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��><6 دو(�ره �B �اس �/�ب �� ��� !�اج�زت �� (? �۔ م<�= ���>;�ق م�89ظ � ج�62 C �(�'�،� D����ر  6,م��4ا�� 
 �, �،�اج�زت �� (�� دو(�ره '�)� C ی!,�9! �><6 م<�= � �اس �/�ب �� ��� ��F	 >�ا'�ں ��، �6 � ���� ج��Dه م

 ��۔ ��C ��درج � !حط �() ��6J $��� ��� C�� ,� K,�� ذر ��G�� $�� �.�Hم�
 

���م >�ا'6 ج�ت (��G3 م;	س ، ا�P4 �2N �ن�( N!,د (<�رت �QC �رڈ��S� ورژن ®)ESV® (� �QC �Q' �4�،�  Uج
��ط!ف 4� Q'� QC� � ��!اس وے � 2001© �� ج�62 >;�ق � SC ا �$123!ز � �ز�، ج�,W �X�� 0�123$�  ۔��

� �QC �Q� ل��J/4ا �اج�زت 4�� ۔ ���8ظ �۔ ��� ج�62 >;�ق م9
 
“ESV ” اور“P4 �2Nرڈ�ا�S� ڈ .!” ورژن!PKرج �اس وے �!�,S � م�رک��م�رک �� اJ/4��ل ��'Q�  S,۔ ان �� .!

 Z!ورت ��۔ �ج��� 4� اج�زت � ��!اس وے �
 

Wو ا�,G !�,P�� �� � ]	ه۔ �ر�ج��� 4� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


��� ?�و	�ت 
 

 ��� �� Q	Cز� �� �(�� �ج� آپ � ��مB^ �� آ[�ز �! ر�� � W,آپ ا  
C دے G�[��� -B) �Q'�� اور اس �/�ب ،  �ب,۔ آپ �� 84! آپ �C��

 ���'Q� آپ � ��,H �� ^BH!وغ د �جK� G3��) م;	س ��B ج��� ��،ا�4
	�K$,ه	ا�� � �
Db!$!84م (a ج��� �C۔ ج� 
	ا  6,(	و'-  �اور $! ج�ش 

�� اس �� م� 6J'�c�Q'� آ �62و4 ��ا$�� �&م  �� ��پ آپ 4� (�ت �!
 ���۔ اس م�اد � ��� $)2	ار (���� �� وb	ه �!� �ز�	C �آپ � ی$�(�	 ��

��م ��UP,دو  �ز�	C ی(	و'- ، ���ر �م39- � �
	ا � ��J,م;	ار،   ^K;م�
 ��۔ 

 
� ��!� 6J'�cج� آپ م���)  Dوں�F �آپ �� �F	 اJ/4��ل ���� وا' �� ��

 :ج��� �� �,ر�)�� �� 'Q� 62d�< د ��م
��ت۔  ی
	ا�� روح، ���ر: ��G3��) �� 6J'�,6 ,e �� مc  ۔1    

 ><6 اول
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اC! : ۔ ��ٹ)ESV(ورژن  �Sرڈ��&م $�ک �� ا�P4 �2N  ۔2    
Q� آپ� !
,��	  �/��F  

��،��&ش �!  �� G3��) اس ، �� a��م !Cا ��,�  !$ Uج
,6 �� �4: 

 W,ا �9ً �ج �/!�م �ن�درم g���698d ! �� �  ا'=۔      
 �!اس >�ا'� �� ��'^ ،

��ج� b��م�ً �! �/�ب �� آ
! م 6,ا]�ر W,ا  ب۔       �$,� 
 ج��� �� اور

��b��م�ً آ
! م ��;61 ج�ت وه () ی�د��F	 (�  ج۔       
� �� ۔��$��� ج�

 ��رڈ �U,وا'� ا�GK�$3x5 ,� 4x6 S اور  �,�2^   ۔3    
   

���م�2� �4�) جa �� ذ�!��3!  �ت�><��a dان  ��� C��  �� آپ ��
!H 6J'�cو4م���4 ط�ر $! آپ �� م �اور ان ا�34ق � �C�� ^��62ا  �4

� ��(���م �Q'�� ��!� !84 �� (����� ج�� �ر��� �4 !Cا ،^���آپ ��  6,۔ 
�[ �� ،�� !84 &B$ (��4 �� G3��),	  !$ ��!� آ[�ز �6 4J'�cآپ اس م

م6J'�c  6,��۔ (��C“!84 �� G3��) ” �� G3� جU �� ا��bان  �,�! ر[�
اور آپ  ��� ج� آپ �� ��! ��)�ر�� م� ��!� ��اوزار مB یK !84�,ا

Dم �� G3��)��,	 م �2^ (���b �'د ط���/bا !$����� /�,م	د د  �� G3��)۔
)  e��4)www.crosscm.org  �,و �� یم�84�e� !PK! آپ �!اس ���

K� �4� )�$	-�� �, ی��(?  �نؤڈا !�� � �ڈ �! �4/�'�� 6F !C6,۔ ا 

	ا �� ��C ��م6J'�c م/�رف � ^��� ��(���م ی��ت �� $�ر یروح، ���ر ��، 

 �Q'�� �ڑھ�$ (� ��۔ ���l� Bزم �,6� �4
 

G3��) م ���N' �1ن� !$���,�e��g�g م�K9س �6 �!  ��!� 6J'�c۔ م
 �Q'��,6 � آپ� ��  ���� ����، دا�!ے (���N' ۔ اس $! ��1ن�� G3��)
� ،������g �'�!,�  ���� ����),� � �� ��1ن (���� ���� ا4� ا$�� !�

���)��
، �4اlت اور م6J'�c �� 84! �� درج �!�� ��'Q�  �lت�۔ آپ 
 ۔ ��اJ/4��ل �!�� �� ا�/�mب �!/�4� � ��!.� .�23�e�X �,��ٹ (W  W,ا
 
,6 J'�cم���� C �(�' �Q' 4 ��م�اد اس �د 4�
���6 آپ ��)��  �� G(�� ��

�4��� U8� n3Z ۔� !Cآپ اس م�اد �� �^  یڈ (��4 ��,� K�� G�'�) 
K�� ?) �� G�1را �!' !�م�$����م�2Jم�ت $�� �ط!ح، آپ �C� Q�۔ا4  
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Q� ،�C� >)ت�! P��)���,مG�1 �4اlت �� �4م�� �! K�C,�، اور �g) ا  
��ج�اب طC� � �2� ج 62d�< �� آپ ���� ���N' ازه	۔ اس ج�اب �� ا�

 �ج��� �� �6 ا$�� �4�) م� 6J'�c�Q'� ا$�� دو4!ے دو4/�ں �� () �,د
 ۔ �,د�bت د

 
���!ے آپ ا$�� م6J'�c م 
	ا [�
� ��$�� �62۔ ج� 
	ا ا$�� �&م �� و4 


	ا �!ے آپ �� دل اس $! آم�ده ��۔ 
	ا �!ے  �� �� ��آپ 4� (�ت �!
� G3��)� ,6 ��Bا � �ں��	
� ob د (�9ل �!ے  ^�اس��/bم39- $! آپ �� ا

��  �qم�K Kع,���رے 
	او�	 اور ���ت د��	ه ،  P�،�ج� اس �� ا$�� (
 ��۔  ��cb � �62و4
 

	ا �� >�ا'6 د !�و� -<�Z�Q'�، (ڑے >!وف وا'� اZ ^4�: �ن��� ( !,م	,�/ ��،�  ،ً&rم
 ”��B۔ 6,۔۔۔اس �� “

  
 

 ��ت ی
	ا �� روح،���ر
 

 "�Dرف
 

G3��) � ا	
�)� ا س  �ز�	C یم39-، ���ر ��� �4(;6 م6J'�c جU �� ا��bان 
�� ا$�� ]�C!دوں �� >�^  �Kع, ��م -,آ20��18(�ب28 ��� ا
//�م م/

 ��C �,م�)� د �ر��� �G ا
/ �aآ4��ن اورزم“$! ��ا �)�۔ اس �� ��B،  ��,د
�^ ج� �! �4 ��م�ں �� م U$ ۔�د (�� !ے��!C�[اوراور ان �� (�پ  ؤ 

)��P  �� 6 دو ۔ اور ان�K/X) �4 م�� �س �	2 6,اور روح ا';J�دو �6 ان  ^�
!� G�b !$ ں���) �4,� ��د� ��م �)�,اور د �,�� �^ �� >�^ د ��جa �� م 

�� W� !
 ��9مK ��/�ب ا(/	ا� �اb��ل �” ���Bرے �4�) ��ں۔ ��61� آ
2��K�� �� ��B�� 2J�اور (K/X�6  ^��� ج� وه (��! ��2/� اور '��Cں �� 
 یH!م��3!دار �g� �4) اس � 6,۔ ا��Bں �� ������ ]�C!د (���� � /�,د
��م ��� Bا� �� Uج�� ��/�ب �� ج� '��� � ی�)�۔ اb��ل وه دو4! ���() 

�) 6,اس ��  ��� م<�= �� '�) �Gا���U2H�  ں�����6 وه ان (� �(�' ��
 ��,;�a � Uج �ج�ن ' �2 �4J�۔ )-,آ �4ب(1'���(��) �QC ید ^�ا4� 

�) �،���'��� ، ط3�U2H�  �4 وه �ا4 �دو(�ره '�)�۔ اس (�ر '��� � ��
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�/) (g�,�  اس $�ک �ا �	
ط!ف 4� م��G ��اج� ان '��Cں  �روح �ج� 
�� C	م �ں�ز����)�۔  !ور��ر��� $ �Kع,م/9!ک �)� ج�   
 

G3��) �) �� ا (�پ	
�� جU �� آ4��ن اور  �/,��م�ں �� >�ا'6 د ی�د�
��م �aزم F �4 وں�م�ج�دD � s2
��م  ی�د��� (� �Kع,،  P��۔ 
	ا (���� 


�ن (��B� 4� د� ��
�ط! 2d ی���ر !$�� C ��[ ن���ه، م�ت اور�c  �4
 ��l� ��Q' ��ن,��م اس �4 $! ا ی�د���۔ اور 
	ا روح �� (� ��,���ت د

آ��)�ں اور د'�ں �� �)�'��  یاور اس �!� Gd�< �� �4� ��Q'� ���ر

	ا ا$�� �&م �� و4 (g� ج� �ا وه  �62�	
�^ $! ظ��! �!�� ��۔ ���را 

��� ��۔ �&م ��BC!ا �s2J ر�)�� W /��F,�� ج� ���رے �4�) ا  �� ���(�4

	ا ���رے ا�	ر روح ا';	س �� و4 6��62  �� ��4� ر��� �� ا�/�mب �!


	ا � ���� $�ک �!�� اور �� �ں�ز�	C یروح ���ر �B,اور �  ��م���	 (��
۔ ���/B� � �C !4�CD!م ��۔ �^ اس ��م �� $�� ��م �ں�ز�	C ی���� ���ر

��وه �� ���� ����، $�ک �!�� ��۔ �� 
	ا �� �4م�� م;	س (�� ,6 
�(�4,� C�� �� ���� �/�ر ر	رے ا���6 وه �� ����  ��l G($ �4 -B)�� 

' �� ����) G)���a� ?) �� اس�! B� (g� ^����! �4/�۔ م;	س $�'�س  
/2Cم �ں� n
���� ��م ا$��  ������ �� �6 ج� �)G ���رے ا�	ر روح  �/)

�,�K� F�Dمa جم3d ،-39! اور ا ،����� �� وه 
�] 	ا�4� $ ���۔ وه 
�������� ��'Q�  �W��	رد اور � =،,دو4!ے �� �4�) ]! W,ا 

/
��( �ر�(�ا��  �2/(�C22(�ب5 �ں��� ۔)-,آ23
 

���� (�رے م ��2��K �آپ ا(/	ا� ج� � �� �Kع, �،�ا$�� م6J'�c ]!وع �!
 �aا.)��� وا'�ں �� د�)�ں �� م�( tا,�� ا ����K� د�)�ں اور �2

/2u��م���)�۔ ���),د  v��/ع,۔ م�1&ت اور د�) م�K  (��4 ��,6  �� ����
���v �! ر�� �)�۔د �B, �() !و��ر�اس �� $,(��� � 6���K  �� اس

 W,ڈا'� QC� اور ا ��م 	�����، ج)�.� مD2م .)B!ے، � H!C/�ر]�C!د 
K� �4 وه!C� و G�'�) �QC �Q� 6'>�ا �وه �!C دو4!ے,�K ج��K 

�4�) ��ا۔ ��� �Kع, ��� B���  6� �(�ج���  ��� ���� �4�) � �Kع,ج��/� 
���B ���� �() 6,اور  � (� ��� ��ج��/� �)� �6 اس �� ]�C!دوں �� �4


	ا �� �,ج���۔ [�ر �! 6� ���K �g) �� ں�C�' ��$ا,،� Bا��� ��	  �4

�ا��ں �)�۔
	ا ��  ��ج� ا�B ��ان 4� م�89ظ � �،�آزاد � �� ��!� G/�

 ���اور زم �62دو4!ے '��Cں �� و4 62،�و� 4� ��C�',ں �� �4�) رو
(�ت �!�� $! [�ر �!�� ���� 'c=  �62م�1&ت �� و4 یاور 4��	ر
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��م�ں دو��ں �� 2C�  !�اور [ �ں,�Bد,ج� وه  ��۔ [�ر 4� �4��ا.)��
�� ���� (�ت �!�� ��۔ وه �4 ج��Bں �� ��4 ا��Bں �� ا�N',ن��  ��

ا��Bں �� ا$��  �,�� ><�) 6�  ��2��K ���� �اور (ڑھ/ �,�4�) b	 b�G د�)�
�� (�wb م���� 4� ا���ر �!  ��� �وج4 6� )� � ^BH� U< د'�ں �

 ۔ �,د
 


	ا � '��� 6� �(� �/��F ���/) �� وا'�ں �$ڑھ� �ں  �ا$��C�' �4 ت���
(� �Q'��� ��� �4 اور اس� B� ق!H�� �,��  ی�Bد, �$ڑھ/� 
�اه ��� 

��م �qم�K Kع, ����b�6رت � �, [&م، م!د �� �,��م، آزاد ��  !�[  �� �4

	ا � ����۔ اس �� مa1 م ��C ��(!ا(! � �Q'�� ���� Gت  �]�م�bد

 ۔ ؤاور �4 ��م�ں �� ]�C!د (�� ؤ��'Q� ��۔ اس 'Q� ج� �4
 
2��K�� د �ا.)�� �),�� (ڑھ/� ��� =c' !����� $ڑھ/�  �ت,آ G,۔ درج ذ

�,���� ا$�� م6J'�c �� آ[�ز �!: 
 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔-,آ41(�ب2ل اb��  ا'=۔  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔-,آ47(�ب2اb��ل   ب۔  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔-,آ4(�ب4اb��ل   ج۔  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔-,آ14(�ب5اb��ل   د۔  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔-,آ7(�ب6اb��ل   ر۔  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔-,آ31(�ب9اb��ل   ڑ۔  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔-,آ21(�ب11اb��ل   ز۔  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔-,آ52(�ب13اb��ل   س۔  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔-,آ27(�ب14اb��ل   ش۔  

 

	ا ا$� ���),د ;�,ر وه ط!او ��]!وع �!�� � ��آ� اب �4 a2 �ج��K�� 

�� ا()�ر�� �� اور ا$�� '��Cں �� ان �� ا�	ر (�K� وا'� ا$�� روح 
 4� ��ت (1m/� ��۔  �62ا';	س �� و4

 
 
 
 
 



 7

 
 
 
 
 
 

s34  !3��1 
 
 

� �" �� ���
�و اور  �� 
 
 

��$��   �ب۔2"�1 ا	��ل%��# 
 

 
 

���  ����1 5 �
 �/Eه
 

                    ج��Dه
��Jرف            

s34  !3��1 ل  ۔��bب2اور1ا�)       
���4 ��م �          
 �� دن ��4-��/�$ �
 روح �� ا��9د �
 ?�م�$c!س �� $ �
� 
 �lت�

�' 6�K/X) 6 �!و اور)�� 

  
 "�Dرف

 

�ف 4� ا �ں,�Bد, �ج� �3) �آدم وه ��,W ے م!����ب وه (�	 �)� ا 

ط!ف 4� �Q� QC� روح ا';	س �� وb	ے �� ا�/�oر �! ر��  �(�پ �
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Bج� ا� ،�(�����ت ��  �cb� �Cاه ���� � �Kع,�� آC�  ��د� ی�4ر 
 !3�� s34 ۔آپ ج��C 6 �!�1!ےJ'�cم ��,��4�) ان   �3! �d �� د�
 ��

۔ ج� '�گ و��ں �,�� ��!اه ا�/�oر �!�� �� �<�ر �! ں]�C!دو ��د��ں م
�(� v�$ ج �ں ��B4-��/�ا��� F Uدن ج ���D  ��6 �! ر)!���� وه 

�)� اس $! [�ر �!,،�ز(���ں �� اج/��ع، اور  !�[ �،,وه م��ظ! اور آواز 
K� !�� �� < -4ز(!د�Nد �� ظ��! � �!ا��
 ۔ ��ج� 
	ا �� روح �� 

 
�4���4 (�� 6,ج� $c!س (�l اور (4 -B� �C�'ں �� دل ج��Bں ��  �� 
�4�� ��م�)� �“$��4 (F�B�  ،,�!م .)B!ے اور وه م��C z9ه �� م 

3,000
�د �� ان ” �!�� Q��F�؟� ��!� !mH !$ ج�اب �ں ��C�'� 
اور ا$�� ��C��ں 4� ��(6  �,$� ?�م�ج��Bں �� $c!س �� $ �,اج�زت د

�$ 6�K/X) �Q'��, ۔� 
 


	ا �� وb	ے � �Q'�� ں�C�' �4 ه ' -���م2 �انDم ����ج� 
	او�	 ��  
��م ڑ�() �آپ 
�د �� ان '��Cں � ��۔ ���ر�� ���م $�� � ��!� Gم�[�� 

� �/B� ج��،� “���� �اور ج� $c!س �� ان ا'�8ظ �” �!�� Q��F�؟ ��� 
2K�
�ش ��ر�� � ��م �����(6 �!و اور (K/X�6 '�۔“�6،  ” 
 
 
 
 

�' 6�K/X) 6 �!و اور)�� 

  
���  ����1 

 
 اول ���

 
��م�D" :J'�cرف�� ,e�� � ا	
��م �ز�	C یم39-، ���ر �(6 ا��bان   �� ^�

4��(�  G3� �4 �ج�� �ن $! ا.)����ع,�6 آ4�K دوں �� �4ر!C�[ ��$یا 
���� F)�ڑ�� ��۔  /�,اور >�^ د یذم6 دار �(�1رت � �اس � ��م ��د�

ط!ح  ��� ا4 ���جU ط!ح (�پ �� م�)� ()“�)�،  6,اس �� ا'�8ظ 
��م ()� B������B،  �() 6,اس �� ” ۔)-,آ21(�ب20 �>��,(��ں  �/��() 
�^ ج� �! �4 ��م�ں �� ]�C!د (��“ U$۔)-,آ 19(�ب 28 �م/( ؤ” 
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�-"&F :   ل��b4(�ب1ا�� ۔��$ڑھ -,آ8

 
�G�:  '�
�� ا'�8ظ اJ/4��ل �!��  -,آ8(�ب1ج�BNں �� اb��ل  �ان 

!� !$ ����,� ۔

 
 

 ���Bں 4� ]!وع ��� �وں ��'Q�، ان �� �Cا�]�C!د  ۔1  
(� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟�

     !
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ؟�2 C����Bں �l�),6 ($ W آ
���B ی�ر��� ]�C!دوں ��'Q� ا
/ �Kع, ��Cا�  ۔2   �� 
 ۔آپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔: 
	ا �� وb	ه ��م -,آ5ا'=۔     
 آپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔: 
	ا �� وb	ه ��2� ><6 م�� $B -,آ8ب۔     
 ۔۔آپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ :
	ا ��وb	ه ���� دو4!ے ><6 م -,آ8ج۔     
ج� روح �2	س 4�  �QC ی�U م;<	 ��'Q� د ��وه ��ت ا�B  ۔3  

Bا���  ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟�م2 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 
!C�[2 دوںJ� ���^ 23���ا��K Bع,�)�۔ ���^،  ����'Q� C ��() ��,د |�و   -B)

�)� �6 ا�B �,واqZ ط�ر $! (/���وا$U آ�� �)� اور و��ں روح ا';	س  ^�!و]2, 
�89� �� ا�/�oر �!�� �)� جU �� اس �� (�پ �� وb	ه � ����  �(�

�!  F)�ڑا$�� ]�C!دوں ��  �Kع,۔ ان ا'�8ظ �� �4�) )-,آ4(�ب1اb��ل(
C &F���(.ن $! ا��۔ وه آ4,� C�� اور ا,W '	)� � ان �ا4 ���  �وں 4!o�

 ۔)-,آ9(�ب1اb��ل (�,اوج)G �! د
 

�روH ض�� :����اس (�ت $! [�ر و >�ض �!�� �� م��v م& �� �6  
��B اور اس (�ت $! [�ر �!�� �� م��v  ���� $�� ]�C!دوں 4� � �Kع,

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _
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 �Q' رے��&م �� �� �6 اس �� �ل � ���م& ���b۔ ج� �^ ا�م ��B8م� 
��Bں��� � ���� �6  ی�� اس (�ت �� 4��)�� Z!ور ���� $ڑھ�� ]!وع �!

�)� اور اب �� W,4� ا ��
	ا ا(/	ا  !$ a1م��اس ��  ��اس مa1 م �() 
�4�) د,�� &) �Q'��,�  ۔�� �� ج�

 
�^ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔م“�� ��K  ،�Bع, ��م -,آ31(�ب8 �>��,  ۔1   !Cا��  ^���

�� ر� �C �  
��  6,اس 4� م!ا  ���” ۔۔۔۔۔۔۔۔ .)B!و C�۔ !ے�م ��م ;-�>;

 ^� !Cع,�6 ا�K ��   
2J��� �^ اس �� ]�C!د (a ج�� ���� م�� ��ت� �C��  !C؟ ا�C

�،��^ اس �� ]�C!د � � ���W  ��د� ی$�ر ���� �Kع, ��
د�bت  �� ���><6 ' ��$�g�B� وا'� اس �� م�<�(� م

� �g) اس �� ا$�� ]�C!دوں �� ��؟ (B- �4ل �G3 ج /�,د
� ،�B� G3� �4 �ج�� �و21آج  6, ��ا$�,� 	dم ی��ر�/�  

�� ��؟�� �Cl !$ (م� ���� 
 

  ۔ �lت�آپ �� 
  ۔2  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 
�،�ج� �^ [�رو >�ض �!�� �: اطKق � �/Nم�� �bد ^� ����
	ا ��   6�

��وه ]�C!دوں م ����Kم �!ے ج �� K�,روح ���رے ا�	ر و �� ،�(� ��!��� 
اس ��م �� �<�ر، ��ت ، ط��- اور >��cb 62d �!ے ج� اس �� 4! 

� ��,ا���م د �Q'�ر��� ��� � �)KH6,۔ �^ م�2! )-,آ10(�ب�2ں�ا  �/Nم��
����!ے �6 �^ اس  ���3oط�اور اس �� وb	ے م ��ن,���رے ا ��وه �� �6 

���� مa1 م B� ں�Bج�� �م/(���رے �4�) ���C  �61وه �� �,��م �! �() 
 ۔)-,آ20(�ب28

م�<�(6 �)� ج� اس �� �Cاه ��ں  W,�� ان �� 'Q� ا �Kع,  ۔1  
C د ��ں!C�[ �� اس ،�C ۔�  

��اس �� م�<�(6 ان �� �4�) و�  ،�(�]!وع ��ا ج�Bں وه 
,�J� ,2[م ^�!و��  ۔وه ا$�� 
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� G��42= و/mا��ں �� م�C�  -'و	(��!  ^�!و]2,( �د,4�B,6 
��� م�د� یاور (�l آ
!، $�ر 4,6� �4م! �B,6د,اور $)!  

($���2  !C۔ ا ��) ع,�� م�ج��K  ��$ا �آپ �� اور م�)
��Bں  �B,6د, !ا���Bں ��؟ م ^�!و]2, !ا�]�C!د (&�� ��، م

 ��Bں ��؟ �4,6م! !ا���؟ م
 

  : �lت�آپ �� م�1�	ه اور 
  ۔2  
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 
 

 دوم ���
 

���� وا$U آ�� ج�Bں ا�B ^�!و]C�[,2!د : "�Dرف C �B� �� ��!� ر�o/ا��� 
�)�۔ ا�/�oر �!�� ا,W ۔ �^ م�� ���� 6)!�� ~Kg'د��4� ا�r! '�گ ج�  

��ا�/�oر م � ������ � ���� اس و�- �� 'c= ا.)��� K� ۔� ()� (Fا� ,� 
�� ��۔ و�- ج ی(!�� G�1ر م�o/ا� �� �آ� �3! �
��K  �4 رک ��۔ ��ج�

�� 6JHد -B)�� ,6 B� �/$��  6� ����م” ا�/�oر �Cه“�� ���K �ر��۔ �^ ج��/� 
���  �(��C�[ 6!دوں �� دس دن �W روح ا';	س �� م�2� �� ا�/�oر �!�� 

Bا� ،^���،�� B� ازه	ا� G�'�) �� اس (�ت���)� �6 �/�� و�- '0 ج��� �C۔ دن  
 اb��ل�)�۔ ر یDCر�� 2F� QC� اور ا��Bں �� ا�/�oر ج�ر

��م -,آ14اور13(�ب1 ���� �/),� C�� C �4 �� �4 6� ��داس  �ره�!C�[
��م یم�PK! ی$�ر �� �Kع,�bرت �� �4�) ج�  (� (�او$!  �اس �� �4

���� ��!ے م  v�ن ج�� (��)�۔ اور ان �� �4 	�)
(� ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�
 ���� ��� �/),� C�� � 6 وه� ���� ���  ���)�؟ وه ا$�� و�- ��!��K  ار اDC

�)�؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ �� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�!
 

�-"&F :   ل��b1(�ب2ا�� ۔��$ڑھ -,آ13
 

�G�: 
 ؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)-,آ1(��ن �4 دن �)�  6,  ۔ 1  
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����  ۔2   ,6 �/<� B� !$ ط�ر�� �/),� C�� ں�B� 6 وه� ' �(��a� ���� 
�/),� C�� � 6� ����  ۔�(�   -,آ2��ا 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔'�)� ��؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ��� ���� (�رے م وازآ  ��م
��م -,آ3  ۔3   ���� ��� �/),� C��  6� ��“Cز(�� �4 �� �آ��  ”

��K� /N'� (� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ �؟�
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔'N� جU ط!ح !�اور وه �4۔۔۔۔۔۔۔4�۔۔۔۔۔۔۔ اور [  ۔4  

Bا� �۔۔۔۔۔۔۔۔ ��� 1m) -۔)-,آ4( �ط�� 
�� �! ��م م ��4-��/�$ 6, �����6  ۔5   �(�4� ج� آ4��ن  ���� دن 


	ا �!س  �� �2�   ی�Bد,�� 
��م ^�!و]2, ���� v�ڑ�۔ ())-,آ 5(ج � G�b رد ���� 

 ۔�)�؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
�� دو4!ا  -,آ6(�)� ��اس �Gg2 �� م�ج� �  ۔6  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟۔۔۔۔۔۔)><6

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
 ؟)-,آ8��N')7/� ��  �مJ��4,6 ] -B)�! '�  F U��D  ۔7  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

�/�ب ��  �د'Kg~ �� �6 '��� ج� اb��ل � -,(�ت ��B 6,  ۔8  
  4� �! اس مW2 ��  �ط�م<�= �� ا>/

�� ظ��! �!��  ���C���C �ذ�! �!�� �� ج� ان �������	�Cن �
��)9��  �� $2B� ><6  -,آ11

W� ۔ )
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ب۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ا'=۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  د۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ج۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ز۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ر۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ش۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  س۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ض۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ص۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ظ۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ط۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  غ۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ع۔    

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ف۔
��دو4!ے 4� ج	 ا �W B,ان '��Cں �� ا ��6 ز(�ن () �>/  ۔9   
/�4!�� Bاور ا���   �ر�4'�ں � 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔���4� 4� روک �4/ 6,ز(�ن 4� 
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 ۔)-,آ11(۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 �ت,ان �F	 آ ”��ز(�ن م �ا$�“H;!ه 6�,6  �,اس (�ت $! [�ر �!    

 (�ر اJ/4��ل ��ا۔  ��/� ��م
����، م/39! ����  !ان�QC�، >�6 ]1	ر �� K��ا'�8ظ ج 6,  ۔10  

  ��'Q� اJ/4��ل  a,ان زا�!
� ������ �� �آ�� ج� ا����B� ا$� ��م ^�!و]2,ج� اس و�-  
��ز(�ن م �b �� ا	
 W,��م�ں �� ا>�ال ��4۔ ا��Bں �� ا ��

 ؟)-,آ12(���4ال � ��دو4!ے 4� �
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 �,ان �� مtاق اڑا �61ج��Bں �� �� ��وه '�گ � 6, ��ً،�;,  ۔11  

   ؟��) ��را�� � �۔ ان �)-,آ13(
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 
�م ���� 

 
,D"�M:  $�/��-4�� م6 م�� 	Bb �دن $!ا� ����ط!ف 4� مm<�ص  �
	ا � 
��� C��  ۔�(��)�۔  �,� q>H� �g$س دن (J	 م�� 6, ��ر�4م و ��Bار  6,ج�

�)�۔ (zJ �2 ��م���� �� دن �)� ج� $t� G($ &Bر � �� ںؤ���Kج�
$�]�� �� ا��ار �� (J	 �4�g$اں دن  	�S�4ے، e b,�� و ���X��/��-4م

��  �Gج� اس �� ا4!ا� ����Bار اس و�- م;!ر � 6,��۔ 
	ا ��  ج���م��� 
��B ج��� �� �6  6,۔ ید  ٰ� ![ ��,-J� ��G ج��� �� (J	 م�4م<! 4
 �4�9� مK &ت��cJ ی�Bد,درج �Q� QC� وا��Jت  ��(�ب م2اb��ل 

cJ���م &ت� 	3�,G K۔ م�QC���9� 2��Kاور  ںؤ�� ��[�$ ،U�4!� �Q'��
/�$�-4�� 2��K���� ���Bرا � ی�د�(� �4�aل �� �� ۔
 
�)�  �,W�Q'� ا /��4-���� �6 ج� '�گ و��ں $ �)���� 4 �^ v�6 جNج

�� اظ�Bر  �م�ج�دC �وه روح ا';	س 4� QC !()� اور روح ا';	 س �� ا$�
� ����ز(���ں م !�ج� وه �4 [ �� Bا� �ط!ح روح � Uج �N' ��'�)�� 

� ��'�)� 1m) آ4(���ت,-(C ��4 �bں ��  ��۔ان �� و�C�' ان �اور ا4
Q� آ�� ���� �)�۔ ��' �/��4-�4��)� ج� دو4!ے م��'W 4� و��ں $

ان 4� 
	ا ��  ��ز(�ن م �� �ان �� و�b ان '��Cں �� ��4 ج��Bں �� ا$�
�b�� ) �� ن���م�ں� l �9د� �ں�۔ روم�,��4 �)�۔ 
	ا �� روح ا
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n م) -,آ6��5(�ب15( ������م;	س $�'�د ر�4ل ��  �� ��اور “: (/�

	ا۔۔۔۔۔۔۔اور ۔۔۔۔۔۔۔ ^� H�� ���s Kدے �6 م�q ,ع�K cم �م� U$آ s)��� 

�^ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ز(�ن �� �! ���رے 
	او�	  6��� �Kع,۔۔۔۔۔۔۔۔ر��۔ 
Kم�q � ا اور (�پ	
 ”۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�!و۔ ��� 
 

�,F �4�D وه � aج� C ا �� ر]/6 .�ٹ	
�)� وه  ��وج6 4� ا��Kن اور 
�) �ا.)�� 4� ��3ه �� �F �م�ت اور ج �� �Kع,���� م�ت،  �Kع,۔ 

�C[ د�
 ��><6 جU �� ا��Kن �� ج	ا � ی۔ آ
!�$! �c ��$ q/Hن��ه اور 
��3ه ���� � �� Uاور ج �(�� (��) �وه 'Z� ��K!ورت  a(�'6  �ا���

�$! م�/�F �� !1�  4�a� م�89ظ ر�)� ج���۔ '�گ زم ��3�ا��Kن �� 
��$! ج�� -,آ9��1(�ب11 	ا����)�۔ $ ��B� اور�  ���� �دو(�ره $ڑھ/ ��

��زه �! دا]-�د, �ا$� ��,� ۔
۔ آواز ��$! وا$U ج��� � ����B ی(�ب $! ���ر2اb��ل  ��آ�  :"�Dرف
] ���! '��Jم� K� !� ز(���ں  �4 �$! آگ � �����1ت اور و��ں م�ج�د

�� (�wb (��  یمJ��ر ��� ا�!�� و��ں م�ج�د '��Cں ��'Q� روح ا';	س �
��]�'�)� B� (g� �m� N'�۔ ��� ��ز(���ں م !�ج� وه [  �/�4 !�

�� ج�  !ان��! > �),�� د �2,�3	 �مJ��' !��6 اس [ ��م��4ا�� اس 
ج� �F	  �آدم 6,۔ ���ت م2 �روح ا';	س � ��ا�B �����6 �و��ں رو��� ���

�)� اب د' (g���/8� 2B$� (�	 ��!وں �� $ ���� �X(F �4 ف�
 ی!�
���),�6 �^ د C��K�، ج ���� �4م�� (�' �ں��� �4�) �Dاروں آدم ،�C 


	او�	 �� >�^ �� مs)�c  �����،اور >/ �KNرج���، �4 ��	م�وه � 6�
C�۔ �^ (U اس  �,��3ل �! �
�ط!م!�� () �� &���$) ��م ���� د� �Gا��

�F�/�  ��,ج� 
	ا $�� '��Cں �� د ���� �4/� � !ان�$! > ی!���- اور د'
��آپ اور م ����، جU م ()� � Gم�[����ت 4� �6  �۔ اب ]�C!د
	ا �

�)�۔ ا�B �ر���ت 4� (�ا
/ �ا$� �6 ان ����  �Q'�� ���� اه�C �� اس
()��� C�� ۔ آ��(�$! مm/<!اً [�ر �!��  ?�م���'Q� c$!س �� $ ڑ�() ��

� �� ۔��4� آ[�ز �!
�G� : 

4� ]!وع ��ا ج��Bں  �lت�ان '��Cں �� 
 ?�م�$c!س �� $  ۔1  
  �� 4��)� �6 ان '��Cں �� �61 

 ۔��$ڑھ ت�,آ21��14��ا ��۔  ���
���B �ں�� ���1� م �$c!س �� مs)�c آدم  ا'=۔  �/�4��

 �(�)14 �� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ؟)-,آ15
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�ص  �����G 3,  ب۔     s2J/م �4 �ج�� �ڈا' �روح � ��
  ؟ )-,آ�B�)17 ��ط�ر $! �

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
؟ )�� دو4!ا ><6 -,آ17(ظ��! ��ا  K��� اس �� روح  ج۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

	ا �� ��B م  د۔    ��ا$�� روح ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔
�دم�ں  

  دو��ں $! 
 �C ۔)-,آ18(ڈا'�ں 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)-,آ20���C��)19  ���	رت �� ج�ا �  ج۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

�4 4� (ڑھ �! 
	ا �� روح اس �� �U وb	ه  ��a'  ر۔
�� ��؟ )-,آ21(�� ظ��! �!
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

>;��s �� ج��Dه  �m,ر�/� �� ج� وه ��ر یج�ر ?�م�$c!س �� $  ۔2  
����، جU م /��' ,6 ()�  �(� Gم�[  


	ا (�پ �� (	��ر ا����Kں  ����� C� � �Kع,ج�  �Kج �(�
���6 ���ت �� اس �� ��Bر �!ده م�<�(6 $�� �,>�ا'6 �! د ��� 
����G  ۔�g�B$ ��22����D �ت,آ26 ��,6 !�,�ان �F	 وا��Jت  

��م ?�م�جa �� ا�bده $c!س '��Cں �� ا$�� $ �,�� درج �! 
�� ��۔ !� 

 )-,آ23(۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔'=۔۔ا    
 )-,آ24(۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ب۔    
 )-,آ33(۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ج۔    
 )-,آ36(۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔د۔۔۔۔۔۔۔۔    

۔ ا��Bں )-,آ37(�� '��Cں �� د'�ں �� F)�ا ?�م�$c!س �� $  ۔3
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔$�F)�؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ���� �

 ؟)-,آ38(�)�  ���اب �$c!س �� ج  ۔4  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ا'=۔    
 ب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 ��� ��$c!س �� ��ن �4 وb	ه $ ���� ��م م �Kع,
	او�	   ۔5  

 ؟)-,آ38(
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ا'=۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ب۔۔۔۔۔۔۔۔    
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��م -,آ41اور،   ۔6   !
$U جa “�6۔۔۔ ��$ڑھ/� � 6,(�ت  ی�^ آ
  '��Cں �� اس �� 

 �ں�روز ۔۔۔۔۔۔۔۔�Dار آدم �ا��Bں ��۔۔۔۔۔۔۔ اور ا4   ۔۔۔۔۔۔۔۔، ۔۔۔۔۔۔ 
'��Cں �� 
	ا �� روح �� ” مQC G�۔ ��ان م �,�� �!

ج�  ���� اس و�- م��G � ج� U� �C�'ں �� د'�ں �,ج�اب د
 4� (�ت �! ر�� �)�۔ d!ف 
	ا  �62وپ $c!س �� و4

�! ��4  	ا��Gg2 $ �� ��,د ���اب�ان '��Cں م ��� روح �    
� �ج����B� اس ��)�� �4�� ۔ 

�رH ض� :و�
]B) �m- 4� �4اlت  �$ڑھ�� �� (J	 ��� ����B 6,  ۔1  

B� (g� �4ا �� ��(F�$�� �/�4 !�: 
 ��ا؟ ;/�ً �>; �K,ا ���  ا'=۔    
���C جU 4� �4را ��K  !(Cآواز ��4� �� م�K� � !o,ا  ب۔    

  آگ '�N�  ���� ���C�� ,6 ا.)� ��؟�
 ج� ا.)� ��؟ ��C)!م �م���	 �)� ج� �K ��� اlرم �

ان $!  ��ز(�� ��C�'� 4ں �� آگ � �؟�ز(�� �4 �آگ �  ج۔    
� ���� ��!�   K��ا

�)�؟ ��tBٰ',6 � �4ه  �؟��),د 
��ز(�� ی�4 4� (ڑھ �!، وه �4 دو4!$)!   د۔      ��'�)

���6 روح �� ا�N'��K B� ج   
1m) �4ا  ��^ () ؟���ت �اس � B� (g���  �/�4 !�

  �4ال �!��  �ط!ح و� ��6 ان �
 ��اس �� �“دو4!ے 4� W  ،6� �(F�$,ج� ا��Bں �� ا

 ”م�2c ��؟
����  ر۔     <�Nا�!� ��)� جU  �و� ��� ,6� �6 � ��� 6Jوا�

  ]�C!دوں  ����� ��� رو��� 
(� v���ج� وه �4 ان �� م�2� وا'�  ���اس و�- 

 �� �89�ا�/�oر �! ر��  ��م ^�!و]2,روح ا';	س �� 
�)� ۔  

v �! ر�� ��ں ��� ��'N/� �� �6 وه � ��آپ �� �  )١      
 ۔C�؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        
���v � ��آپ �� �  )2      � � ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ؟���
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ :�4اlت N!,د  ز۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      
جU �� ان ��  ��وc$ !($,�K � �b!س �)ڑا ��ا اور '��Cں ا  ۔2  

N' ٹ�F !$ دل� �ں ��Bاس ۔ ج�  
��ان م3,000اور وه  �,(K/X�6 $� ا��Bں ��  ����3ل � ?�م��� $ 

�9��W Z,ا 6,]�مQC�� G�۔ � !��) ی(ڑھ��! 
 ۔�ا��Bں �� ��(6 �  ا'=۔      
 ۔��ا��Bں �� (K/X�6 '  ب۔      
  ۔��C ��ان �� م�Jف �  ج۔      
 روح ا';	س �� �689 م&۔ ��ا�B  د۔      
� �� ر�� ج� رو�� ��$c!س �� ان وا��Jت �� ذ�! �  ۔3  

�(�)14��  ۔ $)! اس �� )�ت,آ21
Bا���4�  ��62� و4 ��ن,ا.)�� $! ا �م�ت اور ج �� �Kع, 

�/) s2J/م �$�,���ت � �ا$� �م  ?�م�۔ اس ��//
��  �Kع,�� ا
�� اور ا$��  ��آ4��ن $! ا.)��� ج��� $! �!� -�c24 ں وه�Bج

د�bت ��  �۔ $)! $c!س ا$�)�ت,آ36��22(��  /�,روح ا';	س د
���(6 �!و  /�,د �,!و 6� �� 

    � �' 6�K/X) 6 م ����6اور�K/X)��ان �� 6��C م�Jف ���� اور  
 �$ 689�  ا��Bں �� روح ا';	س �� 

 ۔ ��'
��(K/X�6 م  ا'=۔     ��F آپ !C ا،��  ���� آپ �� ��Cه دھG ج�

� ��  ۔اس ��اور �dف �� ج�
Kم �4�q ت د��� ��,�� �ط�ر  �����م ���رے 'Q� ذا
 �� ���۔ $)! روح ا';	س 
�د 4� اور 
�د �$! ��
Cم�ج�د� '�
 �4�  ����۔ وه ا$��   روح �� مJ��ر �!

��$�CD� �� �� ج� �6 اس �� ��$�ک  ���� ��م ]!وع �!
�� ،��!��� D,م	۔  �اس � �م ��� !� م���	 (���� �� م/�ا

��(6 �!�� اور م�Jف �!�� �� م/�ا�! b�G ��  ب۔    �� ی���ر 
   �62و� 4� �Kع,،  ����ت �

�� �� �د, �4� 
	ا �� ��م �lم د Uج��اس �� ا$��  

�ن 4� ���� �g),� �$اور ا�   
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��م �ں�ز�	C ی���ر ی>��ر l,� �� 6���ا$�� (���� ��  
�bے۔ یٰ د!� 

��(K/X�6 م  ج۔     �bا د	
�� �� �6 �^ اس �� � یٰ !���اور  
 ��  اس �� روح ���را اb/��د (�9ل �!

 (�
	ا (�پ �� �4 6� ��   s2J���  �Kع,���را 
  4� دو(�ره ���^ ��ا ��۔ �^  �62و4

 !اور وه ���را �� ��اس �� �
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ :�lت�آپ �� 
  د۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      
��ت ��  �روح ا';	س �� �89� اور اس � ���^ ان '��Cں م  ۔4  

  �	از C!4!م ���� �� �o! ا
B���اور  ���� ��3ل � ?�م��! �4/� ج��Bں �� $c!س �� $ 

�$ 6�K/X),���Kن,اس (�ت $! ا �د'�ں � �۔ ا��� � ��l� 	3�,2� 

	او�	 اور م�K Kع,�6 
	ا ��  ���q ��) ا ) -,آ36(�,دو��ں	


�� ��م جK� اس �� روح  ��ن,اس ا ��J,��م ��،  6,��  ��
 �ں���۔ اKH ��� 	ا��	ر $�� ا W,4� �! ا �aا';	س �� �^ م

�,�! یآور �د, �� -,آ9��8(�ب2
 ۔۔۔۔ :�lت�۔ آپ �� 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 W,��۔ اس >�ا'6 �� ا38 -,�4 4� ا�^ آ ��(�ب م2اb��ل    :دا?$ �د&
Sا�,U� رڈ م���� (�'���،,اور ان ا'�8ظ $! [�ر �!   6�K/X) ،6)��,،6/H� 
�� ان ا'�8ظ ��  �,�! �د, ��� ز(�� -,اور روح ا';	س۔ ج� آپ اس آ ،�H�Jم

1� a�ذ�� ' !����&ش م �م�ا��Jں � K�,۔ اب ا��
	اج�Bں آپ  ��ر�   ��
� �/�4 e��) (���  �Kع,�6 آپ ��  ��اس (&وے �� دو4!وں �� �4

�689 م2/� �� اور ا �مH�J �62و4 ��,K� C	ز�� � �ار�DC� /2ت م�bد�  ��
 ��۔ ��C ��� �ر�(�ا
/ �62جK� روح ا';	س �� و4

�,و�- DCار ��د�b م  :د	� Nم�� �س 4	روح ا';�� ��6 ج� آپ ��ا�4 
H�Jم� 	یز( C	وه آپ � �ز� �� ی��(6 اور ]�!DCار ��� �689 م2/� �� 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دے �ط!ف را����� �� �ز�	C �وا'

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔
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���  ����2 
 
 

�ع&� �
� ��م � )���� 
 

 �(�ب۔ م�28ج آدم3 اb��ل
 

 
 

 ج��Dه
��Jرف 

s34 !3��2ل   ۔��bب3ا�) 
 ;�,ر�b -��Hدات اور ط! �
� ����  ���4,� 	��Fی B��� 
� 
�8 $��� �� �م�28ج آدم: �lت�[ 
 ?�م�$c!س �� $ �

 
 
 
 

� ,�Kع مq�K �� ��م م�

  
 "�Dرف

 
 �� ���	اروں,ج��Bں �� ا �,�� H!وغ د ;�ں,ط! K�,ا �ء���2��K �ا(/	ا�

Q� م��3ط �اس �� -��H- د �ر�یاور � �&م �� �ا �	
۔ ا��Bں �� 
۔ وه ج��/� �)� �6 ر��H- (���P� اور ا�P)� ید -��م6J'�c اور د�b �� ا�

 ��ن,ان �� ا �����P)��� �)��� 4� وه م��3ط ���� اور اس 4� �c)ر ��
م	د �!�� اور  �دو4!ے � W,�6 ا��Bں �� ا ���)���ا۔ اس 4� 4 ��[
دو4!وں ��'Q� م��3ط  K��دو4!ے ��'Q� H!ا�^ �!�� ���� � W,ا

 ۔ ید ��Cا�
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,6 ��B�� س اور!c$ ,��<� رے م یاوراس م�28ج ()��ر�) ����  Uج ��
4� وه  �>��,�� ج��� ���� م2�۔ وه $c!س اور  ��Gدن وه � W,4� ا

F�D B� $�س �ج� ان � �(� �/��F�� (��، ,�J� $�،�K '�a�  �4ا �ں ��Bا�
م�K9س ��ا  �آپ �� �3) ���! �� ��م �Kع, ��J,ج� ان �� $�س �)�،  �,وه د

�6 � (g� $�س �آپ �B��م�K9س ��ا �6 ج� �g)  �آپ �� �3) ����؟ � 
H���� وه �(��)�۔ وه  ��� ��م ان '��Cں �� 'Q� ���K Hع,�)�؟  �آپ �� $�س 

 ط��- 4� آ�Cه �)�۔  ��� ��م � �Kع,
 

�� اس �� رد b�G د یم�28ج ()��ر ج� �� ��۔ان '��Cں �� ���),�)ڑا ��ج�
 �Kع,�) ��ا۔ ج� $c!س ج� اس �� �4 �)�,ج��Bں �� وه �4 د ��ج��Dه '

(�ت �!�� ��  ��ا.)� 
	او�	 �� (�رے م ��� (�رے، م<�2ب اور ج
�� اس � �� ���$ v�4 �م����B۔ وه ا�����(6 �!�� اور ا$�� ��C��ں 4�  

���6 وه 
	او�	 � /�,د�bت د �(�ز ر��� � ��� Cم �م�ج�د����زه دم ��  
 ۔ ��ج��
  
  
  

  
��� � ���2 

 
 اول ���

 
,D"�M:   ع,ج��K اس زم�a $ ��$ا �اس � ،�(� ���ز�	C !و��روں�$! ز�	ه 

'��Cں  ،�ز�	 C��,،� �Q� ا�	از �4)���۔ اس �� ان �� ا�	ر �Q� رو
 ی�� $�Bڑ �Kع, ��ا(�اب م7��Q�� 5�۔ م/ 	ا�اور >�lت �� م�8!د ا�	از $

�$ �b۔ ا$� �,و������م ��ت��2J �ج� C	ز� �4 �� �اس � -B)� Q�� � �ذا
�![�Jاور م� P��) دات�b���)�۔ م�rل  !و��روں�ج� وه ا$�� $  �/��F �Q'��

Bا� �ط�ر $! اس � �����6 وه ا4� آرام  ���4)�� �ں,�bدات  �رو>�� 
���Bء
�م�ش  �Q'�� ��!� اور [�ر و>�ض ��!� �bد ،��!�

���BNج���)� اور اس �� ا�B �)/�,ج��� د �� ��;2J� �ں,�bدات  �
��(�4�� C روں�6 وه�N���  $�س �ں � �C�' ان ،���4�) �)��� �)��� ج� ��

�&

8 ںؤرا���� ������K!دار ��(G اb/!اض �)�، �2 �ج��� جa �� ا ���6 
���Kج� ج �(� �/��gB$ �� ں�C�' اور ان ،�(�ط�ر $! ا�	ھ�  �ط�ر$! م2/� 
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��)t۔  �1ن,ط�ر $! $! �اور ج�(��m'= اور اداب اس �� م �,رو 6,
/H�;u� 	Kادا�  �ں ��Bج� ا� �(��)�۔  �)��4� 4 �ں�ر( ی�Bد, 

 
'�،a� Bج� وه ا����� ان $  �C �ج�� &F !� ڑ�(Fو��روں�! � (��4 ���� 

>	ود  �� J-,]! �,،  �ں,�bدات ، ا$�� $!ا�� رو �$!ا� �وه ا�� �����C؟ �
ھ�� آC� (ڑ ��جU �� ا��,�K ��� B� �g) ا �Kع,C�؟  ��وا$U آج�� ��م
�� ]!��۔ اس ,ڈ(� د ��م �BC!ا� �� ��K/ �اور ان �bدات �� ان � ید ��

Bا� ���� Q�� د -
��۔ ]!وع می]�� Bا� �اس ���  ،�B�“ے�م! $��(g 
�'��”Bا� �اس � G3� �4 �ج�� �ن 4��آ4 �۔ اب، ا$���  ،�B�“م ^� !ے�

اور اس �� ا�	از  ��) �� ی!و�$ �� �Kع,ا��Bں �� ” �Cاه ��C�۔
��ں  �اس �� U�b ��ں C�۔ اب وه و� ��م ���)� اور اب وه د� �)��4

� Uج �C� Bا� �Q'�� 	ا���$( �6]3 �
	ا � ��م ���)�، د� ��C ��� 	ا�$ 
�)� جU �� ا�B)-,آ 27 (�ب1 ��F �� ر��Jم �۔ اب وه روح 4��اس  

 اور ��4۔ �)�,ج� ا��Bں د �,�� ��(G (�� ��,د ��Cا� ��4 �
 

��(�ب م2 اb��ل 4 ^���/(� ��� �Kع,۔ ��'/N� � K��� �Q�,� رو 6�,6  
Bاور ا� 	J) �� �ن $! ج����آ4 ����روح ا';	س م�2� �� J)	 اس ��  

 ر�/� �)�؟ K��� !و��ر�$
 

�-"&F : ل��b42(�ب2ا���� آپ  ��$ڑھ 6,۔ ج� آپ ��$ڑھ -,آ47 �C
ا'�8ظ  K��اور �4 ج ،�وه، �! ��� ��C� �6 اس �4رے ><� م ���),د

J/4ل ز�� ا��۔  �ده,�ا� �ت,آ 6,��ا �	2 �ا(/��K�� ) ن���� �!�� ����6  6,اور  
�U ط!ح ر�/� �)�۔ وه  ��م ����Pر��H- م�2! �! �� 6, �� ���	اروں,ا

دو4!ے �� �4�) ���^  W,ج� ا��Bں �� ا ��اور �bدات � �,4� رو ��ن
 �Q�؟ 

 
�G�: 

� �وه ��ن 4  ۔1  ![�Jر م�F�  �� ات آپ	b42م -,آ�����),د  
��� Bج� ا����؟����^ ر�)/� � ��ر��H- م W,ا   

 ا'=۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 ب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 ج۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 ۔۔۔د۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
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4� B)- 4� ����1ت  �62ج� روح ا';	س �� ر�4'�ں �� و4  ۔2  
  اور �3���bت د�)��� 

�� اس ر��H- �� �) -,آ43(�� G�b ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رد�(� 
دو4!ے ��  W,ر�/� �)�۔ وه ا ��م �����P� W,ا ���	ار,ا  ۔3  

'	
�)� اور  ��4�) H!ا �/P��) �4  
K� ج� �(� ��!� (g� �4 وه� ��  �ورت �� $�را �!�!Z

��م  ��  ۔ )�ت,آ45اور44(��م آ
�)� اور ا$� �ں�/�وه ا$�� م�2 �� �$! (B- �^ ا�9<�ر �!

�,F�D �ا$� ��Z!ورت م �4� دو4!وں � �م!Z �آزادا� 
�)�۔ ان آ �,دے د �� �� مs)�c آپ �� ان �� ا�	از  �ت,�!

    C	ز�� ���K ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�� �/N'۔۔۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 ��bدات � ��3bد� �� ���	اروں,�� $B& ><6 ا -,آ47اور46  ۔4  

�   �۔ وه ر4���� �(�ت �!
��م ��3b�Gدت ج� � ���� (���اور ان �� C)! م �  ����

��ں م�3bدت دو�� �وا'  ���� Gم�[  
�� $ ج�Bں وه ۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دل�(� !� Gم (��4 ����/ 

�)�۔ �() 
�� �� �6 وه 
	ا � ���� $B& ><6 �� -,آ47اور   ۔5  �/)� 

  ۔۔۔۔۔۔۔�!�� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�� 

��م �ل�۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔ ۔ �)�۔ آپ ��  /� v��/م �� s��;< �6ان� ��� 

  وه “�� �4/� �� �6 
�C�' �4Db �� ں,D �(� ؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔”

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
�� دو4!ا ><6 ان �/��� �� ظ��! �!�� ��۔ 
	او�	 ��  -,آ47  ۔6  
��اس م ,6 � G۔۔۔۔۔��]�م   

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
    23����bدات م �روز م!ه � ��� (����P ان � ��ن,ان �� ا |،� 
 ۔��) W,4� ا

 

 دوم ���
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�رH ض����bدات �) ی�د��Fر (� �� ��2��K �ا(/	ا�  : و �: 
م6J'�c، د�b اور  ^،��2J �4� م!اد
	ا �� �&م � �ز�	C  ۔1  

�)�۔ ����4!ام��Pں م ���� G
 دا
 اور ��م �]�دم�� �� �م�ج�دC �دو4!ے � W,ا �،�ر��H- م  ۔2  

'	
  4�  �Z!ورت �� و�- H!ا
Bم�� � ��!�� [�
��م � C	۔ �ز��(���!(6 �� ر��  �� 

) �ر4� !�[( یاور BC!) �ر4�4�v )� م!اد و4 �ز�	C  ۔3  
�!�  �!��  ��3Jدت�م �3ں�دو��ں 

�)�۔ 
�!� �ر��H- � �ز�	C  ۔4   Dاور ج�� v��/م� (� ۔ �

 
 :اطKق
�4�) �]�� ���� Q� �c)ر �Cاه ا$� ��2��K �ا(/	ا�  ۔1   �� -
��K 
   ��اس >�ا'� 4� آپ �� � ����م �

 رد b�G ��؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�؟�� ���ن 4� 
�ص �bدات آ$�� د'N' ~Kg/  ۔2  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
���b� � ^K�� 2دات آپ ��'Q� �K ���ن 4  ۔3  �=  wb�) ��

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�؟��
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
��م ��b ^��K<! �2  ۔4   �&
� �ا![�Jاور م� )��;2J��bدات �� ) �

  >�ا'� 4� آ$�� م�1�	ے 
��� � �/B؟��� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 


-  �(�cر اس �� �Cاه �Q  ۔5  ��[� ،���� �� �آپ �� ا$� ��$�
Q� دات اس�b�  (��4 �� -
��[  

��<�دم �!� ��؟�� �م�K9س ��!� -<�Zو,�  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

2 �
	او�	 اور ا�b�q �4دات �� مK �آپ �  ۔6  � 	�/Kم�K���� 
�>���42(�ب 2اb��ل ( !, 47   

 ����'Q� � ��,م	د د  ���!�� م ی�4�) م�Kو ��)-,آ
   �ں�2,�3	 �ج� �4/� ��؟ ��ن 4 ���
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 	,�� مD ���6 آپ د� ��� �/,�� H!وغ د -�اس ��(2 �آپ �
�� U�b  �6]3 �م���4 ط�ر $! 
	ا �

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�؟�د�)��4
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

 
 ��,د ^�م�)� �2J �62$�ک روح �� و4 !ے�
	او�	، � !ے�اے م  :د	�
 ی!و�$ ی!��� �6 � �ج�� ��!ا� �د��� �د,ر�)۔ م�)� روزا�6  یج�ر

����!�� 4� م ی!و�$ ی!��!وں اور  C	ز�� � �Q'���!ی Z!اور  �م
�����ں۔ �� �d 6!ف �F�/� �� �6 م �)/��اط�ار 4 !ے� ��!وں  ی!و�$ ی!�

��� �� �6 م,� م�)� (6�2 lد د��� B� ں�Bج�� ()� ��4�) مa1  !ے���ں 
��C �4��ں 4� دھ�  !ے���ں۔�� �� م�)� (!ے �� 
�ن 4� م ��م

 �,4� ()! د یمJ��ر �ا$�� روح � ��ڈاl �� اور م�)� (K/X�6 م
��۔م�)� اس ��(G (�� �6 اس (�ت �� م�/K	 �Cاه (��ں �6 �� ��ن ��۔ 

Q� اس �اور �م�) -
��[ &) �Qوے�  �� �Q'�� ���� دار�Hو (��4 ��
������م ���� ��ں م ��م�)� م�Jف �! اور م�)� ��- �cb �!، اور ج� م 

م�)� $�ک �! اور  �62��) 4� م��N/� ��ں �6 �� ا$�� $�ک روح �� و4
� �Q'�� 6 دو4!وں��� �m) ت�� �ے�م�)! �G�H ��  !ے�ر>^ اور 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔م��3ط �Cاه (��ں۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

�م ���� 
 

�� �� اور  �Kع,ج�  ��� �)/�,وه د !و��ر��� $ �Kع,   :"�Dرف!�
اور وه  ��اظ�Bر � ��� b��K 2ع,�� �Cاه  �Kع,۔ ��� �)/��اس 4� 4

�� � �و�!����� ��K  6� �Bع, ��م -,آ18(�ب�28۔ م/���� � �Kع,ج�  
�4/
(	و'- ا$��  ��ر���� اور وه ا$�� ا
/ ��C �,ا4� د �ر�را 

��  �ر�!���(���!ا$�� �Cاه ���� ��'Q� (�ا
/ !د�� ]�C !ور��روں�$
 U�!م -,آ18اور17(�ب16۔م�� ���� �/),� C��  !اه�� �م�ت ان �&b 6� ��

��(	 رو> �،��J�/ �� ��,]�8 د ��جU م �،�ر�)/� � ��ن,��ں C� ج� ا 
 �ر�)�� � �د,(�ت  6, ��(�'�� ]�مG ��۔�� ��ز(���ں م !�[ ��Q ���'��اور

دو4!وں  ���� اور اب �� /�,�� ج� ]�8 د �� �Kع,Z!ورت �� �6 وه 
��'Q� ا$�� �����	��روں �� ط�ر $! اJ/4��ل �!�� ��۔  ��,�� ]�8 د
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��� �)/����B�� 4 �� یمtJور ()��ر W,�^ ا ��(�ب م4اور3اb��ل   Uج
 ۔��� ]�8 $��

 
�-"&F : ل��b1(�ب3ا�� ۔-,آ10

�؟���ن 4� �!دار � ��م ����B  ٭   
 وا�v ��ا؟ ���  ٭  
�)�؟ ��'��Cں �� رد b�G �  ٭   

 
�G�: 

 ؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)-,آ1( ����ن 4� دو ]�C!د �  ۔1  
 ۔۔۔۔۔۔وه ��Bں ج� ر�� �)�؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔2  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ج� ر�� �)�؟ ۔ �ں�وه �  ۔3  
�)�؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 6,  ۔4   !B$ �4 دن �� ��ن 
��م2-,آ  ۔5   ���� � ^K� ص�
 -B)� F�D,� ��/)� QC� ���: 
���� (�رے م �اس آدم ����  ا'=۔     ��� �/),� C�� ؟�� 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ج� ر�� �)�؟ ۔۔ �,ا4� ��Bں '� ج�  ب۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔��م �)�؟ ۔۔۔۔۔۔۔ ��اس دروازے �� �  ج۔    
اC! آپ �� $�س �;61 �� �� اس دروازے �� �&ش       

!�,�   �م�G� �� �!1� 6,ج�Bں  
b	ا'- �� �4�)  ���م�ں اور �bر��ں � !�ج��� [

��b	ا'- م �م92;6 ��۔ وه دروازه �bر��ں �  �(� �/2(�
 6,دروازه �)�۔  ی�� م!��G� Dط�ر $! � یظ��! اور

�B� دروازے,- � U(/�!� ج� �(� W[ر G)��� $�G/ 
�)� اور ا ��) �4,W د G)��,	 ��g۔  �او��(� $!�)ڑے 

�6 ا4� اس �� C)! وا'�  ��ا�	ازه '�N �4/� � 6,�^   د۔    
,�  ��l دو4- روزا�6 و��ں  

�)�؟ ۔۔۔۔۔۔�,(P)� �ں��)�۔ ا4� و��ں � �� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ج�
م���N  ��۔ اس �� ان 4� ��)�,�� د �>��,اس �� $c!س اور   ۔6  

  ۔۔۔؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)-,آ3(
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟ )-,آ4(�)� ���� ج�اب � �>��,$c!س اور   ۔7  
 ؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔��B ��اور $)!$c!س �� اس 4� �  ۔8  
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 ؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)-,آ5( ��� ���� � �اس آدم  ۔9  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�ں؟��    
 ��(���� ، $c!س �� ا4� � �اس �  ۔10  

�B�)6۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)-,آ 
  ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
�) $�ڑ �! ا4� ا.)�� م �ں,$c!س �� اس �� دا  ۔11  ���� �م	د � 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس “اور 
 ”۔۔۔۔۔۔۔��QC�۔  ��۔۔۔۔۔۔اور۔۔۔۔۔

���� $2B� ><� م -,آ8  ۔12   ���� ��� �/),� C��  �� 6 اس� ��
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ �؟�� ���

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
�4�) � �>��,وه $c!س اور       ���G� م�� ���K  ا�� G
دا

 ۔۔۔؟ ۔۔۔۔)�� دو4!ا ><6 -,آ8(
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 ۔۔۔۔�)�,ج� �C�' �4ں �� ا4� د  ۔13  
 ؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)-,آ9(�! ر�� �)�  ��وه �  ا'=۔    
 ا��Bں �� ا4� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔: -,آ10  ب۔    
 ج��/� �)�؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ K��وه ا4� �  ج۔    
  اور وه ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔���� ج� اس ��   د۔    

�4�)۔۔۔۔۔۔۔ 
 

 ��Nرم ���
 

�رH ض� :و�
�� دروازے  �اور 
�(<�ر� ��G� ��ً �;, �>��,ور $c!س ا  ۔1  

B� ا���ن �4�� � �(��6���   
��(!آم	ے م D�!م �� ���� G
�)�۔اور 6���F ا4�  یدا 62
دا

م���N�  �Wآ�� ج��� وا'�ں 4� () ��م ��G�! روز و��ں �
�(P) �Q'��,� b �Q' اس �(� ��م��a �� �6 ا��Bں ��  �aج�

() �2B$ �� �m[ ورtJ۔ ' )��,د �اس م���،a�  ق!H (g� آج
�)�۔ ���� �/),� C�� Bا� �6 ج� اس �� ������'Q� ��K  �Bں�$ 

۔ $c!س اور �)�,د ��آ��)�ں م �اس � 	ھ��$c!س �� 4
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4��)/� ���� اس �� $�س  یا4� دروازے �� ()��ر �>��,
B� رDC����QC�۔ (6�2، وه و��ں ر�� اور ��  �/),� C��  6� ��

��۔ �^ ا�	ازه '�N �4/� ��)�,د ��مآ��)�ں  �ا��Bں �� اس � 
(�� ا2C� آ��  ���� ��ج6 د� �>��,$c!س اور  ی�6 وه ()��ر

 �ں�ان دو اج� 3	�m[, ]� =,۔ وه ]!��ج��� �� C �وا'� �
اس  ��م �)��,$! [<6 ���� �6 وه دو4!ے '��Cں �� د

ر��،  �>��,$c!س اور  ���،a�Q'� ر��وٹ (a ر�� �)�۔ '
 K�,ا 6,” !�)�,د ����“اور ��B،  �)�,د ��آ��)�ں م �اس �
�)� ج��K  ،�� ��6 رB� س!c$“! �^ $! [�ر �!و� �ر� ^���۔ 

��� ^���۔  ����4وٹ �W B,مz9 ا ���۔ �^ اس دروازے � �
�^ ا,W ن ��۔�Kا� ”� ���� �'tBٰه اس ]�m �� و��ں 4� DCر
��ج6 م!��ز �!�� ��۔ �۔ وه ان $! ا$���(�	 � �)��,�� د ڑ�() 

����  ۔2   �/),� C��  ۔�(����v �! ر��  (g� �4 ان �m[ 6 وه� ��
��اس و�- اس ]�m �� ذ�a م ���   

2��“ ���4��C ��,6  ، ج� $c!س �� م�4 6� 2B$� ا'�8ظ  �,آ
	��Fم ی �� �K,اس ]� �m� �g) ا ���” ۔۔۔��$�س �� �B !ے�

�(��F�4 :“(. �2F�W ج� �ڑھ/) �C؛ اب آپ آ�م  !ے�۔ مؤ���
��م ,B� ����'Q�  ��,��۔ ��C�' (gں �� $�س م�)� د ��
$��K � ������ B� س�$ �� (g�����۔ م ����(U م��N/� ر�/�  

 ”��ں۔
$�س  !ے�۔۔۔مN! ج� م“ر�)/� ��،  ی���B ج�ر �ں,$)! $c!س   ۔3  

  ” ��ں۔ /�,د ���� وه ��)� د�
��� � �m[ اس �اس 4� XKg'م �د��$c!س  ؟�آ� �]�دم�� 

 ی���q !dم�K Kع,“�)�؟  ����'Q� � ��,�� $�س ا4� د
اس �� b&وه $c!س �� م�6 4� ” �� ��م 4� GF $)!۔

���� B� �8' اور��م	د  ����& اور وه اس ]�m �� ا.)�� م 
��اور .��mں م ںؤ��۔ �Hراً اس مtJور ]�m �� $� /�,د 

���۔ وه ��د �! �)ڑا �� ج��� �� اور �2F�  �ط��- آج�
 U) $�س �س �!c$ ۔�� �/N' ��!($,ع�K ' �(�اس  ����a ��م 

 �m[,ع�K � م�� ��� �� (�۔ $c!س �� روح �Z!ورت 
�� ��م $!  �Kع,۔ ���� �! b�G � �ر���ت 4� (�ا
/ �ا';	س �

�) $�ڑ  ��ن,ا�� �� �m[ ورtJاس م �س �!c$ ���� �/(ر�
۔ ج� ��ت روح ا';	س �� $c!س �م	د � ���! ا4� ا.)�� م
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اور اس ]� �m�  ��c$!س �� ا4� اJ/4��ل � ،��) ی�� د
 ۔ �]�8 $��

>�	 �!��  ��!�� اور اس � 	���� �اس ]�m �� ج�اب 
	ا �  ۔4  
�)�۔ ��G� ے م	آم!) ���� 2B$ ر  �وه�)  

�� ��ا $c!س اور  �F& $)!ا �)�۔ وه 
	ا �!� 	�<,��<�  ��
K� وه �2B$ �4 ۔ اس�(� !��� ا.)��� �� (? ��4�) GF ر�� 

(3�� B��� B��� C�� �) ۔اس�(�ر
	ا �� �Cا��ں $c!س اور 
,��<� �� C	اس � �ں�ز� wb�) ��� C	ا � �ز�	
اس ��ت  �
��ج� اس و�- b�G م �]�Bدت �) W,ا �� (� ۔ �

�)� ج�  K�,ا W,'�گ ا4� ا  ۔5   �/��g�B$ !$ ط�ر �� �m[
�)�۔ اب وه  �Wدروازے $! () �/Nم��  

�� ���� GF $)! ر�� �)�۔�� ���د�� ��ا اور 
	ا �!� 	�<�� ,6 
�/),� C�� < 6 وه� �ا  !ان���� (����� اور د�0 ج� اس �� �4

 �وا' 	�� �مtJور ]�m اس � W,اس $! د�0 �)�۔ (�cرا
C	ا() �ز� ،���� ��رو��� �)�؟  ��اس �� �4�) � �$! [�ر �!


 ۔۔۔۔۔: �lت�آپ �� 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 �اور اc$,��<� �4!س [�ر �!�� �� ��C�' 6ں �� ���م   :"�Dرف

  ط!ف (ڑھ ر�� ��۔ '�گ اس $! ]1	ر 
، ج� U�  �Kع,�)� ج� وا�v ��ا �)� اور $c!س �� ا4� 

 a,�� م/s2J (�ت �!�� �� (B/! ،یاس مtJور ]�m �� ]�8 د
 م��v 4��)� ۔ 

 
�-"&F : ل��b11(�ب3ا�� ۔��$ڑھ -,آ20

 
�G�: 

 ):-,آ12($c!س دو �4اlت $�F)�� 4� آ[�ز �!�� ��   ۔1  
 ا'=۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 ب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
��ا۔ $c!س �U ��  �ب,]�8  ���� ��م م �Kع,وه ]�m   ۔2  

  �B/� �� �6 اس ��  ��(�رے م
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟)-,آ13( �,�� ج&ل د �Kع,
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 ��� ���) '��Cں ��(��B �6 ا����B�  ��c$!س �� '��Cں 4� �  ۔3  
  ��  -,آ13(�� 

�W -,آ15 دو4!ے ><6 4� ><6 �2B$ ��( ؟ 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا'=    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 ج۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 د۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

	ا �� � �,(/� ��$c!س �� '��Cں �� �  ۔4   6��� ���  �(���  -,آ15(

 ۔؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔)دو4!ا ><6
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
     ،�B� �� س!c$ !($“�۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ �اس � ^��� ”۔
��  �ا4“: ر�)/� �� ی$c!س واqZ �!�� ج�ر ��م -,آ16  ۔5  

  ��م �� اس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔�� 
 ��4� ج� اس �� ��م $! �� اس ]�m �� م��3ط � �62و4

�^ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ �Kا4اور ۔۔۔۔۔ج W[ �) ،ن,ا �۔��ج�   ��
۔۔۔۔۔۔۔۔۔ �^ �4 �� �4م�� ا4� 4,6� ��  �62۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�� و4

 ” ۔ید
����  /�,>�ا'6 د �ء���م!دوں �� ان ا�c$�2� 3!س ان ا4!ا�  ۔6

آم	  �� �qر�)/� �� ج��Bں �� اس مK ی�� ج�ر 9-�اس �<
�� $���N�1ں�� ��� (���)! ج� د�) ا.)��� �C اور م!ے �C۔ $ 

��م -,آ19 Bوه ا����� �6۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ۔۔۔۔۔۔۔۔ ���6  /�,د�bت د 
���Bرے۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ 

��م -,آ25  ۔7   Bس ا�!c$���� �� �6 وه وb	ه �� وارث  �د, lد
���  جU �� وb	ه ان �� (�پ  


	ا �� ا(!ا��م 4� � K��ج ��K �� ��� C�,دادا �� �4�) و�� 
 ،�(�“� ”C�۔ ��۔۔۔۔۔�� �4 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ $��۔۔۔۔۔۔۔4� ۔۔۔۔۔۔۔ ی!�اور 


	ا��  ،��� م/s2J (�ت � �Kع,$)! $c!س ��   ۔8   �2B$ �Kج
���6 �! ا ���() ��م �Gا4!ا�,W  ��  

�� ����(۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�!  �ں,(	 �اس �!� 6)�� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)
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���  ����3 
 
 
 

/�
 ��دو��ا ��م �� �
 

�4�) �Kع,اور  (�ب۔ ��
�ا�	ه، �bم4 اb��ل �� 
 

 

� E/�5ه����3  ��� 

  
 ج��Dه

��Jرف 
   !3�� s343 ل��bب4۔ ا�) 

 H!C/�ر ���� �>��,$c!س اور  �
� K�� 4و ��62اور � B� ت����� 
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 [�رو>�ض �
� 2J� -,آ22���)12ب5 �ں��!�/1(: ^�
 d	رb	ا'- �� �4م�� �
� �QC�� آزاد 
� �bد 

��B� دو4!ا ��م ���� 

  
 "�Dرف

 
 

ج��Bں ��  �,دl ��ط 	,�� �F	 �C�'ں �� ]	 ?�م��� $ �>��,اور  $c!س
Bا����)�۔ �^ �H!C�� B� (g/�ر �! ' �� !ا��6د' ��! �4/� م��4ا�� ان � 

 ی'��Cں �� �4م�� د ���ں ج� ا��Bں �� ا�B !ان��� �C� < !� a4ا�
 ����Bع,ج��K � ر�/H!C اس $ �اور��� �ا4 !� �N' امD'ا �ج)�. !
��وه (�'�� م �����C؟� �� �K,ا �ان �� �4�) () ��۔ ����م<�2ب   e��g�g�

�)�؟ '��� �� ��روح ا';	س 4� ()! “(/��� �� �6 وه  ��م�K9س �!
�QC ”���اور وه �4 (� ��� (����!�� 'N� ج� ان �� �4 (��،� ,�J� 

 '�Nڑا ]�2F �m� �N'۔ W,�� ��م $! ا �Kع,
 
(�ت  ��وه ان (���ں �� (�رے م ��وه ڈر �� �4�) (�ل ر�� �)�؟ � ���

ان '��Cں ��  �؟�اور �4 ���),�!�� 4� ��g�g ر�� �)� ج� ا��Bں �� د
� G�b (�رے م ��رد �ان �� ��4؟ ان � �ں ��Bج� �(���d	ر b	ا'- ��  

 ��,د ^��� ��م $! ��K 2Jع, ��ا�B �؟ج���� �U (�ت �� م�1�	ه � �aارا�
�)�؟ ���� ان �� ج�اب � ��C ��(�ت �!�� 4� م�v � ورا 
 

�� وا$U ا$�� دو4/�ں �� 
3! د ج� ،�QC�� ,وه آزاد�۔ج�  ��QC �2F
Bا����<�ر  ��� �Cاه ���� $! mH! ��ا �� اس ��K ��Bع,  �� ���4 ��
!�,���P)�4� ( �۔ اب 
�م�] !� �bد (�۔ اس �4 $! �,اور ان �� �4

�,[�ر �! � Uج�  �ں ��Bا�� �b�4 �ن�اور دھ �د �4���6 ا��Bں ��  
��C�' 6ں �� >��^ ان �� 
&ف  ��اس (�ت �� ا�!ار � ��ر
	او�	 �� >

B��� �F �� ه�(6�2 اس	ع,،  �K  ۔�(�
&ف 'ڑ ر��  �� 
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� ,�Kع مq�K �� ��م م�

  
���  ����3 

 

 اول ���
 

��م�ں وا'� ا'�8ظ ��  �ء���$c!س �� ا�3 ��م ?�م�اس $  :"�Dرف
��  ��9، م�K Kع,اور ا(!ا��م، ����G  6����4 ،�ٰ �6 م�K 4��ج ��اJ/4��ل �

�!ے �6 
	ا ��  ��a1 ��C$ ��!ے اور اس (�ت � ��a1 ��C$ �آ�� �
�W (�'�G .) ?�م�۔ $c!س �� $��4� ز�	ه � ��ا4� م!دوں م ���W  �/2F

� �ا.)�� � �4� ج ���� م!دوں م ��9مK ��6 اس �� ا() Wر�� ج� 
B� ت�)�� �� (��)� ج� م!دوں م W 3��62,�� ا �ں,�Bد, �۔ d	و����  �4

 ر�)/� �)�۔  ����a B;,ا.)�� $!  �ج
 

�-"&F :   ل��b1(�ب4ا����$ڑھ -,آ22 
 

�G�: 
ج� وه (�ل ر��  �,�� $�س ��ن آ �>��,$c!س اور   ۔1  

�(� ؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)-,آ1(
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
���U (�ت �� ا�B  ۔2   	],	 l۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔) -,آ2( �,[<6 د  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
؟ )-,آ3(��� ��اور $c!س �� �4�) � �>��,��  ا��Bں  ۔3  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
؟ )-,آ4(��ا  ��ان �� H!C/�ر ���� �� (�وج�د، �  ۔4  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
�U �� �4م�� �)ڑے  �>��,ا2C� دن $c!س اور   ۔5  
����)5�� ؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)-,آ6
  ان  ��� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

 ر�)/�؟ ���B� د�)�ں 4� ]��
- � �Kع,4� �F	 ��م  ��م
�)�  ��� �آدم 6,  ۔6   �/��F ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)-,آ7(ج���� 
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
�^ '�گ  ��$c!س ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 4� مJ��ر ��C  ۔7   !Cا �B� �� اور اس

,6  �� �/��F ج����  
 ���� K��� ی�6 اس '�Nڑے ]� �m�Q'� م�)� ��	رد

۔۔۔۔ اس �� ان �]K ��$ �8��F�$) ر�� �� �6 اس �� � 6,اور 
�! ر�� �)�  �ج� اس $! ا'Dام �!ا] ��وا�C�'�� � qZں $! �

�^ ��۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور 
	ا ��  ی؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔��d!)-,آ 10( �� Uج
���Bرے  �آدم 6,�� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔4�  �۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔4� ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ا4

 ا ��۔�4م�� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�)ڑ
��م -,آc$12!س   8   ,6 K� 6� �� ��!� qZوا�  �دو4!ے �

��۔۔۔�B۔4� ۔۔ �62و4 !  
 ر�)/� ��؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ی���B ج�ر ��وه �

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 �)�,د ��� ��م �>��,b	ا'- �� $c!س اور   ۔9  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟)-,آ13(
���� (�رے م �ں�ان دو آدم  ۔10   Bا��� ��� <�Nا�!� 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟����
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ �)�؟,د ��اس �� b&وه اور ا��Bں �� �  ۔11  
��  �>��,$c!س اور  ��) �وه '�Nڑا ]�m جU �� ]�8 $��  ۔12  

  �6B $���؟  ���4�) �)ڑا �)� ۔ وه �
U$ا �ں ��Bا'- ، ا�	b �� ا'-(ن	b ر	d ( �� �ج�� !��) �4

 ۔)-,آ15(۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ��اور آ$U م �,>�^ د
 ؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)-,آ16( ��) ���H! � �ان �  ۔13  
�)� ؟  ��م62QK �  ۔14   
 ا'=۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 ؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)-,آ17(�)�  ��ان �� >G �  ۔15  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
۔ �,(& ���� دو(�ره اس ��!ے م �>��,�� $c!س اور  ا��Bں  ۔16  

   �,>�^ د ��ا��Bں �� ان '��Cں �� �
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)-,آ18(

�)�  ���� � �>��,ان �� >�^ $! $c!س اور   .17   G�b رد) ً�d�>

 ۔۔؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)-,آ20
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 ۔)-,آ21(اور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ �,دو(�رپ دھ���  ��b	ا'- �� ا�B  ۔18  
 ���؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔$ ��4��F�D B� ( ��وه �  ۔19  
�� ر�� �)�؟  	ا�وج6 4� م�D �� $ 62QKان �� 'Q� �F U  ۔20  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
���� (�رے م �اس '�Nڑ ے آدم ����  ۔21   ��� �/),� C��  Uج ��

  ؟ )-,آ22( ��� ]�8 $��
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

م�J]!ے �� (�رے  	,�� ج� ج	 -,آ �K,ا -,آ12(�ب4اb��ل   :$دا? �د&
�!'Q� جa  	ا���۔ '��Cں �� ان �C- ا�	از $ �4� (�ت �!� �BC!ا� ��م

Bا� �4�� ,;�a  6 وه ���ت� �6,�/H� � �/گ م���' zJ)۔�C ں ����  6�,6 
��W � ل��bا� � �گ م��/�' (g� ۔�و'- �	)��ان �� اج	اد ��  6�,6  
 �� ���� �ان � 6�,6  ��4� ��۔ دو4!ے '�گ م��/� � ��62� و4 ��ن,ا

��F�4/� � 6, 	,وج6 4� ��۔ اس (�ت 4� �zJ) 6� !o� vc '�گ ]� 

	ا �B/� ��  -,آ12(�ب4��ں C�، اb��ل  �H/6,���ت  K���6 وه � (g� ج�

� �W ��g4,اس �� مs)�c ا!� qZوا�  ،��“K� اور�  �دو4!ے �
��دو4!ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ �B ��� ��� �ں�۔۔۔۔۔۔۔۔�2� آدم �����6 ��4� ۔۔۔۔۔۔۔۔ �B �62و4 

C �1m)�� 4و �� U^۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ �62ج� �ف ” 4!d ^�,ع�K  �� م�� ��
��4� ���ت $� �4/� � �62و4 !K� �� 6'اس >�ا� Sدو4!ے ا�,U�  رڈ��

!9� !$,! !�,�2= (���ں �� ��رڈ �/m1- $! درج �! �۔ ان م$,�  �� aج
�� � '��Cں 4� نم�1�	ه آپ ا!� s2J/م��ج� آپ �� ان �� ���ت $���  

� �� ��۔  �م2/ ��62� و�K 4ع,���ت d!ف  �،�ر�) �د,۔ ���� ا�	از (/�
 

 دوم ���
 

�رH ض� :و�
�� ج� �^ اس (�ت $!  �(�ت م�2Jم ��� �� �د'H��� XKg 6,  ۔1  

� ����[�ر �!  �/8� 	�F z96 م�  
3�tم aج �2B$� ����ں  ںؤرا�(� ��C ��م<�2ب � �Kع,�� ��

Bا�� ��س اور  ںؤرا��!c$ ��,��<� � ر�/H!C ���� �� س!c$ ۔
�)� اور  ید ^��� �4�) ان '��Cں �� �2J ی!�د' v�ج� و��ں ج

دو$B!  ڑ�ج� و��ں وا�v ��ا �)� ج� () �)�,ج��Bں �� وه �4 د
�8 ��) �دا
G �� ر� ��م ���G� و�- �[ �� �m[ ڑےN�'۔
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' �$� (����B �۔ اس �� d!ف ]�8 �� $���  !)$ GF (6�2 وه

�د ��  	���� �ر��، اG(F ��د �! ر�� اور 
	ا � ���� ��!�

() �[����� ا4� 
�م�ش  �>��,(�� ر�� �)�۔ $c!س اور  �
� ��!�� B� �[���� �� B6�2 ا�)��(�ر $)! ان ��  W,ا 

���� (�رے م ی���q !dم�K Kع,4!داروں �� �4م�� اس  
 �،,رد �! د �،�>�ا'6 � (�ت �!�� �� م��v م& جK� ا��Bں ��


	ا �� م!دوں م �,اور �/G �! د �Kاور ج��۔ ��4� ز�	ه � 
(	و'- �)� ج�  �� ��ن,ا c$,�  6�,6!س �� اس (�ت $! زور د

�� ��م  �qم�K Kع,�6  6,ط!ف 4� آ�� �� اور  �� �Kع,
 ��۔  �4� اس ]�m �� م��G ]�8 م2

��  �g� �4�،a�G) (B- اF)� '0 ر�� �)� ج� �W 4!دار ���  ۔2  
��F ار�4!دار	ب 22'���(�)  

�� H!C/�ر  �>��,�� آ�! $c!س اور �ں�اور d	و�)-,آ52
B��� �>��,$c!س اور  �؟�� �ں�۔ ا��Bں �� ان �� H!C/�ر ���� 

2J� �� �Kع,ا.)�  �ج ��اور م!دوں م /�,د ^�'��Cں �� 
23��)�۔  |� ����ر�) �د,�! ,B�  ج� �(���  �Kع,وه C!وه 

��  	اروں�ا.)�� �� �Hراً (J	 ��F �ج 4� ��م!دوں م
$��K 6 وه  /�,د� �(��6 ج� وه �4 ر��  �,د &�ا�Hاه $) 6,

 �� �(��!  یlش �Fر �� �Kع,�� ]�C!دو���  �Kع,
 �'�گ ج ��d 6	و� ��ر�) �د, �() 6,۔ )-,آ13(�ب�28م/(�'

 ر�)/� �)�۔ ����a B;,ا.)�� $! 
رد b�W  �� G,ا ��م ا.)�� (4 -B� �C�'ں ��� ج �qم�K Kع,  ۔3  

   37 اور32(�2م�ج� (��۔ اb��ل 
�c$�� 2J!س � ��م -,آ�^ � G�b ں �� رد�C�' اور �(� ��دے ر�� 

�)�؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
��م -,آ15(�بc$3!س اb��ل  ۔4   ��� 2J�دے ر�� �)� اور اb��ل  ^�

  اس ��  ��م -,آ2(�ب4
� G�b ؟ ��رد�(� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 
OKاط�ال �� :  �� G3��)�� �ا.)�� � �4� ج ���� م!دوں م �Kع, 

2J���م -,آ9  (�ب10 �ں���۔ روم �/,د ^� ���� �/),� C�� �� :�$ا �� !Cا� 
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۔۔۔�l� �6 ۔۔۔۔۔۔4� ۔۔۔۔۔۔۔۔�� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔���� �� ۔۔۔۔۔۔�!ے اور ا$�� ۔۔۔۔۔۔4� ۔۔۔۔

	ا �� ا4� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔م�� ۔۔۔۔۔۔۔۔�� ۔۔۔۔۔۔۔۔ �C۔ 

��؟  ���� >�ا'� 4� آپ �� رد b�G � ^�اس �2J  ۔1  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
ا.)�� ��'Q�  �اور آپ �� 
�د �� ج ��م �ز�	C �اب آ$�  ۔2  

  �� ؟  -���ا ��� �ا.)�� � �اس �� ج
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

,D"�M :ر���8ق، ��l�)م ��د� ی�� �a;,ا.)�� $!  �ج� ج ��(B- 4� '�گ � 
B���  ً�d�>
 ،��
�د ��  ��ا.)�� $! اور اس 'Q� ا�B ��� ج �Kع,�!

��� �Q'� ام�	 B���B� !C6 ا� �� ��۔ م;	س $�'�س اس >�ا'� 4� (�ت �!
 �ں��!�/)1۔ ���� -�ا�� ��� �ا.)/� �� اس � �4� �6 ج ��م!دوں م �Kع,

 ۔-,آ22��12(�ب15
 

�� مK �اC! ج  ۔1   ���B/� ��  ��� 6,�� >�ا'� 4�  �qا.)�� �6 ��
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟ ۔۔)-,آ13(

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
���� (�رے م ن��,اور ���رے ا ^��c$ !($� 2J!س ا$�  ۔2   ��� 

 �� �/B�)14؟ ۔۔۔۔۔۔)-,آ 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

��$�'�س (w9 م  ۔3 /
�����رے (�رے م 6,�!�� ��۔  �ر�]	ت ا 
���  �� �/B�)15؟ )-,آ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔

���� (�رے م ��ن,���رے ا 6,�� مs)�c  -,آ17اور 16  ۔4   ��� 
 �B/� ��؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
(�ت �!�� �� ج�  ��$�'�س ان '��Cں �� (�رے م ��م -,آ18  ۔5  

� ��F !م �4 �2B$��  ۔ان 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�B/� �� ؟ ��� ���� (�رے م

��م �(�l آ
!، $�'�س �B/� �� �6 اd ^� !C!ف اس ز�	C  ۔6   
Kم�q م����ر�)/� � 	�ام   !($ �� ،  

� s2J/رے م��ت � ����)� QC� )19۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟ ۔۔۔۔۔)-,آ 



 37

��،  �ا�^ اور F)�.� 4� '�8 4� ]!وع ��� W,ا -,آ20  ۔7  
  س ���ن 4! ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

F���  ج� $�'�س �ں,��B  ؟�� �/(�'“'�a� H�  ۔۔۔۔۔۔ vا'�ا�
ج� آدم �� �34 4� ۔۔۔۔۔۔۔  ���4�6�۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور � ��۔۔۔۔۔۔۔ م

۔ اور �آ� �() �م-�� �۔۔۔۔۔۔۔۔۔� ��� آدم �� �34 4� � �آ�
��۔۔۔۔۔۔۔۔م �� K�,�4 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔، و ��۔۔۔۔۔۔۔۔ م K��ج  �4

 ”C�۔ ��۔۔۔۔۔۔۔۔۔�Q� ج��
 
 

��� � م�
 

�رH  ض���b	ا'- �� ��!ے م ��آ�  ):یج�ر(و� � ����وا$U ج� 
 ۔ ��d	ر b	ا'- �� �4م�� مD2م �)ڑے � �>��,جcX��B!س اور 

��$K��o! م W,�� ا Dوں��� �F 6 �/,م	د د ���� -,آ13  ۔1   
   �>��,۔ ج�C�' aں �� �4م�� ���),د

وه 2b��ء�)�۔ وه $!ا�� Bb	 ��م� ��  ��اور $c!س �� �
�� ج��/� �)� اور  J-,ت �� ��4'! �)�۔ وه ]!>�ا'6 ج�

�! ر�)��)�۔ ا��Bں �� �g) ا$��  �د, �ا��Bں �� ا4� ز(��
�)� جU 4� وه دو4!وں � �() ���aا� �Q' !� Gم�[� 

�)�۔ ا��Bں �� 
�د ��  �مt�3 �ده,�3K- ز ���<�ر �Q� ج�
�)� ج ��م?!ور �! '��K � �(�ا��Bں �� 
�د  ���6��6 وه 

� ��tBاور ]!� ��م �(�
n ر�)� �)�۔ اب وه ان  J-,� ا ��
ج!ات ��  �مJ��' !��)ڑے �)� ج� [ ��� �4م�� وه دو آدم

ج!ات ج� و��ں م�/��C�' vں $!  �K,م�o�!ه �! ر�� �)�، ا
(�$c!س، روح 4� مJ��ر  ��م �ت,آ �اور ا2C -,آ8۔�ظ��! 

�4�) اورBC!ا� ی!��� �!، (B- د' ��� ) (� ��$ ���ت��� �4
� ��
��= �B ��۔ وه ان ��! �2^ 4b اور �ط��-، درج�� 

۔ وه ید ��Cا� ��)�۔ ج� وه ج��/� اور م��/� �)� اس �� اس �
�)� ج” �Cاه !ا�م“��K  6�,ع�K � qZاس �� ���� وا ����  �(�
�) �دو4!ے ذرا�v 4� آ� ���- �K 6,۔ )-,آ8(�ب1اb��ل (� 
۔ اور ا'Dام �!اش 4��)/� �)� �6 وه ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 6, �����6


�ا�	ه(۔ ان $ڑھ )-,آ13(�ب 4 اb��ل( �)�  �۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آدم�� (
ا'�8ظ �)�  �(� >!م/ K�,4��)� ج��� ا) ��وا�=(اور �bم 
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�!�� ��'Q� اJ/4��  �ن�اور $c!س �� ( �>��,ج� ا��Bں �� 
 ل �Q�۔ 

م�ج�د '��Cں ��  ��ج� U� b	ا'- �� ��!ه م F�D �ا2C  ۔2  
   �)�,��Bں �� د�6 ا ��) 6,وه  ��� !ان�>

۔ �U �� )-,آ13(۔ ۔ ۔ ۔۔۔۔ �)�  �>��،,$c!س اور  ،�آدم 6,
Bا���ج� b	ا'- �� (��! آگ  ��bرت �) �و� ���gB$�� ,6؟ � 

�� $c!س $! ا'Dام  �ا4 ��) �ج& �! 
�د �� C!م �! ر�
�N',� � ^/
وه  ��� �؟�ج� اس �� ا$�� 
	او�	 �� ا���ر �!�� 

�)� جU �� ��ن $c!س � Um2ٹ دم�� �؟ � �,�(���  ��Gوه � ��
��Fار�	 ,�  a��� 4!دار,� !H,K� ج� اس و�- (�غ م �(��� 

 �Kع,�� ���� ���� م�ج�د �)� ج� U�  �c$,��<!س اور 
�� وه �bرت اور �6  ���^ ج�ن �4/� � �؟��� H!C/�ر � 6 �6�

ج��/�  ���B 6,م�ج�د �)� اور �^  ��مUm2 اس ��!ے م ��
�)� ' �ں��U� 6 �� ان آدم ���gB$ ���a�  ^�,6  6� �/�4 ج�ن

���� (�رے م �ں�ا��Bں �� ان آدم ��� �B� :“,6 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�آدم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 

OKاط�ال �وه  ��� �،�(�ر ج� ااپ '��Cں �� �4م�� آج��� � W,ا  :�
���� (�رے م �>��,C� ج� ا��Bں �� $c!س اور  ���B �و� �آپ �� () 
 6� ، �B�“,ع�K � ��ر (��؟��� �4” 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔: �lت�آپ �� 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 
�رH  ض�   ):یج�ر(و�

�)�  W,ا  ۔1   v�ا'- اور وه �4 '�گ ج� و��ں ج	b ر	d !(�ر $)
B���  6� �(�  ��  �Kع,ج��/� 

�4�)  �ں��^ ان آدم“ج���۔  ��� ���� �4�) � !و��روں�ان $ ��
وه  ��� د�)�ں �� دوران () �Kع, �Q�،�� �د, ”�؟,�! ���
,6 B��� � (�ج��� اس  ��� ��4��) $� ر�� �)� �6 اس �� �4

K� (�ر (�ر �ا4 ����Bا� �Q'� >�ا'6 �! د �۔ �,دو4!ے �
l $�س ��8 ���� �ا4,� C�،�  !($ ،$�س �ط�س �&$ !($

 ��$)! وا$U $&ط�س �� >�ا'C�،� � 6 ���� >�ا'U � 6,!ود��
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C�� >�ا'6 �! د �اور $)! ���م �,� C��� ۔�� ,B� !c$ (g� س
�)�؟ م62QK � �>��,اور lوا ���� (��4 ����  �(�

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔ )-,آ16اور14(
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔


�N'�  !3 �6 وه مD�Jه � ��(�ت ��۔ ا��D Bم�6�9 
 �3ً ,�! 6,  ۔2  
  ۔ $)! ��4� روک �4/� � �2���� $)

Bا���$!  ��,د ^��� ��م $! ��K 2Jع,��  �ں��N �6 وه ان آدم' 
 ���� ��4� روک �4/�  &����� ��م �� $) �Kع,دھ���

����6 اس  �,�� >�^ د �>��,۔ اس 'Q� ا��Bں �� $c!س اور 
2J� �اور $c!س � �>��,(�ر $)!  W,۔ ا�,�6 د ^��� ��م 4� 

 �,ج�اب د ��اور ج!ات �� اظ�Bر ��ا۔ ا��Bں �� � ی!�د'
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)-,آ20(

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
  

OKاط�ت Pا��: 
�� � �>��,اC! آپ   ۔1   ��F)�ڑ  ��,د ^�آپ �� �2J ��اور $c!س ��

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔����؟ ۔۔ �,د
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
�!��  ���6 وه آپ �� �4�) � ��[�ر � �'��Cں �� �3) ���  ۔2  
��وا'� � ��6��� Bا���  رو���  6, 

�� �� �� �Kع,“ ��,�J�Z� ،!ورت ���)��” D,م	$) ���2 
 ۔۔۔۔ Z!ورت؟ �4� رو��� �

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 K� F�D,ا ���� ����؟ � �آپ �� 
�م�ش ر�) F�D /�4 ���  ۔3  

  �� ج� آپ �� وه �4 (/���  �() �ا()
��؟  �)�,د �,�� ج� آپ �� ��  �� ��4�Q'� رو�/

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

 
 ��Nرم ���

 
��Jرف:    ?) �Q� اس (�ت $! [�ر ^��! ��B� اس� B� ^/
 ����  !�

� �C6 آ� ��4/��  ��b	ا'-  ����6ج��� �� � �,�� F)�ڑ د �ں���۔ ان آدم��
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,6 H�62> B��� ��$ !�� B6 ا����ج� �g) ��ا �)�  ����6ج��� � یD4ا د ��� 
 �(�۔ 'tBٰه، )-,آ22اور21(�ب4اb��ل(اس $! �4 '�گ >�	 �! ر�� 

!c$اور  س,��<� � (� ��ا؟ ����Bں QC�؟ ان �� �4
 

�-"&F:   ل��b23(�ب4ا�� ۔��$ڑھ -,آ41
 
��G: 

F)�ٹ  �>��,�c$ 6!س اور  ��� �)/�,�^ د ��م -,آ23  ۔1  
 �QC ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔!�  

�����ں اور (Dر�Cں �� ان 4� اور اور ج� �g) 4!دار 
�B۔۔۔۔۔��(� ۔��۔۔۔۔۔۔�۔۔۔۔۔

�)� جa �� ا��Bں ��  ��ان �C�' �4ں �� رد b�G �  ۔2  ,�4  6
 ۔۔۔۔۔؟)-,آ24( ��� �ن�(

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
��$)! د�b � �,آ �ن�$2B� (  ۔3   �� QC۔� 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔: ا��Bں �� ا$�� 
�'���gB$ �� s  ا'=۔    
 tا,ا��Bں �� ا$�� (�پ دادا 4� ج��� �6 ا  ب۔    

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�� 
(� ۔)�� دو4!ا ><6 -,آ26( �
&ف 

��ا  ��� ��وج6 4� � �ان '��Cں ��6  ��� �د,ا��Bں ��   ج۔

&ف �4زش � �Kع,�)� ج��Bں ��  ��� (�۔ ا��Bں �

 ۔۔۔۔۔۔؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)-,آ28(ج���  ���� �
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ؟��) ��د�b � �ان � ��م -,آ30اور29  ۔4   
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

	ا �� ان �� م�(  ۔5  �a �$ا� Cم�ج�د� �� 	>�,s �B�,- ]�! 
'��Jاز م �م	ا���  د�b ��  �۔ ان ��� 

����ا اس >�ا'� 4� �� ��(�ت � ��� �/),� C�� ��)31؟ )-,آ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
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   :اطKق
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�!�� Q��F�؟  �ن�( ��م�)� �  ۔1   
�4�) ا$�� ( ��م  ۔2   �� Uر�� ��ں؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ �ن�� e��) 
�� >�ا'� 4� ��ن د�b �! ر�� ��؟  �ن�( !ے��4�) م !ے�م  ۔3  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

	ا �� م� a1�Q'� ���ر ��ج� �^ آC� (ڑھ/� �  ۔4   �� ��� ی

��� �b؟  �د�Q��F۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

��اور 4��	 (����، اور �� �� اس م �aاے (�پ، �� �� آ4��ن، زم  : د	� 
F !��D ���)�4و �س �	روح ا'; �� ��4� ا$�� 
�دم�ں ، �4رے  �62۔ 

4�  ��62&م �� و4 !ے�۔ ��م�6 4� (�ت � a،����&م �� م;	س م<�8
 �� ��
&ف، 
	او�	 �� 
&ف اور اس  �Kع, tا,�6 ا ��ظ��! � 6,، ��

DC!) ��,ه	 (�
&ف  ����
&ف  �Kع,$�ک 
�دم  !ے�۔'��Cں ��  ��
�� �� مm<�ص � ��4زش � �Kوه �4 � �،�ج �ں ��Bا� ^����� � ی!�ج� 

Z!رت اور م	�� H �� ���� �4 �2B$ ���62> ���  ،	او�	
�)�۔اب، اے 
� ی!�ان �� 
	]�ت $! �o! �! اور ا$�� 
�دم �� د' (��&م  !ے��� �4

�� 2J�اور ا$��  &���'Q� $) ��,(��۔ ا$�� ���) ]�8 د �(�G� � ��,د ^�
����1ت اور �3���bت  �4� مD�Jا� ��62� ��م �� و�K 4ع,م;	س 
�دم 

 4! ا���م دے۔
 

,D"�M :  ,6 (�' �Q' �� ج� آپ �bد� QC� ا ��,W م Uج �ل ��rم�� 
� ��
	ا �� �&م اورد�b �� اJ/4��ل �! ^��� �وه د�b �� ج� ا(/	ا� 6,۔ 

2��K�� �� � ل��J/4س اور  �ا!c$ ۔  �>��,ج��QC $�س �ٹ �! ان ��'
,B� ر��یا'�8ظ � C	ں�ز�� () �Q'��� � ��۔ ا��Bں �� ��اJ/4��ل ��

!� -�c24��  �� ں�B۔ا����gB$ �� ا	
وا'� 
	او�	 اور 
�'s �� ط�ر $! 
�� م�6 4� ���2� وا'�  دؤ4� ان �� (�پ دا �62روح ا';	س �� و4

�� (�رے  tا,�� 
&ف ا ��9، مK 	ه,، (!�K DCع,��  ۔ اس��� �د,ا'�8ظ �� 
ج��Bں �� اس ��  ��� �د,۔ ا��Bں �� ان '��Cں �� اb��ل �� �(�ت � ��م

 �ج��Bں �� ان �� 
&ف () ��'�گ � �و� 6,اور  �� ش
&ف �4ز
اور  �4� (�ت � ی!��6 ا��Bں �� (B- د' ��) 6,د�b  �۔ ان ���4زش �

Nد م��	م �ا 4	
�� ��م $!  �qم�K Kع,اور  &����� ���) $)�6 وه ا$ �
� ����1ت اور �3���bت د�)���۔  �مD�Jا
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ج��� �� �6 آپ  �,د���) �b� �� 62d�< د �روزا�6 � ��� اس د�b �� ا$� آپ
Nم�� �ا 4	
���4�) آپ �� (�ت �!�� �� ��(G (����  ی!��6 وه د'  ��
Nد م��	اور م�� K� 6�� ()�  (���'Q�  ��,�8 د]“�dرت 
	ا ا$�� ��

��م  ���� ��م 4� مD�Jے اور �K �bع,(ڑھ��� �� �6 اس �� 
�دم 
 ”۔��آ� ��ظ�Bر م

 
 
 

���  ����4 
 
 

� ؤ
4ڑے 7� �5 ،ؤ�5�� اور  
 

 ی(�ب ۔ ج!ات م�	ا�H 6!م��3!دار5اور4 اb��ل
 

 

� E/�5ه����4  ��� 

 
 ج��Dه

��Jرف 
s34  !3��4 : ل��bب5اور4ا�) 
 �� ا��9د ��2��K �ا(/	ا� �
�  a�<,ه�اور 84 �ه! 
 �bدات 	,م2��K�� �� D �ا(/	ا� �
 دو(�ره H!C/�ر �
� ��G� �� ا'- م	b�� �Cاه 
  م�U2 �� �4م�� �

  
 

 اور (�'� ؤ�)ڑے �� ج� ،ؤج�

  
 "�Dرف
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s34  !3��4م���� �� ا��9د �� م�1�	ه  ���	اروں,�� ا ��2��K ��^ ا(/	ا� !�

����)�۔ اb��ل  �ط!ز ز�	C �۔ ان �� ا��9د ان � ��(�ب اس  44� ظ��! ��
�� �� �6 وه �U �	ر �ن�(�ت �� (!�,W دل اور ا,W 
���� ��  �ل�

F �4 ۔وه ان�(����� ج� ان �� $�س �) Dوں�
�ا�1��	  � �4� !/B)ی 
�)�۔ ان � �()&� اور �/(��4 �Q'��� C	ا �ز�,W  (�دو4!ے �� �4

�� اس (�ت $! [�ر  ��$ڑھ/� � �ت,آ37��32۔ ج� آپ ��) ����P�م�2! �
!�,��,6���K ا�  	dی �� '�r2 �م��K�� ���K ا,W �ا�C� ,د�وا' �� 
2��K�� $ �� د�
 ��۔  ��!� ���� ط�ر $! 
 

a�< ,ه�اور 84 �ه! ���4�) ا ��� /m4� � �4آ ��$ �ں�,� Cا �؟�,�K 
�)�؟ ان �� اb��ل اس �� �ں�� یZ!ور�P��� � ن ده�>;� �Q'�ں��� 

�)� ج� ا$�� C	ر  �ز��c) 6d&
�!�� �� آ[�ز �! ” �Cاه !ے�م“�� 

�ف زده اور  ���F� 2��Kل U� a2F ط!ح ا(/	ا� �H,3! 6,ر�� �)�۔ ��

� )�؟
!اب �! ر�� 
 

��$��(F� �� ��m[,6 B� (g م��4ا��  ���� اور  ،�4/� �6 !�“��� 
 ��C ���ں �� دو(�ره H!C/�ر �! 'ر�4' ”�)�؟�4 ���B� (g �ا��Bں �� �3)

��ں،  �۔ ج��اور اب وه م�U2 اور >��^ 4!داروں �� �4م�� �)ڑے �
اور ��- �� �4�) b	ا'- ��  ی!�(B/! �� (3K� 6- د' �ده,F)~ ج��� ز

�! �4/� �� ج�  �د,�� ا'�8ظ ��  �Kع,]�m  ���۔ ��� ���4م�� (�'
��م �م�ج�دC �اس �� ا$�� ]�C!دوں �  ،�B�“ !Cے�م ����ا! $��(g 

�� ا$� ���F د �آ���
 !ے�ا.)��� اور م ��2d ��� ا���ر �!ے اور ا$� ی
ج�ن (�F ���g�� ا4� �)��� �C اور ج�  �ا$� �ج� ��� ����6��'�۔ �


�ط! ا$� ی!�م ����� �C ���$ �4ا �C �م/(ج�ن �)��� 
 ”۔)-,آ25��24(�ب16
 
 
 

 اور (�'� ؤ�)ڑے �� ج� ،ؤج�

  
���  ����4 
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 اول ���
 

��م -,آ47��42(�ب2�^ �� اb��ل  ���� ><6 اول م� s342��D": !3رف 
���/�ب م �۔اb��ل ����bدات $! [�ر � �� ��2��K �ا(/	ا� ��QC �� �ن�( ��$� 

$! ج��� 4� �G3 ، م;	س '��� ���رے �4�)  �ں����B 	,مD �ج��� وا'
ا�	ر  �� ���	اروں,(�ت �!�� �� ج� ان ا �اور �bدات � �� ��2��K �ا(/	ا�


	او�	 �� �Cا��ں  �ج� ج ��H!وغ $�� �QC ���(.ن $! ا��اور آ4 �ا.)
�� ���P��� م�� ر�/� �)�۔  
 

�-"&F:   ل��b32(�ب4ا�� ۔��$ڑھ -,آ36
 

�G� : 
���� $2B� ><6 م -,آ32  ۔1   �������� (�رے م ���	اروں,ا  

��� �/),� C�� ؟ ۔۔۔۔۔�۔۔۔� 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
ظ��! �!��  K��ج�ن ا��9د 
�د �� � W,دل اور ا W,ا 6,  ۔2  

��� ؟۔۔۔۔)><6دو4!ا��  -,آ32(
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     
��'Q�  ںؤرا���� �ا.)�� �� >�ا'� 4� �N/8C مt�3 �ج  ۔3  

�) wb�) �� اس �� ا���م ۔ �م�1&ت  
اس >�ا'� 4�  ����ا اور ا�B یH!C/�ر �� �>��,$c!س اور 

(�ت �6  �, �,�6 د ^��� ��م $! ��K 2Jع,�C��  6 �,دھ��� �,ڈرا
!�,� ۔ )-,آ18(�ب4اb��ل ( 

��م -,آ33     ���� ��� �/),� C�� ؟�۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔� 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
�d 6!ف  ��,د ��Cا� �ا.)�� � ��� ج �Kع,ا��Bں ��     

��ر�)� (6�2 �� یج�ر ,6 �/),� C��  6� ��  
 ۔��۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ �� �4�) �۔۔۔۔۔۔ 6,ا��Bں �� 

��م -,آ20  ۔4   3�tم �ں ��Bا�� ��ںؤرا�� � ���� 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔��B؟

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 !��ا��Bں �� ا$�� وb	ه $�را �    



 45


	ا �  ۔5  � Cم�ج�د� (� qZوا� �(�۔ اس �� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ان �4 $! 
  �� دو4!ا  -,آ33(

 ۔)><6
�� >�ا'�  /�ں�م�2 ��� ا��9د اور ان � ��2��K ��^ �� ا(/	ا�  ۔6  

  �� (�رے  �H!ا
	' �4� ا��
���� (�رے م �ا�م/�ا�! �C �۔ �^ ان ��)��4 ��م ()� 
4��/(� ��� �ا.)�� � �4� ج ��م!دو�� �� �Kع,ج� وه  

 -,آ35اور34۔ 
	ا �� G�H ان �4 $! �)�۔ ��� /�,د ��Cا�
������۔  �اور �bدات (/�� �ت�
<�d 	,م2��K�� �� D �ا(/	ا� 
���� ��� �/),� C�� ؟ ۔۔�۔۔۔� 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
��م -,آ37اور36$)!   ۔7   ���� یم�rل د �
�ص ]W � �m,ا 

QC� ؟�(� ۔۔۔۔��۔ وه ��ن 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
    ������اس �� (�رے م  ��� �/),� C�� ؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�� 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 :اطKق
'�C�� �/N؟  B��� � ���� ����K/,ا��9د اور  �����	ارو��,�4 ا  ۔1  


	ا �� '��Cں �� م�(�a  دم�>�  
K;���$��� ج��� � �,ا��b !rد��ً رو ^�اور� ���د'��  �۔ ا��9د ا

K;�� آپ �� ��۔ ا��9د �� >�ا'� 4 	ه,��$�K	 ^��� ج/�� �6 
��!(6 ��؟ ان '��Cں م ����� ج� �د'�� $�� F�D ��آپ �� � 
ج�  �,$! [�ر �! �ں,ان رو �؟�ج�ن ���� � W,دل اور ا W,ا
�� � 	ا�ا��9د $ �Bں,!���: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔��م ی]�د  ا'=۔    

��	ان م  ب۔    �� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ��ج6N م ���م � �,دH/!   ۔ج    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ��م ��2��K  د۔    
 �وه ]�m ج� ا$� �N',�J� ��K  ،�Cآپ �� (!��3س (��� �  ۔2  

�89� م -�م�2 ����  دو4!وں ��'Q� م	د  
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�ص ط�ر $! ان Z!ورت م�	وں  ��اور ��- $ ،�� ��!�
�4�)  ���	اروں,�'Q� ج� آپ �� $�س ر��� وا'� ا� ��

�s2J ر�)/� � �� -��H؟�ر� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

 
 دوم ���

 
�-"&F: ل��b1(�ب5ا�� ����B �� !ه�اور 84 �ه,، >�a  -,آ11
�4�)  اروں���	,م�rل �� ج� ا �]K � �m�,ا W,۔(!��3س ا��$ڑھ ��

�� ج��Bں  �ج�ڑے � K�,ا W,ا ����B �ا2C 6,ج�ن �)�۔ W,دل اور ا W,ا
�4�) H! ���	اروں,�� ا ��,� H �� ��!��62> ۔��� 

 
�G�: 

 ؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)-,آ1(�)� ��� ���� � !ه�اور 84 �ه,>�a   ۔1  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 ؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)-,آ2(��� ���� �4�) � �Kں��� $ �ه,>�a   ۔2  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
ا$�� $�س ر�)�� اور  K���� (��� ، �F	 $ -��) !ه�84  ۔3  

  م��	ه ر�4'�ں �� >�ا'� �!�� ��  �(��
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟ ۔۔۔۔۔)-,آ3اور2( ��) �ج��/ ��� ��(�رے م

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
��م -,آ3  ۔4    a�< س!c$,ه�  �� �Q� �� اس �اور ا4 ��&) ��

 ذم6 دار .)B!ا�� ��۔ 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�؟,د اس �� دل �U �� ()!   ا'=۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔��؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�!وا�� �� م�ج� ( ��اس 4� � 6,  ب۔    
 �؟�� ��اس �� �d 6!ف ج)�ٹ (�l (6�2 اور اس �� �  ج۔    

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
��$c!س �� اس $! اس 'Q� ا'Dام �B  ۔5   �N',� (� 6 وه��-  ��

B� امD'اس $! ا �Q' اس �۔ اس ��(� W2م�� �N',� $ �� 6 اس���K  (ر�
�)� ج� اس �� �) �'Q� ج� ا4 ���- )��g� ۔اس �� ج)�ٹ�� �(�؟$c!س 

��ا$�� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔م �ں��� �� �“��,6  ،�B� �U وج6 4�  
 �ل�اس (�ت �� 
B� �4 ۔۔۔۔۔۔۔ �� �� �ه,؟ >�a ”)-,آ4((6�2 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 4� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ��(��	ھ�؟ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔�؟������ �
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؟ )�� $B& ><6 -,آ5(��ا  ���� �4�) � �ه,>�a   ۔6  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

����ا ج��Bں �� اس �� (�رے م ���4�) � ان �4 ��  ۔7    ��4
 ۔۔۔؟ )�� دو4!ا ><6 -,آ5(

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
۔ اس )-,آC��)6 �,اور دaH �! د ��C �,�� (��! '� ج� �ه,>�a   ۔8  
� ���a � 	J) �P�(C�� ا��)7   

 ۔۔۔۔۔۔؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)-,آ
 ؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)-,آc$��  �(F�$)8!س �� اس 4� �   ۔9  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔: �,اور اس �� ج�اب د  ۔10  

	او�	 ��  �ں��^ �� �“$)! $c!س �� اس 4� F�$)�،   ۔11  

   ��,روح ��۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ا
 ”�؟��

؟ )دو4!ا ><��6  -,آ9(��B ��$)! اس �� ا4� �  ۔12  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)�� $B& ><6 -,آ10(دم  �ا4  ۔13  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)�� دو4!ا ><6 -,آ10($)! ج�ا��ں ��     
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
����  ۔14   2��K�� رے م�) ������اور ان �4 �� (�رے م  ��� �/),� 

C��  ج� ��ااس �ں ��Bج� ��  
 ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)-,آ11(��4  ���� (�رے م

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 

�روH ض��� ج�  ��!ده ���Bدرج  �$2B �اس ج�ر>����C 6ه � 6,  :�
�� ج�ن (�ج) �! اور  !ه�اور 84 �ه,۔ >�a �رو��� ��� ��م ��2��K �ا(/	ا�

Z!ااور �2 �آزادا�6 م	
 (��4 ���K��  اس �ں ��B۔ ا�l�) ج)�ٹ (��4 ��
$ !u���! >�Q� Gd�  ��) -�ج� ا��Bں �� �K (���6 �4 $ ��� ��(�ت �� 

������6 ا� ���! د�� � ��ر�4'�ں �� >��ر $ B����Z!ور م�	وں م  
K;����! د�� ج�� ^��B� ۔م�ت,- 	[,	 � ^K�� /N'اءD4�  ۔�� 

���C 6ه �� ���PX اور اس �	ر ]	ت ��  �,اس (�ت $! [�ر �!  ۔1  
��B/ا� ��PX� (��)� �ں�ا�^ � ��4 :  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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�ه �U� a وج6 4� �)�؟ �� 'Q� ��Bت ���C ���K�� 3ه �H,� 2!  ۔2  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
��اے 
	او�	، م  :د	�  a�<,ا4 !ه�اور 84 �ه �Q'�� ه��C ���  �� ت	[

ا�	ر  !ے��F�/� ��ں 
�اه م ��,د �اF)� د�)�� �() ��اظ�Bر �!�� �F�/� ��ں۔م
��م ���� (Fا� F�D B��� ��$� ��!�� ��  �۔ م�)� اس (�ت �� ا�!ا()�ج�

��F !u)�ڑ�� �F�/� ��ں 
�اه اس 4� م! ���6 م �(Fاددو4!وں $! ا  �م�)
دو4!وں �� �4م�� د�)�وا �!�� ��۔ اے 
	او�	 م�)�  �,ج)�.�� (�'�� 

�!�� ��  �a;,م�Jف �! دے۔ م�)� اس (�ت �� 4��)�� اور اس $! 
� ��واl (�� �4/� ��۔  ��,د �د�)�� م�)� اG)��� �(F (�� دے �d 6!ف 

� ���6
8 !ے�م�)� م �d!ف   ����C��ں 4� $�ک �! �4/� ��۔d!ف 
 �ا�	ر در4- روح � !ے��! �4/� اور م 	ا�ا�	ر �dف دل $ !ے�م ��

	��(�� �6  �ر��!�� ��'Q� (�ا
/ �a;,�! �4/� ��۔ م�)� اس (�ت ��  	,
��4�) اور  ی!�د' ��Z!ورت �� �6 م �� ���� ی!�م�)� d!ف  ��

(�پ �� �4م�� �)ڑا ��  �اb/��د �� �4�) آ4���
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔��4ں۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 
 

�م ���� 
 

,D"�M:    ل��b12(�ب5ا����م -,آ16 D,�^ م	(�رے م  �دات ��b ان�� 
4��/(� ��� Bج��� ۔���� م;!ر � ��2��K �ا(/	ا� 

��م -,آ12 ����  ۔1   �/),� C�� 6 ر�4ل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔� �۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔� 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
��م -,آ13 ����  ۔2   ,6 ()� �/),� C�� 6 ا� �ا,�	���۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
��ا��a� B۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔'     -B) �4 ں�C�' /2ت مDb� (����K  6ج �

  آپ اس 
�<�ر �! �4/� � �4��  a�< �� ں�C�' ه,ج� دو4!ے� 

 ��4۔ ���� (�رے م !ه�اور 84
���� -,آ14  ۔3   � ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�� �6 ۔۔۔۔۔۔۔۔ �(/�
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
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��م -,آ15 ��۔����$ڑھ/� � ��$)! �^ �g) �  ۔4   ��� �/),� C��  ؟��
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
'�ں �� اور ��$�ک رو>�ں �� 4/��� ���� '�گ ر�4 ��ر�(  ۔5  

 ۔۔۔$�س �l� ج��� اور وه ۔۔
 ۔)-,آ16(۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 �� ���Kر�)/� ���� آپ �� �2 ]�8 �� م	 �o! �� ��روں�(  ۔6  

  ��؟  �)��4 ��� ���bدات �� (�رے م
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
�� �Fروں ط!ف  ^�!و]6�,2  ��$ڑھ/� � ��م -,آ16ج� �^   ۔7  

   ��� ]B!وں 4� ()
 �(Pم ا���� �ں ��C�'� ^� �4 اس �� �(� ������ 4���(� 

� �� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ �؟��� آ[�ز �!
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

 
��م ����B �ا�D":'�a� 2Cرف � ���6 م62QK اب (��� ]!وع  ���^ م�1�	ه �!

�)� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 4� ()!  (���ا ��۔ 4!دار ���a اور وه �4 ج� اس �� �4
م�rل ��  ��م -,آ31اور  ��م -,آ8(�ب4اb��ل  �؟�د'QC��� ,6 B� ~Kg�۔ 

�c$ 6!س اور �4 '�گ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 4� QC !()�۔  ��ط�ر $!، �^ $ڑھ/� �
�)� H!C/�ر �QC !() �4 	K< 6 ر�4'�ں  �ں,وه ج���� �(��!وا ر�� 

ج� �4�۔ وه ج� روح ا';	س 4� مJ��ر �)� ا��Bں ��  ���� 
�م�ش �
 ۔�,4� ��4 ی!�د' 
	ا �� �&م

 
�-"&F:   ل��b17(�ب5ا�� ۔��$ڑھ -,آ42

 
�G�: 

۔ رات �� ��C �,ڈال د ��م �Gاور ج ��C ��ر�4'�ں �� H!C/�ر�  ۔1  
  ؟ )-,آ20��19(��ا ��و�- �

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟ ۔۔۔۔)-,آ21(��� ��ر�4'�ں �� � $U،  ۔2  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
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�,در  ۔3    �(���  -,آ21(ا��u، وه �4 ��ن �)� ج� ج�v �� ر�� 
 ۔۔۔۔۔؟ ۔۔۔)دو4!ا ><6

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 ���� و��ں � �دوں�۔ $�,د ��ر�4'�ں �� ()ا��Bں ��   ۔4  

 ۔۔۔۔۔۔؟ ۔۔۔۔۔۔)-,آ22(�,$�
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟ ۔۔۔۔۔۔۔)-,آ23( ی
3! د ��ا��Bں �� �  ۔5  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔)-,آ2(�)�  ���� رد b�G � ںؤرا���� �مt�3  ۔6  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
    ��Kوه � �ا� �4 !o� 6c;��	 ��F 6��
�4�) (�	  	اروں� ��

   �a،�م�89ظ �)�۔ ' ��دروازوں م
Bا� �QC �'�(� ج� دروازے�� )-,آ23(م& ���B �و��ں ��� 

���C۔ ان �4  ���)� �6 اب � ��اور ا'�)a م !ان�> ��! ���  ۔7  
Fوں�D Dم ��,	 g$ه�	  �Q'�� ����)  

�)�  ��C ���6 جa ر�4'�ں �� H!C/�ر � �,اور (/� �,]�m آ ����
 �(�  وه اس و�- ��Bں �)�۔ وه ��Bں 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)-,آ25(
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 �! ر�� �)�؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ��وه �  ۔8  
��م -,آ26ر�4'�ں �� �l�۔  �دے�$U، 4!دار اور اس �� $  ۔9   

����  ��  یH!C/�ر �ان � 
��(�رے م ��� �/),� C�� ؟�۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔� 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 
 

 ��Nرم ���
 
 

�ر��ضH: 
 �K,��؟ ا ���B 6, ���4 ��، � ؤا'�)� ��W �b,وا��Jت �� ا 6,  ۔1  

  ر�����  �مN',6 3�t/� �� �6 ان 
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� =��
����؟ �� �� �K,4� ا �61�� 6, ��۔ ���'��Cں 4�  
��H;!ات م G,درج ذ �/),� C�� �� : 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔-,آ2(�ب22'���   ا'=۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔-,آ18(�ب11م!�U   ب۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔-,آ5��4(�ب�26م/ج۔    

��= ���� Q��F� ۔  ��� مs)�c، ر�4'�ں �� � �,�o! �ا���K  ۔2  

��� �و� Bج�ا��  �ں ��C�'  
 ۔b&وه���� م<�2ب � �Kع,�)� ج��Bں ��  ��م 	����)�ں �

�،,از Bا����)ڑے ��  ��م ��G� ؤج�“�� �C��  ،6 �,>�^ د 6, 
C	اس ز� !�� �� ��) �4�� (�ب5اb��ل(ؤ'��Cں �� ��4 

�� � �اور ا��Bں وه و�”۔-,آ20!��� �)/�,(�ر $)! �^ د W,۔ ا
��� � 6���K Bس ا�	روح ا';����۔ q3d �� و�-  /�,د ی!�د' 

��م ��Gوه دو(�ره � 2J�۔ آپ ان ��ر�� �دے  ^�آ�! '��Cں �� 
�� � K��اور ��- �� � ی!�د' ��!� qZ؟�وا� �و� 6, ��� 

” ) -,آ19(�ب�20>��,(۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ �� 
�ف 4�“ج�  ���B �آدم
����!ے م W,ا B؟ا��(� 	�)�� ��� C ����  ؟�(�

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

 
�G�: 

۔ ان $! )-,آC�� )27 �,ر�4'�ں �� م�U2 �� �4م�� l  ۔1  
 ؟ )-,آ28(�)�  ��ا'Dام�ت �

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 ؟ )-,آ29(�)�  ��$c!س �� ج�اب �  ۔2  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 ��وه دو(�ره � ��م -,آ30 اور �ر�) ی$c!س �� (�ت ج�ر  ۔3  

F�D l �؟,�4م�� 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
؟ )-,آ31( ��� ��مB ��(	و'- اس �� � �ا.)�� � ��� ج �Kع,  ۔4  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)-,آ32(ان �4 (���ں �� �Cاه ��ن ���C   ۔5  
 اور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
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����  ۔6   �/),� C�� B6 ج� ا�� ���a ,6  وه ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور �� ��4 �4
Bا��� ۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔��ن �)�؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ G,ا �C�2  ۔7  
���2د' ���� b	ا'- م G,ا �C�2  ۔8   $�� ���۔ آپ �� ا$�� ا'�8ظ 

�� B�) 35/� ��  ��، وه � ��م   
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟)�ت,آ39

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
� �ج��Bں �� اس �  ۔9  �)�� �4��۔ )-,آ40(ا��Bں ��۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  اس 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ �؟�� ��4� آC� ا��Bں �� �

�)�  ��ر�4'�ں �� ج�اب �  ۔10  )41�� ؟ )�ت,آ42
 ا'=۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 ب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

 
   :اطKق
�)� اور ا��Bں �� اس  ��وه ا$�� د�)�ں م  ۔1   ��
�ش ��
m[�
  �!��  |�اور �23 ��,د ^��2J �� ی3!

(3�� B�������۔ م ��9، م�q Kم�K Kع,F)�ڑ�6    W� 	< U�
���8ط!ح ��2 �ا4 � �Q' �� ��B4ط!ح  �ر� Uں ج��

��م �؟�
�ظ! �G �� B4ر�4'�ں �� ا��  W� 	< U�,ع�K 
�� !3m[�
23 ^��2J �� ی��4�) د ی!�د' |�اور  �6  ��3) ��,��

� �Q'�� �ڑ��(F؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔��ں �ر� 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
اور >�^  ��م��/� ��ں �H 6!]/� �� م�)� آزاد � 6, ��م ���  ۔2  

  �)ڑے �� �!  ��م ��G� ؤج�“�6  �,د
C	اس ز�� �� ��) �4��b	ا'-  ���ن 4 وه”؟ؤ'��Cں �� ��4 

� �� �Kع,ج�Bں م�)� �)ڑا �� �!  ی���)���؟�� ��!�  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 

 �اور (���- �Cا��ں � !�د' !ے�]�C!دوں �� � !ے�اے 
	او�	 �  :د	�
C	ز� 	م���� Bا� �Q'�� �ار�DC�� /
��(���� ��'Q� م �ر�(�ا �]�!  !ا�

وه  ��۔ ا���B یH!م��3!دار ی!��(����  �DCار ��ں۔ ا��Bں �� '��Cں �
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��) �4�� �اور �4 ��),ج� ا��Bں د ���!��� C� ��Q'� م��3ر � �6 
(���
��= �B ںؤtا,ا �,د�)�ں  	،�۔وه � �4�� � ی!��)� (6�2 ا��Bں �� 

�)ڑے ���� اور  ��b	ا'- م �� ��G(�ر $)! � W,اور ا �� یH!م��3!دار
������ $��� QC� � /��C�',ں �� د ?�م��� م��G $ �ز�	Q� Cاس �H�� �s۔ 

��دے �6 م �۔ ںؤ$� �را��ں $! �2F� 4� ]�دم�� ی!�و�Hدار ر��ں اور � !ا�
���H �(� ��- و�Hدار ��)� � !ا�م�(� �s 6 م��� �(�اور  ی!�� �ز�	C ی!�

� �Q' �� ن�Kی!�ا� ob�^ � -39ا� �م�C� �4اه ا�
��� ���� ()� �� -�
��ت  ��� �4�) ان (���ں �� (/��� � اور ��- ی!�ادا �!�� $ڑے۔م�)� د'

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔��� �اور �4 ��),�� د ���cb �! ج� م
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���  ����5 
 
 
 

��4�ر ا ��ن&ا  ��&> AB? 
 

8��6 اb��لB[، U�8/4 ا(�اب۔�	 
 

 

� E/�5ه����5  ��� 

 
 ج��Dه
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��Jرف 
   !3�� s345 : ل��b6ا�� ا(�اب8
� �![�Jم� !PKیم� � U�8/4 �Q'��� e�&) 
� b	م �اور اس � U�8/4� 
 ر�� یU�8/4 �� و�b ج�ر �
 [�ر و>�ض اور اط&ق �
 UX2H اور ]��Jن �
 $c!س اور ]��Jن �

 
�m[ ()! $�ر �ن 4��ا, 

  
 "�Dرف

 
� ��2��K �ا(/	ا�![�Jم !$� !PKور �� یم�!Z,ت� C ۔ ر�4'�ں ���� (�ج) $ڑ

���� اس ]63J م 2)�� �Q'�� -م	
 �۔ [�ر 4� ان ��,�� $! Dbم (�� /�ں�
���),BH!4- �� د �� �ت,Z!ور!9����),اور د �,�! !,۔ ان ��   6�

F وه �ں ��Bا��D,� � �Q'�� ں�C�' ں�ان� �F�� Bج��� �دو4!وں � 
��BH!4- م ���'Q� ��م �!�� �)�؟ آپ � یم�PK! �� �ت,Z!ور ��� ��� 

2)���/���؟�� ��Kج W,ا ��دو��ں Q��F�� /4!BH�؟ � ����  
 

U�8/4 C ��F ���� ' �(�وه  �ج2	 � ��aاور وه (B- ز(!د4- ��م �! ر�� 
6 ����ج6 �� ]��ر �� C ی	���; �دو4!وں �� �(� �/��F W� 	< U� ۔ وه

���! �4/� � �د,ج���؟ آپ �a م�1&ت ��  �,ور �! دج� �! U�8/4 �� د 
� U�8/4 م�1&ت �� د �ج� آپ,�/(� �� َ�(�ت د'Kg~ �� �6 ج�  6, 

� U2اس $! م��  �ا4 �اس � �� �� �qم�K Kع,ط!ف 4� �4ال ا.)� 
 م��v 4��)�۔  B) ��,a/! ��,د ��Cا�

 
�� �� �6 ،  �د, ���� $c!سlر �ج� ���“د�B�� �4 ^�وج6  �� 	�ام ی

��'Q� �! و�- مJ/K	 ر��  ��,�!ے اس �� ج�اب د �H-,در
��ج6 4� �4”۔)-,آ15(�ب c$3!س1(�� b	م �ا$� U�8/4 ں�ج��  ��

 �اور $)! ان ا'�8ظ 4� ا$� ���� ج��Dه ' �,��ر ی�Bد,��۔ اس ��  /�,ج�اب د
�^ �! “�، ��� ا
//�م � ��Cا����/mم�� �دن ��1 اور دل اور ��ن �!C اے

�� ��  �';	س �و�- روح ا!� -8'�mام $! وه اس $!  !ا��6۔ اس د'”مD'ا
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Fڑھ آ�� ، ا4� B[! 4� (��! ���ل �! '� QC� اور ا4� �KN�4ر �! 
 �� �/G �! ڈاl۔

 
  
  
  

�m[ ()! $�ر �ن 4��ا, 

  
���  ����5 

 
 

 اول ���
 

��م ����B �اس ا�D":2Cرف 2� ^��K�� م G�b �������),د  K۔ م�C�-9 
���ط�ر $! 
	ا �� رو(!و ���� �B �مz9 ذا K۔ م�گ ا ��9��',W 

() 6>< �� -b��ج� � �/�)��ج��b-۔ج� م39- 
	ا  �� ���	اروں,، ا 
�!�� 4�  ی���رے ا�	ر ڈا'/� �� وه ���رے ا�	ر دو4!وں Z!ورت $�ر

/B)�  ۔�2 6,���K�� ر ا�c),W م G�b -b��ج��ج��b-۔  ��9مW K,��، ا 
��bب م6لا�)�� 2��K�� م G�b ���� ۔���),د 

 
�-"&F:  ل��b1(�ب6ا�� ۔��$ڑھ -,آ7

 
�G� : 

 �� ر�� �)�؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ��م62QK در $ ���� مs)�c � -,آ1  ۔1  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
$!  اور اس م62QK ��(�ره ]�C!دوں �� �4 ر�4'�ں �� ا�P)� �  ۔2  
F ت�)�- ��: 
 ��� یذم6 دار �4��)/� �)� �6 ان � ��(�ره ]�C!د �  ا'=۔    

(� ۔۔؟ ۔۔۔۔۔۔۔)-,آ2(�
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      
�)� ان �� ��م  ���Kدو4!ے '�گ ج� �2       6>< ��,� 


	م- $! [�ر �!,� ��  ۔ ر�4ل 
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2J�
	م- م �� ^���  ،�(�
	ا �� �&م“م1?�ل  �� 

	م-”�![�Jاس  �۔ �&م م �2/� �F (��4 (���م �� �4

Bا� �Q'��Z!ورت  �]��
- �!�� � �ان '��Cں � 
(�� �![�Jم م �ج� م����  ،�(� Gم�[“$ ���(����  ��

�” ا�/�oم ![�Jم �� ��!�� �B� ور -,��م۔ دو��ں!Zی 
�����(&�P �۔ دو��ں � �����م W,۔ �! ا /�J� =2/mم�� 

� ۔��� �اJ/4��ل ��
���6 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔م �QC ید ی]�C!دوں �� ذم6 دار  ب۔     

  4�۔۔۔۔۔۔۔۔�� 
 �' aF)3آدم 6,۔ )-,آ� F U��D  ر ��ں؟�B1م �Q'�� 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔١        
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔٢        
  ۔۔$! ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور ۔۔��ج6 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ �]�C!د ا$�  ج۔    

��N'�� C�۔ 
��م -,آ5  ۔3   ���� �F ه�ان	ں � �C�'� 4- د!BHی QC�  &B$ ۔��

  ]�m جK� ا��Bں �� ��F وه 
�)�؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ��C ��� �ن�( K��۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�)�۔ ا4� � 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
��م -,آ6۔$)! ��C ��۔۔�� �4م�� �)ڑا ��� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ �ں�ان آدم  ۔4   

���� ��� �/),�   
C�� ؟ ۔۔۔۔۔�۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ؟)-,آC��)7 ����& ج� � ���6/ ��اس b�G �� �  ۔5  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ا'=۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ب۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ج۔    

 
�رH ض�ج�  ��� /�,�^ ا�r! او��ت ان �J�/�ں �� �o! ا�	از �! د  :و�

� �۔ اس ���B/�,د ���e�&)�- B �� ا�� �اور 
	م- � ��� ����رے $�س ��
��م ,6  -B) ت�)� qZوا� QC� � 6 �&م اور دو4!وں� �ل  �),د ���()

!3m[�
�J	اد  �اور ان '��Cں � &���$) ی�!�� دو��ں، �! '�9ظ 4�، 
��م 6H�Zزم اl �Q'�� ��!�� �����ج� ]�C!د (�/� � K� !� ا	
 �� �۔ 

 ی�� H!وغ اور (ڑھ��! �(�د]�� �$! اس � e�&)�a �� اس زم �
	م- �
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�F ��!� ل��J/4ا �Q'���� ۔ وه�� �/���ا$�� �Cا��ں �� ط�ر $! اJ/4��ل  
�� ��!�! 

 
 -,Q��F� �6 ر�4ل H�;u- �� >�ا'� 4� ��B �ج�� �(�ت ��ٹ � 6,

۔ ر�4'�ں �Z!ورت �) ��� م	د � ںؤ�ا�( �(�'�� وا' �����,>�Kس �)�۔ 
H�;u- اور  �۔ وه ان '��Cں ��,م��د (�� ��� � �ں�(�'�� وا'� آدم �����,�� 

�)�۔  �'Q� �K<س �)� جa �م1;�ں ��  �� وه 
	م- �!

	ا  ��� �)/��4 ���� >�ا'� 4� �^ � ;-�اس >;  :��ال   6�

���^ م K� !� �4�  !o�K$ رے��� ��  
اJ/4��ل �!�� �� دو4!وں ��'Q� م�u! ط�ر $!  -�4�

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

 
 :اطKق

	م- $! [�ر �!�� ��ں ��  �دو4!وں ��'Q� ا$� ��ج� م  ۔1  

  ��؟  �م2/ !ت�(< ��اس 4� م�)� �
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 -�(&�e �� ا$�� ��م �� مs)�c ا�� �
	م- � �ا$� ��م ���  ۔2  

  م��/�  6, ��م ����ں؟ � /�,د
 ��6 وه م�)� ا$� 6,اس �� �Cاه ��ں اور  ������ �6 م

��  �(�د]��!� �Q'�� ر�B/[غ اور ا!H ��  
	J/Kم �ار ر�� ��ں؟ ۔۔۔۔۔ ی�DC 6C	ز� (�  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�� �4

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
[�ر  ���� ج� م Z!ورت ��l� � �ں�2,�3	 �م�)� ��ن 4  ۔3  

�� ��ں!�: 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ �؟���م م !ے�م  ا'=۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�؟�م �,رو !ے�م  ب۔    
 �ں���!، د'XKg /�ں،��J�/�ں، ��(2 ی!�م  ج۔    

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�؟�م
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�؟��2J;�ت م !ے�م  د۔    
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�رH ض�) -,آ7(ر�4'�ں �� ��م b�G �� �/��� $!  �ان ا(/	ا�  :و�
ج� 
	ا �� U�8/4 اور  �,۔ اس $! [�ر �!�,'�9� ��Q'� [�ر �! W,ا
�!دار ��  ���4) اور ا
&� �۔را���� ان '��Cں ���� �C�'�62ں �� وN 4!,د
��ر�� �)� ج�B �),د � �m/م� �Q'�� اس ��م�� C�� -��< ۔ وه روح اور


�ص ط�ر $!، ا رJ��4� م ،U�8/4 ۔�(� ��4�  ��ن,'�گ 4��)� ج�
� �m[ ر��Jم �س 4	۔  �()! $�ر اور روح ا';�(� ��4) ر�)/� 

 
 :اطKق
�،�$ڑوس م !ے�م �؟�ج��/� � ��� ��(�رے م !ے�'�گ م  ۔1   

   یاور دو4! �،�دH/! م !ے�م
BNج���� ��ں م ��ج�Bں م �� !r؟ دو4!ے  ����4) � ی!�ا���

���!دار �� (�رے م !ے�'�گ م ��� B�����وه �C�� B�؟ �  
اور روح ا';	س 4� مJ��ر ��ں؟  ��ن,ا ��C� �6 م

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

	ا �� �!دار � ی!�م ���  ۔2   (4 ���4��b� �!��  ��,� ���� 

��ج� م ��� �ں�2,�3	 �K,ا  6���� �/��F  

	ا �� روح م�) م���3	 W,ا ��!ے؟ ��� 	ا�$ ,�4/ ��� �2��� 

 ��؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

 

 دوم ���
 

�-"&F:  � U�8/4� ��B�� ل  �ر�/ یج�ر��b۔ ا�8(�ب6��� �ت,آ15
 ۔��$ڑھ

 
�G�: 

��م -,آ8  ۔1    -B) ^����,رے م �ں�) �� U�8/4 !$ ط�ر�� Dم,	 
4��/(� ���  اس ��  ��۔ ��

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ج��� ��؟ �,(/� ��� ��(�رے م
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
��(�ت �B �� �!ا��>  ۔2    U�8/4گ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�' zJ) 6�

�4�)۔۔۔۔۔۔۔�!�� ��  
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 �N')9 ۔ ')-,آ�a� ������م -,آ10  ��� �/),� C��  ؟��
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

���B ���م � �(K� w9 �ا>�Kس ��ا �6 ان � ��ج� ا�B  ۔3    !($ ��
 ؟)-,آ11(��� ��ا��Bں �� �

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 �ت,آ61��59(�ب�26��؟ م/ �'w9)� ��gB$� /N ج�� 6, ���    

 ۔ ���),د
 ؟ )-,آ12(�)�  ���6/ ���� � �ں��Cا� �ج)�.  ۔4  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:-,آ12 ا'=۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔: -,آ12  ب۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔: -,آ13  ج۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           

 
 �ت,روا �� �ٰ م�J () ��� 4-,اور ]! ��G� �,م;	س م;�م،   :��ٹ  

  اور ان  �ں,�Bد,4�  ��م
3�tم ��� ��س م�2 �� ںؤرا��	دو م;�/�� 4��)� ج��� ��۔  

(�ت �� �6 ج� '�گ d	ر  �� �د'XKg -,اس (�ت �� $ڑھ�� ��B  ۔5  
  م�ج�د �)� ا��Bں  ��b	ا'- م

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔):-,آ�,�(� )15� BF �� U�8/4!ه [�ر 4� د
 

��م -,آ53��2(�ب7اb��ل:"�Dرف  �� ��b U�8/4	ا'- 4� م�mط� ��
�N' امD'اس $! �8! �� ا �ں ��Bج�,�  �/(F�$ �4 اس a��� اور اب 4!دار

 ،��“��� ,6 ��)��U�8/4 4��) ج��� �� �6 اب ” ؟)-,آ1(��ط!ح � �ا4 
b	م �$�س ا$� �ع,��  �ں�اس ��K رے م�) ������ م��v  ��,د ��Cا� 


&6d $! [�ر �! �� �bو �۔ اس ���,�اور ج� U�8/4 ا(!ا��م 4�  
�W ا4!ا� �Kع,�G �� ر��
	ا �� b�G د �ن�( �, �� �� ��!�,(��� G�b ا	
۔ 


	ا ��؛ ���را 
	ا ڈھ���S� واl اور ���ت د lوا �,�!��ا  �	
واl ��؛ 
 ����۔وه ()���()$!  ���a م��bده 4! زم ��� ا(!ا��م �� ���Jن اور م�4


	ا �� جU �� ا�3 l( ����� () ��وا �اور ا$���P () ����� �� اور اب�� 
 �� ج��Dه ���C۔  ���Pں,آپ �� م6J'�c �� �4(;6  6,��۔  �/��() �()
 

�-"&F: ل��b2(�ب7ا�� ۔��$ڑھ �ت,آ53
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�G�:  2�� �ت,آ8
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�!دار ��ن ��؟ ۔ ی�د�(� ��اس ><6 م  ۔1  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�)�؟  ��
	ا �� >�^ � ��م -,آ3  ۔2  
 ؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)-,آ4( ���
	ا �� ا4� ��Bں ()  ۔3  
 ؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)-,آ5( ��وb	ه � ��
	ا �� �  ۔4  

	ا �� �  ۔5  �� $�a1 ��C� �� )6�� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)-,آ7
؟ )-,آ8(�)� ��وb	ه � ��
	ا �� ا(!ا��م �� �4�) �  ۔6  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔)-,آ8(��ج��Dه ' ��آ�  ۔7  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔��ن ��؟ ۔۔۔۔۔۔۔ ��Pاس �� (  ا'=۔    
 اس �� $��� ��ن ��؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ب۔    
�� ��ن ��؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔��  P��اس �� (  ج۔    �$ 

 
�G�:  9�� �ت,آ19

��اس م6J'�c م  ۔1   D�!؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یم�(� �!دار ��ن 

	ا �� 
�د ��   ۔2  ,=4� � !$��K � !�ظ��� 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)-,آ10(
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)�ت,آ16��11(��ا  ��وج4 6� � ��n9 �  ۔3  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
��  ��b!H,=4ن  6,۔ ��اور (�د]�ه >��^ �� W C,ا ��م<! م  ۔4  

B���  �(�  ۔ )-,آ19��18(ج��/� 
������اس �� (�رے م  ��� �/),� C�� ؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔� 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 

�G�:  20�� �ت,آ29
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟ ۔۔۔۔۔۔۔)-,آ20(�!دار ��ن �� یم!�D  ۔1  
�� ا�4  ۔2   �(� 6g) ج� وه� C	رے م �ز��) ���� ���� ��� �/),� 

C�� ��)20��  ؟ )�ت,آ22
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
�)� اور وه م<!  ���� [n2 م8!و6Z � �ٰ م�4 ��م -,آ25��23  ۔3  
��26 (��()�گ C �ں�4� � 28   
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 ؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)�ت,آ
J	 وه �� �/G �!�� �� ( �آدم W,�� ا �ٰ م�4) -,آ29(  ۔4  

  ج�Bں وه  ���� ()�گ C �ن,م	
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر��۔

 
�م ���� 

 
�G� 30  :یج�ر�� �ت,آ37

F!اے  �,ڑ�() �DCار�� �� (J	 ا$� ��م �ن,�4ل �W م	40  ۔1  
  ��ا  ���� �4�) � �ٰ ���� م�4

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟ ۔۔)�ت,آ30(
آواز  ��� F&�� �اور ان  �),
	ا �� ا$�� '��Cں $! ظ2^ د  ۔2  

  �!�� �� اراده  ���� ��4 �)�۔ اس �� �
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ؟ )-,آ34( ���


	ا �� م�4  ۔3   ٰ� � �Q'���� � اراده �� �؟��!��  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
  ۔۔۔�� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ .)B!ا �! ��۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ �ٰ م�4  ۔4  

 �,�o! آ ��م یج� ا4� ج)�ڑ ���4� 6J (),اس H!]/6 �� ذر
 �(� ۔)�� دو4!ا ><6 -,آ35(

����  ۔5   �/),� C�� 46 م�� �� ٰ� l ں �� ���ل�C�',�  �� اور اس
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور 

 ۔)-,آ36( ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔د�)��� 

	ا ���Bرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔م �,�� '��Cں �� (/� �ٰ م�4  ۔6   6���  �4

���Bرے 'Q� م�) �4   
 ۔)-,آ37(�!ے �C 	ا�۔۔۔۔۔۔۔۔$ W,ا

 
�G�:  38�� �ت,آ43

>�Gd �!�� �� ” ز�	ه �&م “�� '��Cں �� 'Q�  �ٰ م�4  ۔1  
  ان �� (�پ ) -,آ38((�وج�د 

 ؟)�ت,آ42��39( �,اس �� ج�اب د K��دادا �� �
 ۔۔۔۔۔اس �� H!م��3!دار۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ا'=۔    
 ط!ف۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ W,(6�2 اس ��ا  ب۔    
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 ط!ف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔����۔ �ا��� دل م<! �  ج۔    
�)�  �وه �U �  ۔2   �� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟)�ت,آ41���3b)40دت �!

	ا ��رد b�G �  ۔3  ��  �(� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟)-,آ42(
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

	ا �� '��Cں �� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔4� $!ے '� ج� �! ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�!��   ۔4  

 ��  
H�62> ��� )43۔)-,آ 

 
�G�:  44�� �ت,آ50

 �(�ن�ج� ( ��� �اس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�� >�ا'� 4� (�ت �!� �ت,آ 6,  ۔1  
  ان ��  ��م

��م �را����� �ان �� �4�) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔� �4,6�) ر��۔  l,� C۔�� 

	ا 4� � دؤدا  ۔2   ����  )�F�$(46؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)-,آ 

	ا �� C)!، �  ۔3   Gdدر ا�G� ���) �� U�� )47؟ )-,آ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
��  ںؤرا���� ی�Bد,�)� �6  6, �م�J 	ه�U�8/4 �� ا'�8ظ �� $�]  : ��ٹ


�د �� ا,W � !$ ص ط�ر�
 ،(��4�) ج�ڑ ' ��Gم;�م �� �4 �6 �6  �،���
/K� 	<۔ وه اس وا(�
	ا �� �4� B� 64و!() !$���)� جU �� ان   ��!�

�g) �� (�پ دادا �6�2,�)� ��G� �$وه ا s2J/م �4� ![,-J � اور اس� 
�)�۔ 
	ا  �ںم1; ��ج�  ��� ��و��ں م9	ود �B ��ً �;,دو��ں $! ()!و64 �!


	ا � ;/�ً ��� ��B ج� '�گ >; �Kع,�4/�۔� � ��!� �/4!$��روح “ وه 
��g4 اور� �اس �” )-,آ24(�ب�4>��,(4� � ��!� �/4!$��۔ اس �� 
�� ظ��!  �(- $!4/ �اور ان � ���� دل ج& د� ںؤرا���� ی�Bد,ا'�8ظ �� 

��B۔ ا���� � 6)�� ۔ �,4� رد �! د �جK� ا����B� QC� /m4 ید�bت د �
 

�G�:  51�� �ت,آ53
اس $! ا'Dام �B/� �� ج�  ��� ��U�8/4 ان '��Cں �� (�رے م  ۔1  

� ���N'�� )51��53   
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔)�ت,آ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

�)�۔  J-,ا��Bں �� ��B �6 وه ]!  ۔2   ��ان  6,�� ا>/!ام �!
�� ^�������'� م;	س �)�۔    

��م -,آ53 ��� �/),� C�� ؟�۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ � 
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
�-"&F:   ل��bآ54(�ب7ا,- �� ۔-,آ1(�ب8

 
�G�: 

'��Cں ��  N!,ج� �� U�8/4 (g� ��B اس $! 4!دار ���a اور د  ۔1  
� G�b رد��  �(�) 54   

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)-,آ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

��U�8/4 �� (�رے م  ۔2   ��� 
��جU� 6 ط!ف  ���؟ اس � �ل�
QC�� ولt355(�م�� 56   

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔)-,آ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
����  ۔3   57����><6 م�� دو4!ے  -,آ58 ��� �/),� C��  ؟��

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
��  �Kع,U�8/4  ���� �4/� �� �6 � !ان�]�m > �() ����  ۔4  

  م<�2ب ���� �� و�- و��ں 
B� 6� �(��� اس �� � ��C ��۔ ج� ا4� �KN�4ر ���م�ج�د �� 

 �B� 59(ا'�8ظ�� ۔۔؟ )�ت,آ60
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 �() -,آ�5ز(�ر�31۔ �,�! �د,�� ا'�8ظ ��  �Kع,$!  ��2d  ۔5  

 ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔���),د
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

 
 ��Nرم ���

 
�رو��ضH: 

�� �� ط�ر $! م!ا۔ وه 
	ا  	��� $2B� B[ ��ن,U�8/4 ا  ۔1  
 �(� �m[ ر��Jم �و ��ت 4 G�H  

�)� اس �)-,آ8(�ب6اb��ل( ='�mم �۔ وه '�گ ج� اس �� 
اس روح �� جU 4� وه (�'/� �)� �4م�� �6 �!  �,>��- �� 

۔ اس �4 �� (�وج�د ج� �^ اس )-,آ10(�ب6اb��ل(�4� 
�،�$ڑھ/� � ���� (!ے م C !ر � �،�وه م�KN�4�� Cان�� 
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Bں ج��(�ج�  �Kع،, ��J,، ��9مK اس �� ��'��Cں �� ��
 (�ب 7اb��ل(�,را�3/4ز �)� �/�!� G� ��Q'� �<�ر وار .)B!ا

 : �lت�۔آپ �� 
)-,آ 52
    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
ج�  ��) �ڑا�' �وه ��ن 4 ؟��) یج� ج�ر �ج�0 �) ���ن 4  ۔2  ٍ◌ٍ◌◌ٍ 

   �3b�،aدت 
��� �� ارا�

&ف �� ر� D),-Jر�Cں، ]! �� U�8/4 ا4/�دوں اور ��� 

(�   -,آ51(�ب7؟اb��ل�
� 62QKم s)�cم �؟  ����(�  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�^ اے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔“

” روح 4� مJ��ر �� �!“U�8/4 �� ”۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور  �ط!ف �o! � �آ4��ن �

  �)�,۔۔۔د۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
��  �Kع, �۔ روح ا';	س 4� مJ��ر ز�	C)-,آ55(�ب 7اb��ل(
��۔ وه  �اور ا4� ز�	ه 
	او�	 �� ط�ر $! $��gB/ ��)/,د

�روح  ����6�� وه م!ده �� � �ج�ن ج� روح ا';	س �� رد �!
���63(�ب6 �>��,)! -,آ6(�ب 3 �ں��!�/)2(��  �۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�! 

�9! -,آ63۔ ��$ڑھ -,آ65,! !�,�  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔: 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 
 :اطKق
��(�رے م !ے�م ���  ۔1   ()� ,B� 6 م� �C �ج�� �B���C!دن ��  

  اور ��مm/�ن دل اور ��ن 
��(�رے م ے!�م ��واl��ں؟ � ()� ,B� 6 م� �C �ج�� �B��� 

  م�m'8-  �61�� �روح ا';	س �
����B ج��� �C �6 م 6, ��(�رے م !ے�م �،,�!�� واl ��ں؟  

�6 اس ��  �B�,6 اور  	,
�ش آم	 ��م �ز�	C ی!��� ا4� م
��اس م ��را� ��4�) ا$� !ے��6 م ��دل �� آم�ده � !ے�م 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�C؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ��Bں ��� ��ا$�� (�رے م ��ڈا'�؟ م
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
$!  �Kع,�� ��م �!�� �� اور م�)�  ��ن,ا�	ر ا !ے�روح م  ۔2  


	او�	 اور ���ت د��	ه  !ے�(�cر م  
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�� ��۔ اس �� روح �� �� م�)�  ��ن,ا��) G)�� �� ��l
1m) ا ���ت ��4م� �ا� �س ��6 دو4!وں ��C� /< دوں ٰ� 

م���	  �� ���ف�( �اور �C�� K �,�� رد �! د ��Cا� ی!��6 م
C �(��4۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�؟� 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 

��م -,آ �$2B �(�ب �8اb��ل :"�Dرف ���� �/),� C�� 46 ا� �دن اس  ��
۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔��اور �4 '�گ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور  ��م ^�!و]2,۔۔۔۔۔۔۔۔۔$!ج� ۔۔۔

 �د,�� ا'�8ظ  �Kع, ��م -,آ 8(�ب 1۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔��QC�۔ اb��ل  ��۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔م
!�,� &��� (��! $) ^�!و]2, دا�!ه>	ود اور اu! ��  �۔ اس �� �Cاه اب ا$�

��م -,آ 4(�ب8ر�� �)�۔ اb��ل  ���� C�' (�رے مان �ں ���� (g� �/),� 
C�� �QC �� !1/ج� م� �۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔: � 

�) ���C�',W ��Bں �� $�س (/��� ��'Q� ا ان� B� ں�Bاور وه ج��  ��ج�
,6 ��B��  ۔�(� ����4 
 

 �Kع,�m[,6  UX2H 4� آ]�� ��ں C�۔  W,ا ��^ UX2H ��م ��s34 م اس
�)� (6�2 �4ت م��دوں م ���W B,4� ا ���� (�ره ]�C!دوں م��  �(� �4

 ںؤ�ا�( ��م ^��;K �� ��ا] �� ���ج�روزا�6 �)��� $) -,آ5(�ب6اb��ل(
�)�  �م	د �!�� � �� ���)� ج�  6,۔ )-,آ 1(�ب6اb��ل(
	م- �! �m[ وه

 �(� ۔)-,آ3(�ب 6اb��ل(۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ �)� اور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔4� ()!ا ��ا 
 

�-"&F:  ��b4(�ب8لا�� ۔��$ڑھ �ت,آ8
 

�G�: 
]�m۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  W,4� ا ��ج� '�گ $!ا�C	ه ���� �)� ان م  ۔1  

 !B[ ۔ وه�(�  
C ۔ آپ ���۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔��� $ �� G3��)��(g 61 م;���  6�&b اس

�G ��  !4ا4!ا� 6,�� �6 �4م! �د, 	,۔ آپ �� ]����),�� د
��  �� ج��ب �B,6د,اور  �Gج��� 2C �]��ل � ��م �aزم

�)�۔ �� �ن�درم������ اس ]B! �� ��م �B �4,6م!  �/),� C��  ں�Bج
�)�۔  UX2H,د� ���Q� ,ع�K  اه�C �� 6 اس� �(� �B� ��

�W ج�� C,6� اور $)! �4م! �,4� ]!وع �! ^�!و]2,��  �C
 ۔ )-,آ8(�ب1اb��ل(
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 ؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)-,آ5( ��� ��� ��م UX2H,6 �� �4م!  ۔2  
��۔ ��/���,د ^��2J �� ی
�]UX2H�G �� !3m ا�� ��م �4,6م! 

,6 �/),� C�� م !B[ 6 وه� �����)� اور  ,6 Kم �6 ���م ���q  ،
K23 �� ��9م� �� ��4۔ |�

رد b�G  ��اس $! ���م �� � ��ج� �� UX2H (g� ��B اور �  ۔3  
�(� ۔۔۔۔۔۔؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔)-,آ6(

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
����1ت �)� ج� اس �� د�)���  �مD�Jا� �aوه ��ن 4� دو �  ۔4  

 ؟ )-,آ7(
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ا'=۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ب۔    
�)�  ��'��Cں �� � ���&م اور ]�8 �� ج�اب م  ۔5   G�b رد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔)-,آ8(
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

 
��� MR#� 

 
,D"�M:  ����]�m (��م ]��Jن �� (�رے  W,ا ��م -,آ13��9(�ب8اb��ل  
��م �/),� C��  ���. ۔ وه��,� !C ں �� > یج�دو�C�' اور �(� ����  !ان��!!�

6  ��)� جU 4� '�گ ()� �(���  وه �	رت �
	ا �“]�m،  6,م��/� 
وه  �����6 �ر�) یج�ر ی!و�$ �۔ '��Cں �� اس �”���B/� � یجK� (ڑ

�)�۔ ���^، اس �� �4�) UX2H آ !ان�> ��4� ا�B ج�دوا$��  ��ج� 
	ا  �,�!
�)�۔ '�گ  /�,د ^��2J �� ی
�]3m! ��� ��م � �qم�K Kع,اور  �(�د]�� ��

�)�۔ �� ��ن,اس $! ا ���$ 6�K/X) اور ��l�� �/),� C�� 6� �� /< ٰ�  6�
 ���1ت۔ وه ان (ڑے ���اور اس �� (K/X�l,� ' 6 ��ن,اس $! ا �]��Jن ()

���^ اس (�ب م ��۔(J	 م�)�,�)� ج� اس �� د !ان�اور مD�Jات 4� > 
اور اس ��  �)�,زده �)� ج� اس �� د !ت��[ 6��Jن اس $! > ��$ڑھ/� �

$ �Q'�� ں�اس�K �� ()� $���1 ��  ر�) �! روح (��6 اس 4� ��
 4,6� �4م! ^�!و]2, �>��,ج� �4�۔ $c!س اور  ی	,
! -���(2 �ا'�� �ڈ
 ؟ )-,آ30��20(�,(/� ��آ�� ۔ $c!س �� ]J��ن �� � ��م

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔-,آ20  ۔1  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔-,آ21  ۔2  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔-,آ22  ۔3  



 67

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔-,آ23  ۔4  
 ؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)-,آ24(�)� ���� ج�اب � ]��Jن

 
�رو��ضH: 

]��Jن �� �4�) ج� �� ر�� �)� ا4� 4��)� (�� �^ آC�   ۔1  
��۔ ]��Jن  ��ج!ات �B �(ڑھ�� �!�  

!C. یج�دو �۔ اس ��(� ��!�!Cی��� اور ج�دو  �ا$�� ��م (��� ��
�)� �6 وه ��� ��m۔ وه ]����'Q� اJ/4��ل ��� ی(ڑ �(�Nر

>m[�- � ں�C�' ۔ وه ان�(�� C �/ڑھ) �Cج�  ��داد $! اور آ
�)� اور ا4� م��/� �)� �6 وه  ��
	ا �“اس $! ��ج6 �!� 

ج� �UX2H W اس ]B! ” ۔���B/� � یوه �	رت �� جK� (ڑ
�!]��  ��!�� اور (B- 4� مD�Jا� یدم�� �� �Gا�� ��م

GF ر�� �)�۔ ]��Jن �� اراده  �Wوه (�'�G .) �,د�)��� �6 آ
��ں �� '� �! ا$�� �!��  �QC ی$c!س اور UX2H �� د��


�)� اور اس �� $c!س 4�  ��م !ه�وا'� ذ �/��F ��!� Gم�[
���J�/ 6,(ڑے واqZ ط�ر $! $�F)� �6 وه   �/��F ��!� Gd�<

��م�� اور (	'�  $��K ()� �B� �� س!c$ ۔�دے �4/� �,- 
/m4� �/) �� ن�J�[ �4,� � ا	
 6�� /�J��� !
���B ی	, 

��ج��4/QC) آ��س 4!c$ ۔  �۔�(� 62QKدل �� م �ن ��J�[ 6�
(. �Q'�� ا	
����W Bاس �� دل   6)���)�۔ اس �� ا4� 

 ۔ ید�bت د ��!�� �
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔��!(6 ��؟ ۔۔۔۔۔ ��.��� اور ج�دو 4� آپ �� �  ۔2  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
�)�؟ $c!س اور  �ده,$c!س ]��Jن �� �4�) ز ���  ۔3   -m4,��<� 

K�� � �� ��(ر� (��� !$��K !��,^   
�)�؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ /�,د 

�) ر�)�� �� �$!  �]��Jن �� �;o� 6c! 4� وه �K  ۔4  ���� 
 ۔۔۔۔� �)�؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔4��)/
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

 
�چ� �T ال ر�� �U��
:K��  �m[ ر��Jم �- 4�س اور >�	روح ا';

�� C	م �ز��� !Cیج�دو �� ��� �؟  -�ا���
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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���  ����6 
 
 

 !ؤ�5
  
 


�ج6 اور 9�4��8 اb��ل ،UX2H لؤا(�اب۔ 
 

 

� E/�5ه����6  ��� 

 ج��Dه
��Jرف 

s34  !3��6 :  ل��b8ا�� ا(�اب9

�ج6 �� $�س () � UX2H��� C�� 
��راه م �اس � � 
 [�رو>�ض اور اط&ق �
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 4� م� �/2� �Kع, لؤ�4 �
�  a�<,ه� ()��� C�� 
 ���a1 �� لؤ�4 �

  
  
  

 !ؤج�

  
 "�Dرف

 
اور ]�C!د  ؤ۔ ج�ؤج� ��م ��د� ی$�ر!�/�� F)�.� مN! ط��/�ر '�8 �� ”ؤج�“

�� ��B ج� 	ھ��جK� 4 ؤج� ��م �۔ اس 2Cؤاور ر�) $! �4ار ��ج� ؤ۔ ج�ؤ(��
�� ا$�� ]�C!دوں 4�  �Kع,! ؤ�4ز��۔ ج� 	ه��F !ا�وه م �����6 ؤ��۔ ج�

 ،�(� �B�“() �(م� �پ ��) ط!ح Uط!ح م �ا4 ���ج�� ()� B���a ()��/� 
�)� �6،  �() 6,وه ”��ں۔ �/�4 !� Gج�“]�م ^� ”!ؤاب 

 
��8 ی���ر,���ط!ف  �(�پ � �� �Kع,۔ ��� �(�/ ��Kج W,اور ا�84ر ا 

() �4��� C�� ں �� را4/�ں م�C�' ،����) د!C�[ �� ں�C�' 6���م2�  
�� ج� ر�� �)� ، اور اس  6,ج� وه �4م! �,، ��راه م �� K  6�,!,�9��ج

 'Q� �6 �4 �� واc4� ���ت �l� �� آ'a) 6 �4�۔ 
 

�� اس (�ت $! [�ر �! ��آپ اس s34 $! ��م �! �� � ج�,� ��6 آپ � 
C	م �ز���” !ؤج�“�6B ر�� ��،  6, �آپ �� () �6 وه ��� �م�J ��اس �� � 

ج�اب دے ر�� ��ں،  �ں,آواز a4 ر�� ��ں اور  �ا$�� F!وا�� � ��م ���
؟ UX2H ر�) $! �4ار ��ا اور ”!��م�)� ()! ��م�)� ()! ��ں �Bں, ��م“

�4�) ج�ڑ�� �� م����$ v� �K  !�[ -B) !$ع,]K��  �� �m وه ��
[�
�� ���� وا$DC� &F Uار �)�۔ 
�ج6 !� C�� ��6���  �� ا	
وه اب 

�3	 لؤ��ا H!ز�	 �)�۔ اور �4 ��م�Jف �,G C ���،� � یدے د �����( �اس QC� 
 a�< و4 �ه,اور �ا � ��62	
 ��C �,>�^ د 6,ا4�  ��(&�e �� ج�اب م �

 ۔ ”!ؤج�“ �6
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�� � ج�!� 6J'�cآپ م�،���آواز �4 �ا$�� F!وا�� �   �� �/B� ج� وه
��ط!ح م �ا4 ��،�)� ()جU ط!ح (�پ �� م�“�6،  ()� () �� ^���/� 
 ”��ں۔

 
 !ؤج�

  
s34  !3��6 

 
 اول ���

 
�-"&F:   ل��b26(�ب8ا�� ۔-,آ40

 
�G�: 

��8 �اUX2H� 2C �  ۔1  ,z (� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟)-,آ�B�� )26ں 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 H�62!]/6 �� وW 4,۔ ا4� 
	او�	 �� ا��C �,د ��H() �� UX2  ۔2  

C �B� �� �ج�� �! ��4 �اس � U$  
4� D]ه �W  ^�!و]2,۔ �� ی۔ � UX2H� H!م��3!دار��]!وع �

  �� 84! ��۔  �Gم50 �3ً ,�!
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟ ۔۔۔۔۔۔)-,آU� UX2H)27 4� م&

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
����  ۔3   3�' -B) �4 �'د �اس >�ا -<�Zیو QC�  6 وه� ��

  ]�B� �mں ر��  �m[,6 ��ن �)�۔ 
�)�؟ ۔۔۔۔۔۔۔ �� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�!
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

�! ر�� �)�؟  ���� وه � �,ج� UX2H �� ا4� $�    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

	ا �!س ]! 6,     �m[,= ]�! ,د�B۔  ی�(� 
��B  ��۔ روح �� 4 UX2H� ���C ���دو(�ره UX2H �� ()  ۔4  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔“؟)-,آ29(
 ”۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
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��  �ط!ف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور وه ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�3 �ر�) �$)! UX2H   ۔5  
9d�68   

 $ڑھ ر�� �)�۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟ )-,آUX2H��  �(F�$)30 �� اس 4� �  ۔6  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔): -,آ31( �,�� ج�اب د �اور >13  ۔7  
��$U اس �� UX2H �� ا$�� ر�) م  ۔8   � �)�Pت د �(�b6  ید�

) (�   (P )31��اس �� �4
؟ وه ��Bں )-,آ33اور 32($ڑھ ر�� �)�  ��۔ وه ]�m �)-,آ

   �,اس �� >�ا'6 (4� م& �)�؟ 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)���),د �م���6 $�ور�

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔“$)! اس �� 4 UX2H� F�$)�،   ۔9  
 ”۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
���� (�رے م �Kع,� UX2H� ��Bں اس ]�m ��   ۔10   2J� ��,د ^�

 ۔؟ ۔۔)-,آ35(���� آ[�ز �
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
�� �K  ۔11   �(�ج6N $!  �۔۔۔۔۔�۔۔۔۔۔۔۔۔۔�اور ج� وه 2F� ج� ر�� 

� �� �m[ ۔ اس�g�B$��   
 �(F�$)37؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)-,آ 

اور وه اور UX2H  �,اس �� ر�) �� �)ڑا �!�� �� >�^ د  ۔12  
��۔۔۔۔۔۔۔۔۔م  �� UX2H ے اور!�  ا

 ۔)-,آ38(�,ا4� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔د
��م -,آ39  ۔13   ������UX2H �� (�رے م  ��� �/),� C��  ؟��

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

�ج6۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا$�  ۔14  � C &F م 6,۔ �4م!��راه !B[ ����  UX2H


	م- $!  ��  
 ی(ڑ ��۔اس ]B! م)-,آ8(�,�! �د,'��Cں �� ج�اب �� 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
��م) ا]	ود(UX2H آزو.U   ۔15   Cدرم �،�آ �ه �D] اور �Hن�ج� ج�� 

  G<�4 4��	ر $! ��۔ 
��م -,آ40 ���� �/),� C��  6� ��“ �4 W� ��g�B$وه۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
��]B!وں م   

C �� ”۔��۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔��4
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���^ UX2H �� (�رے م ��م -,آ9اور8(�ب21اb��ل  ۔16   Dم,	 ��� 
�؟�$ڑھ/� �   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 
�رو��ضH:() �� UX2H��� ۔ وه ا�� ��م13! �)�۔  W,ج��� �� اور وه ج�
���B� (g �ده,ز ;-�ا4� در >; �/),� C��  �م��4ا� �(����6 ا4� ج��ب م 6, 

4� D]ه �� ج��� ��۔ $U، اس ��  ^�!و]2,اس راه $! ��2F �� ج� 
د'H ~Kg;!ه �4م��  W,۔ $)! ا)-,آ27( �,4� ]!وع �! د یH!م��3!دار

����� �� �4ا �g)  !ان�]�m > ����” ۔۔۔۔��راه م �اور اس �“ ��،� آ
B�����راه م ی�! �4/� �� �6 ���ر  � ��
	ا �� ��ج� �^ ج� ����(�ر  ��/� 

�8�,z �$ا �� UX2H ۔�C دے� C	ن,ا 6, �ز���ار DC ���� �/(6  یر��
ه ر�)/� ���� �6 (& ]63 و ��ن,ا 6,�)�۔  ��C ���ط!ف 4� () �ا4� 
	ا �

()��� C�� � ا	
�)� وه � [�� �Q'�� v! اس م��� �ر�/� ج�  �ر�ط!ف 4
 ��'Q� H!ا�^ �!��۔  ��,د ��Cا� �� �Kع,
	ا ا4� 

 
 :اطKق
 ��ن,ا 6, ��م ��$! [�ر �!�� ��ں، � �ز�	C �ا$� ��ج� م  ۔1  

  DCار�� ��ں  �ز�	C �ر�)/� ���� ا$�
روش �!  ��م ����؟ � ��C ���ط!ف 4� () ��6 م�)� 
	ا �

� vش م �اس م��&��� K� 6� ں�� ���4�) اس ��  ��� ��
“(�
	ا � ��م �Kع, �qاور مP K)�ں�( ��م” ر� ob�^  -39م

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔(�ت �!وں؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ���� (�رے م
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
را دن روز م!ه �� �4” راه $! 2F/� ��ں �ا$� ��م“ج�   ۔2  
�،���م��� ��� ��ں،  ��م&��!�  

(���ر���ں، (�g ں اور 
��	ان �� اH!اد �� �4�) (�ت  ��4
F�- � ��(�ت �!�� ��ں  ���� (�رے م �Kع, ��م ���!�� ��ں ، 
��  �ده,H&ں ��م�ں �� (�ج) (B- ز �, �8&ں�م �ز�	C ی!�م �,

(	'��  F�D �م��G �! �4/� ��ں؟ ��ن 4 ���4را دن م ��ج� م
وه  �م�)� روح � ”��راه م ی!�م“Z!ورت �� �6 ج�  ��

راه  ی!�م“روح 
�د  ���� ج�B �/,اج�زت د ���4� � �ت,�	ا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا�^ 4��)/� ��؟  ”��م
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 

 دوم ���
 

�روH ض��: 
K�� ،!$ vس ()م���$ �� (�ج� ر��  ���UX2H ج��/� �)� �6 ا4� 
�ج6 �� ر

�g) $ڑھ  ��آواز م ��� مs)�c او�g -,روا ��)� ج�Bں وه اس زم��� �
��ر�� �)�۔ �� �/),� C�� � (�ط!ف دوڑا اور اس �� اس ]�m  ��� �6 وه ر

 ��,JK$�س ا�53ه� �اس � UX2H ��4۔ ���� �ب $ڑھ/�),W  !� �' �4ال
$،�g�B “��� �UX2H اس ]�m ” ر�� �� ج� �^ $ڑھ ر�� ��؟ �^ 4��) ()

�4�) جڑ�� م �Kع,��  ���� /�ب�( -,�� م����$ v� ��Q'� ��B ��,م	د د 
�4�) ر�) م �� �m[ ۔ وه اس�(���اور 
�ا�1��	  )���(P ��)�۔ �ر���  

 
 :اطKق
�4�)  �UX2H �  ۔1   �� �m[ ع,اس�K �� ��)���!�� اور ا4�  

,JK)��53ه���م�� 4 ���  م	د  
 �Kع,ج� وه  �,مJ<�م��6 
�ا�� �� �<�ر �! ��!�� �

Kم�q �� !3m[�
�s2J ر�)/� � ی (��4 ������۔ م K�� 
�4�) اس � ��� “(���م” ر ))�P  !�,ع�K (�رے م ����(�ت  

 �� ��$�س د� !ے��!�� ��'Q� �U �	ر 
�ا�1��	 ���� ��ں؟م
!/B) �4 �4,a !3m[�
����۔ م ی  �K�,6 �/�4 �/)  ں؟��

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
” ��؟ �ج��� $ڑھ/� �� ا4� 4��� UX2H“() �/(� F�$)�،   ۔2  

���K �� آپ  ���!ز(!د4- �4ال  
(3� ��� K�� � G3��) ج� �� �g)� ��B��  �� ��6,$ڑھ ر 

 ،�� �(F�$ “� �� ��ڑھ ر$ ^� �ا4� 4��)/� () ��ج� 
�4�) ��K �آپ �� �3) ���”��؟� K� ،aدو4-  ���ر�,� K�� 

 ،�� �(F�$ �4 ^2b �'“ط�� �� �ڑھ/$ ^�ا4�  ��ج� 
$�ک روح دو4!وں  !ا�اے 
	او�	 م�)� �” ��؟ �4��)/� ()


�ا�1��	، ج�] �Q'�� ��l $�س �ب�اور د4/ !�د' 62،��� 
� !� G6 �^ دو��ں م���(ڑھ/�  ����)�� م�&م �� 4 !ے��! 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔��ج��
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 

�روH ض��:  �� !($����م -,آ35  �/),� C��  �� م &� �� UX2H 6� ��
��  �1ع,ج�وه ]�m $ڑھ ر�� �)� اور ا4�  ��>�ا'6 4� ]!وع � �ا4

��(�رے م !3m[�
ج�Bں وه ]�m  ��4� ]!وع � ���� و�۔ اس ید ی
 �� UX2H۔�(�,6 B� �[�� DC !��� ��  !� 	�2) W�
�ج6 �� اس درج6  6�

g�B$ ں وه�Bو� ��دے ج �� �m[ اس �� UX2H 6�2) �(� �/��F�� ����3ل � 
��]�  ��;6c $! م&�� � ��� �4�) ا�K 4ع, �ج�Bں وه �)� اور ا4

 ۔ �]!وع �
 

 :اطKق

	ا �� G�H �  ۔1  �	6 � ��
��ڑ�� �� ۔ اس �� G�H ان  �,�ار,د �

	Zی Zج� م� �� ��   �د'�ں �� آزاد �!
��!(�ت اور �2J;�ت م ���� � ���� �K($�� G�H �� ۔ اس

���8!ت، �ڑوا�e، ]��ک اور �<�دم �� ��ڑ�� ��۔ م  a�
4� دو4!وں �� �4�) روا(n �)/� ��ں �6 
	ا ��  ;�ں,ط!

�� �� ج�Bں وه ا ��G�'�) G�H و���� ���� !$ v؟�س م��� 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔
��م  ۔2   K�� 84! م �اس � �Q' �� �m[����  �وه ج�Bں () 

  اس �� ��3ل �!�� ����  �� K�,و
 l �4/� ��ں؟  K��م39- �

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

�ر��ضH:��B��  ^� !$ م�//
$ڑھ/�  ���� دو4!ے ><6 م -,آ�39� ا
��6�� [�
�� �� ا ا$� �
�ج6 !�� C &F راه�� �ا4 UX2H راه �اس �“۔ ”
�چ � �/�4� ��m[ ��,6 4 6 ” ۔��راه C &F �ا$�“م& �)�۔ اب 
�ج6  ��م

l $�س �اس � �� U� 	او�	
ج� ” راه �ا$�“�� وا$U،  ��/)�$,ج� وه ا �,
�)�۔ اس دن 
	ا �� روح ا4� ا�4 ر��� C	م �ز��� l,� 6ج�
۔ اب وه >613 

��8 �ا4 ��� (),z () �Q'����/� �� ۔���� ,6 ()� �/),� C�� [�
 ��� وه 
�� ��ا ا$�!�� C &F ۔�����راه� [�
��!(6 �! ر�� �� وه  �]�m ج�  ��

B� (g��� ا4�اور ��4  �)�,�! �4/� م��4ا�� اس �� �6 ج� اس �� د 
��ر: ۔ ��ٹ)-,آ20(�ب4اb��ل(�!ے  �ن�(,� ���� ��/)� K6 م� �9-�� 
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۔ (B- 4� '�گ �(B- ج2	 ]!وع ��W 2��K�� QC,اور ا �$QC ��B ��/)�$,ا
� �/(��4�� � �m[ ا� ��6 اس�C� ��  U$و'- ج� وا	)C��  �(���ا  �ں,
ز(!د4- ��م  �]W () �� �m,ا ��� آ[�ز ��ا۔ 
	ا �6��K�� K و��ں �2

 ��'Q� اJ/4��ل �! �4/� ��۔  ���!
 

��؟  ���K 6,�� رو �
�] !ا��� و�- ��۔ م �)��,د 6,رو 6,  :اطKق
دل ��  !ے�4� DCار ر�� ��ں؟ اے 
	او�	، م �
�] �م,ا$�� ا ��م ���

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔!4� ()! دے /�ں��� C 	�اور ��� ی]�!DCار
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 
�م ���� 

 
 لؤوه �� ج� W �4,4� ا ��م��'���� �درج ]	ه ڈرام�� ��(��G3 م: "�Dرف

�4�) ��ا۔ $2B� �^ اس �� (�رے م W,ا ���م �� �m[�� -,آ7اb��ل  
���� -,آ58۔ ��$ڑھ/� � ��م ��/)�  �� U�8/4 �� ں�B6 وه '�گ ج�� ��

����ج�ان �� �	م�ں م W,ا��Bں �� ا$�� �Xڑے ا ���KN�4ر �  !� l
اور  ید �م�ت �� �Cا� �۔۔۔۔۔۔�)�۔ اس �� U�8/4 � ر�)� جU �� ��م۔۔۔۔۔۔۔

اس �� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔$! ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�)�۔ $)!  لؤ�� �B�� �4 6/ -,آ1(�ب8اb��ل 
���� (�رے م �رt ��4ا,ا ی�^ اس (ڑ ��م -,آ3اور1(�ب8اb��ل  4��/(� 

��� !,$t و��عج�  �,�! �ن��� ( �رt ��4ا,۔ اس ا�$! ��زل ��� ���Kج� �2 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔����

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

���� (�رے م لؤ�4 ��(�ب �W ��9اb��ل B� (g��� �/),� C�� ۔ 
 

�-"&F: ل��b1(�ب 9ا���W $ڑھ -,آ19 ><6 �2B$ �����N/8C  �۔ اس �
Dم �� �,�	ل  ��b3(�ب 22>�ا'6 ج�ت ا��اور  -,آ16

 ۔��درج � ��م �ت,آ18��9(�ب26اb��ل
 

�G�: 

	او�	 �� ر�4'�ں �� 
&ف b�G �! ر�� �)�۔  لؤ�4  ۔1 ً��اراد

������اس �� (�رے م  ��� �/),�   
C�� ��)1؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)-,آ 
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؟ )-,آGd�<��)2 � ��اس �� 4!دار ���a 4� �  ۔2

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور ، 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔�U م;<	 ��'Q�؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

�� � لؤج� �4  ۔3   �g�B$ s1۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟)-,آ3(��ا ��دم 
�^  ��a' �,ج��/� �6 اس �� C)�ڑے �� ا4� C!ا د ���B 6,�^   ۔4  

  �6 وه  ��ج��/� � 6,
 ۔۔۔۔۔۔“ �6 �۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�4 6,۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور 

 ”۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟)-,آ5(�)�  ��رد b�G ��� لؤ�4  ۔5  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�)�؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ��اور ج�اب �    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟ )-,آC�� )6 �,�!�� �� >�^ د ��اس �  ۔6  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
�)� ���� � �ں��� �4�) لؤ84�4! �� ��!اه   ۔7   G�b ؟ )-,آ7(رد
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 ��>�'- � �$! 4� ا.) �! �)ڑا ��ا �� اس � �aزم لؤج� �4  ۔8  

(� ۔۔۔۔۔۔۔؟ ۔)-,آ8( �
اور ا4� ” اس �� ���) $�ڑا“��  �ں�اس �� �4�)  ۔9  

QC �'۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔� 
����  ۔10   � �2Cا�a (�رے م �دن ��� ��� �/),� C�� ��)9؟ )-,آ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔ ��4� م/�Jرف ���� � �ه,ر�4ل ، >�W  a,�^ ا ��م -,آ10  ۔11  


	او�	 اس �� $�س ا,W   
؟ )-,آ11(�)� ��C ���ه �� ��Bں () �,۔ >�a �,آ ��م �,رو
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

    &) �Q'�� U� اس,� C�� � ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)�؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�!�� �)�؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ��اس �� �    
�)� ا4� اس 4� م62QK  �ه,ج� 
	او�	 �� >�a   ۔12   �B� �4

�(� ۔۔۔۔۔۔۔) �ت,آ14اور13(
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
��  لؤ�6 وه ج���۔ 
	او�	 اس $! �4 ��
	او�	 �� اd!ار �  ۔13  

  ظ��! �!��  ��>�ا'� 4� �
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟)�ت,آ16اور15(��
�)�۔ اس  لؤج�Bں �4 ��اور و��ں C �� ی�� H!م��3!دار �ه,>�a   ۔14  

  �� اس $! ا$�� ���) ر�)� 
 ۔)-,آ17(

؟  ����U� 6 �� ا4� () �,(/� ���� � �ه,>�a   ا'=۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�؟�C ���() �ں�ا4� �  ب۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔١      
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔٢      
18(���� ��  ��آC� �  ۔15  �� ؟)�ت,آ19
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ا'=۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ب۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ج۔    

 
�رو��ضH: 

�3	 �� لؤج� آپ �4  ۔1  ,2� �� ��B� اس� � ��وه  �،�$! [�ر �!
  ج�  ��� �lت�
 ی��ن 4� �Hر

��آپ �� ذ�a م � �� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ �؟�آ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
�<�ر �!�� () 6,  ۔2  � �B�,- K� ا	
 6� �� G�1ا �م,�K 

� �m[� C	م �ز��� ��� 	3��� ��  �ں�2, l  
��۔ وه  �� �K,ا ����B �� لؤ
&ف ��۔ �4 	,ج� اس �� ]	

� ��!� G/�� ��د �ں�دھ,،�/ /
�) ان '��Cں �� 4 �ر�$�رے ا�
��  ���Kاور �2 /�،��!�� �� ��2/� ج� 
	او�	 �� ��م ' 	��� �

��3ه �!�� ��'Q� Db!$م �)�۔اس $!آ4��ن 4� ا,W  ط��/�ر
$!ا�	ھ� $ڑا ��ا $��� ��  �aاور وه 
�د �� زم �F�� �رو]�
��  لؤاے �“�4�B��  ،/ �ں,آواز �4/� �� ج� ا4�  W,اور ا

$! ظ��! ��ا اور ا4�  لؤ��K 4ع,” 4/��� ��؟ �ں�م�)� �
��  ���B�� 2��K �6 ج� وه 
	ا �� '��Cں ، اس � �� ���/4 ��

وه د ر اGd ا4� 4/��� ��۔ اور 
	او�	 �� مz9 اس 4� 
� 6� �(F�$۔�ں� 

�6 ا.)� اور دمs1 �� ج���۔ اب  ��۔۔۔ ا4� ��C �B,آC� >�^ آ  ۔3  
  �� ذم6 دار  �ز�	C �� لؤ�4
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�) ]B! م��ت �� J �� 4-,��ن �)�؟ ]!��� � ���� G
 �دا
۔وه �g) �,4� آ ���>2 �62(����، وه 
	ا�� G�H �� و4

B����)�۔ وه م��G ط�ر $! ان '��Cں $! م�9<!  �),د  �/�4
4� �)ڑے �)�۔$U، وه اس �� ���) $�ڑ  ��)� ج� و��ں 
�م�]

�! '� QC�۔ وه م��G ط�ر $! 
c!ے 4� دو�Fر اور 
�) $�ڑ �! '�  دو4!وں �� ر>^ و �!م $! �)� ج� اس�� ��


�د �� اس �	ر  ��� �3) ��م ���: ج���۔ �^ م م م م ۔ �4ال

�د �� �3) ��م ����؟� �,�Flر $�� �$ v)����؟  �,اس �	ر 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
��دمs1 مو��ں  ��دور م �ا4  ۔4    a�<,ا ���م �ه,W  �(� �m[

  ��  �Kع,ر�4ل �)�،  W,ج� ا
]63 �! �4/� �� �6 وه ا$�� ��م   ,6	�m[, ]� �۔���!و��ر�$
��م<!وف �)� ج� �� ��م �/),� C��  �� اس 	او�	
 6� ��

F)�.� �4 '�8 $ڑھ/�  6,(�ر $)! �^  W,۔ ا�,آ ��م �,رو W,$�س ا
��،� ����� $�س () لؤ� �4ط!ف 4 �
	ا � �ه,>�a ”!ؤج�“ 
C�� s)�cم �� !o� 6c;� �� 6,۔ اس  �ر �!��/H!C �� د�

'�N �4/� �6 وه  ��ا'Dام ��m[,6 B اس $!  ��)�۔��� �� ��Kج

	ا � ;/�ً �>; 6�,6  �,�!ر�� �)� �6 آ �,�K�Q'� ا �)��,د 6,� 

 ،(��)� ج� ا4� �6B ر�� �)�۔ اور 
	ا ا4� اس '� �8� �4
�� �� �6  �ه,��۔ $)! وه >�a  /�,ا4� Z���- د” !ؤج�“�/) ��

م�<�(6 �)� ج� اس �� ��م ��  ���� 'Q� اس �� � لؤ�4
�6 ان �� (�د]���ں  �ٰ ��م�ں �� $�س، >/ !�اور [ �ں,�Bد,

�F�� ا	
 �Q'�� �ج�� �$�س، ' �ه��	۔وه  �(� �() 6,آ'6 
�)� �6 اس �� ��م � �/��F ��!� !�ط! �4 �ظ��
�U �	ر  لؤ

2���8�� �B4  a�< ۔�C,ه� C�� �4 �� 6  �,�� (/� لؤاور اس�
���6 وه دو(�ره  ��C ���ط!ف 4� () �ا4� 
	او�	 � ��

 اور روح ا';	س 4� مJ��ر ��۔ �)�,د
 

 :اطKق
ا4� �m[ ج��/� ��ں، ج�  ��K �,آپ 
�د ��ں،  	,]�  ۔1  
  ط�ر $! ا�	ھ� �� اور جU �� ان  �رو>��
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 /���� ��م ' �Kع,ج�  �� Dbم �! ر�)� �� ��,'��Cں �� D4اءد
����� آپ 4�  �Kع,آ�� �C ج� آپ  ��� �K,ا ��۔آپ �� ذ�a م
,6 �4 �/B���4/���  �ں�۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔، �� م�)� �“�6 ،  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔”��؟
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

	ا �K� آپ �  ۔2  � C	م �ز����4/� �� اور اJ/4��ل �!  ��() 

  آ��)�ں  ��4/� �� �6 آپ �� رو>��

	ا � �4� F�D,��� ��(G (�� �4�؟  �)��,د 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
روح ا';	س 4�  لؤ�� �C�� �4 6 ���ه �� اس 'Q� a�<,� ()   ۔3  

  مJ��ر �� ج���۔ روح 
	ا �� �&م 
�9! ��62� و4 ،�� ��و��ں ط!ح �� اور (�'� QC� د ی!,آ


�د 4� مJ��ر �! د ��۔روح آ�� �� اور ����62&م �� و4,�/ 
H���6 وه آپ �� $�س اس �� �&م  ��م���s N��۔ 
	او�	 �� 
��آ�� ���6 آپ وه ]a) �m �4 �62اور '��Cں �� و4  Uج

�)G ج��� اور وه روح ا';	س 4� ()!  !ت�(< �رو>�� ��
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔$�ر ��۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
 

 ��Nرم ���
 

4�د�� ���Vا/
 �ں��!�/)2آپ �� ��اس 4� �G3 �6 �^ آC� (ڑھ  :"< 
ج���  �,$ڑھ�� �� >�62d د -,آ�29� دو4!ے ><6 4�  -,آ21(�ب11

 ��۔
�W  -,آ23��22 �ت,آ  ۔1   ><6 �2B$ �� :لؤ�4($�'�س ( �K�

 �B/� �� �6 وه؟
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ا'=۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ب۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ج۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ د۔    
��$�'�س ��: ��25W� دو4!ے ><6 �� 23 �ت,آ  ۔2   ���  ���/)

   �� �G�� �6 اس �� ا��

�ط! �B4؟ 
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ا'=۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ب۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ج۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ د۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ر۔    
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ س۔    
�^ $�'�س اور ان : ��29W� دو4!ے ><6 �� 25 �ت,آ  ۔3  


c!ات اور م�1&ت ��   
��(�رے م ��� 4��/(� ��� B4 �� ؟�ج� اس� 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

اس  لؤ�6 �4 �,(/� ��م -,آ16(�ب��9 اb��ل  �ه,
	او�	 �� >�a :دا?$ �د&
��2 ��� ��م � -B) !ط�
�8����(�ب م�11ں��!�/) 2ا.)��� �C۔   ����ان  

2�� 	�F�8ں� �/) ��,� C�� �4 ۔�C ���(.ج� وه ا �ل،$�'�سؤ�  �م 4�� ��
�
	ا �م�B1ر ��ا،  �Q'�� اس �B4 (g� ج� �م�6  ���^، اس � �ط!ف 4

B����6 اس �� (	ن  �ٰ >/ �اور (�ت � �� =����' ں،ؤم�ڑا (6�2 ان D4ا 
) -,آ7(�ب12 �ں��!�/)2(�,ڈال د ������N' �P جU �� ا4� tbاب م ��م
���	رت اس م �
	ا � �����6 (� G�b م!C !4� ں,۔�B !9�,! !�,�
	ا   6�

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔��B؟  ��� ��م -,آ�9� ا4� 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

�� دو4!ے ><6 4�  -,آ9(رد b�G ��  ��$�'�س �� �  ۔1  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔؟ ۔۔۔) -,آ10

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
ر�)�� م-  ��م ی!,3�l! �� �د, �� $2B� ><6 �� ا$�� -,آ9  ۔2  

'�()��   W,�� ا -,۔ اس آ
Sا�,U� رڈ م����ر�� �6 $�'�س  �د,�6 آپ ��  ��'�) �! ر�) 

�ش ��  ��اور مl�< G�1ت م �ں,��Dور �م���	، آپ () ��

� �/�4�،� ��6��� � �� �و�- � �،اس�ج� �^ ��Dور ��
� ����م��3ط ��! 

 
ط!ح م�K9س �!�� ��ں،  �$�'�س � ��(zJ او��ت م اے 
	او�	:د	�

�مtا>�- ��'Q� م�)� م�Jف  ی!�
�ا�1��	۔ م 	,
&ف 'ڑ�� �� ]	 !ے�
��ڑ اور م�)� ا$� ی!��!۔م �� 	Z� !() -39ں م یم�B��)��'�۔ م�)�  
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�u(- �	م ر�) ج�  ��م ��ن,اس ا !ے�4� �)�م '�۔ م�)� م �م��3ط
��۔ اے  ��� 	ا�$ ��ح �� م�) م$�ک رو !ے�� '�ا�	ر (�K� وا !ے�م

��دے �6 م �sم�)� ���K Hع,
	او�	  Z!آزاد م� [�
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