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 ��� دل 
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���ر� ہ�ں وہ �� ��� دل ہ�ں ����ہ وہ ��ا �� د���ں 	ے ) ���) ، ��� ا	' ہ& ��� �ہ�ں ہ�ں ؟ ��� 5:8 (�*
ہ& ��ا �� وا78 �6ر �' �ہ د���ں 	ے �� 04ُ�ں  	�0ہ 4ے 23�1  ہے �� ا��0 ٓاپ؟ ��' ، - روحا	' ہ+�ر

�اہ ��او�� وا78 �6 ر �' ہ+�ر- ا��ور�� رو�Bں �ے �4@? >�ت �'�ے �ے =�>; ہے ِاس �� �	ے۔ 
� ��   �' ہے �ہ ٓا�� �ہ ہ+�رے دل ، ہ+�ر- روB�ں ��� ہ�ں ۔  >�تا��CDر ِاسF�G4 �0 ِاس�H� I��� ز>�ر

��ں �ے ا�0ے �0ہ 4ے ُاس �� ُ��را:"  ٓا��ت ��ں ا�0ے ذہ( ��ں ر���� ہے 19۔18: 66ز>�ر  ��P+@ �۔ ُا4
� ۔ ا	' ��ں >�- �� ا�0ے دل ��ں Fز>�ن 4ے ہ� -'�� �0�H� ا �ے�� )ر���� ُ@� ��او�� ��'- �ہ 04ُ��۔ *�

� ٓاوا ز �' ��ن *���R ہے ۔� �Sد -'��� روح ��ا �� ٓاواز �� 004ُے " 4ُ( *�� ہے ُاس �ے ��T1 ا��23 Uا�
� ہ+�ر- =�>2�W �� �'اب �' @� ہے۔ � 

�ہ >ہW *+�ے Y'Sہ "  �'@�ہ �X ��ا �ے >�*0ے �� �04ُ @�� ؟ >ہW 4ے *�	�ں �ے ��اب د��،ٓاپ �ے ٓا�'-
0� �6ر �' �ہ�ں ��ہ �ہ ��ں �ے" �G? *�گ �ہ�ں @U �ہ�ے ہ�ں �ہ ،" 4ے @�� ۔�H� ے�P�ُ����  � ��ا �

" ٓاواز �� �04ُ @�� ۔  
 ��0��2پ ��ں F���+S�< ;�bٹTٹ _'چ ،��219*\ ��ں ��'ے ٓا�'- دو �4*�ں �ے دوران ��ں ٹ��Tس ، ٓا>�د -

ا�U ا@�ار *�گ @�ے۔ 27ا@�ار �ے روز ��ں �ے >ہ�'�( وا1S د�� 004ُے وا*�ں ��ں Y'ف ۔ �� ��4ٹ' @�� 
 ا���>' �ے �& ا�gh< WB'i U اور Y'ف �Tٹ' اور �fT >'�ڈ ، ��*� اور ��ں وہ�ں @�ے ۔ �ے دن 

? ا4�ٹm0 �ے @h�ے �ے �4@? ہ+�رے _'چ �ے �4رے =�Cے �� ا�0ے l+�@�4ہ �� �kم 
��� �S��� @' ��0ب ��ں رہ�ے ہ�ں ����ے ہ�ں �ہ وہ �� ۔ ٹ��Tس،ہf2>�رو ��+T� م�S �0�* I��4 م�S

�ے ) 	�ڑ- ( >ہW ز��دہ ا�P+�د �� X�4 ہ� 4�� ہے �� �iراً  ��ر B'ارت �ے �4@? ا�ٹ�ے ہ� �' 
; ا����ر �' *ے 	� ۔ k � دروازوں �' ُده�0 �

��ں �ے 	�ڑ��ں �� وا�I 	�' ��0��2پ �� 6'ف ��ڑا۔ ���; @+�kے �l< م �ے �k ���'- ��ر ��ں  وا*
۔ @�( �� _�ر >I�q �ے >�l ہ& ا4�ٹ�m0 �'�ے وا*ے @h��ں 4�ل �ے ٓاٹ�? ��ان >Gے >�ٹ�ے @�ے 

��ں �ے ا�0ے د��0ےوا*ے ٓاF�0ے ��ں 4ے 4ُ'خ رو0k��ں �� _+�ے د��� ۔ �ے �4@? ر�WC ہ�Fے
� Uk �ہ�ں ��ں �ے F�� )��ہ �iرًا ��Gے ا�0ے b4�ڈ ��ڑ �' �3ر ��� ۔ ��ں ز��دہ @�f رi��ر �ہ�ں @�� ، *

�P�ے 4ڑ� 4ے ��Gے ُا@'�ے �ے *�ے ���Pر �' رہ� @��۔ وہ ��'- ��G�ے @�� ُ ،  
� ��*�I ٓاi�T' �ے ُ�P? 4ے��_��،� �R�4�� '< ���ں �ے 	�ڑ- � ����ں ٓاپ ��G�ے ُر�0ے " ��Tے ہ

t� ے ؟وا*ے	ن 4ے >��� "  
 �� �H�HD@ ���ں " ُر�0ے �� ��tن ؟ ��ں �ے ُر�0ے �ے ��tن �� �ہ�ں د��� ۔: " ��ں �ے ا�0ے ui�Bے �

� �H�( �ے H@ ، ?@�4'���ً  اi�� اور ، ����q< U �� اور �ے ہ& _t& ہ� �' اTi'د	� �ے � ?@�4�G�ے د�
��ں �ے �wD ِا4ے �ہ�ں " ،  ُر�0ے وا�t� vن @�� ۔ ��ں �ے �ہ� ��G�ے ، _�راہے �'  ، 'T�iاو ، ٓا

" د���۔  
ہ ٓاپ �ے ا�0� رو0k��ں " ُاس �ے �ہ� ، ���� ��ہ�ں ) Fv�ٹ���k )I ٓاپ �ے ِا4ے �ہ د��0ے �� و�ہ �ہ @�
� @��ں ۔Fq_ "ں�ں ��ہ� )kرو Iٹ�Fv ں �ے��0� �ے !" kاور رو �G0ں ا��ر �ہ��; �H�( �ے �4@?، *�<

���k ٓاپ �ے �3ر �ہ ��� ہ� �ہ ٓاپ �� رو0k��ں ِان >�Gں �ے �kر اور "  ُاس �ے �ہ� ، >ٹ( �� د>��� ۔ ��'
ہ� 4�� ہے ا��b3 ;3 ! Uڑے �ہ و�ہ 4ے >�0 @��ں ��ہ ٓاپ 	�ڑ- _�qے �� ��gk �' رہے @�ے 

��ں اور ٓاپ �� @+�م ��ڑ���ں ده�0 ٓا*�د @و�ہ �ہ ہ� �ہ ٓاپ �ے �3ر �ہ ��� ہ� �ہ Fvٹ�ں >�0 @��ں ����ہ 
���ٓ پ �ے ��TDس ��� �ہ ٹ��Tس ��ں " ۔ ��' ُاس �ے �ہ� ،�kر k'ا>� ٓاپ �� 	�ڑ- �ے ا��ر ��ر- @�� 

� �6ر �' 	�ڑ- ��ں >�ٹ�0ے �ے *�ے ز��دہ 4ے ز��د ہ @�lاد ٓاٹ? ہے ؟ اور ��ں ٓاپ �� ��ر ��ں �� ����=
"�� k+�ر �' رہ� ہ�ں ۔ ؟  

��'- 6'ف ُ�ڑا اور �ہ� ، 'Tiٓا '�� "� ?G� ہi�� ے ٓاپ 4ے�ں ڈا*0ے �ے *�� ;�� ��ں ٓاپ �� ہf2>'و ��و�ٹ
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� ہ�ں ۔ اب ، ُ@& ِان ��ڑ��ں �� �Yف �'و ،ِان >�Gں �� ����ش �'و ، اور��'ے =�Cے _ُ '� ;Y�B
۔ ا	' ٓاج رات ��ں0ے @+ہ�ں ہf2>'و ��ں دو>�رہ ���� ، ��ں @+ہ�ں =�� ���ہ ��ں ڈال دو��R ۔ 4ے �; ��و

"� Iں وا�����ں �ے !" I��4 *��0 >�0 �'و! �ر ��ں دا�; ہ�ا اور ِ_��q ، ُ@& اے >�Gں ، �0ہ >�0 �' 
� اور X4 ��ڑ��ں �� �Yف ��� ، ا�0� >���ں روk( ��ں ، اور 4��ه� =�Cے *�� w�+= �0وق 4ےY

 4ے >�ہ' �� 6'ف �; 	��۔ 
� ا�Bq}Yت ��ں ر���ے ہ�ں ۔ ��� ٓاپ اب ، ��Bرو �� ��ہ �ہ ہ+�ر- @�Cر �' 4�ے ہ�ں ٓاF�ں ِاس �ہ��

( ہے ����� اور 23�1 >�00 �ہ ہ& ��ا �ے ہ+�رے �4@? >� ت �'�ے ��+�� رو�Bں �ے *�ے ��Tہ 4ُ( ا�� 
4�ں ؟ 

��� ٓاF�ں ِاس @�Cر �ے ا�TBس �� Y�B; �'�ے �ے *�ے ا�0� ��Sدت 	�ہ �ے �tHہ �� 6'ف ُ�ڑ@ے ہ�ں ۔ 
( ہے �ہ ہ& ���f ��ا �� �ہ�ں د�? ٓاپ @�Cر �' 4�ے ہ�ں �ہ ا�0� رو�Bں �� +�ِاس 6'ح >�'�� 

� � '� WTt	�t� -�( ہے ، ='و>��ں �ے �'وں �ے در���ں ۔ ُا4ے وا78 � W+Bں ؟ ��ا ر�ے ہ�4
 �6ر �' د���ے۔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

��ں ��ا �ے ��S ?@�4دت 	�ہ �� �tHہ۔ �	f���� 
ں اور ا�0� روح ��ں __ �0�fوں �� ز>'د4�� ا��زت ٓاF�ں ا�0ے ِاس �+��ے �� ��'و- �' @ے ہ�

د��ے ہ�ں ۔ ٓاF�ں �G? 	�0ہ ِاس ��ں ر���ے ہ�ں ، ��Tے @v ، XCl*~، ہ�س ، >T��ر ��ر- اور @�'۔ 
 )�* '� 't�0� �� W�2<�= -ے ہ+�ر�0ے اور 004ُے �ے *�	�0ہ Y'ف وہ _��fں �ہ�ں �� ��ا �� د�

4�ں ۔ �_ �fوں �� ا�0ے ذہ( ��ں ر���ں ��Tے �ہ ��اق، 	�*� ، ���2�ں ، ��ل ٓاF�ں @��ہ ���'�ے وا*
" ڈا*�0 ، ٹ� و- د��m0*�< ،�0 ، اور ��رٹ��ں ۔۔۔ ا_��U ہ& _�� ُاٹ�0ے وا*ے �tHہ �' �3ر �' @ے ہ�ں �ہ،

4�� ۔  ?� �ے ده�0*ے �( 4ے ��ا �� �ہ�ں د�	f���� ���ں ِاس ��اد �ے �4@? ا�0 

  روح ا*�Hس

  روح

  >�ن 
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� �ے �4@? ہ�; �� �tHہ 	�0ہ�ں اور 4'	'���ں �ے >�د*�ں 4ے ڈهU 	�� ہے۔ 	f���� � ��ا �
( ہے �I 4ے ��او�� 3�' وا78 ہے۔ +�4� _�fوں �ے �4@? ہ+�ر- رو�Bں �� ا>'ٓا*�د ہ���  Wہ<
��ت �ے >�رے >ہW وا78 ��'دار- د��� ہے �� �3*�� ��� روح �� 23�1 �'@� ہ�ں۔ ��د �H�>��F; دو 

��د ��0T- ���ں ہ& ِاس 6'ح �� ہ�ا��ت �� >��ن �ہ�ں �'@ے �ہ ،�ہ ��د- �ہ 	�0ہ �'��؟ �0T- اور 	�0ہ۔ �
 X2}���د ��0T- ��ا �ے ر4�ے �� >F�Pے ا�0ے " ر4�ے 4ے ا�0ے ٓاپ �� >�ہ' �'��۔ " �ہ ہ��ے �� 

0��ں1ر4�ے �� ا���hب �'�ے �� 6'ف �Bا*ہ ہے ۔ �2T�@ 5 :19 ہے Wروح �� �ہ " : �ہ�ں 8'ور- ٓا�
�X روح ہ+�ں ٓا��دہ �'@� اور ہ& 4ے >�ت �'@� ہ& رو ح �� ��Tے >P��@ے ہ�ں ؟ " >P��و �� ُ@& ��ں ہے ۔

 �� روح 4ے ، ا	' ہ& وہ� �'@ے ہ�ں �� وہ �ہ�� ہے ��' ہ+�ر- روح ��ر- رہ���Tس ا��H*ہے روح ا
6� اور >�*� ہ��ے �ے �4@? >ڑه�� ہے ۔ ہے ����ہ& روح �' ا�0� ��د ��0T- �ے *�( ہ' و=W ، �ہ 

� روح ��4�? ��@� اور 4ُ�ے _�0و �ے ذر�lے روح �� >P��@ے ہ�ں ، ��Tاور ہ+�ر- ا� �ڑ ��@
 ا��ه�'- ہ� ��@� ہے ۔

 �� �T� ر��� اور _'چ 4ے q�ُ� �� '�	 رات ا�0ے �>ہW �4*�ں 4ے ��*� اور ��ں �ے ہ' ہ��ے �
�ً� اٹ��را 4ے @�I �ے *m  *�ے ٓا�� _�ہ�� @�� ۔ �� د�S �ے *�ے ہ& 4ے �02ے �ے>�� د�Sت د- �+S
۔ ہ& ا�0ے 	�ٹ0ے ٹ��ے اور _'چ �ے >�رے ، ��ا �ے ��م ، اور ا	2ے دن �� ��Sدات >�m *�گ ٓاFے 

 �ے >�رے دk ��'� �S'وع �'@ے۔ 
ہ ہ& ا�0ے 	�ٹ�0ں �' @�ے ��ں +S�� �gH �� ر���� @�� �ہ ��او�� ُ�P? 4ے �ہہا�U ہ��ے �� رات �� 

��0د- �'�ں۔ " رہ� @�� ،  �� 1Sل وا�+l� XِTB ہ ٓاپ ا�0ے� ��ں _�ہ�ں ٓاپ 4ے �ہ�� ، �� 7�Y ،'را�
'و �iن �� 6'ف >ڑه�ں اور �4دہ 6'ح �ہ�ں ، �F��ا�0ے 	�0ہ�ں ��ں ��ں ٓاپ 4ے _�ہ�� ہ�ں �ہ ٓاپ 

( �ہ�ں ہے ، اور ��' 4ٹ�\ 4ے ��Gے+� �00< �D�T�� �6ر �' H�HB ل ہ��� اور�kں۔���Fُا@' ٓا "  
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��ں �ے ا�0ے ٓاپ 4ے �ہ� اور �T��l �6ر �' ِا4ے >'��W4 " �ہ �4_� ہ�ا ُ�' ��اق ���8ع @��،اب " 
 ، �l< 0ٹ���ں �� ا �� @qش �' رہ� @�� �ہ�ں دو>�رہ �ہ >ے>I �' �' د��۔ *�( دس  �Sں د����Tے 

1 �� " د�0ے واv د>�و ُاٹ��، Sل وا�+l� XِTB 7 ، ا�0ے�Y ، '�0د- �ہ �'�� ۔را����ں �ے ��اب د��، " 
ا�U ا_�� وا1S �ہ ! *�( ، ��او�� ، ��ں �ہ2ے ہ� ِا4ے >��ن �'�ے �ے *�ے @��ر- �' ُ_� ہ�ں " 

��0د- �'و ۔ ُاس " ��ا �ے �ہ� ، "ہے۔ ��ے دو>�رہ ا�0� ہ�ا��ت �ہ�ں ، ��ں 7�Y �ہ�ں _�ہ�� �ہ ُ@& ِاس �
 دہ'اF�ں ۔

&�� �Sد X� @��۔ ��	ں ہ; ����ں �ے �4_� �ہ ��ا �ے �ہ� @��۔ ُاس �ے  �� ����< �� ���ں �ے ��* ، �Fہ� 
ُ@& درHB�WH ا��T �ہ�ں �'و 	ے، ��� @& �'و 	ے ؟" ��اب د�� ،   

��ں �ہ�ں ����� ، ��ں �ہ�ں �����۔  
� ۔ ��ں ا�0ے وا�uSں �� >ہW =�ر �'@� ہ�ں ۔ Fٓا ;t+< �0�� ہ �'�� �ہُاس رات��i�=��< ��< ?G� ں���ں 

� ����� �ہ�ں �'�� _�ہ�ں 	� ����ہ ��ں ُان *+�Dت �� >ہW =�ر �< ?G� 1 �ے دورانSوا �� �	ہ�ں �_
� �ے �ہ2ے ا*��ظ ، �'@� ہ�ں ۔ *�� �P< رمvا X� 7�Y �" �ہ�ں @�ے ، ��� �Bل ہے؟" q4 �� 7�Yم" ا	2

� ا��T �ہ�ں �'و 	ے ، ��� ُ@& �'و " ِاس �� >F�Pے ُاس �ے �ہ� ، l=ے ُ@& وا	ں " ����ں �ہ�ں �����۔ 
" �ہ�ں��P��۔  

��ں ا�0ے ا@�ار �� 7�Y د�S �ے و=W ا�0ے ا��اد- 4ٹ�ف �ے �4@? ا�ٹ�� ہ�ا ��ں �ے ا�0ے >�رے  X�
�ہ " �4_�، �Y ں ��ر- 6'ح����ں ِان *�	�ں �� >��وں 	� �� ��ں �ے �'�ے �� ارادہ ��� ۔ ِاس 6'ح 

� 4ے �ہ " ہ ��ا �ے ُ�P? 4ے �ہ� ��ں �ے ادرا� ��� �" >'داWk �ہ�ں �'وں 	�۔T� &@ُ ں را�'۔ �ہ�ہ�
� ۔ �4'� X�g �� و=W ا����م �� �ہ�G0 اب " �ہ�0۔Fوع ہ�'k دت��S ���ں ا��ر ہ� ا�� ر �' رہ� @�� ۔ �ہ2

�0' �� 6'ف _k �02'وع ہ�ا ، �ہ ا*��ظ �ہے �ہ ��ں �ے ادرا� ��� �ہ ��ہ وا1S �'�ے �� و=W @�� ۔ ��ں 
��_�� � _�ہ�� ہے اور 4ٹ�\ 4ے ��Gے ُا@' ٓا�� ۔ ��'ے �'4�g �'�ے وا*ے راہ0+� �ے ��ا ُ�P? 4ے �ہ0

��ں ُاس �ے ��س 4ے ُ	fرا  ���او�� �ے " ٓاپ �ہ�ں �� رہے ہ�ں ؟ ٓاپ �ہ�ں �� رہے ہ�ں ؟" ،��Tے ہ
� �ہ�ں �ہہ 4�ے ۔�< 1�* U4ے �ہ� ، ُ@& ا� ?P�ُ "  
� Gے ، ��ں 4ٹ�\ 4ے ��Gے ُا@' 	�� ، 4�ڑه��ں �ے ��� '�i'د ، ا�0ے د	رت �ے _��+S �_'چ �

" دروازہ ���v ، ا��ر دا�; ہ�ا ، دروازہ >�0 ��� ، ا�0ے 	�ٹ�0ں �ے >; ِ	'ا، اور رو د�� ۔6'ف _; د�� ، 
��'ے *�ے ��Tے �' 4�ے ہ�  �Tں @�� ، اور " ؟اے ��او�� ، اے ��او�� ، ُ@& ا��� W��C� Wں >ہ��

 ���� ہ�ا۔
��H م @�� �ہ�ں 2�ُ& و 4�& �� دور ہ�۔ در��� Wi�� �l< ازاں ��ں �ے  �� &T= �T� ں���ہ �ہ ��Sد@� 04ڑ 

�ہ�ں ، ��'ا ���ل ہے " دو4'وں �ے ا��زاہ *���R ، " ��� ہ�ا ؟ ��� وہ ر�ٹ�F' ہ� 	�� ؟" �G? �ہہ رہے @�ے ،
� ��uم <�CSہے ُاس �� ا ��	�4_�0 ہ! " �'اب ہ�  ��ں @�� �ہ ��ہ �ہ�� ?G� ں�ے ۔ ٓا�' ��ر ، ہ+�رے ُا�ہ
� راہ0+� �ے �'4�g �'�ے وا*ے � �F�+0ے راہ�ں �ے *���	د�� ۔دو  '� W4��'< �� م�Pاور ہ  

 �� ��Sدات 	fرا��ں ۔ ُ�P�ے ا�0���0k )�@ 7�Y ����f دو �'@�ہ " ���'د	�" ہ& �ے ُاس و=W ا@�ار � ��
�P�ے @���S -'Tدت 4ے ہ' *�1 >�ہ' @��۔ ہ' ا�U ٓا�'- Sدہ'ا�� @�� ۔ ُ �� ��@ ����� U�'k ں����دت 

 �'�� @�� ۔ وہ >ہ' �Bل ٓاFے ۔ ��ں �ے ا�i �0'ض ادا ��� ۔ ��ں �ے P+4? *�� �ہ ��ا �P�ے >�� رہ� ہے۔
��ں ِان ہfاروں *�	�ں �� �� ِاس وا1S �ے ���Pے �ے �6ر �' ���� 	�� ۔ " ا�Hi U'ا@� وا1S" ِا4ے 

 7�T�� روح ُاس �ے �4@? ��ڑ�� _�ہ�ں 	� �ے �6ر �' �< U' ا�	ا ��ں ����ں �ہ��۔ �ہ 4~ �ہ�ں ہے ۔ 
��ں �ے �ہ� اور ��� ۔  �� ���'- ��اہg ہے �ہ ��ں ہfاروں �{�ط Y�B; و�ہ 4ے ��Pت ��i�ہ >0

���Yل �ہ  �� ��< Uں �ے ا����'وں اور ُان *�	�ں 4ے �iن �( �� ز��	��ں >�ل 	�� @��ں ۔ �ہ�ں ، 
 ، WH�HB۔ در ��ے ا��P�� �ے ُT� ہ �ہ� ۔� ��< 1�* U� ۔ ��ِاس �� ذ�' �ہ � �� �ے ���T� ےT�� ��@ ہ�

� �ے ِاس �� T� ہ� رو�+� �ہ�ں ہ�ا @�� ۔ >ہ' �Bل ، ��ں اب ����� ہ�ں �ہ ����� 1Sے �� وا'Hi U' ا�	ا
� ِا4ے �ہ�ں >��*� ۔ ُ�P? 4ے ذ�' �ہ�ں ��� ، �@ '8�B ُاس دن �� �ا�U روح �ے >�  
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 '� ?P�ُ �l< ہ�� �0�t ہ��� k'وع ہ�ا�ہ وا1S _'چ �ے *�ے 8'ور- �ہ�ں ����ہ ��'ے *�ے ہے ۔ �ہ 
� >�پ ہ��ے �ے *�ے د�S �' رہ� @�� ۔ ��Bرو '� W+�= ��< �T� ں����ں ا��' ��ا �� >�ب 004ُے @�� ۔ 

g �ے *�ے ُاٹ����۔ �ے *�ے د�S �' رہ� @��، اور ��'ا ���ل ہے �ہ ��ا �ے ُ�P�ے t�� ں �ہ ِاس�� )�*
�۔ ہ�ں ����� ، �F�6ر �' >�*� ہ� �F���X وہ >�*�� ��'- روح ُاس ٓا�'- ہ��ہ �ے دوران >ڑه� اور ڈرا

 ہے ، ��ں وہ �'�� _�ہ�� ہ�ں �� وہ �ہ�� ہے ۔ 
�2� ، اور}��� ��د �8{� ُا4ے / ِاس 6'ح ��اوت ، ��د ��0T- �ہ�ں ۔ ا�0� ��د- ، ��د اS�+�د-۔ ��د 

� ہے @��P< ��س �ہ�H*' ا*��ظ �� روح ا	ں ��ر ��ہے اور 	ہ'ے ا��رو ن ��ں ٓا��دہ �' @� ہے ۔ �ہ�ں >�غ 
�'�T� "8 ع �ے رو�ہ �� ��اق ُاڑا@ے ہ�ں �X ٓا�' ��ر وہ ا�0ے >�پ 4ے د4��'دار ہ�ا،  -'��� �ہ�ں 

8� ��ر- ہ�۔'�2ہ @�'- <"  
 =�>2���ں �� 	�0ہ ہ+�ر- رو�Bں �� �IP �'@� ہے اور ��ا �� د��0ے اور 004ُے �ے *�ے ہ+�ر-

� �'@� ہے�< WD*�C�اور ��ا �ے ��� روح �� ر�P��ہ : "  ��ں ��'دار ��� 30 :4۔ ��*I �ے اTi��ں 
�۔Fہ' ہ��� �ے دن �ے *�ے  C2h���Tے ہ& روح ا*�Hس �� ر�P��ہ �' @ے " �ہ �'و �I 4ے ُ@& �' 

@� ہے ، وہ ِاس �' رو@� ہے ۔ ہ�ں ؟ 	�0ہ 4'زد �'�ے 4ے ۔ 	�0ہ ُا4ے ر�P��ہ �'@� ہے ، �ہ ُاس �� دل @�ڑ
، اور ہ& 	�0ہ �ہ �'�ے ، �ہ ُا4ے ر�P��ہ ِاس 6'ح ، ہ& �ہ ��د- ، �ہ ُاس �ے >P���ے �� ر���ے ہ�ں 

0� >�پ اور �'�ے �� >�� ر���ے ہ�ں ۔ ���WD*�C �'@� ہے۔ ��ص �6ر �' ، ا��' ز �	�0ہ @�H2lت �
��ں �'وان _ڑه رہ� @�� ۔ ��ں >ے ��; @�ے  X� ِاس �ے �� &T= I� &ں �ہ ہ�2ہ �ہ�T� �F�� ، و��د�<

 ِ&2S ا از روے'������' �ہ�ں ��� ۔وہ  �� �2l@ ہ+�رے �و�ہ �� ��ا@��=� �� ر�? 4�ے ہ�ں ، ِاس �ے ���
� @���; �ہ�ں ہ� 4�� ۔ 	�0ہ ���� @���; �ہ�ں ہ� 4�� �� @B �2l��ت >�پ @�� ��� �2l@ ۔ �ہ �0�H� ہ� )�* ،

iا��0ہ �6ر �' ہ& ��Gے >�ٹ��ں 	ے �6ر �' ہ+�ر- +�اور @�Cدم اور WH �� �'اب �' 4�� @�� ۔  
� اور _�fوں �� _���ر �' @ے ہ�Fے ۔ i �l���' ہ+�ر- ��اWHi @�زہ ا='ار�ے ذر�lے ��م �'�ں 	ے ، 

�۔ ہ+�را @�2l ہ+�tہ ���Dظ @��۔ Fدم ہ� 
�W�D �ہ�" ، ��ں �ے *�	�ں �� �ہ�ے �04ُ ہے  ��f��ہ ���� 4~ �ہ�ں ہے ۔�X " ں �'@� ۔��ا ُ�P? 4ے 

ہ& �T�Y�B �� 7; �' @ے ہ�ں ہ& ��ا �ے ����ان ��ں ���ا ہ� @ے ہ�ں اور ��Tع �T�7 �ے �4@? ہ+�را 
� @���; �� د4��'دار �ہ�ں ہ� 4�� ۔ ��� �2l@ ےT�� &ں �ہ ہ�ر ِاس �' �ہ�CDا� �� W�D� �>ہ' �Bل، ��ا �

� X�2Y د��0< �ہ& ��Tے >'@�و �' �( ' ��Tع �T�7 �ے =��ل �kُہ ��م �' ہے ۔ *>'@�و �' @ے ہ�ں ۔ِاس �
0� �6ر �' ��ا �ے �4@? ہ+�ر- k'ا�W ���'اب �' @ے @ے ہ�ں اور 	�0ہ �� ہ& 4'زد �' @ے ہ�ں �H� وہ

� ��او�� ہ�ں ��l*�� اور �	�0	 �، ہ+�ر- رو�Bں �ے *�ے ہ+�ر- ا��رو�� رو�Bں  4ے ہ+�رے د*�ں �
� ہے ۔�� ٓاواز 4ے @���; ہ@ �  

� @��ہ�  )25 ۔18 : 1رو���ں (	�0ہ ہ+�رے ادرا� �� �'اب �'@� ہے� Wا�'k -ا�ے �4@? ہ+�ر�� ،  
 : 10 ، 14۔ �S9 :11'ا���ں  (، اور ہ+�رے +8���q�ِ �� '  )19: 6 �'�����ں  1 اور 30 : 4اTi��ں( 
۔  )20 ۔@ 1 :18�+���I  1 اور 22 ۔ 19  

< ،Uا��'< ، �� ۔ ا��k Uم ��'- >�ٹ�	 �F�� ہ� '� '�T ��� اجf�� 4ے ، ��ں �ے ا��0 �+T= �< ، ٓا�' ��ر
د�� ، C3ے ��ں ُاس �' ا*fام *���R ، اور >T�' �' وا�I ���ے �ے *�ے ِ_��q ، او ر وہ ��4ے �ے *�ے 

� ، اور �ہ� �ہ دو>�ر- >T�' 4ے �ہ ُاٹ��0 �	 �2_ �۔ وہ ٓا��Tوں ��ں ٹ�ٹ �ڑ- ، ہ+�ر- ��اWHi ٹ�ٹ 	�
� ۔ @� ، ��	 q_ '� '�T< ہ�ا ا�0ے ��ے 4ے ُا>2C3 ں��ِاس 4ے B�'ا�� �ہ�ں �ہ ���0 �ے ٓا�ے 4ے ا��ر 

��ں �ے �� 	ہ��� �� ا�0ے ذہ( ��ں دہ'ا�� ��ں ا�0ے رو�ہ �ے *�ے 	0ہ�Rر ، ُد��� اور  ���� ۔ ��Tے ہ
���0ہ @�� ۔ ٓا�' ��ر ، ��ں ُاس �ے ��4ے وا*ے �+'ے ��ں 	�� اور ُاس 4ے 'k ۔ ���ں �ے �ہ�ں �lرت �

; وا78 ��� �ہ ��'ا رو�ہ �23 @��اور ِاس 4ے ��'ا دل ٹ�ٹ 	�� @�� �ہ ��ں �ے ُاس �ے � ?@�4�Tے *�<
��ں �ے ٓاپ �� >'@�و ��� @�� ۔  ، �� �k�	'4 ، ٹ د���b* 'د	دن �ے _�'	 -'��ُاس �ے ا�0ے ہ�@��ں �� 

� _�f �� ر���0 �ہ _�ہ� ۔ �ہ�ں " ��lف ��� ۔ ُ@& ��ر- ُد��� ��ں >ہ�'�( >�پ ہ� ۔T� ن���ُاس �ے ہ+�رے در
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�2ہ ہے۔ �l� @U �ہ ��ں �ے >�� �ہ�ں ۔ ��اWHi �� @�زہ دم ہ��� 	�از 
� �ے S+; �� اS�'اف F��Y ہ ��ر ہے۔H�'6 �� ے ��او���ف �'�ے �ے *�Y �� 1 روح ، ����� دل�23

1 �0B�� 1: 9ہے ۔ ��	 ��ن ���ں >�� �� ا='ار �'�ں @� وہ ہ+�رے 	�0ہ�ں �ے ��lف ا	' ہ& ا�0ے 	�0ہ�ں"  
ٓا�'- �'@�ہ �X ٓاپ �ے ا�0ے " ۔�'�ے اور ہ+�ں �4ر- ��را4�� 4ے ��� �'�ے ��ں �G4 اور �Sدل ہے 

� �4ال ہے ۔ ہ& ��ں 4ے �G? �ے *�ے �Yف روح *+�ے i'ا��ش 	�0ہ�ں �� اS�'اف ��� ؟ kہ �4ز�
� ا�_ U�f ہے۔ � �8�� 
��ں ��*\ �ے *�ے رو X� ��� �Fq4 ے�ے *'�� q��@ Uں �ے >�د>�ن �� ا��� -'��، اور ��Tے ا�ہ ہ�ا ، 

��ں �ے ���� " اب وہ�ں ُ@& ��Tے ا�0ے �bڑے ده�و 	ے ؟" ُاس �ے ِا4ے ُ�P�ے د�� ، ُاس �ے �ہ� ، 
��ں �ے ��ان ہ�@ے ہ�Fے دو4'ے ��م ِ�; �' ��ے @�ے ��Tے رد- ا�0ے �bڑے �ہ�ں ده�Fے @�ے ۔ 

�bڑے ہ+�tہ ��ں اور ا�0ے >T�' �� ٹ��U �'�� ۔ ��ٹ�0 ، ، @��*��ں �� ده��� ، 	��س ے ���� _��fں >�ہ' *
�۔ �@ �ُاس �ے ِاس �' ُ�P�ے ��C; ہ�ا��ت د�ں �ہ ��Tے ُ�P�ے ا�0ے 	�0ے �bڑوں �� @��2ے ��ں ده�@
�t�( ��ڈه��ڈ�� ہے ، ده��ے وا*ے ��ں ا�0ے �bڑے ر���0 ہے  �� �bڑے ده��ے وا**�� Uڈا*0ے ، ا�

 �� )�t���ں 4�ں �� ر���0 ہے ، �Yف �'�ے �ے *�ے @��ڑا �4 ُا_��*�0 ہے اور  X�t� �����ہ�ں در
; �ہ�ں @�� ۔ _�*� �'��ہے ۔ t��ہ ُ  

� @q ش �� ۔ � )�t� ���'ے �ہ2ے ہ��ہ �ے ا����م �' ، ��ں وا�k ٹ�'�� 	�� اور ��* �� W=ڑے و��@
 وا*ے ��ں 	�0ے �bڑوں 4ے >�'ے @��2ے �� ُا_����G< ، vے �ے *�ے �4_�ے ہ�Fے ��ں �ے ده��ے

� �bڑے ڈا*ے اور �t�q_ �� ) د�� ۔ F��@�_ ں دو��ِاس �ے Y'ف _�0 4�0ڈ 	������ ِاس 4ے �ہ2ے ِاس 
 �04ُ �� W�40ہ����ں �ے ِاس  "، U0�@ ، U0�@ ، U0�@ " وع'k ����� ے�t�i )'ش �' ��ٹ -'�� X�

 �F�6ر �' >ے وزنہ� ;+�� ۔ ۔ ہ� �@  
 �Fے ٓاFے ہ��0ے �ہ �ہ���'ے �4 �Fہ� �� 4ے ا�U ��@�ن _2��+T= د �' " ،��ش�� ���ں ٓاپ � ���

� ہ�ں ؟��ہ�ں ، ا�0ے >�b� �� mڑوں 4ے ' ُاس �ے ��'ے ده��ے وا*ے �� ڈهv��� �0 اور �ہ� ، " 4
ہ� ��F�ں 	ے ۔ اور ٓاپ �ے �bڑے >ہ�Y Wف اور ��' ِا4ے �bڑے ده��ے وا*ے ��ں ڈا*� ��*� �'و 

" ہے ۔	�0ے �bڑوں �� ا��'اد- @��ہ �� 8'ورت   
� ہے B�* اور �4دہ �� ��دا�� �hk ; ہ�ا @�� �ہ ��*\ �ے ��ے�ں ذ*��۔ اب ، ہ' رات، >ہW 4ے ۔ 

 ��@ ;��k اف'�Sا �� &T= ِاس ?G� ں�� I� ے@ '� �S��4ے 4ے �ہ2ے د �D�T�اور اے ���رے ۔۔۔ :" 
�ا	' �ہ "  4ے ��'ے @+� م 	�0ہ�ں �� ��lف �'ے 	� �� ��ں �ے 4'زد ��ے؟��او�� ، ��� ُ@� �ہ' >��

����0 >ہW ز��دہ ہ�ں ۔ >ہ�' ہے �Tے ٓاپ �' 4�ے ہ�ں  �، ��' ِدق �ہ ہ�ں ۔	�0ے 	�0ہ 	�0ے �bڑوں �
 ُا�ہ�ں ا��'اد- @��ہ �� 8'ورت ہے ۔ 

 X2}��{X2 �ہ ہ& 	�0ہ �ے >�رے وہ� ا='ار ��ہے ۔ " ا�U ہ� _�f �ہ�0" ، �� " ���� ہ��� "ا='ار ��  
� ، اور �ہ�ے ہ�ں �� ��او�� �ہ�� ہے ۔ +� �� W�D� ، W=�iر ���ا �ہ�� ہے �ہ ہ+�را 	�0ہ ُد�? ، ٹ�ٹ

 X�4 �� ے ���ے>0�� ہے۔ �T�7 �ے ہ�@��ں اور ��وں ��ں ���2ں �ے ٹ���  
� ��Yت �ے �4@? ا*ہ��@� >X�4 �� �D >0�� ہے ۔ D�T�'اف �� �{X2 �ہ ہ& ِاس اS��G4 اS�'اف ہ+�ر- 

ِاس �ے �4@? ���q ہ�@� ہے �ہ �ہ ہ+�را رو�ہ ��G��ہ �6ر �' HB�WH �ے �4@? =�ل و ='ار �'@ے ہ�ں 
�; �'@� ہے۔ �T�7 �� ���ں �'�� @�� ۔ �k �� ں  دا�; ہ��ے��اS�'اف ��ا �'4�� �ے 3& �ے @P'>ہ 

ہ ��ا �'4�:" ���ن ���  ��ں10 :7 �'�����ں I*��2 �ے ���� �� I� ا �'@� ہے��ہ �<�@ �T3& ا� �� �
�ہ ��'ے دل �� @�ڑ@� " ۔ا��Pم ��Pت ہے اور ُاس 4ے �G����� �ہ�ں �ڑ@� �R' ُد��� �� 3& ��ت ���ا �'@� ہے 

��'ور-  -'����ں =��ل �'@� ہ�ں �ہ  X� ہے ) ��< ?G� �� ( ں ہے��0ہ �ہ	ف 'Y ہ ہےCB �� ہ ُاس� ،
��، ��ا �'4�� �ے 3& �� ں ���2ں �� �Yرت ��ں ٹ���� 	�� @�� �Tے ��Tع �ے ہ�@��ں اور ��وں 

�� ��Tع اورِاس ا�TBس �� @qش �' @ے ہ�ں �{X2 �ہ ہ& ا�0ے 	�0ہ �ے 4�( �� دو>�رہ د���ے ہ�ں 
 ���X ہ& ُاس �ے ٹ�ٹے ہ�Fے دل �� �� ہ& �ے ��� ۔ �ے ��TDس ��� �X ُاس �ے ہ+�ں وہ �' @ے د�
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  �ے 3& ��ں U�'k ہ� @ے ہ�ں ۔ ، ہ& ��ا �'4��د���ے ہ�ں 
 ��@ ���ں ہ� @ ;t�� ا�0� _�>��ں �� ر��0ے �ے *�ے ہ+�tہ ُ*�� ٰ-��< -'�� ��	 U�@ ں ُاس 4ے��۔ 

� �ہ وہ ُ�P�ے _'چ 4ے *ے ���ے �ے *�ے �� ��ل 4ے �� �ہ�ں @�� ، @q<ُ ے�ے ���ے �ے ** �4ے >�
 �� ۔ @��@ �ہ�4ٹ( ��ں  ا�U ہ��ہ ��د ہے �X ُاس �� ���b4رٹ ُ�P�ے����ہ وہ ُان �� دو>�ر ہ ��� ُ_
��ں @�� @��  I��i ن�i ;�4 �� ں @�� ، ُاس��ڈو�2ڈ ����ں ، اور ُاس �� >ٹ�ہ  �۔ ��ہ ��ں �ے ا�0� ز��	

 �F��� ں�ہ� f�_ �F�� �� واv @�� ۔ ���R8را�� �، ُاس �� رو�ہ ��'ے �4@? ��' >�  
�ا�U ہ��ے �� دو�ہ' � �+; �H�(  ��ر �� ��ر� �'�ے 	�� ، ��ں _'چ ��*�۔ ��ں �ے ا��ر د��� اور 

� 4�ٹ �' ُاس �� _�>��ں �ڑ- @��ں �ے �4@? � 'i�T�� �ہ�ں �@ �Fہ� �2�ُ� �� �ے *�ے >�T� -ڑ�	اور 
� ٓاFے اور ُاس �� 	�ڑ- _�ر- �'ے �< �F�� 04ڑ !�ہ ���ں >'ہ& ہ�ا، �ہ ٓا�'- @0� @�� ۔ ��ں ��Sد@

 ��� �4ت ، دس �� 	��رہ �4ل �� ر=��Yوں �ے �4@? ا@�ار �� ��Sد@� ��ر �' د	� �ے ��ں 	�� اور ��*
��ں >ہW ��راض @�� �ہ ��ں >�2� ر4�ہ 4ے _�>��ں ہq@ے ہ�Fے *�ے ������' �'�ٹI �' @ے ہ�Fے ���� ۔ 
& �ے���� �ہ ��� ُ@��� ُ@& ����� ہ� �ہ @+ہ�ر- _�>��ں �ہ�ں @��ں ؟ " اور ��*� �' ِ_q@ے ہ�Fے او�' _ڑه�  

��ں �ے !" ُ�P�ے ��� �'�� ہے ، ِا�ہ�ں ا�0ے 	2ے �4@? �ڑ *� !؟ >�kُqہ �ہ�ں @+ہ�ر- _�>��ں �ہ�ں @��ں 
'�i6'ح ا�0ے د �� ( 4ے 13 �'�����ں 1_�>��ں �� ����� �ے >��ے �' ���0� اور �i�6ن �l=ہ وا�

�W�D �' ا�0ے وا1S �' ��م �'�ے �ے *�ے وا�I _; د�� ۔)درW4 ہے  �@��< � ��Tے ��ں ٓاپ �� �ہ �ہ��
��ں �G? اور ��ر-  �� _�>��ں �� >F�Pے ��'- ز��	� �ہ�ں ا��T �ہ�0 >�*; >ے S�X ہے �ہ �ہ�ں ��*

 ��@ wD�4� _�fوں �ے �4@? ��و�ہ� �' رہ� @�� ۔ ��ں �ے  Wں ��ہ'- �6ر �' ��راض @�� اور >ہ��۔ 
� �' ڈال د�� ۔ �ہ وا���W �ہ* �� �� ?G� X4 ' ِاس�ہ 3� ��ں �ے �����ں �ے ��� ۔��  �� ��ں @�

���Sاور >�*; �23 @�� ۔  
��TDس �'�� 13 �'�����ں �1�Tے ��ں  �� �}23 �l=ں �ے وا�� �ے >�رے �4_0ے �ے *�ے >�ٹ�� 

k'وع ��� ۔ ��ں �ے i�2Cہ ��� �ہ ��ا �ے �4�0ے ا�0ے 	�0ہ �� ا='ار �'�ے 4ے �ہ2ے ُ�P�ے ��ا 
 �'�ے�� 8'ورت @�� ۔ ِاس 6'ح ��ں �ے ا�0� ٓا���ں >�0 ��ں اور @�Cر ��� �'4�� �ے P@ �� &3'>ہ

�ہ ��Tع ُ�P�ے ُاس �ے *�ے د�? رہ� @�� �� ��ں �ے ��� ۔ ��ں �ے >�; ر4�ہ 4ے �i�6ن �� 6'ح 
� ۔ � �t� '��C@ ���ں �ے @�Cر ����ہ ��Tع ٓا�ے اور ��*� �' ِ_�qے اور ُاس �' _�>��ں ا_��*0ے �

� �ے �4�0ے *+�Dت @�ے �ہ ُا4ے 8'ر ر�4ں اور ے *�ے د�? رہ� @�� ۔ ُ�Pے ُاس �*�� wD��ہ 
� �ے ا*��ظ �� @P'>ہ �'�� @�� ۔ ��ں �ے ُا4ے ��*� �' ز�+� اور رu� W4'� &B'وں 4ے �3ر R��

�'@ے ہ�Fے د��� ، اور �ہ �4را ��'ا =�Cر @�� ۔ وہ ُ�P�ے ��*� �' ��ڑے ہ�Fے د���� ہے ، ُاس �' 
۔ ��*� >�ٹ�� ہے اور ��ں ُاس �' ��ڑا ہ�ں ، ُاس �' ِ_q رہ� ہ�ں ۔ ��ں �ے  �� ُا_��*�ے ہ�Fے_�>��ں

� ٓا���ں ��ں ��ف د��� ۔ � �۔ وہ ��ں �ے �ہ2ے ُا4ے ��� د�� ۔ ��T ع ��2hط ا�4�TBت ر���� ہے ��*
��'ے =�>� 4ے >�ہ' ہ��ے �ے *�ے ��'ے *�ے ر�P��ہ ہ�@� ہے ۔ 'P@ �� �0ہ	ے '��>ہ ر��0ے 4ے وہ 

اور وہ ِاس =T&  �ے 	�0ہ اور رو�ہ �ے *�ے �I �ے ُا4ے 2Y�X �' _ڑه��� ��*� �ے *�ے ��2ل ہے، 
��ں �ے ر=��Yوں �ے _ہ'وں �' �ُ�2� ٓا���ں �ے �4@? د��0ے ا�0ے ٓاپ �ے *�ے اTi'دہ ہے ۔  ، '��

��ں �ے ُان ��  @�ے ۔ �ے 	�اہوہ ��4ٹ' �ے ُاس �� >��- �ے *�ے �� اہ; ڈا�ٹ ڈ�ٹ �� �3ر ��� ۔ 
۔ ��ں �'��tن ُ�( �u'وں �� د��� ��Tے وہ �ہ ����ے ہ�ں �ہ ��� �4_�0 ہے _ُ �G0ں 8'ر �ہ�ُا�ہ ��@ � ،

� *+Dے T� ُان �ے ���k ے ۔�ے �ے *CB �T� �4' �ے ���Bرو  
� اب، ِاس 6'ح ��ں ��ا �'4�� �ے 3& ��ں دا�; ہہے ، َا4� 6'ح ��'ا ہے ۔ ��Tع �� دل ٹ�ٹ رہ� _ �

��TDس ��� ہ� 	� �X ُاس �ے ُ�P�ے ہ�ں  �T�� ع �ے�T� ہ� ��وع �'k ��'� س�TD���Tے ��ں �ے �ہ 
 ����ں �ے ��� �X وہ 2Y�X �' ُاس �ے *�ے �'ا �� ��ں �ے ��� ۔ وہ �' @ے د� ��  

� ا�0ے 	�0ہ �ے ا='ار �ے *�ے @�� ر ہ�ں اب، اور Y'ف اب، l=ں وا�� ��� ، I� ۔۔ ��ں �ے ��� ��  '��
� اور ر=��Yوں �ے ��س ��lرت �ے *�ے 	�� ۔ِاس 6'ح ، ��'ا 	�0ہ *�� Iں وا�����او�� اور ، ��' 



8 

 

 

 

� 6'ف 4ے ��lف ��� 	�� @�� � �( �� 8'ر �� ��ں �ے ��*� �� �ہ����G0 @�� وہ >ہW د�' ��*�* ،
 @U رہ� ۔ 

۔ ہ& �X او ر ��ہ& �ے ��� ں ، ۔ ہ& ��ا �� دراY; =��ل �' @ے ہ�ا_�� اS�'اف ا��'اد�W ���ا �'@� ہے 
۔ ہ& ا�0ے اS+�ل �� >��Gے �� ا�0ے رو�ہ �� وا�X �ہ �� ہ& �ے ��� وہ �23 @�� ��ا �ے �4@? ���� ہ�ں 

�fاW+B �' @ے ہ�ں ۔  �� g����� در��اW4 ٹ�ہ'ا�ے �ے *�ے ٓاز� �i�l� �ِاس �H{ے �' ہ& ��ا �
� �ے *�ے ُاس �' >�'و4ہ ��' ہ& ��ا �ے �qل �ے�'�ے �ے *�ے @��ر ہ�@ے ہ�ں ۔i�l� ��� ��م اور 

�0 �� 6'ف 4ے �Bا*ہ  ��ں و�Sہ ��� 	�� ہے ۔ �0B�� 1: 9 1ر���ے ہ�ں ��Tے B�� �� ف ہ��ے�Y ���
� ����ں ��ں 4'ا��Pم د��� ہے @��ہ ��ا �ے �4@? ہ+�ر- ��g ��� 	�� ہے ��Tس ہ+�ر- ا��H*ے روح اT�

�'@�ہ ��' ہ��اWHi @�زہ دم ہ�  Uں ۔ اور ا��& ُاس �ے �4@? ��'- دو4�� �ے �4@? رہ 4  
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��ں *�گ ہ+�tہ ُ�P? 4ے ��_��ے ہ�ں ،  �	��*�< ���Bرو -'��ُان 	�0ہ�ں �ے >�رے ��� ہے ا_��، " 
" �0ہ�ں ��ں ��د �ہ�ں �' 4�� ؟ ��ں ��Tے ُان �� ا='ار �' 4�� ہ�ں ؟  

��0 �ہ ہ"  'i �0ہ�ں �ے >�رے	ں ُان �ں ٓاپ ��د �ہ�ے �ں �0ہ� ُان �� ا='ار ، ��ں ُا�ہ�ں >��@� ہ�ں ۔"�' 4
� ��=�>; ا='ار 	�0ہ �� ��P�ے �0ہ�ں ٓاپ ��د �' 4�ے ہ�ں ۔ �< �T� ;درR� W4ہ اور =W �' ��او�� >�*

۔ �X وہ 	�0 ہ ذہ( ��ں ٓا@ے ذہ( ��ں �vے �ے =�>; ہے �� ا��Tن �� ا��ور�� روح �� �'اب �'@� ہے
�� ا='ار ��P�ے ۔ ، و=* W�P�ے اور ُان ہ�ں   

�wD >�ہ' ��	m0 �' رہ� @�� ۔  �l< وع ہ��ے �ے'k 7 �ے�Y ����Bل ��Sدت ، @l'�� اور ��ں 4ہ��
 �� �د�S �ے و=W �ے *�ے �T�H�& @�� ۔ ا_��U  ، ��ا ا�U 	�0ہ �� ��'ے ذہ( ��ں T� ��vے ��ں �ے ا�0

��ں 4'زد ��� @�� '+S �� ��X4�0 رو�ہ ��'ے ذہ��ا��� ����� k'وع ( ��ں ٓا��۔ ��Tے ہ'k ا _ہ'ہ'�� ،
��ں �ے �4_�" ہ�ا ۔ ، ��@ X�PS �l=ہ وا� " �� '�	 Iں ہ�ں ، وا���۔ �ہ�ں ��ں >�ہ' DY'ا �ے و�4 

��'ے _�	'د ُ�P�ے د��0ے �ے *�ے�ہ�ں 6'ف ��	m0 �' @ے ہ�Fے  �F�� اور ��'k ں��ہے ، اور 
��TDس �� " رہ� ہ�ں ۔ �	�0�'k ں �ے����ں �ے ا�0ے X� ۔ ��س ���ے رو�ے �� =� �8��  

��ں ����� @�� �ہ ُاس 	�0ہ �ے " اے ��او�� ، ��ں �ہ �ہ P+4�� �� �ہ�ں ��Gے @�� ۔ " ��ں �ے �iرا  �ہ� ، 
� ہے۔ �4@? ��� �'�� @�� �	 �� ���ں ��� ۔ ��ں �ے ��ا �ے �4@? ِاس �� ا='ا ر ��� ��Tے او�' ����tہ

� �ے *�ے ��0ہF��Y �� k'وع �� �� *+�Dت >�l ��م ��'� ���� 'u� ں �ے��� >�_��ڑ ��ں @�� اور � 
�wD رو�+� ہ� ا@�� ۔  ��@ ��Tے ��ں �ہ�ں �' 4�� @�� ��او�� 	�0ہ �� ��'- ا��رو�� روح 4ے ِ�ٹ� ُ_

� �� X�4 >�0 ��' ُا4ے دو>�رہ X26 ��� �� �ہ @�� ۔ 	�0�'k -'���ہ ��'- ِاس دن �ے *�ے  ، �ہ 	�0ہ �� 
+; �6ر �' ِا4ے ��'- ز��	� دے�Yف �' داWk 4ے kہ' >�ر ہ� 	�� @�� >�8+�' ��د �، �I ��ا �ے 

 د�� ۔ 
� 3�' ا='ار ��ے 23�1 	�0ہ ��ا �� د��0ے اور 004ُے �ے *�ے ��'- =�>2�W �� رو��ے ہ�ں ۔ ��� X�

� ��ے �� 4'زد �'@� ہ�ں ، T� ں����ں 4{7 >�0@ے ہ�ں ، ��  Wkد دا�� '���< -'����ں �iرا 	�ے 	�0ہ 
� @qش �'@� ہ�ں ، ����ہ ��ں �Yف � W+Bر ��� ���ا �'4�� �ے 3& اور S�'اف  �ے ذر�lے ��ا �

���ر� ہ�ں وہ �� ��� دل ہ�ں ����ہ وہ ��ا �� د���ں 	ے ۔ روح اور ��� دل ر���0 _�ہ�� ہ�ں ۔   
����' �'@ے �� �4*�ں 4ے �ہ ���� 	�� 	�0ہ  �� �2l@ ا �ے �4@? ہ+�رے�� ���k ہ دے� �F��ے د�Fہ� ،

 �� �' @ے ہ�ں ، ہ& 	�0ہ �� >�=}�8 �� Wا�'k ہD+* 'ہے ہ& ہ �� 4{7 ٓا@� Wkد دا�� �( ��Tے ہ�*
� �4*�ں ۔ ہ& ِاس �� ���Pہ ��*0ے �ے *�ے >��=�ف ہ�ں رہ0ے �� ا��زت د��ے ہ�ں �� f�_ �F�� ہ��

�fاW+B �ہ�ں �' @� �ہ �ے *�ے ��ا �ے �4@?  �� WHiا��� ���Pہ �ہ�ں ہ� ہ+�ر- F�� ازاں �l< �� ِاس
4�� ۔  

۔ �ہ2� ، ��د ا��ر-، روح �� دو _��fں ��� روح �� ر��0ے �ے *�ے >ہW اہ& ہ�ں ��د ر���ے ، 
 ��'D@ اب د��0 ۔�� W���روح �' ا�0� ذات �� ا���hب �'�ے 4ے روح �� ��T �ہ �'�� ۔  �ے*�ے 

، ُاس �ے دل �� @�ڑ@� ہے اور ُاس ا�U �ے �4@? '@� ہے 	�0ہ ��ا �� R+3�( �دو4'ے ، 	�0ہ �ہ �' �� ۔ 
 ہ+�ر- 	ہ'- ��اWHi �� @��ہ �'@� ہے �� k'و ع 4ے ہے۔ 

ہ روح اور ��ن �ے در���ن 8+�' ۔ ، ا�U اور _�f ��� دل ر��0ے �ے*�ے 8'ور- ہے>ہ' �Bل ��
�W �ہ ��P�ے ۔ 'Bُ ' �� >ے�ا�0ے 8+ �����دل ہے ، ��� Uا� 

��� روح ں اٹ0ے وا*ے ہ& �'�f داF'وں �ے �+��ے �� ��د ر���ے@�( ا�U دو4'ے ��Tہ ا�'Fدا q؟ �ہ
� �'@� ہے �ہ�ں ہ& رہ�ے ہ�ں ، ہے �ہ�ں ��او�� رہ�� ہے۔ 	�0��+� �� ��ن ���Tہ ا�'Fدا �����ہ+�ر- ( در

8� اور ��>�ت '� ، Wذہ�� �3��� �'@� ہے ۔ ) د	�0F�+� �۔ ٓا�'- ، X4 4ے ���G داF'ہ >�ن �  
f�� 4ے ا�0ے �+��ے �� �'�? �'�ے 4ے ہ& �ہ�ے ہ�ں دو ہ+�رے �T& اور روح �ے در���ن �� �fد�

� qS=ہ �ہہ 4�ے ہ�ں ���~ �Bاس ہ�ں ۔ �CBں �ے qS=ہ ��ں ����روح اور ٓا@+� �ہ�ں �ہ ہ& ِا4ے در
��ں ���f ��ا �ے �fد�G0�� Uے �ہ�ں ��@ے 8+�' �ے دو CBے ہ�ں  &T� &۔ ہ!l� ���B2ہ �ہ اب رو��
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ہ ہ+�ں vز�� ہ& ا�0ے 8+�' �� ��'و- �'@ے ہ�ں۔ �ہ ��0ے ا_�ے H�'6ے 4ے 4ے @�2l ر���� ہے ��
 ا�0ے 8+�' �ے ذر�lے ��ا �� ��Bر- ��ں دا�; ہ��� ہے ، ہ+�ں vز�� ��� ہ��� ہے ۔ 

��Hم ��ں دا�; ہ��ے �ے *�ے اS�+�د �� ر!>��F�� ِا4� *�ے ،  ��� W2ہ >ہ�ے ہ& ��ا �ے ��ن �ے و4���
، �ہ �ہ ، ُاس ، ُاس ��ے اور ز��ہ ر4�ہ �ے و4�2ے �� �'دہ �ے ذر�lے ہ+�رے *�ے ���v 	�� ہے ہ�ں 

، ٓاF�ں ��2h دل �ے �ے ُاس >�ن �ے و4�2ہ ، اور ��ہ ہ& ��ا �ے 	�' �' ا�i; ��ہ( �� ر���ے ہ�ں 
��ں ��ا �� 6'ف ���G0ے ��F�ں  )�H� �4@? ا�+�ن �ے ��رے�C= �� ' 4ے ��� ، ا�0ے د*�ں�روار 8+

ٓاF�ں ُاس ُا��� �ے *�ے >ے �+��ہ ہ�ں �� اور ��� ���� 4ے ا�0ے ا��Tم �� ده�@ے ہ�Fے ۔ �' @ے ہ�Fے 
۔ )22 ۔ �S10 :19'ا���ں ( ُاس �ے *�ے �� ا�0ے و�Sہ ��ں و�iدار ہے ہ+�را S+; ہے ،   

8� دا4��ن ہے �ہ 8+�' ہ+�ں >��@� ہے �� درW4 ہے �� 23'i ہے �ہ�ں دور دراز � �T' ا��8+ ، )۔ *�
��ں Y'ف �U@ �B ?G �'@� ہے Uں 4ے ہ' ا���� IB �� >��ن ��� �Tے ��ا �ے ہ& =qے ا�� I*�� ۔

� �� ہ+�ں >��@� ہے �ہ ��او�� و��د ر���� ہے F�< ں �23 اور�ہ+ IB �=qا� �Fہ� �اور �ہ �+
� �ے >�رے �i ?Gہ& د��� ہے R�4د- �6ر �' ، در��۔ >0��ں >�' ہ+�8+ ���23 ہے اور � ��ہے �ہ � �@

� اور @'>�i�� W�ہ @�� ۔ *���� �ے ���Pے �ے �6ر �' ، درW4 ، ِاس 4ے ���2l �ہ ��Tے F�G4 �� ;�F�<
( ہے ہ+�ں ا�0ے 8+�' �� �Y >�0- �'�ے �� 8'ورت ہے ۔ 8+�' >��@� ہے +��{�>� ���0 ز��دہ 

 �ہ ��ا �ے �qم �ے �{�>� رو�ہ ا_�� ہے�� ُ>'ا ہے ۔ 
4� _��fں ���q ہ� @� ہ�ں >0 Wے >ہ�ے �ے *�'� &F�= �� '�+8 ہ�i�� W�<'@ '� د- �6ر�� �، �ہ2ے  ذا@

ا�TBِس ُ�'م اور >��F; �ے در���ن i'ق �� P+4��0 ۔ ُاس _'چ �� ��4ٹ' �ہ�ں ��ں ��ان ہ�ا وہ ��'ے 
2�   @'>�i�� W�ہ 8+�' �ے �4@? ��lو ن @�� ۔ �F�< ?@�4 �0��� �� X4 &ہ ، Ukے< ?P+4 �� ;�F�< وہ ،

��ں ���; �ہ�ں @�� ۔  &�2l@ ں �4راخ �' د�� �ہ ��_�0 اور اور��ُاس �ے ہ+�ر- �+�< WS�bٹTٹ HS��ے 
� �'�� 	�0ہ @�ے۔ k�� اب'k ہے ����@ �� ;�F�< Uا� �F�� ں 4ے��وہ >�bٹTٹ ہ�ں ؟ �ہ�ں ۔ ��� ُان دو��ں 

2� �ہ�ں ۔ �F�< )ب ���0 ��ر- �ہ����ں اور �qم �ے ا�Y*�ں �ے ُ�' �T'ت �6ر �' ��_�0 اور k'ا،*�
� ہے ، >�*; k'اب �ہ ���0۔ *�ے =�>ِ; W��0k ہے ۔ @��4 ;�F�< �� �0 وہ ہے�اب �ہ �'k اب �ہ'k ں��

��درا�ہ >�پ ��ں k'اب �� @��ڑا ا4�l+�ل ر���� ہ�ں۔ ��0ے �ے ذا@� ا�TBِس �'م �� ر���� ہ�ں ۔  -'��
��'- دو4'- ��ں ���q ر��� ۔ ��'- ا�U ��*ہ �ے >�� ا��T ہ� ��� ۔ �ے ا�0ے ٓاپ �� �'�ے @k U'اب 

ہ وہ >�� k'اب �� �' 	�ڑ- _q �ے ذر�lے ��رے 	�ے ��Fv�ں اور _�Gا�k U'اب ��ش ڈراF��ر��
۔ �ہ2� ، k'اب ���0 ِا4ے �23 �ہ�ں �'@� ں�wD ِاس *�ے ����ہ ��ں k'اب �� �Sد- �ہ�ں ہ�رہے @�ے ۔ 

��ں ر�4ا ہ� 	�� @�� �'@�ہ ��ں �ے ا�0 ، ��ے _'چ �ے دو راہ�F�+0ں اور ُان �� >����ں �� دم >'��ہ د�
! ��@ �۔ ُ�P�ے ِاس �� >'داWk �'�� @�� ۔ ُان �ے *�ے ��'- fSت ��T0ل ہ� 	�  

� �'@� ہے F�+06'ف راہ �، ِا4ے ����ط ��P�ے ۔ ۔ ا	' ٓا پ �� +8�f+� 'ور ہے �ہ دو4'ے ا�Yل �
� �ے " �+fور" ��ں اq}Yح 22 ۔ I*��14 :1 رو���ں F�G4 ��� ا4�l+�ل �'@� ہے 8+�' �� ��ا �

��ں �ہ �vے �ے *�ے >��ن �'@� ہے ۔ �4@?  �� Uے وا*ے ا���� ��ں �� ��ر ���<ُ �D�T� )��G? رو
��ں ِا4ے ����ے 	�Wk �� ����� اور 	�0ہ =��س �' @ے ہ�ں ۔  7�T�دو4'و ں �ے ��TDس ��� �ہ وہ 

� 6'ح دن ��ص �6ر �' ��� @�ے ، اور �{�>WH ہ�ں ۔ �ے *�ے ٓازاد � W�4 ہ� ��س ��TD��G? �ے 
� دن ��ص �ہ�ں @�ے �ے �4@? >'@�و �'�� _�ہ�ے ۔ F�� ���  س�TD���ں ِان X4 دو4'وں �ے  7�T�۔ وہ 

 4ے *{� ا��وز ہ� �ے �ے *�ے ٓازاد @�ے ۔ 
�I ٓا��0ہ �� ا�U " *�ے �Sر ��� ہے ۔  ��ں دو��ں 	'وہ�ں �ے در���ن ا@�Dد �ے I*��14 :13 رو���ں 

�qت �ے >�رے ا�TBِس �'م ر���ے ہ�ں " دو4'ے �' ا*fام �ہ *F�R�ں ۔�l��� �ہ *�گ ہ' =T& �ے 
� �ہ�ں ہے ۔ F�G4 �� ;�F�< '�02 ، ا�0ے ٓاپ 8'ور- �6ر �' ہ��0 ، @�ش ���وب �'t���_k ، �0'اب ���0 ، 

� ���>�ں ، رW+B �ے 	���ں �ے ��H>2ہ �� R04��ر �'�� ، ا@�ار �� ����02 ، ���ز� �+B ، ے ا��از� �
W�	 ���ت �ے >�رے دو4'وں  �ے *�ے XTBِ ، اور 2i+�ں �ے *�ے ����۔ ��ں ��Sد@�H��X ہ& ِان 
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۔ ��ن *�	�ں �ے �4@? ِاس 6'ح �l+�ل ا�0ے ذا@� ا�TBِس �'م �� >�0@ے ہ�ں ہ& f4ا �ے ��دم >0�ے ہ�ں 
� رW=�i _�ہ�� ہے ؟� 

" ۔ �ہ2ے ، ا	' ٓاپ �� +8�I*�� ' 8+�' �ے >�رے >ہW 4ے ا�Y*�ں ��*��� ہےے �6ر �' ، ���Pے �
��t �'@ے ہ�Fے ر�4ا " ����ط  �� >��F��ں �� >0ہ�ں ��ُان �ے �4�0ے ا�0� ٓازاد- �D�T�ہے ، ا�0ے 
 ہ' _�f ��� @� ہے �R' ُاس:" ا�0� ٓازاد - �� ��Dود ر���ں �W�D �ے S+; �ے �6ر �'�ہ �'�ں ۔ 

 Wk�	 ا_�� ہے �ہ ُ@� �ہ �� ہے ۔ �ہ�R* '���ُاس �ے ����ے 4ے ٹ �� I� ے ُ>'- ہے�ے*� ��ٓاد
� ٹ���' ���Fے F��< 'ا�4ے @ X�4 ے� I� ے'� �Tا� ?G� � 21۔ F��� )14 :20ے ، �ہ َ�ے ��ے ۔ �ہ ہ

 " ( �6�����ے " fور�+" ُا�ہ�ں �� ُان �� ہ+�tہ �� ٓازاد-  �� ��Dود �'�ے �� 8'ورت �ہ�ں ۔ " 
�4@? ٓا�� ہے اور �+fور �ے *�ے =�ت اور ٓازار- �vے �ے *�ے ُان �ے �4@? ٓارام 4ے ��م �'�� ہے 

ہ�ں ��' �ہ 	�0ہ ہے ا	' ٓاپ �� رو�ہ ٓاپ �ے 8+�' �� " �+fور" دو4'ے ،ا	' ٓاپ �R� ?Gہ�ں ��ں ، ۔
� �'@� ہے �ہ�ں @U �ہ ا	' ٓاپ �� رو�ہ ��'Bُ ے< �� Uم �ے �4@? ا�q���ں ہ�@� ہے ۔ *�( ���ں؟ 

�W 8+�' روح اور ��ن �ے در���ن >�Rڑ ���ا �'@� ہے  ۔'Bُ ہ >ے���� W�'Bُ ں ، >ے��دو4'ے ا*��ظ 
 '� v�0ده �� W�2<�= -ہ+�ر �� Wا�'k ں��8+�' ��ا >�پ �� ٓاواز �� 004ُے اور ُاس �ے �4@? روح 

" ۔۔اور �� �G? اS��Hد 4ے �ہ�ں وہ 	�0ہ ہے ۔۔": ��ں �ہ� 23 : �14ے رو���ں ۔ ِا4� *�ے ��*I د��� ہے   
 ;+� ��'@�ہ ُ�P? 4ے ��_�� ���ں ��4ٹ'ز �� 	'وہ ا��ٹ� �ہ�ں ہ�@� اور 	�0ہ�ں � Uرت �ے ا��S Uا�

� iہ'i '� W4ہ'W4 �ے �4@? �ہ�ں ٓا@� @��ہ ہ' ا�U ���ے �ہ وہ ���ہ�ں َ؟T�� Uِاس ا� ��< �F�� ، ہ2ے�
 ا��hk U �ے *�ے 	�0ہ ہے وہ ِاس �' ا��CDر �' @ے ہ�Fے 8'ور- ���� �ہ�ں ہ� 	� ۔ دو4'ے ، ��

�W ہے �� �ہ�ں 'Bُ ' >ے�ں ہے ��اہ 8+��0ہ �ہ	ے �ے ۔ �6ر �' دو4'ے�ے *F�P< �وا8 78+�' �
�_ ?G��fں ز��دہ >ے =�� ہ�ں ، اور �_ ?G��fں >��ڑ، ٓا*�د	� ، =�Cروار 8+�' �� >F�Pے ز��دہ 

�fاW+B �'�ے وا*� ہ� @� ہ�ں ۔  ��@ -��H0@ ;��*I ����� @�� �ہ ��ن اور روح �ے در���ن ��� >�vو >�*
��ں رہ�� ہ�ں �ہ ��ا اور ٓاد���ں �ے >�ب ��ں " ُ س �ے *�� "ِاس 6'ح" ۔ gk�� �ِا4� *�ے��ں ��د >�

�W �ہ �'ے ۔q�۔)16 : 24اS+�ل ( " ��'ا دل ُ�P�ے   
��+�ن @�� �Tے ا�U 	+�0م ہ�اFے ��I �ے 2S& ا��S �ے m0� ?@�4 ا�U 	'و��ہ �' vد�0ے وا 

� �' �ے *�� 	�� @��۔ t� 'u0�� @�C�; �ے �4@? � ;T� � ��4ٹ' 4ے ُاس �
��ٹm0 �' رہ� @�� اور ُاس �ے وا�I ا�0� =��م 	�ہ �� 6'ف ���ے  �وہ ا�U ��ص kہ' ��ں B��ِت �� �

� �kم @�� ِاس *�ے ُاس �ے ۔ �ہ ا�U 4ُہ��ہ =��م 	�ہ Y'ف �G? ہ� >I�q دور @�� �� i�2Cہ ��� ��
� �ٹ� �ے ='�X 4ے 	fرا ۔ وہ �ہ2ے ِان ��ں ���ل _02ے �� ا���hب ��� ۔Fُ�ڑ- ہ� Uں وہ ا���را4�ے 
��ں �ہ�ں 6�3ہ *�Rوں 	� اور ��2- 4ے ا�U " ِاس �ے ا�0ے ٓاپ 4ے �ہ� ،���� دا�; �ہ�ں ہ�ا  @�� ۔ 

 د���ں �0ہ�ںُ�س �ے �ہ2ے ���� �ہ�ں د��� @�� �X وہ ا��ر دا�; ہ�ا ُاس �ے _��fں" �u' د���ں 	�۔
� @�Cر ��� @�� ��� �د��0ے �� ��C0>ہ �ہ�ں >���0 @��۔ ۔ ُاس �ے ُا4ے د��� �Tے ُاس �ے ���� �ہ� ہ

� 4ے ، وہ ��ل ��ں ��I0 	�� @�� ۔ �+T= �< 
� �� 2�23ہ @�� Fاور ر�4ا �	�0�'k ، ں����ں " ے �4_� ،،ُاس �ُاس رات ُاس �ے =��م 	�ہ �ے �+'ے 

0� �� د�? �ہ�ں ��وں 	�۔kرو �� 7�Y ���ں ا��T �{'��� 	�0ہ 4'زد �' ُ_� ہ�ں �ہ ��ا ٓاج رات ���
*� ُاس �ے رات �ے دوران =��م 	�ہ �� _�W �ے ���ہ �� ا�0ے اور او�' @�Cر ��� ۔ ُ�P�ے ��ر دے 	� ۔ 

 ، ��*�ں 4ے ِا4ے ر���� @�� *�( وہ ���ٹے وہ ِاس 6'ح ُاٹ? ��ڑا ہ�ا��Tے وہ ا�0ے @+�م �4ااور د�
��ں ���T0 ہ�ا @�� ۔ 

� ) ��دم ( 	+�0م ��4ٹ' ��د���ہ ��م دوہ'- ز��	� >T' �'�ے �ے >��' >ہW ��ٹں ہے ۔ � -'R� '�ا��ه
۔ ُاس �ے _�ں _�ں د���وے ��ں � g0< '4�Tے ُاس �ے @��C' �ے �4@? ��و �ہ� �� @�C�; د��� ہے 

R��� )�fR�� -'��C@ ، ��ہ�ں ُا4ے ڈا*'ز �ہ�ں ر��0ے _�ہ�ے اور ڈا*'ز �� ُاس ��Hم �' ر��� ۔; 	�� �
� اور =�Cر ��=�>ِ; >��ن @�ے @�ے ۔ Fر- ر�4ا��l� ?G� ے�۔ ُاس �ے >�0ش 4ے ٓازاد- �� ���ے �ے *
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 �� ۔ را4��ں �� gk�� "�� او�� ِا4ے دور *ے�� " ��q_ِ ۔ وہ ��ِاس �ے ��م �ہ � )�* ، �ُاس �ے ا�0
8'�� ۔ Fہ ہ�� �<����� �F�� ، �� gk�� �� =�ت �� �ُاس "��ں ِا4ے دو>�رہ ���� �ہ�ں �'و��R ۔" 

 �ے ��ا 4ے و�Sہ ��� ، *�( ُاس �ے ��� ۔ 
 W<�� �� ہ��ے '���8� اور @�>ہ اور روح �ے *�ے b4'د	� �ے ٓا�' ��ر 3�' '�� �6ر �' ٓازاد ��+T�

� ��Sر �'��� Fہ �� ُاڑ@ے ہ��'�� ا<'��ِاس �ے �4@? ��و�ہ� �� �ہ ��Tے ُاس �� 	�0ہ �ے ُاس �ے ۔ 
وہ ۔ وہ اب ا�0� >��-ٰ 4ے ا*m ا�0� �4ر- ز��	� �� ر���� @�� ۔ ُاس �� �kد- �' ا��' ا��از ہ� رہ� @�� 

 ��@ �23 ?G� ہ� ?G� ہ� ��@ �� ۔ ��TDس �' رہ�@ ��2� ُاس �' @�ن �ہ�ں 4Rا� �ُاس �ے *�ء�( ا�0
� ، ��ڑ�� 4ے >�ہ' د�� �Sاو�� " �� اور د�� ! ;Y�B 7�i '� �0ہ	وں �ے ا�0ے '��C@ gDi ں��ہ ��

 ، ���P�ے �wD ا��ه� ہ��ے �ے *�ے ��رے 	�َ  ��ں ا�0� ٓا���ں �� >�0 �' *�ں 	� �ہ�ں �' 4 �@ُ ���
��ر�ے �ے *�ے ���ں �ہ�ں 	� ۔ او ر ��ہ وہ >�0 ہ�ں  U@ ے ا��ه� ہ��ے�P���ں ُ@P�ے ُ��� @�� ۔ وہ �� ُا

4�� @�� ۔ *�( �X ُاس �ے ا�0� ٓا���ں ���*�ں  ?��او�� �ے وہ اب >�� ��ڑ- 4ے >�ہ' DY'ا �� د�
� �� ��& �ہ ��� ۔ F�0�< ��۔ اس �Fں ����م ہ����  ��م �'�ے�< gF���ہ ٓاز  

� *ڑ�ے �� : ��+�ن �ے و�4 ��ں ُاس �ے ��C@ gDi'وں �ے ���ٹ ��ں >ڑ- >C�'ت �� >��ٹ� ��'i
4� ��>�Cر@� =�>ِ; Y�B; >ڑا��= ���+T� ں �ہ�2+i � ���ٹ ، ٹ� و- �+'f2k ، اور دوڑ �ے ��H>2ہ �
� �ہ ہے ہےF�G4 ، Uk۔ >ے Uد�f� Wاو�ٹ�>'  اور او ، >ہ I� �� IR'- ٹ���ں _���ے ٓا	ے ، �ہ ا	' 

، وہ ُ�P�ے دن �� و=W �ہ�ں دے 	� ۔>�ٹ�� @��   
�2ے �l��'ت @m0 *��س �Sر@�ں �ے ���fR( �ے ر��0ے �� �ے �4��2�ں @ہ'�ے وا*ے *��س �ے < ?@�

�' ��Sر �� >��ن �' @� ہ�ں ۔ * �� �R�TF�k �l=ے وا� I� '��C@ ���ڈل �ہ2� ڈه 'b4 Uوہ ا�
 �2� �ے @ہ'�ے وا*ے *��س �� >F�Pے !_�'- �ے �4@? @��G� IRٹ�� �� *��س �� �ہ00ے �Fے ہ�ڈه

 ��@ '��C@C< '+�0م ��4ٹ	ے �' }H� ہے ۔ ِاس �@'� ;Y�B �� 'ت�6'ف  ��� ُاس �� ٓازاد- �
� k'وع �' @� ہے ۔ F�+0راہ ، ����ں �ے �ہ k �0�P+4'وع ��� �ہ �ٰں k�'�ں _�'ل �� ر�? " ُاس �ے *

��ں k'�ں _�'ل 4�� ہ�ں ا	' ��ں _+�ے دا�W ، >ڑے �T��ن �� اور ���fR( 4ے >�ہ' ٓا�ے �� ر���� ۔ 
��ں _�'ل اور ��ا دو��ں �� �ہ�ں ر�? 4�� @�� ۔ " ُاس �ے �ہ� ۔" � ۔�� ر�? 4�� @�� ا	' ��ں _�ہ� )�*

� ��ہ( T�Tا�'i 4ے -�Y ں��( ، اور ��0ره�ٹT	0ٹ ا�4 X��P0�� در�ے ، ��ا �� kہ' ، D�T� ٰ�2Sدو ا
�; ہ�ں �B ��0ہ�ں �ے ُاس �� i'ا�T��س ���ز� �� ���X 4ے �� ��ں ا�+�ن ر���� ہ�ں ، ُان _�>��ں �

��ں �ے @��'وں �� ا�U �4دہ اور �h�C' ���ب " ۔ 	+�0م ��4ٹ' �ے *��، �ے دروازے �� ���v ٓازاد-
� 4ے ���ر، ��'ا ا�+�ن ہے ، �i X��P0'ا�T��س �� �ڑهk �0'وع ��� F��B م و��ہ�ت 4ے >ے�S W۔ >ہ �
 �l< ر �'�ے �ے���ں �ے ہ�اFے ��I �ے �4@? ا� IS'< �2ب ہ��ے �ے���04ُ >�'- ز��	� �ے *�ے 

� @qش �'�ے �� ا�U و�ہ ہے ۔ ���ر� ���Pہ ا�� �'@� ہے � �	f���� '	و�ہ ہے �ہ �ہ �ہ�ں ا �۔ �ہ
 ��� f��P@ ں�����ر� ہ�ں وہ �� ��� دل ہ�ں ����ہ وہ ��ا �� " �ہ ، �T�7 �ے ِا4ے ���ر � ٓا>�د��ں 

�" ۔ ���ر� �ہ�� ہے �ہ ، " د���ں 	ے 	f��� " ے�ے *� W�D� &�uS�2�W ، @+�م � �� W*ل و دو�
 �ے *�ے ا�W*�B U ہے ۔ 

� 	�0ہ�ں �ہ iہ'W4 �ہ�ں 	�0ہ �4�B 	�0ہ �� ��6' او�' ��G0ے 	�ے ��P�ں @��ڑے 4ے ہ�ہ وہ ہ۔ >2
�fاW+B �� >��ن ہ�ں ۔  �� �	��*�< �، ا	' ہ& 	�0ہ �' @ے ہ�ں ہ& ا�U ہ�ں �� >'داWk �' @ے ہ�ں روه��

 �}�8 �� �='@ �����0 ہ��ے �ے و4�2ے اور �T�7 ��'دار � �ا	' ہ& �ے �� ِاس >�ت �� ���Pہ ہ� 	� 
 	�0ہ �ہ�ں ��� @�� ۔ 

 IR��� 'ل�ہے _ �ُاس �� ٓا���ں ، ُاس �ے دا�U+_ W رہے ہ�ں ، D�Yہ ��ں 4ے ��'- 6'ف ٓا رہ
 ، k'�ں��� دل ��ا �� د���ں 	ے ، ُاس �� >�ن ُاس ��ن �ے kہ' ��ں ��U2 رہ� @�� ۔ ��ر ا�tiں @��ں 

� �ہ�ں د��� F��ز��دہ د� Wہ >ہ�S6'ح �ہ و �T� ، فq� 'ل �ے�ہ ده��ہ د�0ے وا*ے �� ���ٹ _� )۔ *
� ہے H�HB  ِ'ہk �� ہے ۔ ۔ ��ا ;+���ں ا�0ے kہ'- ہ��ے �ے �6ر ، ذاِت �B ، اور  Wہ�kِاس >�د ��
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& >0�� ہے D�T� '� ��@ ��� _�f  �ے *ے �I �ے =�>; ��ں >( 4�< �T� ُاس�� 6'ح ا	' T� &ا وہ'�
 ��را ہ�@� @�� ۔ 

��ں ا�0ے 	�0ہ �� �ہ�ں ر�? 	+�0م ��4ٹ' �� �Yqہ ��ں 	�0ہ �� ر�? 4�� ہ�ں ا	' ��ں _�ہ�� ہ�ں ۔  )�* ،
 ��� ر���� ہ�ں 4�< �� �F�4ر ;Yا U@ 6'ح �� دو4'- 6'ح اور ��ا �T� 0ے �� اور�۔ ��ا �� د�

��'ے 	�0ہ �� >F�Pے ��'ے*�ے ز��دہ X2}�ِاس 4��ق و ا��4ق ��ں ��'ا ��4ٹ' ٓازاد ہ��� k'وع " ۔ ہے 
 ہ�ا ۔ 

�W �ہ �'�� : ٓازاد- �� ا�Yل �4دہ ہے 'Bُ ' �� >ے�ر- ،اور ا�0ے 8+�۔ ہ& 	�0ہ 	�0ہ �ہ �'�� ، ��د ا�
��ں ہ& 	�0ہ �' @ے ، *�( ہ+�ں vز�� ��د ر���0 ہے ا	' ہ& ا���hب �' @ے ہ�ں �' 4�ے ہ�ں  I� �B ہ�

�'اب ہ�@� ہ�ں �ے *�ے =�>2���ں وہ ا�U در�ہ ہے �I �ے *�ے ہ+�ر- ��ا �� د��0ے اور 004ُے ہ�ں 
���ر� ہ�ں وہ �� ��� د*ہ�ں ����ہ وہ ��ا �� د���ں 	ے ۔ ! "  

 ���رے ��Tع، 
+; �6ر �' ��� �Yف ہ��ے �ے *�ے د�S �'@� ہ�ں  ���ں ا�0ے 23�1 دل �ے *�ے  �۔ �ہ'>��

 ��'i ف�l���ں رہ0ے �ے =�>; >�0 4ے ُ�P�ے  �Fہ'ا	ے ا�0ے �4@? ُاس �P���ں �ے اور �iراً  ُ �� I�
 ��@ ��� ��اب >�� �ہ�ں د���� W3�2< ���Bرو '� W+�= ��< �T� ے�P���ں >ڑه0ے �ے *�ے ��'- ۔ ُ

��۔ 'i د�� 
 

 
 
 
 
 

 

 


