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	ص ��� �� ��� ��� �� �دو�� �ے ا���	ر �ے 

��ار �	��� �ے ��� 	���'ً" ہے۔ �ہ"!	 ! ��ہ د :�(� ��) 

۔ہے ,ہ	در +�ح ��  

�'	ل د��ے �	  ”��ہ" ! ��ہ .�- ��1��ے ,�	�	 �4	 ہے 23 �ے 
��� دو ���وں �ے در��	ن � 	,ہ� 6	ہ� ���ے �ے ہ�ں 23 
�ے �ہ�ے وا.ے �	 �<=� >�ر� +�ح وا;: ہ� 3	9ے۔ �ہ 

�� 3	!� ہے ���1 ! ��ہ دو � 	,ہ� ��� .�- �ے ذر�1ے 6	ہ� 
� 	,ہ� �	 �	م ہے۔! ��ہ �ے �	ر ار�	ن  �Aہ	, B�,	����وں �ے 
 ہ�ں

�	��� �ے ��� دو��� ��� �� ��� 23 • 	� ٹCہ�ا

 �ہ�ے ہ�ں۔ ”���ہ" 3	9ے ا�ے

 �ہ�ے ہ�ں۔ ”���ہ �ہ" 23 �ے ! ��ہ د� 3	9ے ا�ے •

• B3 E�� � � �� ��� ا�F �ے و3ہ �� ��	

و�ہ " دو��� ��� �ے ! ��ہ د� 3	9ے ا�ے
 �ہ�ے ہ�ں۔ ”��ہ

� 	,ہ� • G9	� ا��A1	ل �	 �Iوف B3 .�ے �ے ���ے 

 �ہ�ے ہ�ں۔ ”�ف 
��	ہ" ��	 3	!	 ہے ا�ہ�ں

���ر3ہ .�ے �ے ! ��ہ • J� 3	!ے ��ے ا��A1	ل ا.�	ظ ذ

�	��� ��3	،" ہ�ں۔ ، ،J'� اس و��Nہ۔ ,�ا,� ��، �	، 

��ں �)�)ے ���د�PCQے۔ (�1 � ہ�ر �	   

ےہ�� �� �
� � ے	�ز�� ان �  

ہے ا� ��ب �� �� هڑ���   



��ں ���Sب �ے .��ں �� 4"ب ��  �1) T	, ر3ہ���
>�CQڑ� �ے ! ��ہ د� �P4 ہے۔ ان دو��ں ��ں �3 
� ��E ہے وہ ہے .��ں �� �	ز��، 
�,=�ر!�  ��
��ا�3۔ اس (�1 ��ں ���Sب �ے .W ہ�9ے  B�Xاور ر�

� �ہ“ اور 4"ب �� >�CQڑ� "� �ہ ,ہ“ ہ��9 اور "

�	ز�� "و3ہ ! ��ہ“ ہ��9 اور �Iف "��“ �Iف ! ��ہ 

 ہ�ا۔

�ہ ;�ور� �ہ�ں �ہ ! ��ہ ��ں ہ� X3ہ و3ہ ! ��ہ  BQ�.
اور �Iف ! ��ہ ;�ور ہ�ں۔ ��P ,	ر ان دو��ں ار�	ن 
�ے ,�C, ��Y ! ��ہ د� 3	!� ہے۔ ��3ے ��� ,ہ	در �� 

 	�(�� �ے ! ��ہ د�ں !� �ہ	 3	9ے 4	 �ہ "وہ (�� ہے“ 

 ”"وہ (�� �� +�ح ہے

ان A3)�ں ��ں >ہ)ے A3)ے ��ں �Iف ! ��ہ ���Zر �ہ�ں ہے 
.�BQ دو��ے A3)ے��ں "(�� �� +�ح“ ��ں "+�ح“ �Iف 
! ��ہ ہے اور �ہ ,	ت �	د ر��Cے وا.� ہے �ہ ! ��ہ �ے .�ے 
�<=� �	 ہ��	 ;�ور� ہے اور �ہ ,�C ;�ور� ہے �ہ وہ  ���
�� 23 �� ,�	 >� ! ��ہ د� 3	9ے � �ہ �� ,	���� �=

 ����ہ ;�ور� �ہ�ں ہے �ہ ا BQ�. دہ ا�)� ہ�۔	�� �ہ ,ہ �ے ز
��ں ہ�۔ ا.��ہ ا�4 ! ��ہ د��ے وا.ے �ے 
�	ل �ے  �>�>I ��!�,
� 	,ہ� �ے  ����_	,^ ,�!�� ہے !� ���I �9ج �ہ�ں .�BQ ا
�ہ �ہ "را(�  "ً'����3د ہ��� �	ہ�ے۔  J�.د �� G��.�ے ��� 
(�� ہے“ !� اس ��ں (�� ,�!� ہے۔ اس �ے �"وہ ا�)�ٰ �� 



,�C اد��ٰ �ے ! ��ہ د� 3	���Q ہے ��3	 �ہ 
�ا �ے ��ر �� 
�ab	ب �ے ! ��ہ د�ں۔ I	Q�Tہ 
�ا اور اس �	 ��ر W� �3 �ے 
ا�)� و ارca ہے اور 
�ا �ے ��ر �ے �<	,)ے ��ں �ab	ب اد��ٰ 
 ! ��ہ ہے I	Q�Tہ 
�ا �� ذات ! ��ہ �ے ,	T!� ہے۔

•  G��>! ں��! ��ہ �� ����� �ے ا���	ر �ے دو I=�ں 
��	 3	 ��Q	 ہے۔ ! ��ہ ��I اور ! ��ہ �<)�۔ اس 
�ے �"وہ ! ��ہ �� �<�ار �ے ا���	ر �ے ���د اور 

��ں !<���� G	 3	 ��Q	 ہے۔ W��� 

 �	�	� �ے ا����ر �ے 
��	ہ �� ا���م

1�� ۔ 
��	ہ 

 Eادرا 	ہ ہے 23 ��� ! ���! ��ہ ��I �ے ��اد ا
�Iاس 
�Aہ ���1 د��CQے، ���ے، ����CXے، ��CQے 
اور ���Cے �ے ذر�1ے ہ�۔ �'ً" ���ے وا.� ! ��ہ �� 
�"dIہ ہ�۔ �1) 	� W.	N ہ��'	ل  


� ���� د����ں � �
� ��ں ����ں 
�
 �هل �

�$%$�ں �� �# �#ے 	�لے "!ل  �اں ہو 
 �&�ں



,)�)�ں �ے �ہeہ	�ے �� (	�� �Nل 
�ا�� �ے ! ��ہ دے رہ	 
�'	ل �"dIہ ہ�۔ F� ہے۔ د��CQے وا.� ! ��ہ �� ا

��ں �#چه��ں تهں ,�ر *#ف اس '��ب 
 �ے

2ے �#ن 	1$�� ہے �#د 0/�� ب �ے' 

�ہ ! ��ہ د��CQے �ے !1)^ ر���C ہے ��C��, ��1	ں اور �ab	ب 
 د��CQے �� ����ں ہ�ں۔

2�� ۔ 
��	ہ ��

�<)� ! ��ہ وہ ہے 23 �	 ادراE 6	ہ�� �Iاس �ے 
"ً'����� ہ�۔  �< J�f! 9ے و�3ان اور	g,: 

345ے سے نہ ہو�6 ہوس 345ے نے '� 
�� 
 '� �2 :9ر ا/�#د�8 دل پہ '� ہے

ا��aد�4 اور �3 �	 3)�	 دو��ں �<)� ہ�ں۔ �J>� ��1 �ے دل 
�BQA ہے۔ Eادرا 	د�4 اور �3 �ے 3)�ے ���aا �� 



 �� ار �ے ا����ر �ے 
��	ہ �� ا���م

 ۔ ���د 
��	ہ1

 ���	����د ! ��ہ وہ ہے 23 ��ں ا�F ��� �� دو��� ��� �ے 

�,=�رت �ہ�ے �ے �A	Jh ٹCہ�ا�	  �� J4 "ً'�ٹCہ�ا�	 3	9ے۔ 
"ً'��	 �ہ�ے �� !	,�	�� �� �ab	ب �ے 6	ہ� ���	۔ : 

 '$�ے  �ر5
9 �ے سے ہوتے ہں
 	>;ے 	�ہ�9 �ے سے ہوتے ہں 

 ۔ ���" 
��	ہ2

اس �ے ��اد وہ ! ��ہ ہے 23 ��ں ��� ا(1	ر �� !���W �ے 
 JQ) ���Ag��JQ) ���Ag ,��� ہے، ا�ے ��� دو���  �3
"ً'����W ! ��ہ �ہ"!	 ہے۔  	�� :�ے ! ��ہ د

 	@2 �� 9�0 و اشهد ہے <�ز اہل =
�ت
ہ :�C ہو �6 اے "�/$� :AB �Cهو �' 

اس (�1 ��ں �	�2 �� ر�a	ر �� �A	ز �� �I ���Ag	.� �ے 
! ��ہ د� �P4 ہے۔ 23 +�ح �A	ز ��ں ��	م، ر��ع اور ��gد 
�ے .Pے او>� اٹ�C	 اور ��e�� �Cے �QC3	 ہ�!	 ہے ا�� +�ح 



�	���ں �ے ز�� و ,�C, G ز���4 �� �"�� �CgAے 3	!ے 
 ہ�ں۔
اس �ے �*وہ 
��	ہ �� دو اور ��)	ں ہ	ں #%$� ��#" 

 و �%	 ۔

 ۔ 
��	ہ ��#"1

��ں 3b	9ے اور � �ہ �	 !1)^ � �ہ ,ہ  jgA� ��(3 �3 ! ��ہ
"ً'��W �ہ"!� ہے۔ �� :�ے ,ہ� وا;: ہ� وہ ! ��ہ 

 5%�ب �� ���6ں#
� D:و 
 ا��� ہں '
2ے  �اب �� ���6ں

 	CgA� ��A� اور �.�A1� �1) 	� W�����ں ! ��ہ  �N", G(�
 3	!	 ہے۔

 ۔ 
��	ہ �%	 2

 �� �Qaرو�N ں��23 ! ��ہ ��ں و3ہ ! ��ہ �� ��CgAے 
�W �ہ�ے ہ�ں اور ا�4 �N ہ�� ! 	�;�ورت ہ� ا�ے ! ��ہ ,��1 
! ��ہ ��ں و3ہ ! ��ہ ��P !�ا��W �ے �J �� ,�ے !� وہ ! ��ہ 
 �C, ے� �N", اور �a	_. دہ	��ہ �ف دور �� ہ�Q(, �4ہ ز
"ً'� :>� ہ��4۔ 



F6%�ہہ رگ �3 سے انہں دوں �6 ہے 
 ز�%�

 #G: �5ه �ے اے ر�	ے 0#
ڈورے ہں 6
 �#خ

�ہ	ں �CQ�bں �ے ڈوروں �� رگ J4 �ے ! ��ہ د� �P4 ہے اور 
ان ڈوروں �� و3ہ 
�,=�ر!�، ,	ر��Q اور ��
� ہے۔ اس 
 (�1 �ے ���Sب �ے � ے ��ں ہ��ے �	 >�ہ �)�	 ہے۔


��	ہ ��-, 

 �� ��� F��� 23 �� و3ہ �ے ا�=
ا�4 ! ��ہ ��ں وہ 
 ���دو��� ��� �ے ! ��ہ د� �P4 ہ�، اس �	 ذ�� �)�	 ہے !� ا
! ��ہ �� ��=J �ہ�ے ہ�ں ور�ہ �JAg ہے۔��3ے �ہ�ں �ہ 
��ں �ab	ب �� �	��� ہے“ !� �ہ ! ��ہ ��=J ہ��9  B�I ہ�ہ	)"

 	�4 	����1 اس A3)ے ��ں ��ہ�م وا;: ہے اور و3ہ ! ��ہ ,�	 د
ہے۔ .�BQ ا�4 ��ں �ہ�ں �ہ "(	ہ�ہ �ab	ب �� +�ح ہے“ !� �ہ	ں 
.�- "B�I“ �3 و3ہ ! ��ہ ہے، اس �	 ذ�� �ہ�ں �)�	 اس .�ے �ہ 
 ! ��ہ �JAg ہ��9۔

 


