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� ہ�ںرو���� ��ے ا��ے �����ت سے ��د��ن ہ��ے � ا��� ��"� !� راہ ��

 ر!�وٹ ���ے وا�� ر!�وٹ�ں !ے رج%��� ت !ے س��$ س��$ �����# ہ��ے ��ں
۔ ہ�ں!� /.��ت !� �-� ا,ہ�ر !� س�*ے    

 
ن ِون ، ؤاور �!ا �!ی��ہ ��ٹ��ں ���ے وا�ے �ے ، اور ہ��رے ����� �ے 

 ۔ ہ0 ��ں ہ/.�ں ، ا��ٹ� ,/.� ��ں ,�ت ,�ل اور چ�ر ���(!�) '�!یںج� �� 
 ���ے چ8ے ہ/.ے ی/ں ہ/.ے اور چ�7(ے �� �واز,� �! اٹ4 23ے ج/ �!ی��ہ

، ��ن ِون �ے �;(! ؤ�!ا! <ے �! د�م�ںن ِون �ے �;(! ؤ�!ا”���گ �! � رہ� 
ر� چ�دروں B! ، اور ا�Bے اوB!، اور ن ِون ,�ؤ��A8ہ �!ا“ ! <ے �! د�م�ں

(� دی�D چ�دروں �/ م�ں” �ے ج/�� ,ے �ہ� ، م�ں <ے �! رہ� �� ۔ م�ں�;(! 
 �ے �;(! ��ف م�ں اور 8ی�ن ِون �/ �ہؤج/�� �ے �!ا“ /۔دی�Dہ/ں ، 0 ُا,ے 

   ۔دیں ���� چ�دریں اور ��2 ���
 

<ے  ”م�ں �3!  ہ��رےم�ں�ج رات ہ��ر� <;�G� ” H رہ� �� �ہ، ی/ںم��ے 
اے خMاو�B  “ ، Mڑ�� چ�ہ(� ہ/ں ۔ہ�ں �����ر م�ں�ے وا.!س �/ ج��ڈ ہ� ہے ۔ “ 

ن ِون �ے ؤ) اچ��O ہ�، �!ا“  ہ/�� چ�ہ(� ہ/ں ۔ہ�ں ِاس وا.!س �� �DAر �م�ں
، م��ے Q3ے ���2ےم��ے Q3ے ,ے ��P ”ا�Bے ��زو اوB! اٹ��.ے اور �ہ�، 

 �P� 2ے,ے�  “۔��
ں ؤ ِاس وا.!س �� �DAر ہ/ ج�م�ں�� �Tیاب ” �ے ,/چ� ،م�ں“اوہ ، �ہH خ/ب، ”

 اور �ہ�، Uی� <!ی) ، ُا,ے ا�Bے ��� اٹ�� م�ںں ؤ �ے ُا,ے ا�Bے ��زوم�ں “ !�3
 ,ہ8 �! ہ�ں �م�ں چQے ج�ے ، اور ہ ��/ں �ے �Bس ��/ں �!,���Qہ0 ُان ”

 �ے ِاس “<ے”�ہ!��ل خMا �ے  (��� ہ� ای;�چ����ہ ہ0 �ے “ دو��را ,8 دوں �3۔
Oظ ر��������/XYے م��۔!) وا.!س ,ے م   

 ,ے ��� ِا,� \ ہ��رے ��3ہ �ے وا.!س �ے �(�.��ںہ��ر ا �,���� ��پ ہ
 ، ہ�ں ہ�ں �����ر ,ے ���� ہے ۔ ��.�` �ے م_��^، ہ0 رو���� [/ر B! [!یTے

 ̀ ;Q;ہ0 ا�Bے م/رو�b ��3ہ ، ��3ہ ��/دہ a_!ت اور ہ��ر� ��3ہ/ں �ے ج�ر� 
 ��H�� eہ ۔ d�ُ/B ہ��ر� ہ�ں �/گ رو���� [/ر B! م!دہ cBی! ,D/ت م�ں

;aا /� fD�gے �/ں�� h1 ��ب �� 2 �ے ��م خ Hہے م�ں �ی �!� !_Tم  :



”� ج) ا�Bے <m/روں اور ��3ہ/ں �ے ,�) ��� ��� ز�Mہ ہ�ںاور ُاس �ے 
  ‘‘,ے م!دہ �ے

/ وہ �ہH ی� ہ/�ے �ے �2ے ا��B ہ�4 اوB! ُاٹ�� �3!ن ِون �ے �o` ؤج) �!ا 
 �G رہ� �� ۔ ِا,� [!ح ,ے ہ0 ��� ج) ��3ہ ��/دہ ہ/ے ہ�ںدہ د�fD �ی�ز

 م�ں �!�ں، ہ��رے م�qم8ت مcیM ۔ ہ�ں دی(ے ہ�ں / �ہH د�fD د���.� �ہ�ں
 ��� �� اور ہ�ں �ے ,�4 ا�Bے ہ�4 اوB! اٹ��ے ُام�M ہے ۔ ہ0 ہ�ں �م�ی/,�ا

��ت دہم�!ےاے ” ، ہ�ں�ہ;(ہ ,ے چ8ے �  ،Mاو�Mہ خM�!د �!م�Mم �ے !  ��م
�B! ُاس �ے ر�0 “ !  �ے �ےم�ںم��ے اs� ��B/ش !  �ے �ےم�ںاs� ��B/ش 

B ،ا ہ��Mخ Hو�M� �� `ta ں ��ںر اور/� ی;/ع� ہے اور ��( اٹ�� م�ں ا�Bے ہ�
   ہے ۔دی(� ی` ا�ڈ �ے ��م ,ے ہ��رے ا�Mر ��2 ز��3M اور ���ت م;��

 ہ0 رو���� ��/ں ، �/ج/ا�/ں اور رو���� م�ںدہ ! ا�/اب ی���ے وا�ے ز
�/mخ vQ)7ر3/ں �� مc��� wY� `mXم !B م�! 3ے ۔ �!یںت �Mہے یہ ُام� 
/ �پ ا�Bے خ/د �ے ہ�ں �!ے ���� f�B �� �/ں�ہ ج) �پ ��ے وا�� �Aدم�� 

 !X,م�ں Oوان ای!B /� ہ0 �ے ا�;�سa 3ے ۔چڑه�.�ں اچ�ے   
 

۔ہ�ں��ے رو���� ��ے ا��ے �����ت سے ��د��ن ہ   
 

��;�Q� م�ں Mq� ہ م�ں د'� �ے��� �cرگ ایO �ے م�ں مg/رہ ج�ت دے رہ� 
 80۔ ج) ُان �� ��ر� �.� / ی� �ے ,�4 ا��B م�(�B !zچ���ج/ڑے �/ �ے 

ں B! ؤے �B رہ ,�D۔ وہ ���D` ا�Bم�ں,��ہ �cرگ A/ہ! ��Dg` ہ� ا�Bے � پ 
P�8ُاچ�` ُاچ�` �! چ��،�� �ے دو م� ہ ��/�� م�! ”ں ��P� �P �! �ہہ رہ� 

 ��ے �� د'/ت د� ��۔ ) ,ے �ے �! م�ں �� '��دت �B��;�QہQے م��ے 
 ی;/ع �ے ا��B دل م�ں چ�/ڑ� ہے۔ Q��Bے ہX(ے ہ�ں �ے ا/ار �� '��دت �م�ں

 cBی! ,�4 ���� ��� و</ع م�!ےدہ خ/ش ہ/ں۔ ی� �ہH زم�ں ! ی��/ ,/�{ د
"! ہےچ�c �ی ,) ,ے �ہ(!یہ ,ے م�ں چ�cوںہ/�ے وا��    

 �Aم` ہ/�ے �ے �2ے �3ے �ڑه� اور م�ں ُاس �� خ//�� �A��B! ُاس �� 
� ���ے �ے �2ے ,�ٹ4 ,�ل د'� �! رہ� �� م;�Y ِان �ے م�ںج� ہ�ں، ”�ہ�، 

 م;�� �ے م�ں ہ�ں ج�ہ�ں وہ BہQے �7A یہ! ی�اور ِا�ہ/ں �ے ���خ! �! د���
2ے م�4 ,ے ا�(�zر �� [!ف رہ���.� �� اور �;� �� رہ���.� �!�ے �ے �

‘‘! ہ/ رہ�ہےہ�ں�  
 
 
 



 Hہ�Aا �� ��دMدم�ن �م�ںہ0 خ�A ے, M.ا/a یذ!  ہ/ں 3ے ہ�ں داخ` ہ/�ے �ے ̀
:�!یں s !B/ر و خ/ض ایO چ�M م�ں  

  
��م ہ/ چ�D---٭ خMا �ے ,�4 ام�  Gرو���� ج�   

ُام�M، ج8ل �� م�ں �پ �ے ��[� م;��٭    
.� اور �/�Qہ اcaا.� �ے �2ے  رہ���م�ں٭ ز��3M �� ہ! �/رت ��ل  

    خMا روح e�B �ے ,�4 ز��3M ,ے ��!B/ر Qq^۔
  اU</ام� A!ا�H۔��ن ��� اور �ہ�/ں �ے درم�/ں� ���.م;�Y٭  

  مXY/ظ م;(�T`ایO٭  
 

 Mے چ��� ج/ ُان ��/ں �� �!دار دیںت �/ ���ٹ�ے ��ز� خm/��� ام(ایOم
 �!� �Hs �� ج��) �3ے �ڑه��  �Q/م�ں ج/ ا�Bے رو���� ,X! ہ�ں�/ وض

۔ہ�ںA!وع �!ے    
 �ہ ُان �ے ��3ہ ہ�ں,) ,ے BہQے، رو���� ��ے ِاس ��ت ,ے ��3ہ ہ/ے 

 ِاس �2ے ��D(� ہ/ں �ہ ُاس �ے ہ�ں �م�ںاے ��/ ” : ہ�ں 23ے د.�ےم�qف �! 
۔)�یH 12 ��ب B �� 2ہ8 خh ی/��� (‘‘۔��م ,ے �ہ�رے ��3ہ م�qف ہ/.ے   

Oم� ں ��پ �ے ای Oٹ�ے ��ے �/  دای/QہB ے�B4 اqaہ �ڑے 7a! �ے ,�
اچ��O ہ��رے !  ُان �ے ,�4 خ/ش ہ/ام�ں ُان �� �Aدم��� م�ں۔ ی�م��ے د���

 �ہH یہ ���”Qڈر ���) �ے �ہ�، یایO ا ,ے م�ںQڈر �����ن ی ��ڑے ا<!ی)
 '�)دہ ی� رو���� [/ر B! �ہH زچ�c ہے �ہ ا�� خ/�m/رت ہ�ںُ�!� ��ت �

"!دار ہے   
"! �ہ�� �ہH ُ�!� ��ت ہ/� ہےای;��Bل ، "�ہ�،  �ے م�ں   

"�D�� ، ہہ رہ� ہ/ں؟ہ�ں ���� ,� �ہہ رہ� ہ/ں ، م�ں� "   
 ��ں اور ہہ�ں ہ/ے M�Bا، وہ در,H �ہہ رہ� ��۔ ہ0 رو���� [/ر B! م�qور خ�!

ت �/ �� �� �ے �م;�� ی;/ع دو�/ں �ے U.^ ����ے �ے �2ے ���,��ن اور زم
ورت ہ/� ہے۔�fg7 وا�ے ��م �� ض!   

;aل �ے ا�Bے �/ں� hم�ں 5 اور 4 ��ب �� 2 �ے ��م خ H��� �ے ہ��ر, 
�� Hت �� وض����مP! خMا �ے ا�Bے ر�0 �� دو�H ,ے ُاس �ڑ� ” : اور �

‘‘ مH�Y �ے ,�) ,ے ج/ ُاس �ے ہ0 ,ے ��۔  
 �ے ,�4 ز�Mہ م;��ج) <m/روں �ے ,�) ,ے م!دہ ہ� �ے / ہ0 �/ " 

"),ے ���ت م�Q ہے۔ta /� 0` ہ� ( ���   
 یہ �� ی;/ع ���� ہے۔ 'cیc �/ ہ! دل ی;/ع �� ا��B ج�ن �� <!���� م;��
 MAت �ے ,�4 " ج�� ہےی�ا خ/ن ہے ج/ �ہ�رے �2ے �ہ�م�! یہ"  �ہ، �ہا'�8



 دل �� م�!ے ,�ل �� �� اور ج) �!ا م�ں ج) �� �Aم` ہ/ 3م�ں� ذات م�!
�gی!B� O�� ڈQ� ۔ ہ;�(�ل �ے�� خ/ن م/ج/د ہ/�ے ��وج/د ، ج) ���� م�ں ہ/ا 

/وہ ا��! او<�ت  ، �� �t/ں �ے ی�B!ی�g �ے م!��� خ/ن �� ��� ہ/
ے �ے ۔ ی� د�ہ�2ے خ/ن �� '_!� H,ے وا�ے رض���روں ,ے درخ/ا

X�Q/ن �� ج/اب �ایO م;ٹ! ِڈe ِڈ�;� �ے ٹ ,ے م�ں ���� �ے ا,��ہ م�!ے
 BہQے م�ں ج�;ے دی��D ہ�ں�ہ ,ے � �ے دو��رہ ,ے ُان �/ ُا,� �Pم�ں۔ ی�د

��D۔ ُان �� خ/ن دی�� �   3!دش �! رہ� ہے ۔م�ں� ر3/ں م�! �!
 

 ہ�ں �;� <;�A !7a �./� �� 0م` �م�ں ہے ، ِاس �0�Q �� <!���� �ہH م;��
;aے ا� d�ُ/B ے �/ںہے ۔� h13 اور 12 ��ب �� 2 �ے ��م خ Hم�ں �ی��D�  :

 �� ,H�_Q ,ے خ�رج اور و'Mہ ا,!ا.�`  ,ے جMا اورم;�� م�ںاQ3ے زم��ہ "
" خMا ,ے جMا �ے۔م�ں �� اور د�ُام��Mے 'ہMوں ,ے ��وا<v اور ��   

0 ج/ BہQے دور �ے اب "  !Pے خ/ن �ے ,�) م;�� م�ں ی;/ع م;��م� 
  "۔ ہ/ 23ے ہ/�cدیO,ے 

 
q>م/ا vQ)7ے چ�ر م�� B! ج;���� [/ر �mT� !Bن Bہ����ے �� ده��D /ںم

 اج(��ع ,ے �ہ د'�.ایO ۔ ہ�ں ج�Dٹ�ں �Bس دو �Qٹ B!وف م�!ےد� �23 ہے ۔ 
 �)��X� ےQہB0ے ٹ�� Oای �)��! �ہ ی� اa;! �ے م��ے ِاس ��ت �� خ�8ہ د

   رد '�` �!�� ہے ۔��;ےاQ�� �./� !3ہ �ور ��Qہ �!�ے �Pے / م��ے 
 
�ل  اج(�� ع �ے �Mq مہ���/ں �� ا,(��Tہج) �پ د'�."ڈر,� �ے �ہ� �� ، ی�d ا��

 �پ �ے �Bس ہ/ں �3۔ ا3! وہ �� ہے / �پ چ��P� G�8 �! م�ں / ہ�ں�!ے 
ل ہے �ہ وہ م�اق �! رہے �ے۔��ا خم�! " ۔ہ�ں چ�{ ,D(ے ���Bے م�!ے   

 
 م�ں ���D، یہDA!":  �ے ُاس م/ض/ع �/ م�(g! �!�ے �� �/fA �� م�ں

��D/ں ہ�  ُاس �ے �"� جPہ B! م/ت �/ <�/ل �! و۔م�! چ�ہ/ں �3 �ہ �پ ہ�ں�
 �ہ�، م�ں �واز ی��T اور B! دی��D� [!ف م�! �ے ,�4 ای���Mار� ��ں���D/ں

 چ�{ ���Bے م�!ے �ہ �!یں ��م یہا3! وہ ,�م�ے �� ہے ، / �پ �!ف "
"ں �3۔ؤں ������ 3/م�ں �پ �� جPہ " ، ج�.�ں “  

 ہ� ای;� م�ں ہے ، ٹ��O"  �ے ا��B م/<v ,ے د,(�!دار ہ/ے ہ/.ے �ہ�، م�ں
d �ے دو��رہ ,ے م��ے ُاس ��Pہ ,ے � �" ۔ہ�ں �پ �ہہ رہے ج�;ےں �� �!و

   م(�Y` مcاج ہ/� ہ/ں ۔م�ں ُاس �� م/ج/د�3 م�ں "۔دی��D ہ�ں�



a�qم !B ر/] �Dرو���� ��/ں �/ ہ! م� �a�qج�.ے �3 ۔ ��3ہ �� م �د �
ta�� ہQم�qںہ�ں8ت اور �3ے �ڑه�ے �ے درج�ت �� م/)Xہ �a�qور � ہے ۔ م
 ��Yے ایO ہے ۔ ��3 ہ خMا �� [!ف ,ے ہ�ںاور ,��/ں �� رد '�` �/ں ��مہ

 �ے �2ے �!<!ار رہ(� ہ��gہ ہ��gہ اور م�a�q ہ�ں م�qف �! د.ے ج�ے م�ں
  ہے۔

 ہ�ں 7a! مY;/س �م�ں ��م �!� ہ/ں ج� B! ای;ے ��3ہ �!� ہ/ں اور م�ںج) 
 / اور چ�ں,/� م�! م��ے <(` �! رہ� ہ/� ہے ، ج) ��!ا ضم�!�!� ہ/ں 

 e�B خMا م�ں اور ج) ہ�ں� ��3/ں �U ��U !Bے �� ��'w ��(ے م�! ج�ت یہرو
 / ��3ہ م�qف �! م�!ے ج��(� ہ/ں �ہ م�ں�ے ,�م�ے A!م;�ر ہ/� ہ/ں ، 

 ج�مہ Bہ��� ہے ج/ ,M�X اور �ہ وہ م��ے را,(��ز� �� وہ ہ�ں ج�ے د.�ے
ہ��رے �2ے م/ل  B! ا�Bے خ/ن �� <�!���� دے �! ��Q) �ے م;�� ی;/ع
۔خ!یMا   

 �ہ خMا ُان �� ہ�ں ہے �ہ رو���� ��ے ج��(ے یہ خ����H��/m �� دو,!� 
: ا'8ن �!� ہے م�ں �یH 13 ��ب �ے 2 ا�Bے BہQے خh �ے ی/�����پ ہے۔   

" ِاس �2ے ���D ہے �ہ 0 ��پ �/ ج�ن 23ے ہ/۔ہ�ں �ے �م�ں ! اے �ڑ�/"  
 

اے ہ��رے ��پ / ج/ �,��ن B! ہے " ، ی� د'� �!�� ,��Dی/ں ��ں �ے ہی;/ع
 �ٹ�.ے، �پ �/ م�ں۔ ا3! �پ �� ��پ �پ �/ �;(! ) �یH 9 ��ب 6م(�  ("۔۔۔۔

 ں Bڑه �! ,��.ے ، �پ �/ مvQ)7 ��م/ں �ے �2ے اج�زت دے ، رات �/ ���ہ��
,/�ے ,ے BہQے �پ �ے�2ے د'� �!ے ، �پ �/ چ�در �ے ,�4 ڈه���ے ، �پ 

��� مQ(ے ” �ے م��ے �/ چ/مے اور �ہے،  �ٹ��ے �ے �Mq �پم�ں�/ �;(! 
 ا�Bے ��پ �ے [/ر B! ,/چ�� �,�ن ہ/ �3۔ م�ں/ �B! خMا �ے ��رے “  ، ہ�ں
 ۔ �M<;�(� ,ے ، ہ! ہ�ں �ہ(ے �مMیM خ/ش م�ں �پ ُا,ے ا��B ز�HT�T� �3Mدر 

 م�ں A!اب �� ���H ی� ہ/� ہے ۔ ج) � پ �� ��پ �gے ہ�ں�;� �� ��پ اچ�� �
 چ�{ ج�ے ���ے G�QB �ے �ں �پ �� �ہ�ی� �پ �ے ���.� ی�پ �3! �.ے اور �

 دہ د�4 اور ج���ت v�QDل ��ہ/ں ، / خMا �� ��پ �ے [/ر m/ر �!�ے �� خ
 �پ ا��B ز��3M �/ خMا ��پ �ے �/ا�ے �HT�Tدر ! �� ��'w ہ/ ,D(� ہے

   3ے ۔�!یںدہ مDg` مY;/س ی� ,) ,ے زم�ں�!�ے 
 �� رہ���.� �ے �2ے �ے /ں��/ی��ن اور  �ے اور ج/�� �ے �Bدر� ���م�ں

> �� d��� رہ(ے ہ/.ے f�B f�B م�ںدت �� �ہ خMم��A�� Hر م�gور� م
 مg^ ج;ے ایO/ں �� �XA �� ج� ,D(� ہے ۔ X�QD ُان �ے د��/ں اور ��;ے

ے �� ہے �ہ ہ0 ��م A!�� �/ اس ��ت �� ج�.cہ �یہ وہ ہ�ںہ0 ا,(��qل �!ے 
 ��پ �ے B!ورش �ے دوران ا�Bے ��/ں ی��ں  �ہ مہ�ں دی(ے�ے �2ے د'/ت 



��۔ �/.� �G�� G ��� خMمH �� ��م م�ںت ی��� ض!ور;X� Hخ��A�� /, �� �
ت �/ چ�� ی�ے �ے �2ے ُان ےس ض!ور�� ,ے ہ0 �ے ج�.cہ �م�ںت ی�ض!ور

 ��.�` واض� [/ر ��D� !B ہ/ا مQ(� ہے ۔ ہ0 �ے �Bدر� م�ںج� �ے ��رے 
ت �ے 3!د دا.!ہ ���Pے �ہ� ج� �/ م�ں ی�ض!ور ,ے ُان /ں��/ی�����ن اور 
��۔�����پ �ے B/را    
 ۔ ُان �ے ج�.cہ مQq/م �!�ے �ے 3!اف وا�ے ہ�ں دہ v�QDِاس �ے �(�.\ 

اوراق B! �ہH �0 دا.!ے �Pے �ے ۔ ا��! او<�ت ، ��پ �� [!ف ,ے �/.� 
��ہ�ںدا.!ہ ہ� � �P�  ! م/ج/د م�ں��!ے v�QD `��>�� ��T۔ ی ��̂ یہ  gم 

ت B! اa;/س اور ُان �� را�H ی���/ں �� B!ورش �ے ,��/ں �� ُان ض!ور
۔ ہ0 �ے ��م �� ���3 ہ�ں�ے �2ے م!) �� ج�� ہے ج� �/ ���� ��� B/را �

Mے وا��Bا.� �� �ہ و ہ اcaہ اQ�/� �� 4 ی� ی��/3/ں ,�س اور ,;! �ے ,�
 Mورش �ے ,��/ں �ے دوران �!ف چ�!B �� ہ/ں ج/ ُان Hے مmsOای 

 ہے �ہ ا3! ُان م�ں ��پ �/ یہ �Hت �/ ہ� B/را �! ,Dے �ے ۔ �Tی�ض!ور
Mی�ُان �ے وا�) Mی��پ �ے وا�Mے �ے 3!اف م�ں�ے ��رے  ) ی� �ے وا�c.ج� 

/ ُان �� ج�.cہ ج�ت ��� ُان �ے  �وا�ے اوراق �/ ��!�ے �ے �2ے �ہ� ج�
Mے ��پ  3ے ۔ ا3! �پ�!یں ہ� رد'�` �� ا�ہ�ر <!ی) <!ی) �ے ی�وا��Bے ا� 

 یہ ���� �پ �ے ��� �� / ہ�ں را�H ���` �ی��� [!ف ,ے /جہ، اج�زت 
Mے وا��Bہ/ ����3 ہ�ں ,ے ِا,ے ���` �ی�,/چ� ہے �ہ ُا�ہ/ں �ے ��� ا !   

 
� م�!ِاس <;0 �ے dB م�z! وا�ے خ��Mان ,ے Qq^ ر���ے وا�ے �/گ اور 

ت ��ل ���D` ��� ں �!� ہے �ہ ُان �� �/ر��مg^ م�B 4! ِاس ��ت �/ '
!�s� ��/�qے ہ�ںم�Bے �ہ وہ اQہB ہے ، ِاس �2ے ِاس �T�T� 4 خMا �ے ,�

D, `ے مQ3 ے ��پ �ے [/ر�Bے ہ�ں ، ُا��ںا�!� `��� �XA ے د�4 ,ے�B�
ت ر���ے �ے�2ے ، ُان �/3/ں ی� م��z� H!م�ں�ے �2ے اور خMا �ے ��رے 

 م�ں�ے ,X!  ���ل �� ض!ورت ہ/ �3 ج/ ُاس دی�Dہ�ے خ�ص ج��ے اور 
۔ زخ�� ��/ں Uزم� ہ�ںُاس �ے B!ورش �ے ,��/ں �ے ��A Mqم` ہ/ے 

 H�, رہ���.� ہ/�� چ�ہےے �ہ وہ ��.�` �ے م�ں[/ر ِاس �T�T� ا �ے دلMخ 
D, ۔�ں�/ ج���   

�ے ۔ در ہ�ں ���� �/.� �ہH اچ�ے �7A �م�!ے HT�T� م�ں ، ج) ا��� Hہ� 
 !� �g�ُ ُا�ہ/ں �ے خ/د / ���� ۔ ج) ���� ��� وہ �gے �� چ�/ٹ� ہ�  ��

 Hم�ں��� / �� �� dBم�ں اور ُاس �ہ�م�! �3! وا �ے �ں� G�QB چ�{ ���ے 
 � ہ/.�ں ہ� �ڑ� �o!ت �ے B/را �2ے �ی�/ں �ے ��Aر ض!ور��وہ  ! ��ںج�



v�QDدہ ی�۔ ُاس �� ,cا اور �0z وض�h '�م [/ر B! م� م/ج� ، �ہH ز��ں 
�s!دہ اور  ���۔ م��ز ہ/   

 ۔ ُا�ہ/ں �ے ا�Bے خ��Mان �� B!ورش �� �ے ��ں� م�ں �ہH اچ�� وا�Mہ م�!
 ج��(� ہ/ں ُان �ے �خ!� م�ں۔ جہ�ں O ی��� �ے ,����B /��> 4ض��_B �P! ��م

 H�Yا �� مM۔ ُا�ہ/ں �ے خ�� ^Qqد�/ں O ُان �� خMا �ے ,�4 �ہM��A Hار 
/ں dX�QD �ے ُان �� ِان �/ ��Bے �ے �2ے �ڑ� MAت �ے ,�4 جMوجہM �� ج

 ُان �� �Hs/Q ہ�ں �� �ہ خMا ُا�ی��T ہ�ں�/ �!داHA �!�ے �� [�<H د� ۔ ُا�
 ,P!ےٹ �/�A �� وجہ ,ے ��!و.ڈ�ے ,![�ن �ے م!ض �ے ,�4 م�ں

 ِاس ��ت B! <�.` �!�� چ�ہ� �ہ ا3! �^ ,� ��ت ہ�ں �ے ُا�م�ں,cادے رہ� ��۔ 
�ےرو.ڈ �ے ,![�ن �� �; /� ��� [/ر ,P!ےٹ �/�A �ے �� ج�.ے 

� ^Qq �./� 4̀ !  ہےہ�ں,� .�> !B ڑا ، وہ ِاس ��تB ق �ہ!a �./� ِاس ,ے
   ,cا دے رہ� ��۔ہ�ں �ہ خMا ُا���ں

� ج) ُا,� [!ح ,ے د�4 �/ م;�Y ہے �ہ ��م ی��Tم��ے ِاس ��ت �� 
/ وہ خMا �ے ر�0 اور ��� ُاس �ے ج�;ے ہ�ں�!داHA �!رہے ہ/ے  �� 

H��X� ے �� خم�ں �ے ��رے ���D۔ ہ�ںUت �ے ,�4 جMوجہM �! رہے ہ/
 م8Dgت ُاس ���M ��پ �� [!ف ,ے MAت DBڑ �23 یہ ج��(� ہ/ں �ہ یہ م�ں
��ں 4� رہ� ��۔ ُان �ے f�B ج/ ا��! او<�ت ُا�Dے ,�4 �ے رخ� �ے ,�� 

 ج���ت ,ے م�ں خMا�ے ��رے �2��T�Tے ا�Bے ���M ��پ �ے ج���ت �/ ا�Bے 
  ا�G �!�� ا�(ہ�.� مDg` م!�Qہ ��۔

 �� �>/�`�����` �� ��ٹے مm!ف م�ں ��ب 15 �ے ا� �T�T� /� ا �ے دلMخ 
� ہے جd �ے م�ں �ے ��رے ��ٹے ضM� ایO ��ں ہی;/عں �!� ہے ۔ ��'�)� 

 اور ی�، خ��Mان �/ چ�/ڑ د���ا�Bے ��پ �� دل /ڑا، ا��B ورbہ و<H ,ے BہQے 
۔ وہ �!� [!ح ,ے ����م ہ/ا۔ ��ه/�ڈ�ے �ے �2ے چ8 3 اH�;> ��B ڈم�ں ��د�

 ��Bاv�QD ُاس �� �� پ �AیM �ہ ��� Qm�aہ ُاس �ے �3! واdB ج��ے �� م�ں 
HمMہ� <�/ل �! �ے ۔  ُا,ے خ !B ہے �ہ ُاس �� ��پ ی/ں�3ر �ے [/ر � ہ/

 �P۔ ج) ُاس �� ��پ ُاس �� م�ں���� ��ڑا ُاس �� واB;� �� ا�(�zر �! رہ� 
 �ے ا��B ز��3M ��ٹے��Tل �!�ے �ے �2ے ُاس �� [!ف ����3 / مm!ف ا,(

 ُاس �ے ُاس �ے ��پ �� [!ف ,ے!  �B.� چ�c ا�c�P ��!ت�� ,) ,ے 
M�;B�� ،Hم8م ،Hہ��Tی�2ے  ، �3M� ، Mے ی��Bے م�ض� �ے رہ� ��ٹے ا� 

�ے ۔ ہ�ں DA!B/ہ ,/اUت اور �/.� ��� ,H7 ا��X ظ �م�ں,ہ� �ے ��رے  
 �ہ� �مMیM واdB خ/ش م�ں اور �Aدم��� �ے ,�H�� !�3 4ے مH�Y ، <�/ُاس �

۔) ��ب24 � 20 ��ب �15/<� (اور د'/ت A!وع ہ/ �23    
 



 �ے ��Hر، <�/�� ا�Bے خMا.� ��Bں �� �� پ وہ ذات ہے ج/ ہ��ٹےُاس �3!اہ 
� ہے ج) ہ0 ضM� ��ے ُاس �� [!ف DA;(ہ ، ی( ڈال دم�ں ��!ت ��ں,�4 ہ

0�Q�ے  اور � dB4 وا   ۔ہ�ں/�ہ �ے دل �ے ,�
ج) �دم اور �/ا خMا �ے �Bس ,ے دور چQے 23ے ، / ,�ر� �;` ا�;��� ��3ہ 

 ہے ۔ ِاس ,ے م!اد ہ�ں��/دہ ہ/ �23 ۔ ��3ہ ,ے م!اد م�Y �!ے ��م �!�� �
B ے ج� �� ہے ج/ ہ0 ,ےQا ,ے دور چMُاس خ�� �ہے اور ج/ ہ��ر �ر �!

3Mہ ���� چ�ہ(��/ںز�m� ��  ُا�ہ/ں �ے ، Mq� ہے ۔ �دم اور �/ا �ے ��3ہ �!�ے 
۔��� چ���م�ںخMاو�z� �� M!وں ,ے ���ے �ے �2ے ا�Bے �پ �/ ��غ    

 
 خMا �ے �واز �ے رج�Yن م�ںت ی� �13 � 9 ��ب �� f.3 �� �(�ب �ے M�Bا

 �پ ِان ��� ی� ہ�ں �پ م�Y ��.�` �ے ا��Xظ Bڑه(ے ���۔ ,��ں�/ s/ر ,ے 
؟ہ�ںرہےج�ن s ��� !B/ر و خ/ض �!ے ا��Xظ �ے رج�Yن او   

 
/ �ہ�ں ہے۔") خMا و�M خMا �ے �دم �/ �DBرا اور ُاس ,ے �ہ� �ہ ،  "  

 ���P م�ں ��/�Dہ ڈرا م�ں �واز,�� اور �!� م�ں �ے ��غ م�ں"ُاس �ے �ہ� ، 
"۔ی� �ے ا�Bے �پ �/ چ���م�ں��اور    

��ے �d �ے �(�" ُاس �ے �ہ�، / �ے ُاس درخH �� ��� �ہ / ���P ہے؟ ی� 
��� `�Bی� H��� �� d0 دم�ں جD� /� 4��� �ہ ُا,ے �ہ ����� ؟۔ی� �ے  "   

 ہے ُاس �ے م��ے ��� ,�4 م�!ے جd '/رت �/ / �ے "�د م �ے �ہ��ہ، 
"۔ی� �ے ���م�ں اور ی�ُاس درخ�B �� H` د  

   "؟��� ��� یہ / �ے '') خMاو�M خMا �ے '/رت ,ے �ہ��ہ، 
"۔ی� �ے ���م�ں / ی�,��{ �ے م�4 �/ �ہ�D" ہ� �ہ، '/رت �ے �  

 
؟ ہ�ں �/ مY;/س �!ے م�ی/,� �H��X اور Da! اور م�ں �پ خMا �� �واز ���

��A8ہ، ُان �� ��a!م��� �ے �2ے ��ے وا�� M' e�� (tsا�qA /� H/ر م/ج/ 
/ا  ؟ �دم اور �ہ�ں ,�(ے ��� ۔ �پ ,��ں ُا! �! م�ں ِاس �/ 3ہ!ا.� ���Dد ہے ۔ 

 �ہ خMا ��پ �ہ �!ف ِاس BہQے ج/ڑے ہ�ں�ے ُاس �� دل /ڑ ا ��۔ �پ ج��(ے 
Mہ ���� �DQہ وہ ا�Bے �پ B! ��� ر�� 3ہ!ے ر�\ �� ا�ہ�ر �! رہم�ں�ے ��رے 

 ,/چ ���۔ ) خMا  )دی��Dں �/ �یH 1 ��ب �� f.6 �� �(�ب �ے M�Bا(��۔ 
 ہ�ںاب �پ ج��(ے “ ں ہے؟/ �ہ�”:  ,/ال B/چ���g�)X یہرہ� �� ج) ُاس �ے 

�� ٹ/ٹے ہ/.ے د�/ں �ے ��وہ ! �ہ خMا ���D` ج��(� �� �ہ �دم �ہ�ں چ��� ہ/ا 
���D ا�Bے Da! �/ د��� رہ� ��۔ ہ0 ,) �ے ُاس �� دل /ڑ ا ہے ، م�ں��رے   

!ر �!� ہے�� ��Bں وہ �B! ��� ہ  



 
DBڑ� �23  م�ںز����ر�  ) م�ں ��ب 8 �ے ا���` �� ی/���( �/ ی;/عج) ہ0 

 وہ�ں B! ��� یہ� د�� رویہ/ ہ0  ہ�ں دی�D(ے'/رت �ے �Bس ج�Dے ہ/.ے 
4 ,�4 ہ�ں دی�D(ے۔ وہ ُاس ��3ہ B! ُاس �ے ,�4 ,!زد ہ/ا �� اور ِاس �ے ,�

�� ) ج�ہ/ں �ے ُا,ے ,�P;�ر �!�ے �ے �2ے B(�! ُاٹ��.ے �ے  (a!ی;/ںُان 
 ���ے�!داA(ہ �� ۔ وہ  �ے ��3ہ دو�/ں �� وجہ ,ے دل یہ,H7 د�� �ے رو

���/ں �م�ںمٹ�  �D۔ وہ ُاس �ے خ;(ہ !  ج���وہ جPہ جہ�ں B! وہ م/ج/د 
��� ہ/ا۔ وہ ُاس  �� وجہ ,ے ذا� [/ر B! ُدم�ی/,�����، خ8، �ہ�.� اور 

���P� 0D� !B 4ے و”:  ڈر ,ے م�7[) ہ/� ہے ��!ی�ے دل �� 3ہ!ے ا 
�D� !B 4م�ںے �/گ �ہ�ں 23ے ؟ ��۔ہ�ں0 � ��� �P�  “ ہ�ں م!اد �یہِاس ,ے 

Qq^ ہے ۔ �!ف ُاس �ے ُا,ے مٹ�  U م�ںہے �ہ وہ ُاس �� �!دار ,ے 
م�Qے �ے �Mq ، اور ���m7/ص ُاس �� ض!ورت �ے و<H ُا,ے م�Qے �ے 

�ں خMا �� دل ُان یہ“ ج� اور �B! ,ے ��3ہ �ہ �!��۔”�Mq، ُاس �ے ُا,ے �ہ�، 
!� HمMا �/3/ں �� خ;(ہ ���� �� خMہے ج�ہ/ں �ے خ �ے ہ/.ے ��ہ! ہ/

 ُاس �ے ہ��ر� ہ� �ہ(!� �ے �2ے ہ�ں �� ��a!م��� �� ہے ج����ے ُان </ا�
 (   ہے ۔���م!

 �ے ,�.!ن �ے �� �� Qq^ د�خH��/m م�X!د مcیM ایOرو���� ��/ں �� 
H�3 ر ���` �!�� ہے ۔/�' !B ���/ی Hے ی/��� ر,/ل ِاس �ے وض��� 

� �1  ��ب �B5ہQے خh �ے  5 Hہےم�ں �ی �جd �� یہ ای��ن ہے �ہ ":  �!
H�Yے م, Mا ہ/ا ہے اور ج/ �/.� وا�M�B ا ,ےMی;/ع ہ� م;�� ہے وہ خ 

" ۔ر��(� ہے وہ ُا,�D اوUد ,ے ��� مH�Y ر��(� ہے  
ے  !� `�' !B ں/�D� ر��(ے اور ُاس �ے H�Yا ,ے مMہ�ںج) ہ0 خ / 

" ۔ہ�ں�Mوں ,ے ��� مH�Y ر��(ے ِاس ,ے مQq/م ہ/ج�� ہے �ہ خMا �ے a!ز
 اور ُاس �!یں ہے �ہ ہ0 ُاس �ے ��D/ں B! '�` یہور خMا �� مH�Y ا"

� ہے �� ہ/ا ہے وہ د�M�Bاج/ �/.� خMا ,ے  " ۔ہ�ں�H7, 0D ��ے� (��s !B 
" ہے۔ای��ن مQo/ب ہ/.� ہے ہ��را ��اور وہ �Qsہ جd ,ے د�  

 ہے ای��ن یہ� �ے جd ��  �� مQo/ب �!�ے واU �/ن ہے ,/ا ُاس ��7Aد�" 
‘‘ ہے؟۔��ٹ� خMا �� ی;/ع�ہ   

 
 اور ِاس B! �� ِاس زم"��د�" �� [!ف ,ے ا,(��qل �� �23 ا�_8ح ی/���

 ُاس �!ا.� ، ��3ہ اور "��د�" �!� ہے ۔ ا�_8ح ہ�ںن ���م/ج/د �/3/ں �/ �
ن �!� ہے ج/ �/3/ں �� �3!اہ �! �ے �� ��zم �/ ��A_���ده/�ے �ے ُاس 

ے دور �ے ج�� ہے ۔خMا ,   



 م/ج/د �;� �ہ �;� �fD�g اور د��gD ,ے ��!د م�ں ��� ِاس د�م;�Yہ! 
 �� "��د�" �ہ ہ�ں�زم� ہ/ رہ� ہ/� ہے ۔ �ہ0 رو���� ��ے ِاس ��ت �/ ,���(ے 

 �� یH ۔ اب ُان �ے دل ا�Mہ�ں جB d! وہ چ��Q چ�ہ(ے ہ�ںرا,(ہ وہ را,(ہ �
۔ہ�ںدہ م�.` ی�[!ف ز   

̀ ی، �/ہے �� دم�ں/�!ا.� ی�  اور ج/�م�ں D��� ار �ے 3!ا.ے ج��ے �ے/
� �! رہے �ے ۔ ہ0 � �Qم�ں 3!وہ ایO �ے /ں��/ی��B ،Mqدر� �����ن اور 

ے �2ے �ہ� �ہ اس �ٹ/ارے ��  �Bدر� ِاس ��ت �� وض��H �!�ے �ای�Oے 
 �.� ہے ۔ ٹ/ٹے ����Q ی ,ے �ڑ� �Mم�ں ��Q;��/ار 3!ا.ے ج��ے �Mq یِاس د

دہ ذمہ ی�� اب ا�ے زم;�Y" �ہ، ���ل �� �ے ,�4 ُاس �ے ا�ہ�ر خہ/.ے دل
"دہ ہے۔ی� ۔ اب �fD�g �ہH زہ�ں ہ�ںدار �   

 Mq� 4 ہیہ��4 د�/ں �ے/ہ م�ںں ؤ ا�Bے ���3ں �Bدر� �ڑ� خ/�A �ے ,�
q ج/ ُاس �ے ُاس �� ج��'H �ے ا�Bے ��ا� ,�م�ن د����ے �ے �2ے �ے ��3!

 ��م م�ں ��۔ دو ہX(/ں ��� �ے �2ے ا��ٹ� ��!3q! ج� �3! �� ��2 '��رت �� 
�� Uوع ہ/�ے وا!Aے ��4 د, �Pوہ�ں ,ے روا� �ہ�، 3!ج� م�ں! ی۔ ہ��ر 

�3! �� '��رت �� ��م رو��ے ,ے ا��Dر �!�ے �� وجہ ,ے ُا,ے م�ر م�ر 
 �ہH م�Dر اور �!� جPہ ہے ۔ رو���� ��ے ِاس ��۔ د��� 3ی��! مQX/ج �! د

gDد� ��Bہ ده/�ہ ز�� �/ م�ں۔ وہ ِاس ہ�ں� �/ ��/ رہے �ے �2ے ا�Dرہے دی 
۔ہ�ں   

 
۔ہ�ںرو���� ��ے �����# ہ��ے !� /.��ت !� ا,ہ�ر !� س�*ے    

 
 �� ا�ہ�ر �! یہ / د�fD [/ر B! ا�(ہ�.� ���� روم�ں ��Yے ای�O/ج/ان ��ے 

 ����Pہ [/ر B! م�ں ، اور اQ3ے ہ� ��Yے وہ اض_!ا�� ہ�ںرہے ہ/ ,D(ے 
 ہHs/Q� 0 �� '8م�ت �� م�gہMہ م�ں۔ ���� �ے م!�Qے ہ�ں�D,� !z(ے ������ 

4 ,�4 ������ ہ/�ے �� '8م�ت �� ��� م�gہMہ ہ�ں�! ,D(ے  اور ِاس �ے ,�
۔ہ�ں�! ,D(ے    

 !B اور خ/ران �ے �2ے دو,!وں H��X� ��Bم رو���� ��ے ا ����A8ہ 
�2ے مMد ��  خ/ار ��/ ں �/ اcaا.f �ے �A!۔ ��م ہ�ںم�mY! ہ/ے 

�ے ,�م�ے )a!ج(ٹ! یX!ی�!ی۔ �/.� ��� �7A ��ے �/ رےض!ورت ہ/� ہ
` م!غ �� �ج) �پ �/ ��/P� eے / روٹ� اور a" �ہے �3، ہ�ں �یہر�4 �! 

���HA/3 ا�Mر Bڑ ا ہ/ا ہے۔ خ/د ,ے ��� � HA/3 ��)م�ںے ِاس � چ�ہہ�ں�۔ ج 
 ہ�ل ��!ے �ے ی�ڑ���۔ ��cا��B م!ض� ,ے ا,(��qل �! ��/�ی�۔ م���,ے ��ٹ �



ں مڑ �! دو,!ے دروازے B! ہے ۔ ا�Bے �3!�� ذمہ دار� خ/د � ، ��.���ے
"۔ؤُاٹ��   

 f.اcaرگ �� ������ ��/ں �� اc� م�ںرو���� �ڑ� �د �!�ے �� ذمہ دارMم 
0 " : د دہ��� �!ا.� �ہی�ں �/ ِاس ��ت �� ؤہے ۔ B_!س �ے اd;a �ے رہ���

 �ے د��/ں �� 3/اہ اور م;�� �cرگ اور  ُان �� [!حم�ں ہ�ں ج/ �cرگ م�ں
� ہ/ں۔�HY�m یہ ��� ہ/ �! ُان �/ یA O!م�ں��ہ! ہ/�ے وا�ے ج8ل !� " 

 0 ہے ۔ Uچ�ر � ,ے �Pہ���� م�ں�ہ خMا �ے ُاس Q3ہ �� Q3ہ ���� �!و ج/ 
� �ے �2ے X� c.ے اور ��ج�, �A/خ ^aا �� م!ض� �ے م/اMہ خDQ� ہ �!و�

  )�یH 2 او ر 1 ��ب B5ہB 8_!س ("  �DQہ د�� A/ق ,ے۔ہ�ں�
 

 !X, د �!�ے �ے �2ے اچ�� [!ح ,ے م�ںرو���� ��ے ِاسMدو,!وں �� م 
� �Q;ے ہ�ںم ۔ مMد���` �!�ے �ے �2ے ُان �� ض!ورت ِاس ��ت �� ہ�ں ہ/

 �ہ ا��ی� ,ے �ڑے !م�ں ��Q;��� م;�Y مMد �!� ہے �ہ م�ںوض��H �!�ے 
ہے ج/ �3ے �ڑه�ے �ے '�` ,ے ا��Dر  �/ںMار �ای��� وہ ایO ,ے م�ںج�ت 

4 ,�4 ُان ��/ں �ے ای����!� ہے ۔ م�ہ! Mار خ/د �ے �2ے اور ِاس �ے ,�
ہ ُا�ہ/ں �ے �g� D![�!یں ج� �� وہ M.�A مMد ہ�ں�2ے ��� 0z' !B ہ/ے 

   ہ/۔��� Qm�aہ�Hs/Q �� [!ف �ڑه�ے �� 
0�Qqر  او'M�.�Tد �� ��.�` �ے ��خH��/m اور ایOرو���� ��/ں ��  /� 

 ہ�ںا�Bے دل اور ذہ�/ں B! م�z/ط �!�ے �� جMوجہM ہے ۔ d�ُ/B ر,/ل �ہ(ے 
 م�ں اور ُاس �� Bہ��ن ای��ن �ے ��ٹےج) O ہ0 ,) ,ے ,) خMا �ے "�ہ 

Oں اور ��م` ا�;�ن �ہ ج�.�ں �ہ ہ/ای��� ��qازہ م;�� یMے ا�� M> رے/B ے� 
P!� ی �� ��ز�/ں اور �دمہ�ں� �ہ ہ0 �3ے �/ ��ے �ہ ر" "۔ج�.�ںO �ہ Bہ�� 

اور م�Dر� �ے ,�) ,ے ُان �ے �3!اہ �!�ے وا�ے م�m/�/ں �� [!ف ہ! 
O0 ای�Qq"ں۔یم/ج/ں �� [!ح اچ�Q(ے �ہ(ے �ہ �B! �ے ج�/�ے ,ے    

);a14 اور 13 ��ب 4 �/ںا H۔)�ی   
 

0�(ً� رو���� ��ے �ڑ� �,��� �ے ,�4 ج�/ٹ� ��(�Qq �� �Mو�H �3!اہ ہ/ 
��ل �ے [/ر B! ، �/.� م�رم� م�g!� �;� �3! �ے دروازے ۔ مہ�ںج�ے 

� ہے اور ��4 � O� ��ے �ے �2ے م;�Yم(/<� �s! �ہ(� ہے ج/ �;� ای;�
��.�` �� ��ت مQq/م ہ/� ہے۔ وہ چ�/ٹ� رو���� ��ہ ج/ خMا �ے �8م �ے 

 ج��(� ہے ، وہ ِاس ��ت �/ ,�(� ہے ، ,���(� ہے اور ہ�ں�ہH اچ�� [!ح �
 �dB ی;/ع ج��(� �� �ہ �دم اور ہ�ں �م�ں”_��^ رد '�` �!� ہے ، ِاس �ے م

�ے م�ں �.��� ! “ !�Bں���   �ہ ج�ل ��4 چ�D ہے ۔,�



 
, O�ہ A/� e�B(ہ ج�ت �/ روز م!ہ  ہ�ں4 رہے ہ/ے �Dرو���� ��ے ا��� 

 �3M3/ ��;ے م�ں�� ز�U ے �/ں ج�.ے۔ '�!ا����� hب �� 5 �ے ��م خ�� 
ے ہ/.ے �/ را,(��ز� �ے �( دوده D�/��Bہ": ے م_��^ ��یH 14 اور 13

�!�ہ �اور ,�s H7ا B/ر� '�! "  ہ/� ِاس �2ے �ہ وہ ��ہ ہے۔ہ�ں�8م �� 
  م�ں و �O� Mوا�/ں �ے �2ے ہ/� ہے ج� �ے �/اس ��م �!ے �!ے �

"۔ہ�ں ہ/ 23ے �cز �!�ے �ے �2ے ��ام(  
��Qq ایO م�Y چ�M م�ں ��.�` �ے ,�4 ��!د �زم� ہ/�ے  M.�T' ت اور�

,D� 4�� Hہ� dD' ے �ے��Mیc4 م U.^ [/ر �A !Bم` ہ/� ہے ۔ ِاس �ے ,�
�ز �!�ے �� �( خMا �ے �8م ���H�D اور امم�ںU.^ [/ر B! ��!د�زم� ہ/�ے 

��>H�Qہے ۔ �   �ے ,�4 ا[8ق �!�� �Aم` ہ/
م��ل �ے [/ر B!، ��/ں �ے �2ے [8ق �� ��.�` B! م�mY! وج/ہ�ت ,ے 

� ^Qq)ا �� م!ض� �� ج���ے اور ی�مMہے۔ وہ خ �ت �� ا[8ق �!�� مDg` ہ/
�ت �/ ,����ے اور ُان �� ��Qqو� �!�ے ,ے م(�B �� `�.�� ^Qq!ِاس �� 

ے !� MوجہMہ�ںا[8ق �!�ے �ے �2ے ج ̂ Qq)ہ ج�ت ,ے مb�bا �ے اM۔ وہ خ
� ت �ے ا[8ق fD�g� !B �ی�ے اور ��Mو�;H �!�ے �� ��.�` �� ہMای�د

۔ وہ ��.�` �� ,��.� �ے �!'dD ا��! او<�ت ا��B ذا� 'M.�T ہ�ں�DAر ہ/ے 
ن، ���ے درم“ اچ��.� اور �!ا.�”۔ وہ ہ�ںن ہ/ے ی�gدہ B!ی� زم�ں�ے ��رے 

�ز �!�ے، �a �2_!ت �( �� ام�A_�نن، روح اور ��,��.� اور ج�/ٹ �ے درم
�ز �(ن ام�� درم �ےچ�c ِاس ی�ن، ���� خ/اہ�gت اور B!ا�� �� ہ/س �ے درم

ے وا�� ی�ہے اور د�4 د��� �ہ ��م` ہ�ں�!ے ہ/.ے ��DA �� fD�gر ہ/ے 
   ہے ۔�����ت 

 
 ج� ُان !ے 56ے ہ�ں ہ��ے ��ں رج%���ت !� !34�2 ای	ےرو���� ��ے 

۔ہ�ں ر!�وٹ ڈال س�*ے ��ں�ڑه�ے !� راہ    
 

  ج� �� ا3! در,(�P �ہہ�ں رج���Yت �B.ے ج�ے ای;ے م�ںرو���� ��/ں 
۔ م��ل �ے ہ�ں ��ٹ ,D(ے یں�� ج�.ے ، / وہ م;(�T` �� اcaا.f �� جڑ

 ۔ خ/ف ہ�ں مXY/ظ مY;/س �!ے �s![/ر B! ، رو���� ��ے خ/caدہ اور 
 �a���� !B م [/ر�' �XY۔ہ�ں �� '8م�ت ہ/ے ای��ناور 'Mم    

��۔ 3�A!د ی�a/] !B Mن �ہMA Hج��` �� �Q3` م�ں ��ب 14 �ے ا���`م(� ��  
 ہ/ا ی� ,/���Bے م�ں �g(� ی;/عدہ ڈر 23ے �ے ج) �ہ ی� ,ے �ہH زخ/ف

 ہے �ہ ہ�ں Da! �ہ�ں ����” اور ُاس چ8 �! �ہ�، ی� �/ ُاٹ��ی;/ع��۔ ُا�ہ/ں �ے 



 اور ہ/ا اور �ہ!وں �ہ ی� ��ڑا ہ/ا ، ا��B ہ�4 اوB! ُاٹ��ی;/ع“  !ہ�ںہ0 ڈوب رہے 
 �ے ی;/ع۔ �B! �� ہ/ 3ٹ��O ,) ��4 ی�O یD۔ ج�.�ں �ہ خ�م/ش ہ/ ی��0D د
؟��� �/ںاے �0 ا'(�Tد / �ے OA �”�ہ�،  “  

! ہ�ںل ہے �ہ ���ا خم�!!  وہ ُان �� ,!ز�f �! رہ� ����� ۔ ,��ںs/ر ,ے 
��د ی '�!ا�� ��X ا�� �ایO �ے ی;/ع��� ��qد” ، ی�T)'یہ۔ “�0 ا OایB �� �!�� ر

 ،���ے �ے �2ے �/.� ن �!�� �ہ ُاس �ے ُان �� ���H �/ �ج�;ےا�_8ح 
  '!�a ��م ر��� ہے ۔

�� �� '8م�ت �/ ی�g خ/ف اور B!م�ںہ0 ا�Bے ��/ں �/ ُان �� �0 ا'(�Tد� 
 �� م�z/[� ای��ن �ہ وہ ہ�ں۔ ہ0 ُان �� مMد �!ے ہ�ں ہ�ں �! ڈا�ٹ(ے �دی�Dہ

۔ج�.�ں �ڑه(ے م�ں   
� یD دہ م�ںم��ے ڈر ہے �ہ ا3! ” �ہ(ے ,�� ہے �ہ، ی/ں �پ �ے �;� �/ ���

 ہ/ں ہ�ںت B/ر� �ی�� ض!ورم�!دے دوں �3 /��<� ��� ہ/.� ر<0 ,ے 
۔ہ�ں وا�ے رو���� ��ے �� ہ/� "�0 ا'(�Tد�",/چ�ں;� ی ا"�ں؟3   

 �ے ا��B م�ںم��ے ڈر ہے �ہ ا3! ” �ہ(ے ,�� ہے �ہ، یہ �پ �ے �;� �/ ���
 / ہ� خMمH �� ��م �!ے م�ں` ی �!ازم�ں,�ر� ز��3M خMا �/ ,/�{ د� 

۔,��ں خ/ف �ے '�s /� !m/ر ,ے م�ںن ��ِاس �“ ں �3؟ؤ م! ج��!ے   
 �� م��د� ا���` م�ںا3! ” �ہ(ے ہ/.ے ,�� ہے �ہ ، ی/ں �پ �ے �;� �/ ���

� ہ/ں ، / �/گ م��ے رد �! ی;/ع م�ں ا3! ی��!وں �3 !� M�Q� ے �2ے �واز� 
 ��� �ہ وہ ہ�ںرو���� ��ے �/3/ں اور ِاس ��ت ,ے خ/caدہ ہ/ے “ ! 3ےدیں

4 ,�4 �ہH ,� دو,!� ای��نم�z/ط :  3ے ,/چ�ں ِاس خ/ف اور ِاس �ے ,�
� ہے۔� (��s !B ں ,ے خ/ف/��  

 10 ��ب �� 9 ل �� �(�ب �ے ام�� "خMاو�M �� خ/ف �A �� H�D!وع ہے" 
Hے ی/��� �/ �ی� hے خQہB 18 ��ب �� 4 �ے Hے �ی� �.��, `b��)م �� 

/ازن  4 ہ/� �DQہ ��م` مH�Y ہ�ں خ/ف �م�ں مH�Y": ے� ہ/�� چ�ہم�ں,�
 خ/ف ,ے '�اب ہ/� ہے اور �/.� خ/ف ��/�Dہ� ہے ی(خ/ف �/ دور �! د
 H�Yم Uہ/ا۔ہ�ں ��م` �م�ں�!�ے وا "   

 ہے ج;ے �3ے �ڑه�ے �ے �2ے رو���� چ�c ایO وہ "خMاو�M �� خ/ف"
 �� خ/اہ ��4 ��� م_Q) "خMاو�M �ے خ/ف"��/ں �� ���` �!�� Uزم ہے ۔ 

یTہ  د�fD [!ایO ز�c3 �3Mار�ے �� یہ ہے �ہ ہ�ں �/.� OA �م�ں/ ، ِاس ہ
Q, ہےم�ں��ن ام�� ل �� �(�ب �ہے ۔ �: ِاس ��ت �� ا'8ن �!   

  )�یH 10 ��ب 9 ("خMاو�M �� خ/ف �A �� H�D!وع ہے"
  )�یH 27 ��ب 9(“خMا و�M �� خ/ف '�! �� دراز� �g7(� ہے”



 اور ُاس �ے a!ز�Mوں �/ ��B ہ �� جPہ  ہےُام�M </� م�ںخMاو�M �ے خ/ف ”
۔)�یH 26 ��ب 14(“ مQ(� ہے  

"�� Mاو�Mس ,خ!! ہ/ �3 اور �M� ,ے � خ/ف ز�f7� �3M ہے اور خMا 
۔)�یH 23 ��ب 19(“ مXY/ظ رہے �3   

ت �� چ�gہ ہے ج/ م/ت �ے M��Bو ں ,ے چ�ٹ�Dرے �� ��خMاو�M �� خ/ف �"
  ۔)�یH ��27ب  w'�� )"14 ہے۔
خMاو�M ” �ہ ہ�ں�ے B !Bہ��ے � / ہ0 ِاس �(ہ�ںے ��(ج�.cہ /ت �ی��ج) ہ0 ِان 

� اور�Aدم��� �� [!زز��3M ہے ۔ “ �� خ/فX�” ے خ/ف� Mاو�Mرہ�� م�ں“ خ 
   ہے ۔ی^ [!ی� M��Aار !ایOز�c3 �3Mار�ے �� 
 م�ںں �!� ہے �ہ وہ �/گ ج/ e�B خMا �� م/ج/دe�B/'�� �3 �8م ِاس ��ت �

�!�ہ �!ے  وہ B;(ہ�ں� ج�ے  ، ہ�ں� �ے خ/ف �ے Y�� e�� (tsے �� 
 6 �� �(� ب �ے ی;��qہجd �ے �Mq ج8ل اور را�H �� ا�;�س ہ/� ہے۔ 

` �ے اوD� !B ہم�ں �ڑ� �M�Q� اور ج�ہ ج8ل �ں ج) خM ا �ے ا�Bے 2م�ں��ب 
/ ی�د��� !��o�B Oے �3ٹ�/ں �ے �` ج��Bہ۔ ��� ا��q;ہ، یہ �� ج/اب ی� �� 

� 1 ��ب 6 ی;��qہ(“  ہے��� دی��D �ے خMا �/ م�ںa;/س، م�B 4! ا” 5 H۔ )�ی
 �ہ ہ/.� ، ��m) ُا,ے م/ت ���Dُاس �ے ُاس ��Yے م!�ے �� خ/اہf �� ۔ 

 /P)X3 vQD   مog/ل ہ/ 23ے ۔م�ں�DQہ وہ اور خMا ا�(ہ�.� �ے 
 

O�23 اور ُا�ای G� چ/ٹ !B !�� �� !ل م�,ٹ/D, ہ�ں !Bے ج;0 �ے او�Bا 
 ���ے� �� � ُان �� <�یہ 8B !B,ٹO �� ,���ہ Bہ��� Bڑا ��۔ وا�ے �mے

qم ��B۔ ا�� !B واض� [/ر���> ��Bے روز ، اQہB ت �ےMے� �ے �ہ م��� 
! `Dgل �ے م/D, /� ہ�ے ہ/.ے ، ُانB 23ے ۔د.�ے ��ے ,/�{ ی�,���ہ   

 ج�ے داخ` ہ/�!، ُا�ہ/ں م�ں ,ے ُاس A!ار� ��!ہ ج��'H [!یTےB!ا'(��د 
O ��/ل د� اور ا�Bے �پ �/ ا�Bے ��م �ے  M� �Dم� �م�ں��ڑ�� �خ! 

 ایO ج�/�ے �ے ُان �� ٹ�.� �/ �c ایO ۔ ج) ہ/ا �ے ���مm!وف �! 
 اور ا��B ٹ�.� �/ ی��Q! ُاٹ���B c! ,ے ,ٹ�، / ُا�ہ/ں �ے می�[!ف �/ اڑا

 �0z و ض�h ہ�ںہ مMت �ے دوران ُا���۔ ُاس مqی�,���ے �ے ,�4 �(�� �! د
� `Dgے �/ا�ے ,ے �/.� مf�B ہ �.�۔ ُان �ے خ/ف �� وجہ ,ے ، وہ ُان� 

�� ہ�ہ � 3/ش /جہ ���` �!ے �ے ، اور وہ ا�Q' (Q��] ��B/ں �� 
 �3Mم�ںز� ���D` �!�ے �ے �2ے <��` ہ/ .ے �ے ۔�ر� �ے �ڑے ��م ��   

 
�� خMاو�M " �ہ، �����ن �ے � جd �� ا'��ن ,�Qںِاس ��ت �/ HgB dB مH ڈا�
 ہ/ ج�� ہے ۔ خMا ہ�ں B! ہ� خ(0 ��ںیہ ��ت ���D، "خ/ف �A �� H�D!وع ہے



 خMا �ے ج�;ے ج�;ے� ہے ۔ ی(�� ��م` مH�Y جMQ ہ� خ/ف �/ دور �! د
;ے ہ��را خ/ف خ(0 ہ/� ج�� ی و;ےی4 ہ��ر� <!�H �ڑه(� ج�� ہے ، و,�

  ہے ۔
 م�!ے�ے ۔ � �!دار �� �ہ(!� �ے �2ے Da!م�M رہ(ے م�! ی� وا�Mم�!ے
 راہ را,H م�ں رہ(ے �ے �ہ ا3! م�ں �;� �ہ �;� خ/ف ہ��gہ وہ م�ں���� 

�ہ(� ہے ۔“ �0z وض�h ” ہ/ �3۔ ��.�` ِا ,ے ���ں �3 / ؤ,ے ہٹ ج�   
ا ���.� م�! اور م�ںاور  : ہ�ںوہ ��.�` �/ رہ���.� �ے [/ر B! ا,(��qل �!ے 

 اچ�ے ��ں خ/ف �ے ہ۔ ُان �ے �0z و ض�h �ےہ�ں �ہH م�ہ! م�ںِاس ��م 
 ��� ہ0 ج��(ے �ے �ہ ا3! ہ0 راہ را,H ,ے ہٹ 23ے / ��/�Dہ ی��7A ��� د

  ہ/ �3۔
۔ ُا�ہ/ں �ے 8ی� ط �ے ,�4 خ/ف �/ مH�Y �ے ,�4 م��ُا�ہ/ں �ے �ڑ� ا�(

�ہ�رے �0z وض�h �ے �2ے م�ں" ��ت �(�.� �ہ، یہ ��ں��ر��ر ہ hTa رہ� یہ !� 
 چ�ہ(� ہ/ں �ہ �پ ��4 خ�ص م�ں“ ر �!� ہ/ں، �� �پ ,ے Bم�ں ��/�Dہہ/ں 
 م�ں ۔ �ں �.f�Bے ,ے �T چ�ہ(� ہ/ں �ہ �پ دو��رہ ,ے ِاس ,Qہ�ں �م�ں؛ ���ں

B ہ/ں۔���پ ,ے � م��,) �0z م�ں �ے ��,) "ج!م" �B! ُا�ہ/ں �ے "ر �!
۔���وض�h �� ا[8 ق    

�� A!وع  ، / خMا �� خ/ف مH�Y �� راہ ہ�/ار �!ہ�ںج) ہ0 ���� ہ/ ج�ے 
̂ ہ�ں خ/caدہ �مcیM ہے ۔ م�ں ��پ �� �0z وض�h دی(��!  Qq� ہے ۔ ہ��را !� 

B Oی��ہH ز M� م�ںر ��دہM� ,ے ی� ا�Bے وا�MمcیM م�ں` ہ/ ج�� ہے ۔ ی 
   ہ/� ہ/ں۔ہ�ںخ/caدہ �

Oہ �� ذ�! ہے �ہ ایqaد Oڑ�ے �ے ای� Oے ���رے ای� �M� رت/m�/خ 
��A /� ہ�/�Yم ��Bٹ�ے ہ/.ے ا �� �د�g�B ۔ �� fD"!م�B ��� ،�چ�ہ(� م�ںر 

�� �;�H چ�c �;� ��� دو,!� م�ں �� 0 ,ے د�م�ںہ/ں �ہ 0 ج�ن �/ �ہ 
 ہ�ں �م�! ام�ں چ�ہ(� ہ/ں �ہ 0 م�4 ,ے �Aد� �! �/۔ م�ںر �!� ہ/ں۔ ��دہ Bی�ز

ن �� ؤ �Bس ج��� �!ام�!ے ہ/ں۔ ہ�ں �م�!ن �� [!ح اؤ ج��� �!ام�ںہ/ں ؛ 
 ہ�ں �م�ں ���D ، ہ�ں ہ�ں / �یں رو�c رو,� �� [!ح �� ��ری�چٹ ی�[!ح 

B ے ,�رے دل ,ے�Bہ/ں۔��ا �"ر �!   
 م�ں” ہ/.ے �ہ�، دی(ے ��Yے �ے �2ے ��4 ,/چ� اور �B! ج/اب ایOُاس �ے 

�ن �ے ؤ م��ے ج��� �!ا���Dر �!� ہ/ں ، �� ا�Bے ,�رے دل ,ے Bہ�ں��� 
"۔ؤ �(�مcیM ��4 م�ں��رے    

 خ/ف ��!ا م�ں“ مH�Y” ,ے �/,/ں دور ��۔ ُاس ��H�Qر ��م�� ���A8�Bہ ُاس
��، اور  ���ہ�ںر ��� ���B ��� `Dیہہ/  !Qپ �/ م�ں �ںچ� Oای � �ہ��� ,��

�!�ہ  �� H�Yہے ۔��;�ہ/ں �ہ ��م` م �)D, /ہ   



 �/ج/ان اa;! �� ا�QP;(�ن ایOا���8T ج�G �ے دوران، �![��/� a/ج �ے 
 ��Oُاس �ے ام! ج/ان �ڑای !�B ہ/ �23۔ ��Pے م�, ��Dہ �� ���/�� ی

 اور ُا س �� ج�G �ے دوران وہ اa;! �!� [!ح زخ�� ہ/ 3ایOچ�/ڑ د�۔ 
 ��Oم�ای ��Bہ/ �23۔ ُاس �ے ا � یہ! �/ خ��D� h ، اور ُا,ے �P( ٹ��G ض�.

 ہے اور ُاس �� ٹ��G �ٹ چ�D ہے ِاس �2ے �� �ہ وہ �ہ�M� H/رت ہ/ 3ی��(�
 ���ے �ے �;� ��� ��/� ا��B ہ�ں;/س �!� ہ/ں �ہ م��ے � مYیہ م�ں

ے۔�� چ�ہی���Mه� ,ے �زاد �! د   
 hم�ںج/ا�� خ �د�A ہ وہ چ�ہے� ��D� یں �ہ ی� �!یں ُاس ج/ان �ڑ�� �ے!� 

�ہ�رے ,�4 م�ں ہے �ہ ج�G ہ�ں;� ��ت ,ے Qq^ �ی�� اِاس �� �;� � ��� 
 ،��D� ہ/ا ہے ۔ ُاس �ے �0 ,م�ں"وا< ( م�ںے �Aد� �!�ے �ے ا�(�zر  

رہ/ں �3 ج) O �ہ �ہ�ر� روح �/ ��Bے �ے �2ے �ہ�رے ج;0 �� �/.� 
"!,� ��� �mہ م/ج/د رہے   

�ے ُاس ,��ہ� “ ��م` مH�Y” �ہ ُاس �� ہ�ں ِاس ��ت �� m/ر �! ,D(ے ���
̂ ��� دور ��;ے�ے دل ,ے خ/ف �/  Qq ہ/ �3؟ ج) ہ0 خMا �ے ,�4 ا�Bے 

 ": ہ�ں �ہ(ے ہ/.ے ,�(ے ی/ں ��ں ، / ہ0 خMا �/ ہہ�ں ج�ے  ���� ہ/ےم�ں
0 ,ے Bم�ں O (ر �!� رہ/ں �3 ج) O �ہ �ہ�ر� روح �/ ��Bے �ے �� 

,ے �ہH �2ے �ہ�رے ج;m� ��� �, �./� �� 0ہ م/ج/د رہے �3، اور ِاس 
O ���۔ید Mq� !"  

� دو,!ے  ُان �خH��/m اور م�X!د ایM�O <;�(� ,ے ، رو���� ��/ں �� 
Y�;ڑا.� �/ںم� !B ہ/�ے �ے م/ض/ع vQ)7اور �!دار �ے م M.�T' 4 �ے ,�

�)�!� d�ُ/B ن ہے ۔�Yں�!�ے �� رج/� hے خQہB ے 23ے�D� ِاس م�ں �ے ��م 
� 1 ��ب 3 �ے ��م خh �/ں�!�(�(“ ۔۔۔۔۔�یH۔۔۔۔۔۔۔۔۔” : م/ض/ع ,ے دوچ�ر ہ/ا 

3 H۔)�ی   
/ ہ��ر ا دل م�ں�/��g  اور ج/�� �ے ا��B ا��B ج��'(� �م�ںج)  �� H�!A 

��۔ ��ٹ/ٹ 3 Oای ،!B ے [/ر� �در�B ے ذہ� �ے م�ں �2ے�Bے ا, !�� OQ�
4 م_��HT ر���ے وا�ے �,Y�;م f),!B اور Hا�!A 4 م�ں� ��ر���ن �ے ,�

�� دن c3ار�ے �ے م/<� �ے �2ے B!ج/ش ��۔ ہ0 �ے ,� ر��� �� �ہ ہ��ر� 
�0�zج��'(� > �� `�T);م �� �� !zم� dB رات �� �( ��4 اخم�ںدت �ے �2ے�

 ، �� ہ�ںر ��� ج/ ��4 وا<� ہ/ا �M<;�(� ,ے ہ0 ُاس �ے ���Dج�G چ` رہ� 
�ے۔  
Oم�ہ�� ,ای �� Hو�M� �� ےbد�� �,Oای e/ہ دوٹQm�a ���3 �� ج) وہ 

ر ���` �!�ے �� �/fA �! رہے �ے ۔ ِا,� دروان، �;/ں ��ج��'B H! اخ(
 ہ�ںDڑوں �� Mqاد3!وہ �A ��QD!وع ہ/ 23ے ج��� ,�d;ے ڈ�ڈوں ,ے �م�ں



��۔ ج) �� U3ی��g �ے �(�.\ �ے �XAف ہ/�ے �ے �2ے �Dا� O3!وہ �ے ای 
 !B دو,!ے!�s وع �2ے م�ں م�ہ�� ��م/ں!A ے��P� ام�تcم` ہ/�ے �ے ا��A 

/ �ڑا.� A!وع ہ/ �23 ۔ م��ے ��Tہ ہ�ں �ی� �� ��� ی�� <�.Mم;�Y ہ/ رہ� 
۔ ج) ��s `sڑہ اور �!ے ہ�ں �� ا�ہ�ر �! ,D(ے [!یTے�� م�ہ�s! ای;ے

 Mچ� �س ��ڑ�B ہ��رے /�!ے ��م/ں ,ے �DBر�ے B H�/� �� Oہ�� �23 
۔ ہ0 ِاس ��ت B! م(X^ ہ/ے ہ/.ے چQے 23ے �ہ ی� �ے رو�� A!وع �! د��خ/ا

� dBہ �ی 3ے ۔ ہ0 �;� ا�ں �.ہ�ںہ0 ���� واm� �� H'چ�ہ(ے ہ�ں;� ج�� ���� 
دت رو���� ��ے �! رہے ہ/ں۔�� �� <�ے ج/   

 dجcہ چ�Mہ�g0 �� ی;/ع وہ ��� �� ہ0 �ے مD� 0 �ے �ڑے�Qq ̀ D��� ے� 
�� dD'!� :"ے ,�رے دل�Bا ,ے اMے خ�Bا Mاو�Mُاس �ے ُان ,ے �ہ� �ہ خ  

Yے م, `T' �ر�, ��Bج�ن اور ا �ر�, ��Bر�4 اور ا H۔�"  
  0D� 8ہB اور دو,!ا ُاس � "� ہے۔یہ�ڑا اور Mڑو,� یہ� م���B ے�Bہے �ہ ا 

��م /ر ",ے ا�Bے �!ا�! مH�Y ر�4۔ !B ں/�D� ِا�ہ� دوHے �� اور ا��ی� 
Yار ہے ۔��Mں �� داروم/X “) �)37 ��ب 22م � 40 H۔)�ی  

 
 

/ر” �ے م_��^ ی;/عHاور ا��ی ��Y� ں � �ے/X “ اور H�Yا �� مMم خ�� ��
/ر”ً� ، �(� ��م` ہ/� ہے ۔ �(م�ںدو,!ے �/ا�ہ ج�ت Hی “ M.�T' ُان ^Qq ��

Qq^ ہ��رے “ X/ں� �ے ���Yا��” ۔ ہ�ں ر��(ے ی��T,ے ہے ج� B! ہ0  ��
�ر ��!ا خMا ��۔ Bہ�ں�!ے ؤ اخ8ق �ے ,�4 ہے ، �ہ ہd� 0 [!ح ,ے �!

 اور ہ�ں ر��(ے ای��ن ��� ہے �ہ م�ںاور دو,!ے �/ازم�ت �� جڑ ِاس ��ت 
   ہے ۔����ہ ہ��ر ا �!دار 

 Hے رو���� ��ے ِاس [!ح ,ے ج/از �ہ,f�B ےا3! 0 ُاس ��ت ” : ہ�ں �!
 !B��Tی !B dم�ں �!و ج e/Q, �;� ہ�ر ا�� [!ح �� م�! �!� ہ/ں اور ا3! 

 ر��(ے ہ/ ج/ ہ�ں �ی��T ا3! ہ0 وہ ���D 3ے ۔ �ںہے ، / �B! ہA 0!ا�H ر��
��Tا�ہ�ر �م�ں ی �� e/Q, �;� ے ہ/ ہ�ں ر��(� ہ/ں اور ُاس� م�ںج/  �!!� 

� Hا�!A 0ہ /D��� /� 0D� 0` ہ� �/ وہ ِاس �ڑے 'z“  3ے ۔�ں ر��ہ�ںہ/ں ، 
۔ہ�ں�z! ا�Mاز �! رہے ہ/ے    

/رHاور ا��ی ��Y� ں �� م��,) ا�ہ�ر � �ے/Xہgا اور دو,!ے ��ں ہہ��Mخ 
! �ے<!ی)�/ازم�ت �ے Qq^ �ے   M.�T' ے �3۔ ا3! ہ��رے.� !� )!AیHq (

Q, اور ہ��رےTا�� (ے���Y� ے� �ےX (ا اور دو,!ے �/ازم�ت �ے ��ںہMخ 
 ^Qqاور / ی�(/ �B! ہ��رے 'M.�T ہ�ں ����م ہ/ ج�ے م�ں �Uے م�ں,�4 3ہ!ے 

Q,T� ے م�ں/ں �ے ��رے!ہ�ںB �_Qo! ہ/  



 رو���� �ڑه/!� �/ a!وخH �! ���ڑے �0D �ے A/ق �ے �z! ا�Mاز �!د�
 �/ �Uے �ے م(!ادف ہے ۔ v�QD  ا����ے د�4 اورم�ںے خMا �� ��د�AہH ی�د

�D��! M� چ� رہ� ہے ۔ �3ے �ہ ی� �ً �7A ��� �3ے �ہ �ڑه�ے �/ اردا
�ڑه�ے �/ چ��� ُاس ,H7 ز��3M �� ج��) �ے ج�� ہے ج;ے d�ُ/B �ے 

�ہ�۔“ �X;��� ”ی�“ ج;���� ”   
Qے �/ں �!�(��ںچ� hے خQہB 3 ��ب �� 3 اور 10 ��ب �� 2 �ے ��م Hی� !B 

)Qچ dBے ہ�ںے وا� d�ُ/B 0 ,ے �0 چ�ر <;0 �ے �/3/ں �/ �یہ ۔� !B ن ���ں
�ے “ روح  ”یہ۔ ����7A �� ذ�! ) ��D,�. (ψµΧη ۔ ,) ,ے BہQے ُاس �ے���

;� �ج“ رو���� �دم�  ”ی�“ �X;��� �دم�”/���� ��X ہے ۔ ِاس �� ی�2ے
!ج�ہ �ج“  روح �ے �Mن �o!� ”ی�ا�_��8ت  !B ا�_��8ت �ے [/ر �;

 �/.� ��� �7A ��/ ج�� ہے ۔ ُاس �� خMا �� �o! �ے �م;�� ہے ۔ �� ���3
 �A/ہMم ��23 ا�;��� روح 3ہ! �ے م;�� ہے اور �!ف م�ں[!ف ,ے د� 

   ہ/�ے �� �Mو�H ہ� ج�گ ,D(� ہے ۔M�Bا�2ے ,!ے ,ے 
 d�ُ/B ،Mq� ے ِاس �ے�πνευµα) �7 �� ذ�! ) /م���A��� ے “روح”، “ /م���”۔�

 �� ���3“ رو���� �دم�” ہے اور ِاس �� !ج�ہ ا��! او<�ت /���� ��Xی ای2�Oے 
 �7A ج/ رو���� ���� ہے اور ج/ وہ ز�c3 �3Mار رہ� ای;� ایO ی��qہے ، 

  ہے ج/ روح e�B ,ے م�z/ط ہ/� ہے ۔
�)�!� !�Bے �/ں� hے خQہB 1 ��ب �� 3 �ے ��م Hے ��4 م�ں �ی� d�ُ/B 

Y�;ںم/�  /�σαρκινος) ر��/س�, (!B ن �� ��ے [/ر��� �X� ج/ �ہ σαρχ 
) d���3,ے اخ� ) ,�ر� �� (Q_ر م/] �/o� �� dہے ج ” ���;X� “ی� 
 ی�“ �X;��� ”ی�“ و���د�”ہے ۔ ِاس ا�_8ح �� '�م [/ر B! “ ج;���� ”
!ج�ہ “ ج;����” !B ہے ۔ ����ے [/ر ����D` �;� ��� م��X ا�Aرے م�ں ج�

!ج�ہ  !B ے ��� ”�دہ [/ر ,ے  ,ی�“ ج;����”�ے ِاس �� '�م [/ر, HA/3
� ہے ۔ ہ/ ,D(� ہے �ہ ےو���� ��X �;� چ��D ، �!م، م0.8 اور ��2 “ ہ/ا!�

 ,ے ,���� ج� [!یTے ی�جMQ وا�ے چ�/ٹے ��ے �ے ج;0 �ے [/ر �ہ(!
وا�ے “ �زہ ��2 جMQ ”� م;�Y �ہ ��م ���,D(� ہ/۔ d�ُ/B �ے ِاس ��ت �� ا�Aرہ 
 م�ں م;��” ۔ وہ ِاس 3!وہ �/ ہ�ں!ے ��/ں �ے [/ر B! اA !X, ��B!وع �

!�Aخ/ار ��/ں  “� !B ا3! وہ رو���� ���ے [/ر ،!B ےQ�!ہے ۔ ِاس م �ن �!
B وہ ���� �(دوده /ے ہ/ں ، ��.�` �� ,��.� �/ ,����� A!وع �! رہے ہ/ں ، 

خ/ار ��/ں �ے �;� �A! 3ے ۔ ا����e [/ر B! ��4 ج�.�ںہ/�� A!وع ہ/ 
  ۔��� Qm�aہ� دو,!ے را,(ے B! چ�Qے �

/جہ ایOج) d�ُ/B �ے چ�/ے 3!وہ �� ���H ��ت �� ، / وہ  �� c�!ہ� م 
�U Oے �/ںم;�Y,ے ��!ا ہ/ا ��۔  Hs/Q� /� م�ں �ے ِاس 3!وہ H>و �a�� 



 ��� Mq� ے �ے�Dیہ�!ف �!چ `DA �;� م�ں 3!وہ �;� �ہ !�A خ/ار ��ے
c� ��ے یدہ !ا�P!ی� ز ہ/.ے �ہ/ں �3، �ہدی(ے ِاس ��ت B! زور م�ںہ� رہ�۔ 

!ج�ہ  �� �X� ل �2ے ہ/.ے��q),ے ا� d�ُ/B”د����و“ ،”���;X�“ ،ج;����  ”ی�
ے “ !� !B ے ِا,ے ہ�ں�ے [/ر� d�ُ/B 0ہ�) ,�ر�D/س(�X� ����/σαρκικος ی۔ 

 ُاس ج;0 �ے ر���ے وا�ے یہ�ں B! یہ ��۔ ���,ے �/ڑا ,� م�X!د ا,(��qل 
ہ ہے جd �/ڑهے ، م/,�/ں �� MAت  !�/3/ں �� [!ف ا�Aر<!ی)�ے 

  ۔ہ�ں,ے �ے ڈه/ل، ,H7 اور ,/رج �� �f ,ے جQے ہ/.ے 
 ہے جd �ے ا��B دی��D '/رت �� جMQ �/ ی� �دم� ای;ے �پ �ے ���� �;� ���

 c3ارا ہ/؟ ,/رج م�ںدہ ! و<H ��ہ! ,/رج �� ده/پ ی� زم�ںم ی�ج/ا�� �ے ا
�qA e��!_م�ںں �ے ��رے ؤ�� ُان خB 4 � ���� �ڑے�ے qA !B/ر اور ,�

ٹ �! ده/پ ��Bے ، اور � BہQے O ، �/گ ��Qے �,��ن Qے �ج��ے ,ے
 ��Bس ی�d � چ��ی�ہ/�ے �ے '�د� �ے ۔ اب ےس “ �qA'/ں ,ے A!ا�/ر”

,H7، خOg اور : جMQ چ�ڑے �� [!ح “ ج;����”,�ل �ے �Mq، ُان �� 
  �ڑe ,�ر�D/س �� چ�D ہے ۔

ے �2ے ,�ر�D/س �� ا�_8ح �� ا,(��qل ن �!�ے ���ِاس �خ!� 3!وہ �/ �
� اب ا�Bے ج;���� ہ/�ے �� م;�Y �ہ ����! �ے ، d�ُ/B ِاس ��ت �� ا'8ن 

رو���� �/ج/ا�/ں �� [/ر B! ز�c3 �3Mار�ے ! ہ�ںوجہ ,ے ,H7 ہ/ 23ے 
��.ے ، و ہ ا�Bے� �� σαρχ )dX� (4 ��3ہ ��اور زم� ج���ت اور ��3ہ/ں �ے ,�

   ۔ہ�ںا��B ز�c3 �3Mار رہے دہ a ���� !B_!ت �� ��
 

وا�ے “ ��2، �!م اور م0.8 جMQ” �ہH واض� ہے ۔ و ہ �/گ ج/ �ہ ��م�ںِاس   
/ ُان �ے �2ے ہ�ں �!ے Qm�aہ��/ں �ے [/ر B! رہ�ے ��  ، Oت ای!�� 

c�Pہ/ ا� H7, Mہ� وہ ُان �/3/ں �� م��� MQ3ے ج� �ے ج�.�ں ��ت ہ/ �3 ۔ ج 
 ۔ �X;��� ہ�ں دی(ے�ے [/ر B! �/ا�ہ “ � �X;��” �ہH ,ے �/گ م�ں��رے 
Y�;ا �ے �2ے مMیہ� �ہ �!ف خ ��� `Dgم;�� ��ں �ہ وہ ہہ�ں دی(ے ��م م 

B ا �ےMہ وہ خDQ� ، ے �ے �2ے �!م �!ے�� !z� 0 ���� [!حz� ر ��!ے
  ۔ ا3! ہ�ں دی(ےوض�h �ے �2ے ا��B ز��3M/ں �/ ��� خMاو�M �ے �2ے ��/ل 

! 3ےہ�ں �!�� چ�ہ�ں ���D` ��� �یہ/ �پ  �!�� ہے ہ�ں �ای;��پ �/    
 

O ��ے ہ� ی��) A!وع �!�ے ,ے BہQے ہ0 �(�� د,H7 ج�ن ہ/�ے �� ج !
�� ,�ل O۔ ��ل ہے �ہ ��ا خم�! ؟ ہ�ںرہ ,D(ے � O �ے ی;/ع؟ �/ں ,�ل 

��ا�Bے 3�A!دوں �/ �! م�ں د� �� ۔ d�ُ/B �ے اH� d;a ,�ل �ے ا�Mر 
 ,�ل c3ارے �ے ��� �� ��م �!ے ہ/.ے � ��Qے م_��^“ خMا �� م!ض� ”



/ ُاس �ے �� م �cر3/ں �� )�یH 27 ��ب 20ا'��ل ( �P� ۔ ج) وہ روا�ہ ہ/�ے
 خMا �ے ��م �/ ج�ر� ر���ے �� م�ں �ہ اd;a ��� اور ُان �/ B!چ�ر 8ی��
   ۔�!یںر� ��
B� ہ/.� ��/ں �ے �2ے ��D� �� رول�� d./� /ن، ج�B !ٹOڑ�ے ے;ی اای� 

 ��Oض� �ہ��� ہے ج/ای!a B ہے ۔ � م�ںٹ! �Bن � �3ے �ڑه�ے ,ے ا��Dر �!
� ہے ۔  ��� fDد� Hڑ�ے �� �!دار �ہ��� �/ �ہ��D��B ن � وہ �/ج/ان�B !ٹ

 ہے ہ�ں ��ت �ا�c�P ��!ت �/.� یہ ہے۔ �ہ ا��ایO 3ے ، �ں �ڑهہ�ںج/�3ے �
B ے '�!ا����ٹ! ��ہ� d�7 جA اور وہ d�ُ/B ،����  �ے ��م�/ں  ��D� hخ 

 ، �DQہ �3ے ہ�ںMہ �/ ��ے �ہ ری��” �� �� �ہ �ہ �� ����ُا�ہ/ں �ے ا��B <�ر.
!"�ں�ڑه   

 s !B/ر و خ/ض خH��/m اور م�X!د ایO رو���� ��/ں �� م�ں�خ! 
 Uزم� ہ�ں ۔ وہ a!م���!دار ہ/�ے �ے ,�4 جMو جہM �!�� ہے ۔ ُا�ہ�ں�!ے 

 !B ت ,یہ[/ر�� D� ۔ہ�ں ہ�ں�“ �<�”��� ہے �ہ   
 

 e/وف چ!mے م� �Q3 �;ج��ے �ے �2ے م�ں� `D� �� �3!وں �� Q��aہ 
ار� �ے ,�.!ن �ے ��رہ ,��/ں �ے �M ہ/� ہے ۔ A) �ہ�ں�/.� �ڑا Q��aہ �

 ا��� ہ�ں ُان �/3/ں �ے �Bس ,ے c3رے ہ/.ے ج��� �ے ارا��Mq���;�Q، اور
/ ُا�ی�ا��� �/.� ��ت  �� ہ0 ,ے ��ت �!�� Bڑ�  ر��� Bڑا �� اورہ�ںد �.� 

 ایO ���ے۔ ج) ِاس �e8 �ے ��� Qm�aہ�� ، �B! ہ0 �ے �3ے �ڑه�ے �� 
/ ِا,ے ہ0 �ے ی� خ/�m/رت �D� !�3ے �ایcul-de-sac  !BO خ/�m/رت ، 

۔��� یMا��B دو,!� م8<�ت B! ہ� خ!   
 

` �QDے ، / ہ��ر� ,)  �2ے را,(ے B! چای4��O ہX(/ں �ے �Mq ج) ہ0 
ا�/ ج�ن، �پ B!ا�ے ” �ہ�، م�ںن ِون �ے او��� �وا ز ؤٹ� �!ا�,ے چ�/ٹ� �

۔ د.�ےہ0 ہ�P�  “ d!ان ہ/ں �3 ۔ م�ں م�ں�3! �ے �P!ان �ے ۔ �2ے �3! 
�D�� را �!�ے �ے �2ے/B /� fخ/اہ ��Bُاس �ے ا ، O اQ3ے ��2 ,��/ں 

 اور ج/�� �ے ُا,ے ��4 اور �!�ے �ے �2ے �ہH �ہ�۔ م�ں۔ ����ہH ,� ��م 
 ہے ، �DQہ وہ ا��� ہ�ں/ں �ے �Mq ُاس �ے ا��� O ِا,ے چ�/ڑ ا � ,��25

! ,/چ رہ� ہےم�ںO ِاس �ے ��رے    
 

  ا5<ے ���<ے !� ج��= ��5>��
 



0�Qq �ے رو���� ��/ں �ے �/ا�ے ,ے ا��B رو���� �ڑه/!� �� م�ںج)  
 !� `�Dج/ ,/ال ز����/ م /ہ0 ” �ے، یہدہ ! ,/ال ج/ B/چ�ے 23ے ی� 

 ��;ے ؟ ہ0 ہ�ں �ہ ہ0 رو���� [/ر B! ���� ہ/ چDے ہ�ںن ,D(ے  ج���;ے
ا3! ہc� 0ر3/ں �ے “  ہے ؟��� �ہ ہ0 �ے ����! م�cل �/ �B ہ�ںج�ن ,D(ے 

� O Hs/Q� `م�� !B ہ��(ے ہ�ں[/رB ہ�ں / م!ا د ہے �ہ ہ0 یہ ِاس ,ے ��� 
 �� ���3 رو���� �cرگ ���ے �� ,_� O �/.� ہMف [ے ��� ؟ ہ�ںہ�ر چDے 

� �ے [/ر ��ں �!ف ) ہ� خMا ہ��� ؟ ہ�ںہے �ہ ہ0 ا,ے �Bر �! چDے �a 
 !Bہ�Dے �3؟دی  “  

 
X, �� O! ِاس زمہ�ں ہ� ,�دہ ©یHج/اب �ہ Hs/Q� ۔ ��� `�Dم !B ہ�ں � ہ/

 !B ہ� ��م` [/ر ( ج) ہ0 �,��ن ہ�ں �� [!ح ہ/ے م;��ہے ۔ ج) �!ف 
 3ے �ہ ہ0 !<� �ں[/ر B! ج�� �!�ں، ہ0 وجMا�� مcیM ۔ ہ�ں چQے ج�ے م�ں

ت �� ج�.cہ �� / ہ0 ُان خm/�ہ�ں ج��(ے ہ�ں ۔ ا3! ہ0 ) ��� �ہ�ں�! رہے 
O ج�ن ,D(ے ��(M� 4�� ہ/�ے �ے ہ�ںے ہ/.ے �ے ج�ر� !X, ج/ ہ��رے 

 �� !z� �� [!ح �۔ہ�ںدوران ہ��ر   
 

0  ، ج) ہہ�ں �ڑه�ے �ے �2ے ا�Bے د�/ں �/ م�.` �!ے م�ں م;��چ����ہ ہ0 
� ر��(ے >/ ہ�ں��ے �مcیM 3ے �ہ ہ0 �ں ، ) ہ0 ج��ہ�ںِاس �� �0 ,ے �0 

 �ہ ہ��ر� رو���� �/ج/ا�/ں �ے [/ر B! اcaا.f ہ/ چ�D ی��q ؛ ہ�ںرہے 
ہے ۔ جMQ ہ� ہ0 رو���� �cرگ �ے [/ر B! رد '�` �� ا�ہ�ر اور خMا �ے 

4 3ہ!� <!��A �� Hدم��� �! رہے ہ/ں 3ے ۔�,  
 

 اے ��پ، 
 ��د��ن ��ں ��$ ��ں 56ے �ڑه*� ہ�ں �� ��ں ا��ے رو���� س�B ں��ج=  

E� Fد ��� ��ں /�دت !� �ہ��ن !��ے ی�ہ��� چ�ہ*� ہ�ں۔ !	� �-� ُاس رج%�ن 
 �3ہ�رF ��ں رو!ے ہ�Hے ہے ۔ ���-ے ��EH ��-ے ��ںF ز��5E ���!� ج� 

 L3 �� رو���� �>رگں۔ ��اHے �ہ����� ��-ے !	� �-� "��Jح ���� چ�ہ*� ہ�
��6� ۔���   

 


