
 1 

 ��ب �ہ�رم
�ںرو���� �
ان ��د اور �
ر	  

  �� ا�2آر �� 

و�� د��ار �� �� �ُ��� ہ�ا ہے ���ے ا�� �ے ��
 آد�� ��� ڈو��ڈ �� 
ے �

� ۔   !�� /��(ِ  -�� ، ُاس ے "�س ا"!� &*(ہ� ��ل� اور ��ں �ے �'&��ہ ا$�� ��ں "�ر

 ڈال!ے وا0 ��  اور" 
&  ، �:$�( ا�ڑ��ں -�� ۔ وال��ر ہ��7 ۔ ��س"�ٹ��4��2 3�1 

�� ��ں آپ ے ل�ے ��$=ہ <
�: س�=� ہ�ں ؟"  " ���ُ� 
��ں �ے ہ� �@ ��ں ُاس "
�� ٓپ ���=ے ہ�ں " ���ے ہ� ��ں ���ے ے ل�ے ُ�ڑا ُاس �ے ہ�، اور ُاسے ��� د7ے ۔ 

=!� د$�ار ہے ؟) ٹ�ون(ہ ِاس /B*ے  ��
ف ص�" ��ں "�!ے ے ل�ے ص�ف "��� �Hص( 
 ، J-ے س���ں �ے *�� ِاس "
 ا�� ��ر��� �ہ�ں س��K -�� ۔ دل�   

�ر ، ��ل� "ہ�ے ہ�  
��ں ��ت K�N ��ں �*=M ہ��ے � ارادہ �ہ�ں ر�=� -�� ، آ<
ے ���ٹ� ، ��لٹے � ��س  
ے ٹ�ڑے ، ا�ڈے اور "!� N$اور دو�� �Q�سے ا�:ر 

� آرڈر دے رہ� -��  �Q�� �@ وہ آ�ے اور ��ں �ے "��Rے ۔ اور  S$� �ہٹ!ے 

ا�� �ہ�ں ہ وہ " ��ں �ے ا"!ے ل�ے س��K ، " وہ ���/�ف ہے ،"" آ�ے �ڑه�۔ �H �7�

 �&�دار ہ��� $
وع ہ�ا۔ " ��� "
 -�� ۔" J'�ُ وہ 
وہ $��: ���/�ف ہے ، ل��3 ِاس � �ہ " "�

ٹ�!ے اور ُس!!ے � Rے ����V@ �ہ�ں ہ وہ �ے ��رو�:د��ر �ہ�ں ہ� س�=� ۔ "� ، ��ں �ے ��

ح س���� ہ ٹ��3 ��ں ص�ف "��� ےQ��Bہ �� ۔ X Yں �ے ِاس ��رے "�ر�� � Z

=!� ُ�]�( -��۔ ��
 �Hص( 
روR� ���Hے $��: ُاس ے ل�ے ��$=ہ <
�:�ں ۔ ��ان �
د اور ��ر-�ں $��: ��Rے 


�ں ۔ رو���H ��7�ں اور �� پ ہ� س�=� ہے $�م ے ���ے ے ��ٹ��ں اور JR د�
 ��ت 
 ل�ے ُاسے ��
 لے ��7�ں ۔ 


�ں �ے ۔ ِاس ��ب ��ں  ^_� 
" 
ے -`� N/و aے ہے ، ":را�ہ ہ�R�" 3 ہ&�رےbR�
!ہ&�ں ورM2-� ہے ۔ ��ن ����ں ��ں ڈال!� ہ&�رے آ�ے ہے   
 14 ۔ H�� 2 :12!� 1او"
رو���H ��ان �
د اور ��رت  ے -�3 ص�d-� �]���ت 

��د �'�ے ؟ ��H!� �ے ہ&�ں �=��� ہ وہ �k*�ط ہ�ں ، <:ا ے Mم  ��ں "�7ے �iے ہ�ں ۔
� ���=ے اور ُ�
ا�7 "
 �2ل@ آ �Kُے ہ�ں ۔  


ط ہ�ں ۔ �
ان ��د اور �
ر	�ں ��� 
�@ ��ں ا"!� رو���H ��ل�:�� ��ں ۔ ہ  (ischuros). ισχυρος د اور
 ��ان �

��ر-�ں �k*�ط �� 

-� ہ�ں ، �
د اور ��ر-�ں "
 �2ر Mسs ��ں ��ں �&��ً� �ہN �ڑے ، �k*�ط ، 

�ہ�ں ہ&�رے در���ن JR ا��B�� ل�گ ہ�ں ، ل��3 ��&��� ��k وال�ں � �ہ�ں د���=� ۔ 
��ے ُا�ہ�ں �ےُان �ڑے "ٹ��ں ز��دہ �ہ�ں ۔  )�k��ہ�ں ���: �ہ�ں ہ�ں ۔ � �Hص( �� ؟ ) ا

��-ے ہ �
 -ے اور ��
 "�ر w2ا 
��N �ں ۔ وہ وزن ُاٹ��-ے ، ورزش - ، 
" 
Qٹ!� س�!ٹ

�ے والے ہ=ے ہ�ں ،  " �ِاس وزن � ��ر ��ر ُاٹ��7�ں ، اور آپ �ڑے ،�k*�ط "ٹ��ں 
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�'�ے ، اور آپ �k*�ط -
 ہ� ��7�ں �ے ۔ �
�ں �ے ۔ ِان ورز$�ں  a7�/ "s��� ڑے� )

�� ہے۔ ) "ٹ�ے
-�و � J-ے س� y*و ض a{� اور S$�� ��� ل��3 �7�!��ے ے ل�ے 


 س�=� ہے
�� �Kہ=ے ہ�ں ۔ِاسے   ، ا�
 وہ ا��� 
اے ۔ڈ���� ۔ ٹ�زر �ے ل��� " ہ
 $~{ �_| ُا-!� رو���H ہے �=!� وہ �!!� �Kہ=� ہے ،"
ے ل�ے ض
ورY ذرا�� "ہ�ے ہ� <:ا � ) "ٹ��ں( �ڑے رو���H ��(۔  Y
� �ڑه�-


ف سے �ہ�� �ے �iے اور دس=��ب ہ�ں ۔ X a�ِ ���Hرو )!���
-� ) ے � ��ہا�=}�ر 
 ہے ۔


 "��K=ے ہ�ں ، �
�� ہے ؟" �iے ���_� ا �� :�s� ا"!� " ��اب ہے ، " ُ�'�ے

چ �� �ے۔K ے اور�'� ��ِاس ��رے س�K�ے ۔ �@ ہa ��7*( "ڑه=ے " ��7*( � "ڑه�ے ، د


-� ہے ۔ 
 -ے ہ�ں ۔ �@ہ�ں ، <:ا ہa سے ��ت 
 -ے ہ�ں ہa <:ا سے ��ت  �� �@ ہa د

اN ��ں دا<( ہ� -ے ہ�ں ��ے <:ا ہ
 ��ان ، $ �
چ ��-ے ہ�ں ہa ا�&��:اروں K aہ


وان Kڑه!ے " 
ے �Xر " Y

س� ���Hے رو �_��� 
ُ��ڑهے اور ِاس ے در����� ہ
 ��ں �:د ے ل�ے -��د �� ��� ہے ۔ 

 aںہ�ت ہ�dں ص���&� � ا�ہ�ں ا�&�ن ، ا/:ار ، ا<Mق اور -���4ت � �� ���_� ز�:�� 

-ے ہ�7ے 
�ے ے س�-J  �!=ے ہ�ں ۔ " �k*�ط" ٹ��س  Y
�w" Nں س����� ���� aہ


�ے سے ��� �k*�ط ہ� -ے ہ�ں ۔  N$� � �d��- ے� 
 " y*و ض a{� ���Hرو  " ���Hا"!ے رو aں ہ�ں �!ہ�ے د7ے ہ�7ے اوزار ہ<:ا 


 س�=ے ہ�ں ۔ 
 -ے �س "
 ا�ہ�ں"ٹ��ں � �!��ے ے �����ے ��ں ورزش �_�Bر 

 س�=ے ہ�ں ۔   ہ�ں �Kدہ سے ُا���ہ�7ے  a��4- ں�ں �!��ں ��ُا�ہ aے ہ��ہ  aہ "
N�
�ں �ے ۔" زرا
�@ سے �2ر / :�s� 
ے ��ب ��ں روa{� ���H و ��� "  

 
 &%ا $� $#م رو���� �
ان ��د اور �
ر	
ں ��ں رہ!� ہے ۔

Mم ،<:ا ے" اصMVح  " ����� ، وہ ��ہ
�X Yر "
 ِاس � �� H!� سے اس=�&�ل 

-� ہے اور دوس
ے � دو����=�ں ر�=� ہے ۔ 
ف ا$�رہ X ��ہ "ہ�ے <:او�: ���ع 

� ا�'�( $
وع ہ��7  �!H�� ف ۔
X �ا�=:ا ��ں Mم -�� اور Mم  <:ا  ے " : ��7*( 
 ��- J-م <:ا -�� اور س�M ) " �!H��1 : 1 (  ازاں ، ۔ :�:  �ے ���ن ��  اN�ٓ ��ں ، ُاس14�

 " aن رہ� اور ہ��ہ&�رے در� 
اور Mم �'�a ہ�ا اور kQ( اور س�7�R سے ��&�ر ہ� 
رو���H ��ان �
د اور " �ے ُاس�� ا��� �Mل د���� ���� ��پ ے ا��-ے � �Mل ۔ 

وہ ���ع ے ��ر-�ں ز�:�� اور ���ع ���� � اول=��ں سے ��ے �( رہے ہ�-ے ہ�ں ۔ 

 رہے ہ�ں ۔ دل � آ$��رہ 
�ے � ا�=:ا 
ا��� ے �Xر "
 آ�� �H 
�`� � 
ِاس -`�


 ہ� -ے ہ�ں ۔ �w" Nہ س�����ے وس�ر ، وہ <:ا ے ز�:ہ Mم  
 �Kہ�ے ، آ<

�&ہ ہے ۔  - Ys�
<:ا � �ہ �ہ ������ d��Q���ہ اصMVح  � ا�� λογος (logos) "

Mم  " 1dل ������  
 N&�H �i� �
ف �Hالہ -�� � آ$��رہ X 

 �!��د�X Yر "�
_- � ، �!H�� ۔

 -ے ہ�7ے ُان � �QرY -��ہ � �������ں ے ل�ے -�� ، ِاسے ���ع ���� ��ں ��� ن 
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 N&�H �i� �
�ے ے ل�ے ، <:ا ہ �ہ آ$��رہ � ا����� �:ن اور ز��3 "
 �Hص( 
 رہ!ے وال�ں س@ ے ل�ے ر�� ��� -�� ۔ 

� ز�:�� � رو���H ��ان �
د اور ��ر-�ں ��ں -*:�( �� ��-� <:او�: ���ع ���� 
�� ہ&�ں  ) 37 : 7 اور H��4 : 10!� ( ہے ۔ ُاس � ز�:�� 4H��4 ز�:ہ "��� � ذر��ہ ہے 

��� ��ں ، ��X�*k سے �ڑه!ے ے /��( �!�-� ہے ۔ - ��&����ع ے س�-J ہ&�رے 

ح �ہ ،  )12 ۔ b�2 : 1��ں Q( ���ع ے ذہ3 ��ں /�a7 ہ� -� ہے رو���H ��ل�:�� X ِاس


 -ے ہ�ں ۔  )&�
 -ے اور ���ع � ���!: �ہN ز��دہ 
ا�� �ہ�ں ہ ہa �2ر �H 

ح ���=� ہ�ں اور درس�X Nر "
 <:ا ے X ��Kں ا�ر-��آ�ے ، ��ان �
د اور 


 -� ہ�ں ۔  ��0 �ف �� ص
���ع ز�:ہ Mم ہے ، ��7*( ل��� ہ�ا Mم ہے ۔ Mم ، ��7*( 
وہ ل��ے ہ�7ے M م � ��ان �
د اور ��ر-�ں ��7*( ے ��ا د "
 �2ل@ آ رہے ہ�ں ، 

ے وہ <:ا�7 راہ!&��7 �&�� اور �H @ِ�Hل در<�اس=�ں � �!��ے "
 �� ہ!
 �3 رہے ہ�ں ۔ 
 �7( ، ����Mت ، اور ُان � ا"!� ز�:���ں ے س�-J س��-J دوس
وں � ز�:���ں ���

 N$دا
� �
�ے سے ��7*( ے �0ے � س��J رہے ہ�ں ۔ �:و �ہ: 
د اور � ���Hرو

وں � س&N اور راہ!&��7 ے ل�ے � ���Hں وہ رو�ہ �=��� �<�ا-�3 ��<: ا ے Mم 

� �k*�ط �!� رہے ہ�ں ۔  Nل�H ) �!H��21 : 15 ۔  ) 17 ۔  

��d ل_�ظ سے ، ���_� �� <:ا ے Mم � �ہ�ں ����ے ا�=*�ر سے ، - �!H�� ے=

�� ہے اب ��� دا�]&!: Y سے �Rے ہ�ں ۔  اور �ہ�ں ���=ے ہ ِاسے ��ے ��0 
ے ل�ے ، �ہ س�ال  JR
ح آپ ��7*( � ���=ے ہ�ں ؟ ہa ��ں سے X ��Kا �!=


�ے ے ل�ے ہے۔  رو���H -_4�� ، دل � �Hالہ 
4Q ر�K ں�ب ��= �
 �Xلِ@ ��&�ں � b�Q��ں �
ات "
 �]�ن ا"!� Mسs ��ں ، َ��ں ا

 س�=ے ہ�ں ۔ ل��3 ، �ہ �م ُ�]�( �ہ�ں ہے ل���ے ے ل�ے ہ=� ہ�ں ۔ ص
ف JR ا��� 

4
ے ��ں، Q ا�� ا� 
 ہa  �_| ا�� -Mوت ے ��:�ہ�ں =�ب ��ں �Kر ��ب ہ�ں ، اور ہ

�ے ے ل�ے آس�ن ہے ۔ آہ!  

�� ر�  �ے �ہ
 ہ ہ�ں �� ہ �_| ��ں �ہN سے ���_� ِان دو ز��روں سے  

�ں �ے ہ ہ�ں ؟ 
 -ے ہ�ں وہ �2ر � ز��ر "ڑه!ے ��ں َص
ف  N/و s�> �!�وہ �� �
�!��د�X Yر "
 "ہ�Rن ر�=ے ہ�ں ۔ ��ں �ہ دو��ں $��( �ے �iے  53اور  14ز��ر 
 -�ے ؟
=�ب "  � )*7�� ���� " ، ��K�" ں سے�&���_| ا�Q��ں " ، ��ں �ے ا"!ے �Xلِ@ 

=�ب ے ۔ "ُ����ں : ب ؟ ��ا" � ���!: ہے  �=�ب دوس
i� Yے �ہ: ���ے  ��ہ�داہ 
 aہے ؟ ہ �=�
ان ہ��ے 2س�-J �]�ہ*N ر�H 

س ے ل�ے ِاس ے ا�� ���� ہ��ے "V" 

ے �`�
 �ہ�داہ � �ہ�ں "ڑه س�=ے ۔  

ا���ں "����Rں ا�'�( ہے ۔ ��ں ؟ *� 3�
=�ب �ہ= ���� � )*7�� 

ا���ں "*�


ہ ہے ؟ B*-ا ��
[- 

ا���ں � �!�س@ �Xر "*� 

�ے ے �`��م  
" a��H*�ر ے 

�� �� �&�3 ہے ۔  
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 س�=ے ہ�ں ؟ �ہ �م آس�ن �ہ�ں =�ب � ا�� ل1d ��ں <M صہ  ��� آپ �*:��ہ 
آس&�ن � ����ں ��ں ���Rے آ�ے اور �*:��ہ ہے  ۔ �*:��ہ ص
ف ا�� صd_ہ ل&*� ہے ۔ 

"ہ�7ے ، ��ں �*:��ہ ہ�ں ۔  " :��ں دوڑ�ے � -�Bر   
�� آپ �ے ��7*( ��ں =�ب � �ہ�ں ل��� ؟"  "  


 -ے ہ�ں ؟" �� ہ�ں ، آپ ��ے ِاسے "�!:   
" او ۔۔۔ او ۔۔۔ ��ں �ے ِاسے *�� �ہ�ں "ڑه� ۔"   


ور =�ب ہے ۔ �ہ
 �Hل ، `� ��� آپ �iے �ہ: ���ے ��ں �*:��ہ ُ"
ا�ے �ہ: ���ے 
/=*�س � ���=ے ہ�ں ؟2
ور ے �!��دY ا  

�Kر ا����( ��ں /�&*!: �ے �iے ���ع ے ��'sات ��ں سے ص
ف ا�� "��� ہsار 
���M ہے ؟ ��ں ؟  ���� �� �ہ ��'sہ ا-!�  N�:> �!�ز� �" او�Rے ��4م " ��ں ُاس 


 -�� ؟ "

ف -�� ؟��ں ِاس ے ��: ہX �  K�s ص��@ ے ل�ے ڈه�ل 
ں ہ�ں ۔ ا�
 ہa ���� ��ں ��ل� ہ���ے ، ا�
 ہ��K aٹے �
وں �ہ ��&�ل� س�ا0ت �ہ�


 -� ہے ، 
د �� bے س N��dH Yں ���ع ہ&�ر�واہے �!=ے ہ
K ح
X ��Kے اہ&�ں 
Mم � ا"3 ے 7�Q:ہ اور اصMح ے ل�ے ��0  aہ ہ0ز��ً  ��7*( ے ��اد � ���!� ہے -� 


 س�=ے ہ�ں ۔  
JR ا��� ہ!ے سے ��b=ے ہ�ں  ، " ، 
�ہ �ہN ُ�]�( ہے ۔ ُ-a �ہN ز��دہ "�JK را�

ے ��اد � ���=ے او س@ سے "ہ�ے ، ��ں ا�� �ہ�ں �� "�JK رہ� ہ�ں ۔ !" رہے او  )*7��

 -ے ہ�7ے �ہ ا-!� ُ�]�( �� ہ ��ل�:�� ے ل�ے <:ا � �!�B�ہ ہے ۔ دوس
ے ، ر ��0 


ہa دو �� -�3 س�ل�ں ��ں Mم "
 �2*� "��ہ�ں ہے ۔  رہے ہ�ں ۔ ہa �ے ے ��رے ��ت �ہ�ں 
ے ل�ے ،  

�� ��ں سے ز��دہ - )&� ���Hہ&�را رو 
��ان �
د اور ��ر-�ں ے �Xر "


-� ہے ۔ � -�4ض�  �/
- �ہ
 روز ��7*( ے س�-J  "!:رہ سے ��� س�ل�ں سے ز��دہ 
 ��  )&� �Q�!� )ِ��/ JR
�� ۔ � دوس
Y "!:رہ �� ��� س�ل�ں ��ں اض�Qہ  )*7�� ، @���

"�ل� �ے �� ��ان -�&=��� س���!� ہ&�رے س�K!ے � ��*N ز��دہ ُ�]�( ہ� س�=� ہے ۔ 

-�و � 

-� اور ُا�ہ�ں درس�X Nر " N_�B� �
�ے 
ح ��Vل�ہ X ��Kا �Mم  �


�ے ے ل�ے ہ=� -��  )2 ���=&�- 2 : 15 Yے �ے و� س���!� اور ِاسے ۔ )   )*7��

�� ا-!� آس��� سے �ہ�ں ل�� ��� ۔ ��زوں �Xر " ��0 
  


 -ے ہ�ں ،  S�" ے�ے لہ&�رے ذہ3 ���� ہ ہa ل��-�ر ا"!ے آپ � <:ا ے Mم 

ت �Xر "
 ِاس ے ��ا د اور س7�R��ں سے ��
ے "ڑے ہ�ں ۔ ��7*( � ��Kٹ� =�ب ���

� ا�=~�ب �'�ےاور -�� د��ں ے ل�ے ِاسے ہ
 زور "ڑه�ے ۔ ، ے ا<==�م "
 �ہ�!ے 
 ��=�ب � آپ �ے ا�=~�ب  ��� � ��7ے �wب�ہ آپ ے ذہ3 ��ں b�Q��ں ، ُ����ں ، �� �


 ل�'�ے ۔ ۔ ��  a��4- ں�ں ��BH �=��� ں  Yڑ��!H��1 ے 7 ۔�ے ل� ا�� ��ہ  
 �!H�� 
� ا��ے �ہ�!ے -� 14 ۔ 8"ڑه�ے ، "�  ، �!H�� !ے 22 ۔ 15اور�ے �ہ
��- � 

 a=> ں�ے ۔ ��'�� ا�'�( � ����ں �ے ۔  �!H�� آپ ، 
�M ُ$*ہ �ہ�ں -�3 ��ہ ے ا<==�م "

�ے ے ل�ے 
�4ے ہ�ں ۔ ��7*( � ��Vل�ہ X :!� 7:ہ�Q ے
Mم � �ہN سے دوس s�K aاہ

�� ہے ۔  ا"!ے ذہ!�ں ��ں �wب 
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-� ہ�ں ، ��ں �ہ �@ ��ں ���ڑ�ں �!!ے � �'�7ے ، س��ے ��ں د$�ارY �_��س 

 س�=� ہ�ں  S�" الہ�H ں�� �� آ��ت  )*7�� �!=
-� ہ�ں ہ  J 
د���!ے ے ل�ے "


 س�=� ہ�ں ۔ =!ے ا��اب � ہa آہ!   �- 

وع سے آ<$ �� 
 ً ���&�
-ے ہ�7ے ��7*( � دا7�3 ���@ �ڑه=� ہ�ں ۔ ��ں ��ں "�:اS7 سے $
وع 

۔ !اH*�ر ��ں س� ��-� ہ�ں   
��� �
-� ہے ، !� -!4�Y: ہے ۔ <:ا ے Mم  S�" رw�
س V" ے�زاد " ِاس� ل ��

'�ت �Hص( <�ل{ رو���H دوده ے �]=�ق رہ� -�ہ ُاس�ے ذر��ہ سے �� ���!: ��Rں 

�ے ے ل�ے �ڑه=ے ��و۔ 
س 1( V" 2 : 2 (  3 ���=ے ۔�د اور <�ا-
رو���H ��ان �

ن �
د اور ��ر-�ں Mم ے رو���H ��اہ�ں ہ <:ا ے ال�dظ روٹ� اور ز�:�� ہ�ں ۔ 
 صd_�ت "
 <:ا سے ��=ے ہ�ں ۔ 

� ���!� �_| ا�=:ا ہے ۔  Nس

�� ہے ۔ ��7*( � Qہ ��0 
ہ&�ں ِاسے �!�س@ �Xر "
 ُ�'�ے <
وج سے JR ذا-� ���ل�ں � ���ٹ!ے د�'�ے ۔ 

�ٹ� ہے۔  � �� ��*اور �ہ ��&( �Xر "
 آ پ � /�Bر �� آپ �ے ٹ
��d ��ں 

-� ہے اور آپ � ا"!ے ذہ3 � ہ�  Sز�
؟ "�
 ، دوس
ا ڈرا7�� ر ُس
خ �=��ں ے س�-J س

 BHہ د�=� ہے ؟
�� ۔ ��ں y�2 -�� ۔  N�M� �وہ �� راض ��ں ��:Y ��ں -�� اور ا"!ے ا��ے ڈرا7��ر 


ح ہa �30��ے ہ� ہ&�رے س��!ے ُس
� �=� ��� ، ��ں -�� ۔ X ِاس ��ے ُر� ��R�" م:/ 


 س�ے ۔ ا�� دوسوہ ُ���� اور ا"!ے س�ار  /:م "��Rے ُر� ��� ۔ 30وہ ے � س��!� �ہ 


 ��MKِ ۔ " J'�ُ ں سے�� ��ڑ �
�� �Kہ=� -�� ۔ <�ش /�&=� سے ، ��ں ���ڑا �ہ�ں 

<N ��-�ں : "  � ���=� -�� 1 : �15�ں ا���ل  

 د�=� ہے "� دور  

م ��اب /ہ�

��ں ��wرت <�اہ ہ�ں : " �رًا ِاسے ��0 �� ۔ ��ں "ہ�ے ��0 ��ں �ے k2 "Q@ ا���s ہ�ں ۔
�ٹ!ے ے ل�ے y�2 -�� ۔ ��ں ��:Y ��ں -�� اور �� ��ں �ے �� �ہ 2�
 ۔  ���ں آپ 


�ں �ے ؟�ہwب اور <�د 2
ض ہے ۔ �� آپ ُ�'�ے ���ف  "  

�� او ، ا��K ، ٹ���� ہے ۔ دو��رہ ا��" ��ں �ےاُ س سے �Kٹ��رہ �Hص( �� ۔ N� �

" ۔   
ے 4�Hہ ے رہ!ے والے ��
ے "�س ا�� ���iے ے ل�ے دو��رہ ،  ����� Yہ&�ر
ُا�ہ� ں ہ&�رے ������7 <��:ان ��ں ��ں دو ا$~�ص لڑ رہے -�ے اور �ہ ا�=
 -�� ۔ ا7ٓے ۔ 


ت ا���s -�� ا�
 ُاسے آڑے آ�� �Kہ�ے ۔ �ے �:د ے ل�ے �ہ "���K ، ل��3 ، �H وہ  
راس=ہ �K=ے ہ�7ے �� "  � ���=� -�� ۔ 17 : 26ے ، ��ں ا���ل <�ش /�&=� س

�ن سے "�ڑ-� ہے ۔ "
ا7ے ���ڑے ��ں د<( د�=� ہے ُاس � ���!: ہے �=ے ُ �� "  
 ، 
��ں /��د-� ��ٹ!  ��ں ��ٹ�� ہ�ا -�� �@ ا�� $~{ ��
ے <Mف ا�� �
-*ہ "�

� دو��رہ /�7ہ&�ُاسے��ل!ے ے ل�ے ُاٹ�� ۔  ����� Yں ر���B!� ے

�ے ے ل�ے �� a

ے ��� � "�!: �ہ�ں -�ے ۔ �� 
وہ ��
Y /��د-� راہ!&��7 ے <Mف -��  اور ذا-� �Xر "

 ۔ 
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 Y
وہ اٹ�� اور K( "ڑا اور ��
ے "��Rے �ڑا ہ� �ےا �@ ُاس �ے ��
ے اور ��
� ۔  1��2 JR
�ے ے "
و���ٹ ے ��رے  a7�/ دت اور ہ&�رے دو��رہ��ے ��ل /
��


وں ؟ ُس
خ ہ� �iے ۔  ����ں <�ش /�&=� سے ، ��ں $:ت سے ��اب د�!� �Kہ=� -�� ۔ 

�ے ��ں ده�&� �!�-� ہے ، اور "  � ���=� -�� ،11 : 19ا���ل  

 ُاس � /ہ�&- �آد�� 


�ے ��ں ُاس � $�ن ہے ۔��ں �ہ�ں ��ٹ�� ، ِاسے د���� اور ِاسے ا"!ے "<�V سے در �wر 

 �4�3 �ہ�ں ہ�ں �� ِاس � ��V@ ہے (  �� ل�ے �Mل /��س"ُ 
۔ ) ا�
Kہ ��ں درس�X Nر "

  

 آ�� اور ہ� ، =Qے د
را�
 ۔ " ا�� �
-*ہ "�
 ، ہ&�رت "�سٹ
ز ��ں سے ا�� ��

 �
�ے  Sز�
� ��7*�� س&'J ��ں س 1dل ��� ہے ۔ ُ�'�ے آپ  y�2 JRآپ �ے 
� ���=� -��10 : 17<�ش /�&=� سے ، ��ں ا���ل " ض
ورت ہے ۔  " : 
" aہQ @ِHص�


 -� ہے ۔ 

 س� �ڑوں سے ز��دہ اث" �&Hا �" ا�� ��ڑ  
وہ درسN -�� اور ��ں �ے ُاس سے س���� ۔ " ٹ��� ہے ۔ ��ں -��ر ہ�ں ۔"   
 

 رو���H ��ان �
د اور <�ا-�3 ُ�
ا�7 "
 �2ل@ آ �Kُے ہ�ں ۔ 
 

� ���@ سے �!H�� ا
��-� Yز��ا�= s�> �!���ن �ہ ہے ہ رو���H ��ان �
د اور �
��ر-�ں ُ�
ا�7 "
 �2ل@ آ �Kُے ہ�ں ۔ وہ رو���H �!  وY �:ل � س&'�=ے ہ�ں اور 

 ���=ے ہ�ں ہ ��ے Q=� ��ب ہ��� ہے ۔ 

چ � ہ&�رے �4�@ ��ں سے ا�� ��
ے س��!ے ��ٹ�� ۔ K )7�/ � N���Hُاس �ے رو
" رو���H راہ!&��7" ��ں ُد��� ��ں ُاس �ے ۔ �*�دت ��ں ���/���Qہ �Xر "
 �Hض
 ہ�ا -�� 

 ، ��- � ��
�ے ے ل�ے د��ں *�� �ہ�ں س&'��ں �� ۔ س�ا7ے ِاس ے ہ وہ �Hص( 
���  ا"!� ا��� -� روR� ���Hہ -�� ۔ - �راہ!&��7  ے  �ہN سے رو���H " �*�ہ ُاس 

��ں �ے دل�]� ے �Xر  ۔ ُاس �ے ��ل!� �!: �� اور �HلNِ و�: ��ں ��ٹJ ����ہ� رسے -��، 

 د����۔ " ، ��K�" ُاٹ���� اور 
�i ��ہ ��: ، ُاس �ے ا"!� س "� -�ے ، �� وہ وا"� وہ وا"
"�ہ�ں ا7ٓے ؟  

�&�ل� رو�&� ہ� ا-�� ، ل��3 ہa ��ں سے ��7 �ہ�ں ���=� ُ�'�ے "�� -�� ہ � 
�2 JR
� ��ں �ے �Hل <�ش /�&=� سے ، در4H�N4 -�ے ۔ " وہ " -�� ��  �*�� �/
ہ� ��ں �

�� -�� ۔ ��ں �ے ُاسے �4(  a=> �� -Mوت  ��
H ف سے
X ) �"��ہ�ں �ہ : " س� ) 

وY اور �!�س@ �Xر "
 ل��� ہ��7 د��وں ے "ڑه� ��-� ہے۔ �" �ُاس � راہ!&��7 

�ں۔  ��� "�7�ں �ے ��
ا ا�&�ن ہے ہ آپ آل�ے د Yہ� ۔" زادُاس �ے   
" )�� �� ���@ ��ل�  

Y "�!:�:ہ ہ:ا��-� =���ں ��ں سے ا�� ٹ��� آر��� 


��ے ��M ��-� ہے ۔ ��ہ ا�����  1سے ل��� ہ��7 =�ب ہ
 و/N ا"!� �ہ=
�3 ��ل� 
 �!���
 ��ر�ے ے �`�
 ��ل� � ٹ�� :!�� ��* � ���Xر "
 ا-!� /
�@ آ-�ہے �=!� 

*�� �ہ�ں س���� ۔ ل��3 �� �ے =�ب "ڑه!ے سے س����� ہے ۔  �!����� �ے ��ل� 
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*�� �ہ�ں س �!��� �=�ب "ڑه!ے سے ٹ�! �� ��-� ہے ۔ہ&�ں ٹ�! �
��ے -� �� ����
� �M ُاٹ���� ہے ۔ ہ&�ں "��� ے ا�: ر ���� ہے ۔  

�� �ے �ہ ���� ہ �_| ��7*( � "ڑه!ے سے رو���H �!��ں  ��*
ح ، X ِاس�

�� ہے۔ ��ے لڑY ��-� ہ�ں ۔ ہ&
�� ہے ۔ ہ&�ں در4H�N4 لڑا�7 
�ہ '- ��ں �!    

ے دوران ،   N�[�  ا�� �
ے �ہN س�ل /*( ا�� �Kٹ��رے &ا�� ��رت �ے 

 الsام ل���� ، " J'�ُ ے ہ�7ے-MKِ 
!" ��ں آپ � آ����ں ��چ ل���� " سے ��ہ  

د�� ۔ وہ  رو-ے ��ں �ے a�H " ���ع ���� ے �� م "
  س�N اور <���ش رہ�ے ،" 

 "ڑY ۔ � 

ش "Q ۔ ہ�7ے ��- 
� راہ " Yاور ��: وہ آزاد  

ا�� ����ان <�-�ن "�� �ہ ��b!ے ے س�-J �!�-� و�: ��ں ��ٹ�� ہ��7 -�� ���ے 
� -Mش ��ں �:د ے ل�ے �م �� ۔  Yآزاد �� اور ُاس  ��
صہ ��: ، ہa �ے د� JR


�ں �� ؟�� آ" ہ�K�" a!ے ے /��( ہ�7ے ،  :!�" ��
ُاس � " پ ���� � �Hص( 
�ر آزاد ہ��7 �ہ  

وع ہ�7ے ���ے ہ� وہ آ<$ �!�bروں سے آ��� ٹ�!آ����ں ے 

�

-ے ہ�7ے ہ ، س"�� ہ�ں " �$�   
ُاس �ے ��: ازاں ہ&�ں ہ&�ر ے "��Rے د��ار "
 ٹ�ٹے ہ�7ے ا�ڈوں � د���!ے اور 

ِ�
ے ہ�7ے ُ�
دہ ا���م  

ش "Q 
 S$� � Yآزاد �ے ڈر � ���ن �� �@ ہa ُاس 

 رہ� ہے ۔ وہ ا"!� رہے -�ے۔ 
ورش " �اب وہ �ہN سے ص_N �!: ، دل]�د ��Rں 

 ���_� ز�:�� ��ں  آزاد ،  �_�dظ اور "
وان Kڑه رہ� ہے ۔ 
��ں ��ٹ�=� ہے اور ) ��ٹ�� ( ��ں /�7( ہ�ں ہ ��K �� ��� �7ٹ��رے ے س�]3 

 �
 -� ہے ��ص
ف ہ�Y���b ��ل=� ہے وہ �!�-� رو�Hں ے ���ں �ے ��رت �]�ہ:ہ 
 ����ے ے ��-_N واض� ا��
�Ys ��ں ��اب د�=� ہے ، و ہ ِاس "]N ��ں ِاس ُ�
ے 

 4H�N4 اور N/�X ��ں �QرY ا�&��:ار �3 ��7ے �� ۔ 

د ��ث
 �Xر "
 ا�&��:ار -�ے �@ وہ <�$� ے س�-J ا�� <�ص �]3 سے ��$

�ہ -�
ے ��م سے �: روH�ں ��� ہ&�رے "  ا7ٓے اور <�$� سے ���ع � آ��ہ �� ،وا"
ُان ) �: روH�ں ( س�K�ے ہ ��ے وہ ���=ے -�ے ہ �3 ۔  ) 17 : 10ل�/� ( -��� ہ�ں 


ح �ہ�ر واض� -��۔ ! ے -��� -�ے X Y

ح �� دوسX ن ا���V�$ ہ وہوہ ���=ے -�ے 
 سے لڑ رہے -�ے ۔ 

ح آس&�ن سے ِ�
ا ُاس �ے ُان سے ہ� ��ں $��Vن � �'��  "���ع �ے ہ� ،X �

ہ�ا د��J رہ� -�� ۔ د���� ��ں �ے -ۃم � ا<=��ر د�� ۔۔۔ ہ ُد$&3 � س�رY /:رت "
 �2ل@ 
�� K�s سے ض
ر �ہ "ہ!Rے �� آو  s� 
۔ -� ��� ِاس سے <�ش �ہ ہ� ہ اور ُ-&�� ہ

ش ہ� ہ -&ہ�رے ��م آس&�ن "
 ل��ے ہ�7ے ہ�ں روH�ں -&ہ�رے -��� ہ�ں ���ہ ِاس سے <�
�!�-� لڑا7��ں ��زوں ��ہ
Y -!�س@ سے ہ�-� ہ�ں ۔ ���ل ے ۔  ) 20 ۔ 18 : 10ل�/� " ( ۔ 

 ، 

�� �!�ت���ع ��ں ل���ں � ��i رو�X ���Hر "
ف راہ!&��7 X ��:  ( ز�:�� 
ے �Kٹ��رے سے ز��دہ اہa ہے ۔ ) رو�Hں  


وض�ت �ہ ہ�ں ہ اd� ں��لڑا7 �*�� �!�ت  �� 
���ں �ے ذ 3� :!��� �ٓپ ُان 

�ں �ے۔ ���ں ہ�ں ۔ � س��!� �ہ�ں  a Nں �ہ��س� لڑا7 Nں ا�:رو�� �ہ��لڑا7 
ز��دہ -
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د اور ��ر-�ں Q=� ��ب رو���H ہ�ں ، �� آز��S7 اور /��� � �:و �ہ: ہے ۔ � ���Hرو
ے ��Rے 2 �Vس �
-ے ہ�7ے س��J رہے ہ�ں ۔ ہ��ے ے �����ہ ��ں ِاس ز��دہ -
 �ر 

ے ����Mت ہ�ں ۔  Nد�
� $�زو ��در ض
ورت �!�-� ���7( $�� N�>ا:� Nاِہ راس
�
ے ل�ے ہ&�ر Y ض
ورت � ہ
 ہےہ=���ر "ہ�ے ہ� <:ا ے ل��ے ہ�7ے ہ�-� ہے ۔  �=Q

Mم ��ں �ہ�� �� ��� ہے ۔ ��ے ہ&�ں �_| �ہ س���!ے � ض
ورت ہے ہ ُا�ہ�ں 

�� ہے ۔  اس=�&�ل 

��ں رو���H ��پ �� ��ں �!!� " ��ں �ہN سے ���_��ں سے ا��� ہ=ے ُس��Kُ 3 ہ�ں ، 

�� �ہ�ں �Kہ=� ، رو���H �!  و �:ل ، ِاس /��K aہ=� �� �Kہ=� ہ�ں، ل��3، ��ں �ہ ُ�
ا�7 


وہ �ہ�ں س&'�=ے ۔ " � ��اد۔dس ���Hے رو ��ں �: روح � $��N د�!� ہ&�رY ��ل�:�� 

 س�=� ۔ روڑے اٹ���� ہے ۔ ہa �: روح �3bR� ��� �7 سے ��پ �!!ے -� � ا<==�م �ہ�ں 


 س�=ے ۔ 
��ت ے ل�ے ض&!� راس=ہ ا<=��ر �ہ�ں '- Yد��ے �!
 �2ل@ آ�ے " 1dل
 @�V� ہ� ں� � �!H�� �
�� " �2ل@ آ�ے  �=Q" ���" ���/ ،"،�!��ے ��رو " " ، /�Q�N ر


��" � ، �:د ��ر �!�� �
�� "ے ۔ " �
��د" �� " �ے �
د � ���Hہ رو ��- @�V� � �!H��
اور <�ا-�ں ���=� ہ�ں ہ ��ے $��Vن اور ُاس ے �!�ت � ہ�-��ں ہ�-J ل�!� ہے اور 


�� ہے ۔ ��ے رو���H �!  لڑ�� اور �H �=Qص(  
 �ده�ہ دہ� ا�� دوس
Y س&'J ��ں ل1d �2ل@ آ�ے � ��V@ ہے ہ ہ&�ں $��Vن 
 ، ���ٹ ، آز��7]�ں ، الsا��ت ، اور <�$��: سے ده�ہ �ہ�ں ���� ہے ۔ 

��� ِاس سے ہے ہ آ�� ہ - ���د ر��ے ہ <:ا اور $��Vن ے در���ن ا�=_�ن 

�ے ے ا��ب �  <:ا "
 $��Vن N!�
 س�=� -�� �� �ہ�ں ۔  ل�ےل�: روح �ے  �Hص( 

� ده�ہ د�!ے سے ا��ب � ز�:�� ے "��Rے دروازے Y��� �" ُاسے  سے ا��ب 

�ے اور �
�ے N!�
 �bKُے سے ��( ���ے � " <:ا "
 ل� آز��S7 ��ں ڈال 

� ۔  S$�=�ب ��ں �:  Yُاسے "�ر ��ل 
�*�ہ ا��ب �ے ِاس <�ص ا�=_�ن � "�س 
ے س�-J ِاس س�چ ے س�-J ده�ہ د�� ��� -�� ہ <:ا ُاس � ز�:�� ��ں �=&�/ � ال&��ں 

ہ $��Vن �ے ِاس �B!� -�� ۔  ��- ��ِاس �ے ���ل�� ��ب -� *�� ِاس � ادرا� �ہ�ں 
  ��ں ُاسے اس=�&�ل �� ��� -�� ۔ رو���H لڑا�7 � �:و �ہ:

رو���H ��ان �
د اور ��ر-�ں ��s: �: روح ے ��� ں سے ده�ہ �ہ�ں �� س�=�ں 
س@ �Xر "
 ���Rے ے /��( ہ�ں ، وہ ُان � ۔ وہ �ہ ص
ف ا"!ے آپ � لڑا�7 ��ں �!�


 س�=ے ہ�ں �� ُاس ے "�!:وں ��ں "�!�ے ہ�7ے ہ�ں ۔  ۔ 24 : 2 -�&=��� 2��� �:د 
� �!�ہ��ر ���_��ں � ُان ے 26 �ے ال'��و � /��س �'�ے ���ے "�ل� �ے -�&=��


�ے ے ے ��ل سے �R!ے ے ل�ے راہ!&��7  �ل�ے �Hاص ��ں آ�ے اور ا���

ا�ے ے ل�ے اس�
 �!� ��Kُ -�� ۔ �Hص�ہ اsQا�7 � -�� ، �� ُا�ہ�ں ا"!� �
ض� � "�را 

 " 
 

 
رو���� �
ان ��د اور &
ا	�1 &
د �0ض� .ے &%�- ,+ار� $� *�ف 	�%ی' ہ
 رہ� ہ�ں ۔
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 N�:> ض� سے
ا�� اوررو���H ��ان �
د اور ��ر-�ں ��ں ا�=��ز ُان � <�د 2
w" 

ف -`�X ے Yارs� ہ��� ہے ۔ 
�  

�]��� ت ��ں سے ا�� �ہ ہ ��ان �
د اور <�ا-�3 � ���N2 ��ں*ڑه!� ا�� اور 
� b�Q��ں �
Ys <�د��N ��ں ���N2 "���ہے ۔  N�!ذہ � N�:> ے ِاس� � ��ں 4 : 2"�ل

ہ
 ا�� ا"!ے ہ� ا�Hال "
 �ہ�ں ���ہ ہ
 ا�� دوس
وں ے ا�Hال "
��� :" ���ن �� ہے 

 ر�ے ۔ {� "  

��ع �ے ا"!ے آپ � <�دم ے �Xر "
 ���ن �� اور ا"!ے س@ "�
و �روں � ا�� �
 Y@ د�2
- �
�ے  N�:> �ُاس �ے ُان سے ہ� ، ہ 2�
 /���ں ے " : دوس
ے
ل��3 ��ں -&ہ�رے در���ن ۔۔۔ ��
 ُ-a ا��ے �ہ ہ��� ��د$�ہ ُان "
 MK N���H-ے ہ�ں ۔۔۔ 

�ے والے � ���!: ہ�ں ۔  N�:>" )  �/۔  ) 27 ۔ 25 : 22ل�  


�ے � رN*2 ر�=ے ہ�ں ۔ وہ روR� ���Hے س@ سے "ہ�ے ا"!ے آپ "
 �2ر 

 -ے ہ�ں ا�
 K��sں  N���$ ے ۔ وہ- 

اہ=ے ہ�ں ا�
 وہ ا"!� راہ�ں � �Hص( �ہ�ں 


ح �ہ ہ�ں ���ے وہ �Kہ=ے ہ�ں ۔ X ہ $�زو ُاسR� ٹ���K ے��ہ  ���� آپ �ے �2ر 
�

 ]�ن ہ�ا -�� �@ ُا س ے �ڑے ����7 �ہM�[�ُ 3ت ��ں -�ے؟ ��در "&� �-�3 س�ل 


 -ے ، ے �Rے رو-ے ہ�ں وہ �@ وہ ا"!� راہ � �Hص( �ہ�ں  )�[&� ��*ل��3 وہ 
رو-ے ہ�ں �@ ُا ��ے ��رہ س�لہ �ڑے  ����7 رو-ے ہ�ں �@ وہ ا"!ے رس=ے � �Hص( 


-ے ۔ ے -�ے �ہ�ں  
&� �
 -� �@ ہa -�3 س�ل 
د �
دش ��K ہ&�رے ��ُد� Yس�ر ،
 ہے ۔ 


 �2د 2
ض� ��
وہ K�s ہے ۔ " NH��و س 
� س� N2ا
Q Y
��راڈو ��ں ��

ہ د�� ۔ ��
ے وال:�3 �&��ں ُ"
 ��ش �!� �@ ���ے ہ� ��ں ُان �}�a �ے ُ�'�ے 


وں � -�Bر �� �� ُ�'�ے ل�!� -��ں ��B- ! 
��B- ٹے ����7 �ے��K ے
�� ر ��ر ��
�ر ، وہ ���  رہ� -�� ۔ ل��3 ،  
� ل�!ے ے ل�ے ُ�'�ے ہ� ۔ آ< ���ں �_:ود $�ٹ

�� �ہ�ں �Kہ=� -�� ۔ ��ر ��ر ��ں �ے ُاس � ر�=� -�� او ر ُاس "
 ا�� � ��� ض��7 

 �sار$�ت � رد �� ۔ 

ے �ڑے �RK �ے ا"!� ���R��ں "�ڑ�ے � /V@ ���0 اور ��
ے �� :��i ��!ٹ�ں �


�@ ہ� �ڑا -�� ، ا"!� �7 � ����R "�ڑ�� س����� $
وع �� ۔ ���/ J-ے س���ں ا$=��ق 
� ُا��: 70ے ہ�7ے ۔ Yں -�� ۔ ��ر�آ�ے وا0 �ہ S�" �*ں ُ�'�ے  �ہ �2ل�اص( � �RK ا
��

 ، ��K�" ں �ے�ر � � 

 رہ� -�� ۔ آ<
Y ��رY ہ� س�=� ہے ؟" �}
 ا�:از �� ��"  
" ُ-a �ہN <�د 2
ض لڑے ہ� �� سے ��ں *�� �M -��۔"  ��ڑ� ُاس �ے" �ہ�ں ،" 


 ُا��: �X ر "
 ، ��ں ��s: ا��� <�د 2
ض �ہ�ں ہ�ں ۔ ال�dظ اب ��� ڈس!ے والےہ�ں ۔ "ُ

ح اس ُ�
ے $��ن والے دن ے ل�ے -��ر ہ�ں ۔ X �� ��ں ا"!� ز�:�� ��ں 

X ے
وان Kڑه=ے ���� ہ ہa ا"!ے �3bR سے ��اں �
د �� ��اں ��رت " 
� ر "

وا�ے ہa <ہ�ں ، ہa ا"!ے آپ "
 �ہN ز��دہ $�ق سے د���!ے � رو=ے ہ�ں ۔  N�:


�ے � �'�7ے <:�Nوالے �!!ے
 -ے ہ�ں ۔ "  � ز��د ہ -Mش  
ہa <�د��ں ے �Xر "

�ے � <�اہS ر�=ے ہ�ں ۔
واہ " � ��ل� ہ�-ے ہ�ں ����ہ ہ&�رے دل "ہ�ے دوس
وں 
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-� ہے ۔ ��ل� ا"!Mس ��ں د���ے اور �!��ے ے دن � ��د  ��-�K � ے
&
 

�� ہ� -� -��۔ ا�� ا�� ے ��رے ��ت  N2ا
Q ���ں ہ
 �Rے � ا"!� �
���ں 

ے ��رے �� �� � ۔ ے ،  
ُاسے ��د ہے ہ ہ
 ا�� �ے -�
ا� اور Kڑ�� ��  
!ہ ��0 ، ل��3 JR ��ہ
 �ہ آ�� ُاس �ے ا"!� �"�
 ، ڈ���� ��ل!ے ے ل�ے �ڑY ہ��7 ۔ 

� ��ل� ، �K s�� 

وع �� ۔ "�$ �!b����K ، " ۔ و ہ �ہN ڈرY ہ��7 د���7 دY ، ُاس �ے 
وع �� اور ُاس � �wاق ُاڑا�� ۔��Rں �ے ہ!�!� $
" ڈ���� JR ��ل� ۔  


 -� ہے ہ ، 
ف د���� ، " ��ل� ��د X ڈ�����ے دو��ں Yآ���وں سے "��ٹ "ڑ
� ���ل �ہ�ں "�وں �� ۔ ُاس=�د �ے اور 
{� ��!Q�> �
ش "
 ل�ٹ!ے ل��۔ ��ں *�� ُاس Q 

ُاس ُاسے او"
 ُاٹ���� ، ُاسے ص�ف �� اور آرام سے ُاس � �]�N -� ُاس ے س�-MK J۔ 
ہ ہ&�ں سsا دY ��7ے �� ا�
 ہa �ے ُاسے س=��� ۔  ��"�ے "�
 ہ&�ں <*
دار   

�ں � ��Rں ے ��: ص�ف س:-�
ا ہ��� �Kہ�ے �� ا"!ے رو���H ��ان �
د اور ��ر-

 -ے ہ�ں ، ��i�� �7ہ �ہ�ں 
=!ے ا�=
 اور �� <�$��ار ہ�ں۔ آ � ��Rے �4]  

 
رو���� �
ان ��د اور �
ر	�ں ���7 ہ8- د7
ں $
 45�6 $� رہے ہ�ں �
 ُا�ہ�ں دی2ے 

 $ے >�' ��ں .�;- 7ے ���ے $� 	:�ی9 دی!ے ہ�ں ۔
 ���Hں د�!ے ��ان �رو�ں �� ُا�ہ�رہے ہ 
 a7�/ �
د اور��ر-�ں ��ل� ہ&N دل�ں 


�� د�=ے ہ�ں ۔ _- �ہa ��ں سے �ہN س�رون ے ل�ے ے kQ( ��ں س*N4 لے ��ے 

�� �ہN ُ�]�( ہے ۔ 
ا<:ل� � "�:ا Q ا��ہ رس=ے
K �-
VQ Yہ&�ر @��� �<�د 2
ض� 


-� ہے ، وہ د�= N*_� :ےِ  <:او��ں ہے ۔ ِاس� ل�ے ��ں ، ِاس� ل�ے ہ- 
 N*_� aہے ۔ ہ �
 ہa د�=ے ہ�ں ۔

 �� ���ے ُ-a ہ
 ��ت ��ں ا�&�ن اور Mم اور : " "�ل� �ے ہ&�ر�H Yص�ہ اsQا�7 "

�� اور ُاس �_*N ��ں �� ہa سے ر�=ے ہ� س*N4 لے �iے ہ� �
��a اور "�رY س


�=���2( و��ے ہ� ُاس ِاس <�
ات ے �م ��ں ��� س*N4 لے ��و۔���ے ہa   )7 : 8ں  

 -ے ہ�ں  ���!� �� $*�ہ ��ں ��ل� ہ� -ے ہ�ں ، ہa در4H�N4 <:ا ے Q��ض دل  ����

 ۔

�ے وال� ��ٹ� ، ��� ، �ے ��ل� ے �
�ے سے "ہ�ے د�
 ل���7 � Y
ا�� دن ��

 � �� �4:ار ہ&�رے ��!� ا�و�ٹ اور ہ&�رY ا�]�ر� s�� ۔ ��وض ہ� �
4� Nں �ہ�اور �
��س ُاس ے �
�ے ے ��: س�رے ��s وا�@ ا0د -�ے۔ ��� �ڑه ��i ۔ وا"�� سے 


 -ے ہ�7ے �_*N د���7 ۔ ے س�-J ہ&�رY �:د  s��ن ل���ں �ے��

چ ے �ہK aہ ، 
�"

 د�� �� ہa ر�=ے -�ے ، اور ہa ) ص
ف ا�� ، وا/�� ( �ے ہ
 ��!� ا�و�ٹ � <�ل� 

  �ڑهے ۔ ا��� -� -4
�*�ً  دو ہsار ڈال
ز سے آ�ے
ے ���ے ے  
��رلے، ہ&�را ا�� اور ��ل� ������7 ُر3 ، ُاس �ے ُ�'�ے دو"ہ

 ، :�
�ے ے ��� ۔ ہ&�رے ���ے ے ل�ے آرڈر  ��:� :�ے � ����
/ُ �
چ K ے�ل
=!� ز��دہ آپ " ُاس �ے ا"!ے �ٹ � ��@ ��ں ہ�-J ڈا0 اور ا"!� K�� ُ�� ���ل ل� ۔ 

�� ��V@ ہے؟" وہ ���!� �Kہ=� -��۔ " ے "�س &� ہے ؟ �"آپ   
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 " ��- �!= ����
��ں ���=� ہ�ں آپ ے �ہN سے ��s ہ�ں ، او ر ��ں ���=� ہ�ں ہ ُ/
 �
 -� ہے ۔ ��ں ���!� �Kہ=� ہ�ں ہ آپ ، اور ��ں ���=� ہ�ں ہ ا�]�ر�� �]&�( "�را 

=!� ض
ورت ہے ۔ "  

ح �3" X ��Kں ا�ل� اور ��� ، ��Kا � sار ڈالsں ، ہ&�رے "�س اٹ��رہ ہ�س�=ے ہ 

��ں ُر� ُر� " ا�� �!ٹ ا�=}�ر �'�ے ،" ��رلے �ے K�� ل��!� $
وع �� ۔" &� ہے ۔ 
 ، 0�� 

 �ے دو��� ۔ " " ��ں آپ � ا��� �ہ�ں   


 س�=ے ہ� ۔ <:ا ���� اور ُ�'�ے ذرا�� دے ��Kُ ہے ۔ آپ � ض
ورت "  a-ُ �!�4�
 :�s� سہے ۔ aں ۔آپ ہ�ے ہ- 
 �/�- �
�ے  ��"ے   

�� ۔  )&�� ��K  ُاس �ے @� J-ے س���ں <���$� سے ��ٹJ ��� ، �ڑے اX&�!�ن 
 Y

ف ہ�-J �ڑه��� ، ُاس �ے ��X Y

 سے ��" s�� ے�ے ل���ے ُاس �ے ِاسے د�!ے 

" ے ہ�ں ۔ا�
 �s�� :�s آ-ے ہ�ں ، وہ ��
" اJ��ٓ ��ں د���� اور ث��N /:�� سے ہ� ، 

ح د�!ے والے ���_��ں ے ل�ے -�
ا ُ$�
 ہ� ۔ X او�: ِاس:> 

� ���=ے ہ�ں ہ وہ ���� ��ں �ن ہ�ں ۔  �7�Rں س�د اور <�ا-
 رو���H ��ان �
�� آپ *�� ��ل�( واض� ا7ٓ�!�ں ے ہ�ل ��ں ا<( ہ� 7ے ہ�ں ؟ ���ے ���ے آپ 

� آپ � �ے *�� -�Bر �ہ�ں �� ۔ ا�� ��ان �K=ے ہ�ں�ٓپ �:�� ���ڑ � د����ں �ے �

-� ہے اور �ڑے ، �k*�ط "ٹ��ں آد�� ، <�اہ وہ <d�� س� ہ� ، وہ ا7ٓ�!ے "
 �2 ر 

ا�� ��ا ن <�-�ن <�اہ وہ "=�� ہ� اور �~=�� ا7ٓ�!ے ��ں والے لڑے � د���=� ہے ۔ 
ار سے زا7: ���=� ہے وہ ا"!ے آ پ � ��ٹ� اور �4: ���� ����م �� -� ہ� ���ے ہ� وہ 


��4ں سے ہa ا7ٓ�!�ں ے ��
 ��ں رہ=ے ہ�ں ۔ ل�گ ل��-�ر ۔ وزن � د���=� ہے X ��=~�

ف �!��a ہ� 7ے �� وہ ہ&�رے ل�ے س�K=ے ہ�ں ۔ X Yے " ہ&�ر�ے ل s�K ��آپ 


�ں �ے ، 
چ �ہ�ں > ��* " ���پ ہ=ے ہ�ں ، اور ہa ا"!� �4�ہ ز�:���ں ے ل�ے ُاس 

�ں �ے ۔ را7ے ے ل�ے �:و �ہ:   

 "�
دار � ر�=ے ہ�ں ، �ہ�ں آپ  $� �ہ�ں ہ  �7آپ �ڑY اB~$ ��K�N اور 

 -ے ہ�ں ،� آپ ا�=~�ب  �ے ل�ے Q=� �!: ہ� ��ے � s�K ��� ����پ ہ=ے ہ�ں " 

����ب  
�، اور ہa ُاس � را7ے سے ُ"
 ��ش ہ� -ے ہ�ں اور ِاس � و�ہ سے ا

 -ے ہ� 
ں ۔ �M ُ$*ہ JR ، ا�
 ہa ��ں سے ��7 ہے ، ��&( �Xر "
 ز�:���ں ��

�&( <�د -�Bرات � ر�=ے ہ�ں ۔ ہa آ��sش ُ$:ہ -���ے ہ�ں ۔ =[� 
" �7�Rس 
ا��Qس ��ل K�sوں ��ں سے ا�� ��ے ��ں �ے *�� ُس!� -�� ُاسے ��
ے ا�� 

ے ُاس=�" دوسN سے ���ٹ� ��� ۔  Y
� ��م ہ��7 س��ل ��ں ، ��
ے "ہ�ے �����ٹ �د �
ُاس �ے ��س�ا7ے ا"!ے ��ٹے -&�م �Xلِ@ ��&�ں � "�ٹ�۔ اور ���
 ت �Xر ��ٹ
 ا��� -�� ۔ 

ُاس �ے "
 ُ�'J ا��ے � ��ہ
 ���0 ۔ ُ�'�ے ا�� K�s ��د ہے �� ُاس �ے ا�� �
-*ہ � ۔ 
ے ُٹ�ڑے � "��!�� اور Mس سے  w2�
ے ��ں سے ا�� &
Y ��ں � ٹ� Yرد


ٹ � ��د دہ��� -�� ' � ، را7ے ز�� ��ں �ے ����!ے والے "
 �2ر �� اور �ہ �ڑا 

 �� ہ� �� ۔ " ۔ � �Hص(  Y
��ں Mس ��ں ���م ہ�ا ۔ ل��3 ُ�'�ے اب دو��رہ �����ٹ
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ا��ے س�ل ��
ا ا�� اور ُاس=�د ��ٹ
 ا�� -�� ، ���� ہ ُ�'�ے ��د ہے ۔ ُاس �ے �Xل@ِ 

-�و �� ، اور ��ں ��&�ں ے س�-J ا<�X �/Mر � 
" "�ز�3 � �Hص( �� ۔ " اول" "  

 
�w" 

وں � ���!: ، ا�&��:ار �bR!ے سے ��ا�� ��ں -`�&�
�_� "�ر� ��ں ُان �� d-

 ر ہے ہ�ں ، 
-�@ د�!ے � -Mش - �ے ����Mت  a�/ ن " ہ� -ے ہ�7ے ِاس���ں 

� ���!: ہ�ں ؟" " ہ�ں ؟ �
 دار ہے ؟ز�:�� ��ں ��
ا " " ��ں  ��<:ا ��
ے " " 
� �!��د " ��رے�� س�K=� ہے ؟ s�K اور ��ا�
 ہa <:ا ے Mم � س���iRں � �'�7ے 


 ِان س�ال�ں � ��ا ب د�ں ، ���� ہ $��Vن ے ���ٹ ، �� دوس
وں ے &sور �]�ہ:ا "

�ں �ے ہ ہa ���� ��ں �ن ہ�ں ۔ a7�/ ہ� �
�ے {� y�2 ]ہ�ہ& aت سے ، ہ  
 �=���ں ���� ہ ُ����ں اور ا�Q��ں ہے  � )*7�� �رو���H �� ��ان ا"!ےآپ 

=���ں سے ز��دہ ، ہ&�ں س���-�  Y

ف ��!Rے ہ�7ے "�-ے ہ�ں ۔ �ہ دو =���ں ، دوسX
�ن ہ�ں اور ہa ���ع ���� ��ں �� ر�=ے ہ�ں ۔  aہ ہ
�ے سے ، ہa ہ�ں ُان � ��Vل�ہ 


 -ے ہ�ں ���� ہ ، ا��� س7�R��ں � داد، "�ں��ں ���� ��ں /*�ل �� ��� ہ"  د�!� $
وع 
� ��i ہے ۔"  N*_� ے والے سے ُ�'�ے�

ز�: ہ�ں " �7!�ت ے -~��� Q ���ں <:ا 
� �_*N " ��ں وا�@ ٹ�ہ
ا�� ��� ہ�ں ، " ، "��ں ���ف �� ��� ہ�ں ، " ���� ��* ����

� و�ہ سے �Q-� ہ�ں ، �� ہ
 �HلN ��ں ا"!� ��ں ���ع �" اور" سے ُ�:ا �ہ�ں ہ�ں  ���

Y ز�:�� ��ں ا�ڈ��=� ہے ۔ /�ت �� �"  

� س7�R��ں ��ں  )*7�� aے ہ��ن ہ�ں " ��
 -ے " ���� ��ں َ��ں 
sِ ���ہ � 
"
 � )*7�� ، �� 
ہ�ں ہ&�رے �w��ت ض
ور�X Y ر "
 �QرY -*:�( �ہ�ں ہ� ��-ے ، �ہ


�ے � ہ&�رY س�7�Rں ��ں ہ��� $
وع ہ� ے<:او�: س7�R��ں ��ہ
Y -!�س@ ��ں  /*�ل 
ے �م � �!�� د "
 /*�ل �ے ��-ے ہ�ں ، *���7�ں �� ۔  ���� aہ �� ا"!ے ���ں 
 �!��د "
 �ہ�ں ۔

 

ان ��د اور &
ا	�ں رو���� 	@�� اور ض�ورت .ے زی�دہ &
د ا�!�8د� $ے �7ے �

 &�ص *
ر �B� 'ِ��6 �Dوع ہ�ں ۔ 
 


 ��ے ��ل�( �روR� ���Hے �� ��ل`� ے �]��� ت � د��-ے ہ�ں ، رو���H  ��ل� 
ے  aہQ � 
*�- JRس�=ے ہ�ں ۔ ���ے وہ ��7*( ے��a اور -'
�ہ ��ں �ڑه=ے ہ�ں ، 

���ں  

 -ے ہ�ں �� ُان ے �ڑه=ے ہ�7ے ��a ��ں -!  <��ل� ے �X ر "س�-J �:و �ہ: 
ے ز��دہ دہ�-� ہے ،  N�&اور ا"!� اہ �
�=���ں 1��و سے ۔ "�ل� �ے ِان ����Mت  8 : 

�^ ہے۔ : "  ��ں /��س �� ہے 2 1�� � �/
- N*_� 3��ہے ل �-
2
ور "�:ا  a�� 
ا�

ے ہ ��ں JR ���=� ہ�ں -� ���� ���!� �Kہ�ے و��� اب -� �ہ�ں ���=� ۔��7 ُ�&�ن  "  

ہ ہa دوس
ون سے ز��دہ ���=ے ہ�ں �� �ہ ہ  �!Kہ س�� N�&وں سے ز��دہ اہ
ہa دوس

 ہے ۔ *�- ���Hں �ہ رو�ے ہ=�JR �=��ے � ر �
 وال�ں &� �� ��*�� آپ �ے 

��a ر�=ے ہ�ں اور س�K=ے ہ�ں ،  a Nہ� 
� ؟ وہ <�ص ��4م " S$���ں ا�� ا�� " 

ح � -�� �@ ��ں a س3 -�� ۔ " سے ز��دہ �0�K ہ�ں ۔X ں ِاس�!� ����ں اب ��� س�ہ&
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ور ے ہ`� :�� aں ، ہ�ں ہ�ط �ہ�=_� aہ 
a ���=ے ہ�ں ۔ ا� �!= aے ��رے ہ s�K ��ہ 
 �!�ں �ے اور <:ا ے ہ��ے � �'�7ے ا"!ے آپ سے ��
�ں �ے۔

��ں Q=� �@ ��ں ��ان -�� ��ں �ہ=
�3 "�سٹ
 �!!� �Kہ=� -�� ��ے <:ا *�� ر�=� -�� ۔ 
ے س�-J آس&�ن ��ں دا<( ہ��� اور < Y:!� ، ہرا�
 ، " :ا � ا��� ہ=ے ُس!!� �Kہ=� -�� 
�ر �ہ�ں ہ�۔  

 رہے -�ے ۔ ُ-a �ہ=
�3 "�سٹ
 ��ں <�ش ہ�ں ہ ُ-a آ<ہa آپ � ا�=}�ر 

!" ُ-a �ے ا��� K��sں �ں �� ��س�ٰ �ے *�� �ہ �ں -�ے �!ہ�ں ��ں *�� ر�=� -�� ۔ 
ے ل�ے  �>�=��ُ � ��:�R�" �7�_��� Y
��s: <:ا � �ہ �Hص( �� ۔ ��ں ِاس �ے ��

��s: �ہ=
�3 "�سٹ
 �!!� �ہ�ں �Kہ=� -�� ��ے <:ا *�� ر�=� -�� ۔ ِاس و/N ، ��ں �_| 
!��K �!Rہ=�  ہ�ں   


ہ ��ان �
د اور <�ا-�3 � س��!�V> ازم " ا�� اور ���
Q " رو�ہ ہے ۔ 
*�- 
�ہ ُ"

�� ہے ۔ ��ں آپ سے �ہ=
 ���=� ہ�ں ہ ���ے ���_" ہ=� ہے ،  
��ں � ز�:�� ��


 -ے ہ�ں 
�� ہے ، ����ہ �� آ پ آپ � �=�وں �� ہ ��ے ا�&�ن ر�!� اور �
-�و 
ے ا�=*�ر سے ��ں ُاس سے ز��د ہ ���=� ہ�ں ۔  ��
�
��� اب ��� �Rہ �ے$� ، -Q ا��


 ہے۔ �w" Nس��� �
 دہ �_�kQ 1Q( اور ���� ے �ہ <�د �4
ر  N�_��� �ُان 
�=� /�-( ہ�ں ۔�
 ز�:�� ے $


د اور ��ر-�ں ا��� -� ��وں اور وال: ��ں ��ل� �ہ�ں � ���Hہ روا�� اور ا$�رہ 

ف ُ�ڑ-ے اور ہ�7ے ہ�ں �ہ �=��B- @Bر�N ہے۔ X ��ہN سے ��ان ���_� ����  


 -ے ہ�ں ۔ 
وان Kڑه!� اور س���!� $
وع K )&�� ےے ل�ے ُان  Nد$�ہ�� �<:ا 
وہ ا"!ے ل�ے آرام  و س��ن � ���ل ��-ے  �ے ہ��ے دل ے وسy ��ں ، �Xر "
 �wر

������ ہ&�رے !:ه�ں "
 ہ�ں ۔  �� ����� �ے ِاس �م  N�:> ہ
 -ے ہ�ں وہ /��س 

�� ہے ہے ۔ � N/�X <:او�: سے �!��� ہے ُا�ہ�ں اب ��� س���!� اور -'
�ہ  �=Q ہ


 �2ر �� �_| ا�� دوس
Y ��ں �ے اس 2�
 �=�ازُان سے �ہ�ں ۔ " �*X }4� ن
ے �Xر "
 ۔  ��:�R�" �7��_��� 
 � 
- � N�_��� 
�-��ڑY س� دوڑ ے ��: وہ ا


 -ے ہ�ں ۔  �
- �وہ �7Mے ��-ے ہ�ں ، ز�  ل�ے ہ�7ے -ے ہ�ں �� "
وان Kڑه!ے 

-� ہے �� ا-�ار ے روز "��Rے �_� �_��س  ����� �� :!��� �:ود �ے ڈول �ہ�ز 


 ��ٹ=�� ہے ۔" N�[� 
 ���- �V/ سے ��ے ���ے ل
وQ�N ��ں وہ $��: ��*=� �!!ے B� @B�=� �ُان 


�ے � ہ�ں ۔ ہ&�ں *�� ���ل!� �ہ�ں �Kہ�ے ہ رو���H ��ل�:�� ���� ے ل�ے K��sں 

�ے سے ہ�-� ہے ۔ 
�ے اور آ��ہ ��� "�:ا - J-ے س��ے$� ، ہa �'�7ے ���� 

N�:> �
 -ے ہ�ں �� ���� � دوس
وں 
�� �Kہ=ے ہ�ں ، ل��3 ہa ا��� ِاس ا�:از سے  
� ہ� ۔ �� �
ت VQ ے وال��
 N*_� ں�ہ� N
� �ے س�-J دوس
وں  N*_� �ہa ُاس 

J-ے س�  ہ&�رY ا"!� آ��ہ� ��ں &� ہے ۔دے س�=ے �@ ُاس 
ور ��ر-� ص�ف �Xر "
 ، ��ں �ہN ٹ�ٹے ہ�7ے ، رو�X ���Hر "
 <�ل� ��ان �
د ا

� رو!ے اور ا-�ار ے د��ں ��ں "��Rے ��ٹ�!ے اور  N�:> ے�ے لں � ا�� ل&_ے 

 ��Kُ ہ�ں ۔  N_�B� �
�ے اور "�
 "� ل�!ے �@ آپ -��ر ہ� -ے " ��س�ا7ے آرام 
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-� ہ�ں ، " ہ�ں ،ہa آپ � دو��رہ �*�دت ��ں وا"� 70�ں " ��ں ُان � �Hص�ہ اsQا�7 
ے �Xر "
 /��س �'�ے ۔ �ے ۔ رو���H ہ N/ہ و��d$ ں ِاسے�ل ��=b=� �d$ :B4� ہ&�را


�� ہے ۔ 
�ے ��ں آپ � �:د � �Hص(  Y
"اور �ہ=  
 

 .�I $ے �7ے �
GHہ ا>+ا�5 ۔ 

-� ہ�ں ،  a=> �
ہ ��ں ِاس س*� &��ں ا"!ے �Xل@ِ ���� ہ ��ں ا"!ے Mس ے 

ے ��&�ں � ہ&�]ہ ِاس ے س�-�H Jص�ہ اsQا�7 Nہ ��د$�ہ
-� ہ�ں  S$� �
�ے  

د اور <�ا-�ں ہ�ں ۔ � ���Hرو :�d� ے!=� ل�ے VX2 : 15 N�:> ��Kے ا� � ���ں "�ل
 �� �Hص�ہ اsQا�7  �ے ل�ے -�&=�� : N_B� ہہ اور"�رے ا<=��ر ے س�-J �ہ ��-�ں 


�ے "�7ے۔
�4H Yرت �ہ �- �7�
 ۔  N�M� دے اور "  
 ��ان �ہ�دروں ��ں �ہہ ���=� ہے �� �=�a ، آوارہ ، �!ِ� ��پ ، �ے ��
 �ہ ��7*( ر���رڈ

، -�ے ، �� �!ہ�ں �ے ا"!ے ��ل� ہ��ے ے س�ل�ں ے دوران $��:ار �Xر "
 �:و �ہ: ے 
� ۔  N$دا
� Nے اذ�� ذر�

� ��M2 ��ں ���  
B� اور ُاسے ��� ��a س3 ��س� � ُاس ے ���7��ں سے رد 
��X�Q s��dر ، ُاس ے آ/� � ���Y ، �� ُاس ے س�-" ��!� J�S /:�� �@ د�� ��� ۔ 


�ے سے ا���ر �� ۔ ے س�-J س&'��-ہ  N�&ہ=� -�� ، ��س� �ے ا"!� س�ل�K ٹے���
 
�Xر "
 ُاس "
 ل��7ے �iے الsام سے ، وہ 2�
 �!��dBہ �Xر "
 /�: <��ہ ��ں -�� ۔ �ہ

��ن ے س�-J ُس�Hل ،
Q ے� Y
��0 ۔ وہ ُاس � اس� �!ے وال�ں ے ل�ے دروازے 
 �!� a{�� وز�
 ا 
B� ے
�]��� ��ں ُان � ���Rے " �، ا"!ے ��پ اور ���7��ں � ُان 

 /��( �!� ۔ 
 Y ( دور�س� � JK سے 

ف ���ل د�� ��� ، �� ہ ��X � )��� �a س3 دا�� ا�( 

ہ وہ "
 -�� ۔  ��M2ے وال�ں �ے ُاسے ور�

ے اور ُان ُاسے /�:  � 
- �ا"!ے <:ا 
ے س�-J �( ��7ے۔ ے <:ا � �ہ ���!ے والے �wہ@ @�wا ا���ر <:ا  اور -ہ��ن ل�� �ُاس 
�s ت -�� ۔  ^�
ف سے ��X �
 ��ں&� �
از ہ�ا "���Rے س�ل Q
 ، وہ ��د$�ہ=�ں "
 س

 ۔ 

م ��ں دا<( ہ��7 ۔ H ے �
 آس=
 س�لہ س�ل � -�� �@ وہ ا���&� ��  �<:ا 


�ے ے ے وس��ہ ، ُاس �ے "�رے �Qرس ��ں -&�م �ہ�د��ں � س=����س  N�>ر�� �:ا

�ے � س���� ۔ ے ل�ے �ڑY ہ� س�=� -�� ۔ ��د$�ہ ل�ے س�ز ��ز  Yد�2 ��ز ���وہ ا


 -ے ہ�7ے �*�ر  @�X ے� �، ُاس �ے ا"!� ز�:�� � Q!� ہ��ے والے ے دروازے 

ے ��ں ر�� ۔ V>3 ُا��ہ� ، ل 
V> ف و�> M� ہ� -� ہ�ں ، " س �ے �Mں ہ�� 
��ں ا�

ف /:م �ڑه��� ۔ : ہ�M ہ�-� ہ�ں ،X � s�ا�� ، وہ ز�:ہ -�� ، اور دہ�
اور ��د$�ہ ُ���

!�ہ�د��ں � /�م /��( -�� ۔ وہ �_| س�لہ س�ل � -�� ۔   

���ہ سے ہ�  ، � 
&�
ا �!� �3 ۔ " <:ا �ے �� �� "  

" | س=
ہ س�ل � ہ�ں ۔ل��3 ��ں �_"   
a س3 �ہ�ں ہ�، �ہ �ہ="  Nہ� a-ُ ، ہے 
 "  
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 ���- 
�ر �wہ!� راہ!&�وں �ے �
���ہ ":� ، :�
صہ �ہ �sر�ے ے ��ِاس ے ز��دہ 
� ، ُاسے 0ت ��رY ، ُاسے ��را ، ُاسے �=��ں  ��_k- �، ُاس � �wاق ُاڑا�� ، ُاس 


�ے ے ل�ے ��Kڑ �iے اور� N
H ں �ے�!� د�� ۔ ��ں "��ض ��H ِاس ����ان  ُاسے
�ڑا رہ� ۔  N��/ ں دراز�وں �
{� � $~{ �ے <:ا ے "�`�م � �ہa "ہ!���R اور <:ا 

ے �� ہ� ��� وہ رو���H ��ان �
د اور <�ا-�3 ے �Xر "
 ہ&�رY ��ل�:�� <:ا 

ے س�ل�ں ��ں ا��� ہ� ہ� ۔  
 اے ��پ ،


ے ل�ے ��/ S�N& ہے ۔ ��ں ��� �-ُ ���Hرو Y
�� 
��=� ہ�ں ہ ُ-� �&�� �Xر "
��ل�:�� اور -
/� ��ں دل�b�R ر�=� ہے ۔ ��
Y /�ت � �ڑه� ۔ ُ�'�ے �k*�ط �!� ۔ 


 ۔ رو���H لڑا�7 
ا�7 "
 �2ل@ آ�ے ��ں ��ں �ڑه�ں ے ذر��ے ��
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