EرہH< واHa �Gہ ^�او�GJA< ۔ EA< ہ¡Aے ہ�G ںAS ��AM ، EqV ��uS JK
 EqV ۔

 
ہH روز ASں ^�اوY f|S E< �Gے GH< ]svSے >ے AMے _�Hو  

ُاس >ے Aeٹے Gے H�E^ kHAS_�=� ُد>He J< fدا_[ >EA ۔  >HوE�G ۔
ASں J�Vر GہAں >ED�Y H >ہ ِاYے د=�EOD< EOq دل د>GEqے وا� EqV ۔ 

=ہ DOVEKے ہiJے >ہ ٓاپ اYے رو� D�Yے ہAں اپ ا=EF EuہDے ہAں ۔ 
د�}ہ ٓاGے >q|S1000  Qے ہH روز ^�اوJ< �G اQOa زAS QP�Gں 

�_J< ]cY ںAS ہ�GJA< ورت ہےH³  د�S Q< ں ۔ ُاسJہ Eرہ EV H<
 Yے ASں Jq�AYں EP اور وہ q|Sے ED�Y H< �=�sV ہے ۔ 

q|Sے ٓاپ >ے ^�Jط �OuaہAں  ، >Qu دن ہAUS Iں Pے ۔ ِاس Haواہ 
 >GHے او ر q|Sے Oq�Mے اور �Jن >GHے >ے AMے _�H=ہ ۔ 

ASں ُان او�Eت e Haہ[ eے ne ہGJے >JuvS Jس >EVH ہJں ۔ =ہ eہ[ 
O=د H< انHA� فE�_ EOD< ں >ہ =ہJان ہHA� Ha ں ِاسAS ے وا� ہے ۔

 ED�Y چJY رےEe ے< RAF اور Qu< ��¡�e ںAS ہے ۔ ED=د QiEq<د
 ہJں ۔ 

AS ، IKں EDGEK ہJں >ہ ٓاپ >ے DUF fVEYے ہAں ، ASں ٓاپ >ے AMے 
دH< EXوE�G ، اور ٓاپ >ے >Eم >ے AMے ۔ q|Sے ُاة�AS ہے >ہ ٓاپ 

HAS ں >ہ ٓاپAے ہVH< سJuvS ں ۔Aے ہqFے اOD< ںAS ےGH< د�S k
 Q< د�S Q< روںEY ]ہe ےY د�S Q< ے ^�اG ہے >ہ ٓاپ �A�q|Sے =

۔ >Qu دن ، اHP ^�او�G اEcDGب >EVH ہے ، ASں �S Q< Qu< Qqeد 
 >HوE�G ۔ 

 
 fVEY ے< ]svS kHAS ہ¡Aہ� 

 و>Q۔ 
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 cں ہے ، ا�� Ñ>�� cہ�ں ۔ ا� �/Nُ �� ڑاR �� ں�¸R 6اراد f ں دو�
�/�ل �ں ہے ۔ وہ ا�^� ��ں �ے RہS �(-	´ ہں ۔ </� وہ �Cu �ے 
 �/
ے اور ���F 6ت ��
ے ہں ۔ �ہ اN.ے R¸ے ہں ، <�� SA �


� ہ�ں ۔  وہ '&ا �� �ہں ���-ے ۔ �ں ہ� روز�� �Fد �.R ےُاں �ے <  
 �.R6 ��ں ا��ا ���R �Ä^� Uڑ او ر ��Rڑ �� ٓا��ش �ے 
.� ۔ ��

ں R.�گ " _��R ���ے" 
c *�ا�R ہے ۔ �@ �ں � ، �V ہ� $R�_ ے�
 6�ں ��<ہ ��ل �� 
.� ۔ �� @� �&ا ��ٹے �� R ے^�� ۔ �ں �ے اV

��^& �� و�ہ �ے  6�Rُ �^��6 ا� ، �V&درگ ، *�اب ، ٓاد��( ، ز� (
 �.
ُاس و_S ا�R cہS ( �ے �u.ے ��Rڑا ۔ �@ �ں ا��R Uس �� 

ں �ے �]ہ ���� '-b > د�� ۔ �ں دو�Rرہ ��L	ہ ) �Rڑه� �Fرت � ،
�Zر�� �� ) ا�^ے R¸ے �ے �Rپ �ے �ہں ( ہ�+� ، *�د6 �� 	� b۔ ہ

�	& ہ� okق <ے N	ے aVے ۔ وہ و%�دار �ہں 
.� ۔ ہb وا�U ُا
� ٓا+ے اور 
 <� ۔ 

 �� b+�_ ·	�
ٹ� �ے �Rپ �ے R �^�ٹے �� ( �ں �ے �.� اR ے��
 �.
 �/Nُ �� پ�R ( ٹ�R 6۔ ُاس �ے ہ�2ر ���د ^R �� �-ف دو��K

 �.
� ۔ وہ ہ�2رے '��&ان �� WLہ � b+�_ �� ·	�
 C
�ا ( �ے ���
 �.R &پ ( ۔ وہ )����دہ '�و��R �� ٹ�R 6�� (&�R دو ��ل  �V ر�V

ٹ� �ے R�& ۔ R �	
�� 6�� 
 6�� &�R ن�>�� C¸� 6��2ر6 ، ُد�C ، �&و�ہ& اور �R 66 ��ر��

ں �ے � ��س �� �ہ �ں �-^� '�ش _�S2 ہ�ں ۔ � ، C
��ت �ے ��
 ��ں %�ر6 '��&ا�� ارا�� �� ر�.-� 
.� �� �� _�S2 �ے �kر �

 �ہں 
.ے ۔ 
ں ا�^ے '�و�& اور ا�^ےR¸�ں �ے �ں ��رو�Rر �ں ����ب 
.� ۔ �

 ����ں �ں �ے R¸ے �ے �k ر N 6۔ ��ر6 ��د�.
� SA ر�.-� 
� ��%-ہ ، 	�
ں ، ��ے R¸ے <v´ ا�&وز ہ�+ے ۔ �ں '�د .
ر�.� 

�ہ �ں ��ے .
ں 
�2م '�*�ں *��$ � U� ، ے.
b ��%-ہ 	�
R¸ے 
�ے� �ں  '��& �/-� ہے ۔ اور �ں �ے '�<� ہ��ے �� � ��س ��


.� ۔  �� �� �ے R¸ے �ے �kر 
�V&ز� �^��� رہ�  ��/�ا �Rر �ے �ہ	� �ں �� و�ہ �ے �ں �ے ا

ں �ں ہ�ں� $Kں '�*� ااس �ے �ہ	ے، ( .� ��س ��
ے ہ
�اق اور ��/�اہٹ� �.
 cب ا���� ہے �V ��ے د��غ �ں.) ��  �+��

ں �Rو��د ز�&ہ رہ^ے �ے �u.ے �&د �	� ہے ہے '&ا *c �ہں �ہ� 
اس �Rرے  ہ�ں ، اور �ں ا�ے ���-� اب �@ �ہ .�ہں ���-� 
.� ا�ے

ں ���&� b	�
ں �-^� '�ش ہ�ں *��& ہ� �ں، دن ہ� ا�ے �  ��
SL�®ں و .�� �/-ے ہ

ں ا�ہ�ں �ے       � �V&ز� �^�*�وع �� د��  ��م ���ے �ے <aے ا
�ہo �ہ. ہے S_ں �ے ہےو� �.A� ں � ��سں � SA �� �ہ� � �
�6.ہے� �V&ں ز�� SA � ے �ے	ہ�� �]�وط V � ،ہے �

ں ��� b� ے� b� ہ� � .ہے را�-ہ �ے � ��س �
�ت �Rپ �� �ہں ���� ، اN�Vہ �u.ے ُاس �ے L ے^�ں �ے �A.� ا�

 SA � ُاس �ے �\R ں ا�ے ���ے
C ا�o�ُ c_�ت ��د ہے ۔ ���
�� اور ���� ر�.-� 
.� ۔ �ں �ے CN ��ہ �ہ	ے ُاس �� 
oش *�وع 

ں �ے � �V۔ ا �.
 �/Nُ �� $A_ ر ��ل�N ف�K ۔ وہ �.
 �/Nُ �� ہ وہ�
ں ُا�ے ��ن �/-� 
.�۔ �ں � ، �
ا�^� �.� ج �ہ	ے *�وع �� ہ�

ں �Rپ �ے '��ے �� �ہں ر�.-� 
.� ۔ �ں �ہ ر�.�ں � �V&ز� �^�ا
 �^�ں �A.� ٓاپ �� �ہ </.-� ، �u.ے '&او�& �ے <ے ا� �V۔ ا �V

ں ا�ے �.� ، �����ج �� *�وع �ہں ���� 
.� ۔ اب �ں �ے ا�ے 
�6 �&د ���ے �ے <ے دو�Rرہ ٓاپ �� ُ*/��ہ۔ !�.��� �ہں �Nہ-� � 

 
 EAaر 

 AS °AuSں ٓاپ >e Qہ� ۔ 
Q<۔و  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HsSJG1  
 

 IK R=RX۔ 
Jش �AS ]�uں ٓاپ >J اQOa زE< QP�G ��ہ ہGJے >ے AMے eہ[ ^

  ًEs=H�V ں ۔ =ہAے ہDq<ر J< pU�S ]ہe ےAM ےHAS ¤^ ں ۔ ٓاپ >ےJہ
ٓاپ D�Y f|�Yے ہAں AS JKں JYچ رہE ہJں ۔ ) uAKے( ا=uے ہے 

HASے AMے و�[  >ے AMے ٓاپ >H�_ُ E=ہ ۔ ٓاپ >ے �Hs >ے AMے ٓاپ 
 >e Eہ[ _�H=ہ ۔ 

Y Q�< Q< IUX ےOaہ ا¡Aں ہ�AS ، ںJہ EDڑهa ¤^ ں ٓا پ >ےAS pK ے
 EDUS ہJں ۔ ٓا پ اE�e QOaرJVں >ے e fVEYہ[ درY[ ہAں ۔ 

ASں ِاس ہ�Dہ E�S_�ہ ASں Yے aڑه رہE ہJں ، ہAS Eں >� �E�S °s_�ہ 
 Q< ےOڑهa ےq|S ں >ہJہ EDGEK ںAS ۔ E�GوH< وعH_ EOڑهa J<

 Q< ےOq|�Y J< تEYEsDے ا�AM ں >ےJMEY اور ، QP Jورت ہH³
�AS >ے fVEY ^�ا q|Sے ِاس H³ور ت ہJK QP J ٓاپ >VHے ہAں ۔ ُا

 J< ¾�JS دے EP ۔ 
 ASں Gے 

ں �ے� cے ا���� @)-^� �� ���Nچ  �ہ� �ے <aے ہ&ا�S '&ا ��   
S��* ںں .�ے <aے �� �.R ے ��اب ابa> ر �� رہ� ہ�ں �ے�Ä-ا�.  

�ں ز��دہ �ہں ���-ے %W	ہ ���ے اس <�-� ہے �ہ �ں ��. 
ے�N �^^Rہ- eR-��2 اN�Vہ �ں         �ے �ہ� �Rاڈ �ہ �ں .ہں 

�ے  ���ے ا�� �ے �AFدت �Vار �u.ے اÒ �Vپ �u.ے �ہ ��^& ہے
$R�_ ے
�ہں ہ�ں �ں .ہ� � ہے �ہ �� �� "S�2 "روا��-eR C
 �ے ��
Òپ �� .ہں ^ے �� �kف �ے > �2�-eR ےa> چ" ہے �ے�N �2^؟رہ " 

�اہ@ ��ا�  C
 ��ے �V �ہں ہے �ہ ��اب ®�ور 
R�uہ �ے ��
ں �ے �u.ے <�-� ہے ��ے       ��ال <ے ��ے� c>�.-� �� 

cچ ®�ورت ہے �� </.^ے '¾ ا��N ں  �ہ ��	�م ہے ا�ہں اور �
� �� �l �ے�اب � � ہے �ہ .��u� 6.ے �� �Ä� ٹ��.N �V ��  رہ�

ان ہ�ں  .��+ے �V ہ� ���]�ن *��& '&ا+� وا<&�� ��ا .
@ �ہ       uF ح ہے�k U� ں� �V ں ہے د���V�> ف �ے�k �� 

SF�2� ہ� ��Ò  �@ �ے �ں ہے ، �ہں �^� �ے ���Rں �ں �ں �ے 
�ZKت ہ�ں  ا*-�ا> ���ے �ے <aے ��
C ان �ے �ہ �ں .���� ��	�م 

�-ہ ہے �u.ے       ا�-�Äر �ہں �� �/-� C
6 �ں اس �ے ���� 
�V&ز� �� SہR <�-[� ں ہے
b �ہ ں .� U-^�،ہ�ں   دو R¸�ں *�د6 

C
،�ے �� �ے �ہ .�  .ہے *�د6 دو��6 �ے <aے '�د اور *�ہ� 

.ے R¸ے دو �ے ��رچ �V*-ہ ا�^ے *�ہ� ��ا،  

0� ���2<�) �� وہ </� *�د6 c�2ر6 ا�R). ے� bان د%� ہ 
�2F b� ے دو ��ل �@ �ے	ہ�، ���l  �@ �ے ��ا�� اس �� 
ہے �ہ .�ہ	ے ��ل  SہR <�^���%رے اور ا�� �ے <aے '��&ان 

� درد��>V �'�ص �kر �� ،ہے � �ڑوا ہ�
�  RہS وہ .*�ہ� ��ے 

� ہے �ہ-� ہے وہ .ہے��  f اراد6 وہ �ہ �� ا��2ن ر�.-ے ہں، '&ا 

ں��c ہ� </� اس .�ہں ہے� U��� ں�ے  '&ا ا�c وہ اس �ے 
2ہ
ٹ�ں ہ�
� �ہ ��Zت ہےR �� ان�V ا��زت ���ے �� */�ر ��+ے �� 

۔�/-� ہے  ا
^� �]/$ اور ا
^� د�� 

� رہ� ہ�ں ۔ ��� �Fے دں ہ� روز ُاس �ے <  
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 �A211د�  
 b�ِ ���F 

 J< طJ�^ Quaں ٓاپ >ے واAS ۔ اور Eq�M ںAہG ےY H=ہ[ دe ےG ںAS
S ں ۔Jہ QVH< دE= ان >ے�GE^ ہے >ہ ٓاپ >ے اور ٓاپ >ے �ASے ُاq|

 pY fVEY اEqF ہے ۔ 
ASں >Eم ASں eہ[ H�Sوف QqV ۔ ASں Gے D_RPہ دو ہ�JDں Yے eہ[ 
 Eu=ہ ا< QqٹAe ےAM ے >ےO�Oq< ہ<E^ ں =ہAS ۔ EA< سJuvS J< وEeد
>JAں ہے ، اور ASں Gے EFJY >ہ ASں ر>ADqہJں ۔ ASں Gے روزاGہ 

G QiEڑهa E= ہ{ME�S ۔ QqV QVH< ںAS ےuAK Q< ںAہ  
D_RPہ رات ASں Gے aڑهE اور دQ< EX ، اور ASں Gے eہJuvS kHDس 
>Q ۔ ٓاج ASں Gے اG mV QqeہAں aڑهE اور دEe و دوEeرہ ر=�O رہE ہے 

 EA< ہU�A� E< ےOq�M ¤^ J< ے ٓاپG ںAS حH� ا ( ۔ اور ِاسHAS ہ<
ے pAVHV ، اور a HqaڑهOے >ے AM) اب >�Oq�M fے >pU�S E ہے 

 د=EO ہے ۔
EYل >E =ہ و�[ HASے AMے �M« ا�Gو ز ہGJے >ے AMے Sُ¡�� ہے ۔ 
 f�=ں دAS ��AM ۔ EqV EGJق ہH� J< لEY ہ ِاس< QqV Qرہ H< �ASں ُاAS
 Rِ<HS J< عJu= ےq|S ۔ EqV EGEOe »UDcS ےq|S ےYں >ہ ِاJ= QD�Y
 R<HS E< QP�Gز QOaے اYے ُاq|S ورت ہے اورH³ Q< ےGEOe ہE�G

Oe Hء ، ہQ�GوH< Eu=ں اAS ں >ہJہ QDGEK ںAS ورت ہے ۔H³ Q< ےGE
RAF ٹmAq ہiEK Jے QP ۔ ASں GہAں QDGEK >ہ >JAں ASں Gے ا=G EuہAں 

 >EA ۔ >JAں ASں Gے اYے eہ[ E=EOe ��¡Sُ ۔ 
ِان دJGں ASں Yے ا=AS mں H< H�YوQ�G اور آٓپ Yے JUSں QP ۔ 

Yے aہUے ، S JVہQGEeH اHP ٓاپ اmGEF وہEں ہJں HAS ے وہEں ہGJے 
 Yے q|Sے ا��ع >A|Aے ۔ 

 EO�J= Iرات ہ QUq�a ال ۔JY ےAM ے۔  11ٓاپ >ےqV ڑه رہےa بEe
 Eu=ا HPہے ؟ ا EVEK �F Ha نE�Yرا ٓاJ� وہ EA< ، ہے EVHS QiJ< pK

ہے ، EA< ]SEA� Hqa JV ہے ؟ اG HPہAں ، mV ]SEA� JV وہ >ہEں ہVJے 
ADSEAں ہAں ؟ Ju= pKع HSُدوں ASں ہAں ؟ >EA =ہEں ا=Y mے ز=Eدہ �

Yے ز�Gہ ہJا ، و ہ ESدJ< IuK k ر>EA< EqV EDqہQqe I ر>Aqں Pے ؟ 
 ASں HA� ¿vSان ہJ رہQqV Q ۔ 

 Qqe ےY ل ُاسEY EAG رے ، اورRP EqFا n�YH< E< ے ٓاپH< ا�^
 H< ڑهe!  

 
 ]svS 

 و>I�AS Q ۔ 
 
 

 

 

 �A216د�  
�ر6 و��۔ � 

آاپ �ے '��&ان �ے 
 Zے �ے ��
C ۔ ٓاج ºAK ٓاپ �� '¾ ���Kل ہ�
 RہS ُ*/��ہ ۔  

ں '&ا �ے ��
C و_S اور '&او�& �� � $A+�R ہے ۔ Sٓاپ �� ��+�ہ در�
ں ا�R cڑ ا ذر��ہ ہے ۔ دو��ا WLہ � �Fں ٹ.ہ�ے رہ^ے د� SA �
���j �ہں ہے ، �ہ 
^&ر�S ���ے وا<� د�F ہے ۔ ِا�ے V^�ہ �� ا_�ار 

�uں �V �ہ� ��
� ہے ۔ ٓاج �ں آُ.R ٹ/ٹ�ا �� ��ٹ او ر ��0� ]پ �� ٹ
 �� ٓاپ �ے <ے �&د �Vر SR�Ë ہ� �V ۔ 

�ڑهے ۔ ِا�ے   10۔  L��1 :5^�  1ُا�� <2 ے ، �ہ����R �� �ے  ��
ے ۔ u�ا �Vاف �ڑه^ے �ے R�& �0ر ��
Aہ �ڑهے ۔ �� SہR 

 S���ے �-�	· ��اfت �ے �Rرے ۔ ) ��  ُاٹ.^ے ( اب ٓاپ �� _  

ے ہں ، ا�^ے ��b ۔ 1�� bں �@ ہہb %�را ٓا��2ن �� N	ے ��
ے ہ

� ، ہb ِا�ے �ہ�ں N.�ڑ ��
ے ہں ۔ \R ے� 
>�GJAہ ز�Gہ رہHAS EOے AMے AuS° ہے اور �G EGHS¾۔ ��AM اHAS HPا 

 EDGEK ںAہG ںAS JV ہے �A�S ےAM م >ےE< ےHAS Qہ EOہ رہ�Gں زAS IuK
a فH� ںJGں دوAS وں ۔H< �Oua ےu< ہ< JV QK اHAS ں ۔Jا ہJہ EuOq

 Qہ[ ہe ہ =ہ�GJA< ںJس رہEa ے< °AuS ے< H< چJ< ہے >ہ EDہEF ہ=
( eہHD ہے ۔ ۔ AS IuK H�Sں رہ�V EOہEرH�E^ k ز=Eدہ H³ورk ہے ۔ 

۔ ) 24۔  JAwU�1  :21ں   
>Qqe J د=�Aqے ۔  9۔ JAqDGH<5 :6ں  2  
۔۔ �SEA[ روE�G ہQVJ ہے Ju= pKع زHa �AS واna ٓاEV ہے 2  
 " JAiEqe وا�« ! اےEG IVُ ]eEe Q�Gں ُاAے ہVJY JK ے >ہDہEF ںAہG Iہ

 pK ہ�GJA< و ۔H< ہG I¨ ںAہ �AS ُEG JK �OGES Q< ہ اوروں<EV Jرہ
 J�Gح ^�ا ُاH� QYُا JV Eqُاٹ QK اور EAP HS عJu= ہے >ہ �A�ہ�AںAہ =
ªP JY JK Qqeے ہAں =Ju ع >ے وUAYہ Yے ُاQY >ے M fVEYے ٓاiے 

F ۔ EP Iں >ہ ہAے ہDہ< �eE�S ے >�م >ے< �Gے ^�اوY IV Iہ ہ�GEO
JK ز�Gہ ہAں اور ^�او�G >ے ٓاGے Q�Ee mV رہAں Pے iJYے ہJوں 

Yے ہRP H ٓاPے Gہ eڑهAں Pے ۔ >�GJAہ ^�اوJ^ �Gد ٓاE�Yن Yے 
 HVا fVEY ے >ے�OYHG ٓاواز اور ^�ا >ے Q< ےD�H� بH�S ر اورE�UM

AuS JK وہ JV ےUہa اور EP ےiٓا Iہ Hqa ے ۔P ںAqُاٹ QK ےiJS ںAS °
JK ز�Gہ Q�Ee ہ�GJے ُا�Gے Ee fVEYدJMں Ha ُاٹiEqے AiEKں Pے EV>ہ ہJا 

 fVEY ے< �Gہ ^�او¡Aح ہ�H� ں اور ِاس=H< لEs�DYا E< �Gں ^�اوAS
" ( رہAں Pے ۔ IVُ na اَِ ن JVEeں Yے ا=m دوHYے >QUuV J د=H< Eو۔ 

)  18۔ JA�OAUuqV4 :13ں  1  
ہAں ۔  54۔ JAqDGH<15 :47ں  1ہ >ے دوHYے ا�EYEsDت ِاس وا�}  

3 Q< ف ُاسH� ��AM ، ںAq<ر J< IuK kدES �OGES Q< °AuS I۔ ہ
 واQua >ے e}� ۔ 

H�S ہ�Eرا و�� ٓاE�Yن Ha ہے اور ہI ا=QO{= Q|OS m ^�اوJu= �Gع " 
 Q< تJ� ُاس QOaں ۔ وہ اAں ہAS رE£DGے >ے اGے ٓاY ںEے وہ< °AuS

� Y nKے RAF pY=ں اOaے ED�Y H< ¾eEV ہے ہ�EرHA¦EV k >ے JSا�
 Q< ن�e ل >ے�K ےOaا H< ل�e ��_ Q< ن�e ے< QME� ]ua

۔ ) 21۔  JAwU�3 :20ں ( �Jرت iEOe Haے EP ۔   
1  EO�J=3  :1  ۔ 3۔ Qqe  
 

 n��2 :11 14۔  
  25۔  22: 8روJASں 

 ^�اوJu= �Gع AS °AuSں ٓاپ >E ۔ 
 IK 
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 �A|Gا 
>ہ >uAے RS TUVاY QKے ٓازاد ہEGJ ہے ، ٓاپ Gے  ِاYے aڑهDے ہiJے

_JuvS �=Eس >EA ہJ >ہ ٓاپ G QvAuSہAں ہAں ۔ اHP ٓاپ QvAuS ہAں ، 
ٓاپ ِاس ^EOP E�O�Jہ Yے ٓازاد ہD�Y Jے ہAں ۔ اHP ٓاپ G QvAuSہAں 

ہAں Hqa ٓاپ >RS TUV QاQK دوHYے EOPہJں >ے fVEY او ر ُاس ��Hت 
� Q< ہOS ہ >ےEOP JK fVEY ے< TUV ہے ۔ ِاس EVEK ڑا�K ف ہےH

 Q< تH�� QªG J< ں ٓاپAS ےUSE{S ے >ےGEa رہEٹ�qF ےY QKاRS
H³ورت ہے اور ٓاپ >Haُ JاH�� QGت Yے qFٹ�Eرہ �GH< ��ٓEے 
 �Gف ^�اوH� Eu=۔ ا ED�Y Jں ہAہG ےY ٓاپ Eu=ورت ہے ۔ اH³ Q<

 Yے ہED�Y J ہے ۔ 
 =ہEں ٓاپ >E ��ہ ہے ۔ 

1Oaر اور اJ�� J< ۔ ٓاپ Q< ہEOP اور ،]Mا�X ےAM ں >ےJہEOPے
 �Y  ]�Eے ٓازاد ہGJے >H³ Qورت ہے ۔۔ 

۔ ٓاپ >OGEK Jے >H³ Qورت ہے >ہ ٓاپ ِاس EFہOے ASں eے =Eرو 2
 �Sد EPر ہAں ۔

۔ ااپ >OGEK Jے >H³ Qورت ہے >ہ اEqF ہEGJ اور Heُا Gہ ہEGJ ٓاپ 3
 >J ٓازاد GہAں >Hے G EPہ ہQiJ< Q اور اJ< QOa_� ۔ 

پ >OGEK Jے >H³ Qورت ہے  >ہ ^�اوa �GہUے ہQ ِاس HwYدQP ۔ ٓا4
 E�Fُ H< �SE< H< ¿Aqe ےAM ں >ےJO=ے دe �ASز J< ع Ju= �Gاو�^ J<

>�GJAہ pK ہR�< Iور ہqV Qے �AX JV و�[ e °AuS Haے " ہے ۔ 
۔ ) ا=� ٓاQi و k ) (  6: 5روJASں ( د=JOں >JS H�E^ Qا ۔   

>ے �AV دن e}� ، ^�اوJu= �Gع  ۔ ہ�Eرے EOPہJں >ے AMے ِاس JSت5
وہ " ہ�Eرk راQDY >ے USE{Sے ASں HSُدوں ASں Yے QK ُاٹEq ۔ 

ہ�Eرے EOPہJں >ے AMے �JاMہ >H د=EAP E اور ہ��J راEsDYز ٹqہHAاGے 
۔ ) ، ا=� ٓاQi وk  25: 4روJASں ( >ے AMے EAP E=�Kِ ۔   

��س اب ٓاپ >J ٓاپ >ے EOPہ Yے دور >H رہE ہے ، 6Mع ۔ روح اJu=
 >ے EGم >E�aُ JرEG ، ُاس Ha ا=�Eن ر>EOq ، ُاس >JS Qت اور QK ُاٹEOq ۔ 

 
>ہ اJVُ HP اQOa زEeن Yے =Juع >ے ^�او�G ہGJے >E ا�Hار >Hے " 

 E=�Kِ ےY ںAS دوںHS ےY ُےG ے >ہ ^�اi� نE�=ے اY ے دلOaاور ا
EVJے ہY دل EG� نE�=ے اAM ے< kزEsDYہ را�GJA< ۔ EP ےiEa تE|G JV 

:  10ہے اور E|Gت >ے AMے ا�Hار OSہ Yے >EVEK EA ہے ۔ روJASں 
۔ ) ا=� ٓاQi وk (  10۔ 9  
"  JAiEqe اب اے ! JK ںJہ ED=ے دiEDK kHsc_J^ Qں وہAہ�Vُ ںAS

 IiE� Ha nK اور EqV EAM H< Qqe لJs� ےG IVُ ےuK ںJہ E�Fُ ے دےUہa
e ہے QDUS Qqe تE|G J< IVُ ےY ہUAYے و< QY۔ ُا Jہ Qqe ہ وہ�A�H¡

^AS JK kHsc_Jں Gے A�Vں دE= QqV kد ر>Dqے ہJ ورGہ �VہEرا 
 Qوہ J< IVُ ےUہa ےY pY ےG ںAS ہ�GEOF ا ۔Jہ ہ�AiE� ےe EG� نE�=ا

��س >ے S ِبED< °AuS ہ< QqV Q�Oہa ےq|S JK kد E�Oہa تEe
�eE�S ہ�Eرے EOPہJں >ے AMے JSا۔ اور د�� ہJا اور HuAVے دن >EDب 

 �eE�S س >ے��S J< رہEe ُان �{e اور ُاس >ے J<  E�A< ۔ اور Eqُاٹ QK
۔  ) 5۔  JAqDGH<15 :1ں  1( د>QiEq د=E ۔   

 E< ے ٓاپAM ے >ےG� mV پEe ، EGراE�aُ J< °AuS عJu= �Gاب ^�او
 Q< ہ¡Aہ� J< ے ، اور ٓاپAM ے< Q�E{S Q< ہEOP ہ ، ٓاپ >ے=H�_ُ

 زQP�G د=Oے >ے AMے ۔ 
J< ںAS Q�E{S Q< ے اب ، ٓاپG �Gاو�^ JK ےiEDe J< Qu< fDY ش >ے

 ٓاپ >ے AMے>EA ۔ 
اHP ٓاپ ہ�Aں Dq�Mے ہAں ، ہI ٓاپ >AeED< Jں اور >�eEDے A|Aqeں Pے 

 AuS JK° زAS QP�Gں Haوان FڑهOے ASں ٓاپ >�S Qد >H=ں Pے ۔ 
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�ار ہں �� R/�ا�� ہں �� د�Rو �� */�ر ہں �� R �� ںِاس �-�R¸ے �� �ڑه-ے ہ�+ے ٓاپ �ے �A>�0 �ہ ���� �ہ ٓاپ 
	� ہ
��ت �� ر�.-ے ہں ۔ 	�
�وں �� ��ن �/-ے ہں اور L$ �ے ٓاپ ا�^ے وا<&�� �ے ��
C '�اب N ے ِان	ہ�ٓاپ 
ے ِاس �-�R¸ے �� �ڑه �/-ے ہں ۔ ا�V ٓاپ L$ �� �ہ> �Ë�� �� ے ٓاپ^�ں �u2.-ے ، �� �u2.-ے ہں اور ا

�ہ�ں �kر �� ِاس �ں ر�.^ے �ے _�R$ �ہں ہں ، �� ، ا�V ٓاپ 
A&�$ ہ��� �ہں �Nہ-ے ، �.� �ہ�ں Rڑا ا�/�ن ہے �ہ 
�دa�� 6	ہ ہے ، �ہ �ہ ، ٓاپ �� � �ہں ہں ۔ �ہ����R �ے ^R34  �� ط�v' ے � R^^ے �ے <�� ��ZK ے 

�ڑهے ۔ 40اور  �ڑهے ، �� $uا� ��ZK ے   
�&�& ا�����6 �ں  %�ٹ� �����6 �� ���@ �ے ا���Ro اور �b و<��  �aے Fہ& ���ے �ے <ے �ہ����R �ے

ے ۔ u.R ںR�-� ��ں �SZ د�-�ب ہں ۔ �ہ����R �ے �� ���@ �ے �� � R^^ے R�-� ہ& ���ہ اورF ��ہ �
ے ۔ u2· ِاس u��k.ے </.ے اور %�ن �F �� 6�A)*�' �� º�ے �ے ہb ا��Zدار�k 6ر ���ع ���

& ا�� �/-� ہ�ں ۔� ¾Rر ���ں �� ٓاپ �ے ��
C وا®�k ºر +�¸� 
 � -�م �b و<�� ۔

 
 ٓاپ ِا�� �-ہ �ے ذر��ے ِاس وا<b �ے ��� W� �.R^´ �ے راvRہ �� �/-ے ہں ۔

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


