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 ۽ڌنس نج وه ڻاب ڻيلاع ڻاورس نهنا يج ناسا ("ينارگ” دمحم مالغ انالوم
 وڳر ہن بحاص يمار گا. .يئڪ يڻاورس يج يلفات ين ىبداأ ۾ تقاو نيئك ليآ يت َءيلوٻ ي ڌنس

 وه ڪلب ويڙوتپ ڻاپ ال ڻقح يج ڌنس ۾ ويکل يت نا يج ڌنس ناس َءيڪابيب
 و| ڙوک اج يلمع يئالس ۾ يهلڪ وهلڪ ناس ني راٿاس ناوج ون يڙوت رم مه يجنهنپ
 اج ڻاهر حور « يجه مراف ٽٿيلپ وج تن انب ىبدا يڌنس وھآ ِءوپ «ويهر ڏگ 79. ڻپ

 فالخ ٿٽ وي نو «نجه نهنيڏ - ۔ ٺ٫طل «يجه 9 يراو َ يٽئاسوس ي ڌنس « نجه نشح

 اسلج ىبوق ۽ يبدا ای ءيجه يڊ ۔وشوه ؛«يجه ِاث يج نمروس يڌنس «يجه ڪيرحت
 ناس اڪ هھڏ ۾ ڍاڏ يک يئڀس ۽ ويهر رپ يتس د يراو رڙهي نيئادس وه ني سولح ۽

 . ويهر ودنيهاستا يت ڻئاڪٽا يڏاهس

 َءيلوٻ يڌنس ۽ ويو وتاپ ٿڳ وروڳ وج ٽنوي نو ۾ َءيچڳ ىج ڌنس نهڏج

 َءيهنا نرعاش * نبيدا «نملاع يڌنس نھڏت ۽ ويو ويڪ رد يا يجرد نيجنپ يک

 نيئآ  .ايٿ هك. يڻآ ِءال ڻقح يجنهنپ ِ ويڪ جاجتحا تڅس فالاخ ملظ ڪ يڻپ رٽڪ

 ىت ب دا يڌنس ۽ َءيلوٻ يڌنس «ڌنس نهنج « وتر و متج ََ ّّ َءيڙڪه

 يڏڇ رٿا سر ارود



 ( ب )

 اڪ دناهوپ و اها ِءال چس قح ۽« يئه من مس ير يڏيا ڪس اها نڻاس ڌنس

 ۽ وه وڻهھال وگناس وج ر“= مڌ 7ً َيهڻا ءيُّْه مد مد يک اس يج ڪا

 نوي كي خ يدنله اڪ ۽ وسي لات َءي روس

 ائه مازلا ِائه ليج ؛نويه نوي راتنرگ

 6 اج ڻئيج گج ادسنآ ۽(مازلا يت ناسا

 .نويھ نوتاوتف ۽ ائه ناتهب اح ينمشد والاسا ڇ َءيئنمشد ڪلس ها

 يجنهنپ بحاص يمار ٣ . ۱ ڻايشآ دغاش وڏ نيا[. دلا نا تب ڻاپ اي
 ودنڪ يکئاو ٿپ يج نناتهب ۽ نمازلا نيڪول ٿه نهنا ۾ نري رحت يڙوت نري رقت

 خجياج ۽ لصفن لي وط #يھ وج بحاص يمارگ توبث يڏو ۾ يڏو وج نا ۽ ويهر
 "ڻارهي” يهامٽ نڊډ رهپ وڪيح « ىهآ تان اھيحر ۽ ردق يئف اح َءيرعاش يي

 تقو ى 2 ٣ مست ڪش ال ۾ ھآ ۾ نھ يج ناهوا , تروص ىباتڪ اه ڪ جي 3
 ين

 ا-
 “يها اب ہ مد َميظع ڪه يع 9

 مل يهآ ويكل ۾ رخآ يج يلاتم بحاص يمارگ

 لترو وزئاج ى ي ايصقفنت وج بدا دكيا٬ألح يڏڌنس روپ نج «اصح يقاب اج يلاتم نه”

 يىج َءيرعاش يسراف ۽رود ديدح يج َءيرعاش يب رع ڏگ ناس نا ۽ يهآ

 يراو ِءوپ ناک شوج ۽ لابقا نام نرعاش يج بدا ديدج ودرا ۾ وود ديدج
 .ادنيو ايڪ شپ رپ تبحص #ة ُءيٻ َ ي“ ۽ي ھآ ليڪ ڻاڇ ڍنچ يج رود

 اها رپ ِويهر ودنيئاڌٻ ہب ورب ور يک نيٻ ۽ يک نوم بحاص يمارگ مهلاڳ اها
 يج ناسا ڻراڪ ,.يکم وج نا ديا ۽ - 5 مل بميصن ۾ نل سيد ٿبحص

 .يهآ ي : يردق ين # يسح يب يتياور يجنهنپ
 .نوهگس يئاپڇ يرڪ فمھ ِمب اصح ليهر يها مت نيسادنڪ ششوڪ نيسا

 ىيفيسح قا فما فيٻس

 ي رپ رڪيس (٣44-4-ء
 8 + روبي دآأ يڏنس هلن ۽ وروش ماڄ



 ُي رڙ ونحس : يكاتيچس ًگ يڪاييڊ

 وي اس وُڱس وس يک

 نات يعلاطم يرهگ خ رڪن ٤ يىقسلف 1 مع يج َءيبارگ لم مالغ اٽال باتح

 1 1 3 99 َ. ۽" مس ٌ َ 9 ط.پ

 «لمغاث ۽« ملاع ھا يئاپ ليلعا طقف من وه .«.و دنهگس من يرڪ راڪنا يدنس (٬ناچس مبوڪ
 ها

 « هه ڪلام وج يعلاطم عيو ڪڇ داتن وڏو ڪهھ وٿ رپ ۽ وه ررٿي ۽ رڪشفس « يفملف
. 1 

 2 ٬َ يراب يج لمشف و ميلع ۽ ح رادرڪ « نىالاخا ۽ ٿم ہحٌڅ اٿ ۽ ثتاذڏ يج بحاص يه

 9 ٣
 ْ ًناح : ان ال بي ادا ليھڙپ ره وح رود هدوجحوم رپ ائه فقټاو ربصعمھ 79 وا

َ 

 ا
 هه ٣- 6اَ وجڻس ۽ ٿ٫سو د صاقعم ڪپ وهھ . وڏ . 6

> 

 اي ٻپ :. چي نه ين ظ يي
 ني > « يک . دابآر دابح ني راف جچيلاڪ گننيرٽ تاقالا.ب نيرهپ سڻاس يجنهنم

- 

 ۾ ساه ويٿ يت ر+ڊ ۾ تميّمہح يس 5 نہْتن 2آ مع ڪه و دنب:أهڙپ يسمراف وٿ

 ه ائه اي ورڪ وڃوا ٽاڳ وج چيااتص روڪ دم ۽ داتدا نڻال ىئارٿيڪ ايٻ

 «نويه نو کا لن ن ويرهچڪ لسلنپنم ,. لٽ وه يج حأرڪ لات بحاص يمار يگ ِ ت وڊ ناک ن[آ

 . سير دّنو سرد ۽ نام نتيبعن ۽ نريرةت سا دنس نرعاش ۽ نييدا . نرتيڪ يتج

 لاس نتبحص ام سالڪ نڻهلا نراو لر ه يىچار رڪ  مڊ نوم . ونر ,و يس و دئاف

 َ يترو ماٿ ار يج ڻڍيگ ُ نا دي يا

 . نسھآ ايکل باتڪ ۽ لشيروٽپ ڊيا «نومضم ۽ الاقب يئارترڪ بحاص يمارگ

 اراو دعڌ٫ < رايعس ٰيلعا «لئيروني ڊيا ليک س دنس ۾ يلاسر رعاش يڙوت يلا-ر ڻارهم

 «نتلاح يبدا ۽ يناسل َءيتفاثث ؛يجامس يج رود نآ ناس ڻئاپڇ يرڪ يٿ َ ڻح ءنهآ
 هو دنياو يٿ دوحوم ني وح 1 نناحجر

 9 ردوس سايلا ن 5 ِءأ وس ناک” ڻي ش>ب وي >ر 5 - يو هالا لم «يرقعح نمہمسسح والا وٿ رم سم

 ي< ئر” يج تا يئر بي روادق ڪش ..ي> دان > بدا ر يل ھم و درا «يسراف «ي ڌنس ب>حأص ندارگ”
 ِءال ب دا ۽ نابز ي ڌنس « ويابرس يبدا ۽ يىملع س دنس ءنهآ ايو ايڪ رامش تيصقخيش

 ۽الاثد ڀ٫ سادنس ناراپ ڊروب يبدا خا آه اب يب ڪه
 . نڃو اياٻڇ ۾ تروص يباتڪ « يرڪ . لشير وٿي ديا چ نومضم

 "تاناميجر ۽ رادق ينف اج َءيرعاش يقرشم” بحاص يمار 4 يلاسر ڻارهم
 ڊراڊ يب ڂأ ي ڌنس ڻاھ يک نهن وه ويکل ولا ىملع ڪھ لميه ناوتع يج

 ولهگ ولاقب وهھا ڪنيا الخ «يعآ ويڎ ۾ دق يه وڏو يرڪ عياش ۾ تروبص ي يىباتڪ
 رک

 . وه وبرهگ ڻرڪ عياش رڇ تروص يىباتڪ اا
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 ۔يهآ يئڪ ناس تصو يج داتن (بحاص يى يا رگ) نه ۽ تاعورش يج يلاقم ن .

 ۽ يراب نا نه يله يا وج وڄ وھ ويهچجمس ير ورش ِءاال نا نه هي - يج داتن

 َءيش ڻاحو ِڀ لامح قو٬ذ ين يج مهلڪحڄا ۾ لايخ يج نن« ه» يهآ يئڪ “تحاضو

 :مت وٿ يکل وْه .يهآ ويآ نوڪ رن نرف بوڪ ۾
 قعح نا دةان يهآ محبت لمبما قح نناوتف - نيار يج نا دقان ۾. تڪ

 تا ط ہح۾ډ يج يرعاش ورعش ىمورحم ناک نق ؛«ملاطم فعص ۾ ليفن فعض

 (ح ص ۽ ص) "۔يهگآ ان ناک تايانڪ ۽

 چچ رڪ يهآ مب يرعاش يج نراڀ ماح ۽ ظفاح “ى دأح ۽ َءيمور نه ڏج ”

 ؟نهآ رئثاڪ اارس مت يا - هالا يغهاو وج نبہيرغ يج “هلڪڄَا ِةوپ مت ۽دامحلا

 ز 65 صآ "1 يىندز ن درگ ليباق لصا

 ميسو۱» يج َءيرعاش نف وڪٽن ۾ لصا ندتات نڙه اُ ۾« رظن ي>۽ ۔> بحاص يمار ڳ

 «نيئاگشوم يقطنم ۾ تاعارم يج مالڪ وڪٽ ۾ «يهآ 0 ٿي عمأح فآ رط الا

 ۽« ڻيڙاورپ دنلب يج لي توق ۽« نيدنب دع  نب ڙارط رحس عونلا فلت يج نايب

 ٣) ص) "يهآ ويهجہس يئ يک” نياسر س وڊ شرع يى < ٿتايانڪ - ُتاڪاخم

 90 ِءار يىيج بحاص 6

 يئ ههھا ِءال ثمظع ۾ س دّدب ۽ تعسو يج َنُآ ۽ نف يج َءيرعاش ورعش ء ... اٿ نا 1ء ي : 77

 يئ يت َءيرعاش وصح وڏو وج ن 90 ۾4 يبه دم ٌ يهآ ى هاڪ ڻوچ

 (م ص) "يىهآ يرعاش اتيگ ۽ ديو ماس «ليجنا .يھآ لمتشم
 نر دق ىقالخا ِءوپ ناک نا. يىهآ يىئڪ 60ڻايب يلينعم چچ فاصو يج َءي اھي وي بحاص يمار 3

 سٿا يڪ ڻاڇ ڊاڇ يج “نر دق يجاہ“ خ سٿڻآ ويل ۾ يراب يجً امن نوح

 يو درد ہظفاح «يمور «يىماج «يد با ڪرت «يرعاش يزيرگنا (بحاص يما ڳي 00-9 لڊ ٫أث

 حيحبص لڪڍلب بجحاأص عا . ڻهآ انڏ ايار اج نا داتن ين... بل جڪ لايقا

 7 َ ويأمرق

 تيه وٿ: ڻاڄ رنج يت نهنج يهآ عوشو و٫ وڙها ڪه تايقالاحا ۽ بدآ”

 يج َءيرعاش نف ۾ باب نا .يهآً تروربص يج يعلاطم ي ڏو ڪال ڻرڪ

 چا ب ادا وج نابز ره يسج ايندا ج « يهآ ترورض يج ڻئالٿآ يک نرتف د

 ڪرٽتشٽسم يها نوح َءيرعاش ٽتقو يئڳاس ُ يجرهگ ڻرڪ مظح الا نف وجح نِآ

 رامسش ٬, ٿتاملس ٬َ َءيار نان ِءايڏاڊ يج « ڻڃر ھگ ڻھ ومس ُ ڻ ڌوس نوتياور

 اٍ يجھ ي يس راف « ي دنمہ مھاوخ ؟..نيسه ي دنه يرعامشت اها # وي ه نوي ٿ نوڪ

 «يباجنپ اي يجه ُاگنپ «ينہچ اد يجھ ي-سور « چٽيرد اي ي >څ يزيرگنا «يبر نت

 مڻ صآ) « يڪئارس هم اي يجه ير هيڪ



 )3 دل

 او اڻ ابز يئ نيڻهگ وه . وه بحاص وراو يعلاطمس يڏو بحاص يمار 3
 ويڪ حرط َ يڱچ وعلاطم وج نمجرت يج بدا يج نناب ز يٻ روي نيٻ * يزيرگنا
 ه سميه سرتٽس د يڱچ مب ىت بادا يلع يج نئنابز نهنا ۽ نيئائع

 ِءال يعلاطم يج مالڪ يج رعاش مہب 00 ين غلايغا فچ ټخاض ينارگ
 ىهآ يرورشض ڻرڪ و:علاطد ر۽ يراب ڎىج نٹينيڪ يي رڪف ۽ ينهڏ يسج رعاش

 ِ ُ :ر۾ لايخ نن
 ڻسڏ وها ِءوپ ناک ڻرڪ ملاطم يک نرتفند يملاع يروپ يج َءيرءعاش”
 رصتع وج تواغب يرڪن ِڇ ينهذ يج رعاش ۾ َ نردق ڪرتٽشٽم مت و دنيا ۾
" 

 ۽ َ 3
 يه ڌم نه ڏڪ ۾ ٌّڙ يج ميسور بيقر ۱ نه ڏڪ رعاش ُ يها هادايز

 ڇ قوشعم ۾ ؟۽ بويم۱ نه ڏڪ ۾ ڙآ ى ؟ دهاڙ ۱ - باب س ديت

 *؟ هش َءيضاق ۱ اڊ ؟ دايص َڍ ڇ *؟ نابغاب ۱ رھ ڙڪ «۾ آ

 يج راي ڪاتح ؟ يهآ ويڪ رھهاظ يک تواغب يئهڏ َ اي 5 ؟ نيچ

 ِءال ماظن ازفا تملظ ىج رو يجنهنپ ہ« يک " زادبات او - ۾" هايس _فلز ۱
 برويحم وٿ ي ڏس ڄ 0 ڪ *؟ ماذ ۱ ير نهنا وٿ يڻآ روط ىيڀانڪ

 يک ؟ |طع - رهيا س ٿن ۽ وٿ يوڇچ مڊ ؟ وناخ ديق ۱ نيك ٴ نفاذ هاج ۱ يج

 رارڌ مس تم يتاو »9 يعاند نھ ڏڪ َس « وٿ يلوڪ مس ؟ تا عب۱

00 
 « يهآ يڌو ينٹٽور يت نايب زادنا ۽ نايب بحاص يمار ِگ َءوپ ناک نايب نا

 ت 9" ِ

 -ك ۇد ى ميس 5 گ / ڪه

-- 

 جوت لباق ہڊ وها ۽ يهآ قرف فيطل وج ۾ ؟نايب زادنا۱ ۽ ؟ نايب ۱”
 راوآديپ يج رثات ت دش ۽ لمع در يج نهنا ۾ لبصسا قرقف و.ھا .« يه

 * + ص) " يه

 نايب زادنا ۾ - نايب نج ؟وريس" بيطخ ينيض ال روهٽسم بحاص يىمارگ 3 سڏ نھ

 حرط َءيڙعا . يهآ ويڪ رڪذ وج ت#څ الاب ج تحاأصفق يج نھ _ يهآ وناڏ 9 مح

 ص - =” ھ . .ّ؟!.

 .يهآ ونڏ ولاوح وج نابب ِزادنا يج ڙيٽگسيمڊ ۱ بيلطخ ين اٿ وڍ ۽ نغ

 لات تايبيهھ داد ڪ ٿتاي# الا ۽ ب دا بخحابص يمارب -.ّ وک 7 ناک نلاوح نهنا

 ۽ مڌ وٿ ىكل ِ وٿ يرڪ را لايخ اجنهنپ ۽ يیى د؛ڪڪ ٽڈڍيِ

 دنڌ ر نايب ۱ ڏگ ناس نفصو ۽ نفي رعت يئڀس يىج نآ يک ب دا فرط ڪه”

 نلسلس 2 رد جو يج تا٫وهمب يي« اس يٽ” تا الا

 اٿ ڄاڀ ال  بدآ وي مت ايدڍراهيب لنوهياس ٣ يچا



 پ
 نا :دڏ دار وناڏ رارق ؟ مولعلا ما( ۱ يىک َءيرعاش َټ _ھآ يمن يئوها

 ٻ اي. ي ي
 7 1 ھڪ 1 ُ

 ڄڃڪ ىيڪيج عي ىأ ويو وند لح نت نا -< و جت 7

 ع نډڊ ٤ ىلخاد جڪ ىجحراخ يج چاأمس ڪڪ بھ ان ۽ يرڪح سومسحيمد

 زيگنا ثم ُڪ 1 ال نين ڪم .يرڪ نايب ڪڏ يڙوٽ يت ن ريجت ْز

 ۽ يجٻ د نات مالغن يتتو نهنڪ مل ۽ يجڪح ور “ يت ۾ اق

 اد  نصا) يرڪ رادح ناکٍ
 ٻپ 2 اُ 1 تا اَ 1 “

 تو سي بي ٻي َءوپ ٌ* يھا يت يعتن يت نا رادب وج 7 ي*#“ “ يج بحاص يمارگ لصار د
 1 8 ؟

 تب اص يىمارگ « سڏ ويڪ ٽر ناس نليلد ِع نلاتٽم ين َءي را يقرُہم يلھ ي

 ٍ: َ وٿ ىل ناس تر ھا ليلا ڄوځ يي . ير ڪڪ نايب وٿ ك تايح ديدت ني

 ها ټ 3
 رود رھ نھ کيعک يڪ ديتڌنت يک لوحام يجنهنپ ۾ رود ره رعاش

 ويڪ سوس٫ هجڪ يڪي ند ۽ يهآ يئڪ 07 لوحاس يجنهنپ ۾

 .( ص) " يهآ ويڪ ٺايب يج اَ أ کر نهنڪ ادب يک نا « ىهاأ

 تياهن رظن مطةا ۽ يس قشض .نرعاش  .يغاب تم لايخا ني .تيخاضص *”آ3٣َأ

 شا اڌ ىح ؟ نيرتهب ۱ رٻ نهر اٿن دو دم نيئان ؟ رتهب ۱ وه . ھآ وراو  ت٫عداح

 اٿن لات ؟َ .يدآا و۾ ۽ تٰذأح َءيڙها ۽ اٿ نيو هاگن يٿ تايتايح وھ « نهآ دن

 ني ىٰطقن نھ يجنهنپ ۾ نکر هاگن ٻ * وري ھجڪ نا” مادآاآ رٻ .

 .ھآ ُڪ ششوڪ يج 6 ىعيراذ لاثم نا يج يمور س «بحاص ى

 9. نهني ڏ وڪري يا ويد لاثم و=> 3” نا يمور اٽالو*ا بحوم َ

 ھڻام وماع يڪيج نيئايڪ يئپ شالت يبج نهھڻام نيهناا ڃ 7 7 يراٻ
 با ّڀٴ

 2ا بللا

 ۽ ٍي !اح ما رف بحاأبص ينارگ

 يڪئارس ۽ يباجنپ (وتٿپ ۽ ي ذڌنس ىله ھ يتڳا ّج ناس يل !اوح ىيج بلاغ - يضيف ل هوس

 يئڪ ششوڪ يج ڻئاهجمس وها ۽ناس يلاہه= ي = مالڪ يج نرعاش نيچ نڍملوٻ

 ميڪ ناک َءيمالڪ تشقهيس فال نرادرهلع

 مم

 جاه

 «ورسخ يم ہأح ۽مايخ هظفاح ۽(ِک فاعس ۽ رالعع کي

 يچ 5 ڄڃ بش كا «ِل )رغاش ھا

 ؟يهآ وترو وڇ
 ۽ َءوپ نا” ڻڃپڇ يلاقىب نه يج بحاص يبارگ ہت ودنوه داي يک نڙ دنھڙپ

 3 ٣ في

 بحاص يمارگ ۽ ويھر و 9 لم تمحير . نلاسر اً هھهاچب ھڪ ۾ نوابحا منأ زور نددات يصرع يرتيڪ

 و ويڪ داي لاس نقل ه د وڊ ٿ نرتيڪ يي يما رگ وه ڈفگف.م .د هناّشن وح لم

 ث وج قم َءيد ع رڅحآ يمج ٣ نيه «بحاص يىمار گد دوم

 نيمه يبرهگ ڻرڪ ل اما روط يھي*ص ۾ باتڪ نھ ڻاڄ دنچڇ ت دم «ثحب وراس وه

 اه يفكس يٿ مولعب ار يج نارط يهنٻ نئيج ہت
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 در دح يج نابز ي ڌنس لصار د وطتقن وج ٿمبڊ ۾ نلاسر -_ نرابخا روڪ ڏس

 ڏو دق 27 يج َءير ؛ڪاټ ي ذنس اد دح ۽ وه ڻهجمس يک موهفم مع لبحرٿډ ىيج َءير ھا

 اشادصخ ؛يت ر راڌا يج نت او ۽ نفصو نهنا ِوپ ٍ ۽ وه ڻهجمس يک نناحجر -

 ٌ ڻاڪاڇ ۽ وه ڻهجمس يک نناححر ۽ نتڪن «نر دق ىنف ۾ َءيرعاشَ يج زايا ڂيش

 .ودرا ؛يسراف ؛يبرع ال يعلااطم يلباتت يج َءيرعاش يج « زايا خيش لصار د بحاص يمارگ
 يک ناخنٻ

 لر دق ىٿف ىج َءيرعاش يج ننابز نهنا رپ «نهآ ان ڌي ڊنوڇ لاثم طقف مٺ نام َءير 25٣

 يحج َءيماس ُ لچس ۽« فطل ماخ نر اش رس .ّ 1 2 > نابز يڏڌنس ۾ يڪ

 ٻ دا ِءارب ب دا ڻپ ب دا ماع وج نابز ٍِي ڌنس «رگنڻئاو ب دا ملع يج ننابز نيٻ

 یىهآ ويهر يماح وج ٽنرادقرط يج 3 نهنا ۽ نيرظن يج ُي ذڏدز ِءارڊ ب دا ڪ

 )يا ويلعت ۾ نسر ادب ۽ وه ڻپ ملاع يئيد وڏو ڪه اب ڪن الاخ بحاص 07

 9 يت نعوضوم نهنا ۽ وه وڻاچڄآ “3 وج هقف ٽي دح «نآرت ؟نيئائھ َ يٿئڪ

 ۾ يثحابس ثحب ۽ وس 3-9 يرڪ ريرقت ۽ وھ ودنهگس يئاهلاڳ ڪالڪ اج
 خيرات يج تايب دا يا تقو 5 ہي ۽ وه 9 ن.ف ما وڪ تسڪش ناک نهنڪ

 3. يج ننابز يقرشم نُه « وه مب يي لباق وح ٺناديم

 يج ننابز نهنا ۽ نيئائه ويڪ - وج اقترا يج نردت ينن يج نا ۽ وه ويڪ
 ۾ رو د ره ياوس ناتک نڙرال ج نناحجر نر دق 5 دنجل دب 1” نرواد راڌا راد.ن ح ير عاش

 ءس بهحاص نهار يرڪ نا ۽ نيئائھ ويڪ سايڀأ وهنوا وحج ڻاون ًح 1 لمڏ نا

 . . - ټ ا ٍص
 .ئأنأ ناس ٣ يمار ڳا ٌ ىها ڙو وج. يعلاطم ڪ رڪڂفنف ؛(چۇس ي رھگ باتڪ يج

 ال اٿ ہ يفالتخا ر ى*۽ ڪس 8 ". يج باتڪ نھ نھ اح اه 0 يرڪ نھ نا

 اھ نڃا 7 يج َ نو ہلاده وڍ اي رظن ى اپ ننہ> 2 اه نڃو ايڪ لماش ڻپ نوح ِڃ

 1 يئامرف ي دنيڏ - ۾ ىلاةبد يچنهنپ بحاص يمارگ مت ڻاڪاڇ

 5 ټ : . 1 ك * 1 « ....|7
 5 ڂيش ۽ تلم ھحع بمہحل ذم (سنا اٺ 8 لاثس اح مالڪ يج نح) لرغاش نهنا

 ِ رڀ نا ۽يهآ ويچ مي هجڪ وج ِءال يبعض ۾ ريد ِناميا ۾ رثڪ «دهاز

 ٍ َ َټ ڪا 4. .ٍ 7 ُڄ کگک
 يل لس رڍ ۽ءائه يت ناميا لها رعاش اتم يهآ “يه ھا تياو رڙ ىٻ اس يج تواغب

 ۽( ائه فالاخ ينج ريلعت زييبآ د دس: ۽ يبھ ذد نا رٽات رت دش ِ لمع در

 يج ٤ ويٻ لمع ہٿ ڪه لوق وج نح ءائه وهٰٿام يه دي رادربملع اح نج

 قادصم يج 'وراچه رادنا نيس نابز بيز رهاٻ» يج ۽ائه رادغاد روط يىتالخا
 ى٬ يدرپ يج َءيرايع ۽ َءيراڪم «َءير ِاگ زھر ۽ َءيرادني د يج نهنا ِءائه

 ريلات ريلاغت قح ڪلب 1 هڪ .آ زياد ناما رڪ نر غاه .ټ ڊننڪ .نهان
 «ڻهآ مب فراع مت نهآ يلاع رعاش يا روپ نھهنا .يهآ يئڪ ينہ> مٽڪن
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 ڪٿ اک ر « نهآ مس يه 2 مڌ نهآ مس يقفسلف ؟نهاآ مٿ نيت مسڏ ڻنھآ مي

 يرڪ تواعغب روط مقالا يئيڪس فالاخ ىہج ٽتہہہٿ ر+ ڪ تم يہٹ - رسا 6.0

 ص) "!ن ۾[ اڪ

 5 هص
= 

 ءم ىڇپ وٿ لاوس ُءال .- يمجاصا نار

 ۽« يه ھآ تّحس ڻپ ٽنايب “مياريپ وج نرعاش ين َ ڪيڏو تي ح مَ يلسلس اَ

 ر - يه ويو ود مد وار ي' در ن در لب ڻك يي يي هيچڃڪ ۔ ڪٽ # يمآ آگ 5 7 ڪ يڪ يهات

 ويو ويچ دمام ۾ رڍ چا ۽ بھ ددال ڪڇ لر ر+« ۽« مٿأر 02 - راج يک نهنڪ

 ِيدنڪ بوسند نهناد زي ت تالو يک نڍهنا سڪعرڊ يج نا * يها

 ثتارح يي نهنڪ ڄا ۾ يهآ ويو ويڪ راھش ۾ فمہمم يج رخ ِ لها ني

 زيبآرفڪ وڪ 8ءال لچس ۾ مهاش ۽ مايخ ۾ يماج « َءيبور ۽ راطع وج يهآ
 ؟بيغلا ناسلا یک ظفاح ۽ 'تققح ِنامجرت٣» يک لابقا ڄا ۽ يهگس يئي ڏ ًاوتف

 سمش «"ادخ لچس لوقب يک راطع ۽ 'تسس رسا يک لچس ۽ وٿ يڃو وي ڏس
 ج ف ٍي ر ٍىي َءيزيرمت نرهام يج مالڪ ٌُّ يلع ڪڪيئالاح « يڏس تا قاطم رون يو 3

 ڃ ال نهنڪ يڻٻ ۽« يهآ ىئ تافصالاو تاذ يج ليلا“ لات طقف 'قلطم رونا ٽو

 *(۱ڳ ص) "يجهگس وٿن يئچ نيٽا

 11 . »۔ - ٻپ ََ رر
 ََ يمها ويڪ نايب َءيسور مس نھ 4ح يت حيرص رڪ ن-" : يمازگ لوتب

 يها رفڪ وڪٽن ناس احل ي ؟تاعارم۱ يرڪنهنت « يهآ قا ٬ُ ڙرآ يج َءير ال

 يڃو ويچ ہب 'يولهپ نابز رد نارق تسھا» يک َءيونثد ح رط ٽٺا < داحلا اڪ

 .(رر صر ٣"

 يئڪ دين ہح يت نيیولوس ت نلمم »ٴ يلاتب نه يجنهن ڄڍ بحاص يىمارگ

 د ىقلح نهنڪ اي ثعھيت تدلبعم نهنڪ نھ مڌ يڳل وٿ نينأ نام نا -_

 اب يىيج لومبقم ڪٿ يج ان ْخ ؟يج اهم يىجنهنپ نه اي ٤ ويھاچ نت * ڻرڪ ش نشو

 وه يي يترا ۾ يلسس يج عوشضوس يجنهنپ يک ڌ نھ ہت ہن ؛يٿ يا ڻکٿ ۾
 َءيرعاش هاي ا2> ئي جا لڌا ناچ ىلاوح يج نناححر -=- نو دت ىنف = َءيرعاش يىقرشس 5

 « ميين الخ ٽتقدو نا قح

 وجح دل ينهن ى بحاص يمار «نرعاش ڪڪ ناداتن ني+ڊ مشاأش قىلع رادرس ها يا

 «نرڪ اد شق يلاُمِن ڙا پا مشار ىج دلا يھ داد وج 7.4 من نخيح تي ٍ 57 َ كا )گد 1 رر

 1. . *ًدأ ۾ < .۽ 2 8 خ ڏ
 ال ناس قو ذيب ۽ داويس يڪ نئيت “لي وس ِءال نوعرف* رھ نئي يرڪتهنن

 1 56 . ها . 2 : *.
 مح هج ان #.لوالا رپ اٿ يغھ 2 2 وج شل لب ناس لا َءيجنهنپ يج َ ڻها اي
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 يس” -ِ_
 ني نكلن وپ يج ناطہش "۽ يجنب '؟نامحر!ا ديدالتا و وج يها بممهس ڪجھ مڊ

 تر اش يرزوپ يج نر َ يفوص . نيو اٿ 0 د :ودن .تثيمل ٽُڦ نایيوپ

 ۽ يھآ وچ لچس نئيج ۽ يهآ ليگنر ۾ گنر نا

 (( ۽ صر) ؟ولصہم وراو َءيضاق ۽ مهڙوُٺ يج الام ِ ٽڪ ذ

 .نهآ ايکل.احثص ٻ بحاص يما گ فالخ يج الس لاحرهب

 اد ناسنا ۽ فمہخ اد وج َءيگ دنز ي = ناد.ا ۽ ناسنا
.ِ 

 7 يلاثم ن * اٿ 0 يمار ؟

 0آ ڇ .نهآ وڌو و وراهس يا _> را ي دهنڪ نايب تمتي_ ِڄ ماتم ۾ تان: اڪ نه
 ّد

 - يٿ الاوح اح گنينودر رڇ نس ويا ۽ .طلأ 1 يمو وو انڻ الو 1 لايقا مہياآاع 7 سڏ

 » تادراو يتاذ ؟ ينامجرت يج لوحام ۽ ڪو وڙهج نئولهپ فلتخت ىج َءيرعاش نھ

 ۽ قرف روپ مرح و رد اد « يئاسر نيئات ڪہالفالا ڪلب ۽ تايفيڪ َ قشع يزاجم ڄٴ٬ :ايٿمهأ ۾

 َٿثاواسم ۽« توخا ۽ تہ د ۽ ٿل اساأ ۽ قرف ِ زايتيا ۾. تلم - بھ دم ۽ ت دابع ڪ دز
 ٴ

 .۱ رس ۽ يهاگآ -- سمن ًنارع «رار-ا ڪ زأر اج تيئادحو يج ادعخ ۽ تايهھالا « يدوخ گ ٫ْ.

 .«تاثنئاڪ ۽ثتايح يناسنا نرعاش ال ضرغلا 7 نہسح ير ۽ ئي 3 ڇ لماڪ

 تو 5 يڏڇ ن يقاب

 -يهآ يئڪ تحابنو يج نيهلاڳ نيراو 'رفنڪا و| َءيرعاش يتڳا بحاص نار”
 نا ٣" 7 ي اديپ وڇ ايانڪ اح قشع تب نونہ> ۽ رُڪ 7 ير .عاش”آ ءم وٿ يوچ وه

 لپ زد بحاص يمار ڳ ال َنايب ٌ, يتحاضو ني ؛چْپ . سا ي يڪ تحاصضو يليصفت يج لاومم

 5 يوچ ۽ نغھاآ ان خ

 راعم ۽ ناريا ڇچ برع ۽ نائوي ۽ ددھ َءال ڻيجمس يک خيرات يج 9

 ۽ هج ڻرڪ 7 23 وروپ نيڻات ڄا ۽« يٽ ناک نر انا ٤ لٴۇ يڪ قارع خ

 ,ٌ ھا

 يرورض ڻرڪ ملاطم 0 َ راثآ

 نھڏج . ٰيهآ نامجرت وج تال ايڂ ع تاب داح يج ناسا راف خ وراس وها . چ۔ک

 تيراپ رتف د وها يرڪنهنت « يهآ ناس ر ود تي ادخ ڻھ نططت وخ :بناسا ت

 ليپٽاٻ 00 نا « يه

 أثِبحح ۽« اتڻڪ ْخ اتشون اڻارڀ ِءاوس ناکَ 9“

 .(پر ص) “ِمب يرورض ريغ # ىهآ من ديعب ناک شان ملاط يج ناسا

 7 وٿ يکل يتڳا بحاص يمارگ

 رت ڄ نويڪاييڊ روم ق> يج ڂيٿش ٬َ ہھاز ۽ ريخب بارععم نرعات”

 ۽ ڻهآ ايهڙپ املڪ اج رثڪ ۾ گنر ديد ۽ خوٽ نهنج ۽چ ڻهآ نويڪ
َ 

 وہط ىلمع مڌ ال اج « يهآ َ تروربض صاخ اڪ يىج ڻئآرھ د راٻ راب يج نت



 )(ٴ)

 نچڃو ايڪ زامش 7 نهڻاس ويلع بحاص 5< ايھر مّسڊدار لاس ما ہمأ رعاش يها

 :يرڪ وٿ لاوس يڪ ِءال ڻچا يت دصھ يو بحابص يمارگ

 تيعود دلا > رڪ نا مڏ يهآ اها مهلاڳ يڙهج 3 1

 نامجرت ى 0 يڙهڪ يرغاش يج ويس ؟ٴ را > ىھآ تيھاب ۽

 شق َ اڙهڪ يت رڪف ۽ نهھذ يج ناسآا يرعاش اھا ڪا ڀي
 » 2 ي ي٣

 ءليثمت ۽ يراعتسا نيئات ناسا يرعاش مئارفاڪ اها ڪات 1 يرهگ ڻهجو

 1 ٣ 1 حرط صضاخ 5 وٿ و وڃڇ يئاچهپ لاس يليہسو ټ= .ى يىہاأن ڪج هام

 0” يٽ .
 يج يٿ ويکر وئاق نزو يٽ راڌ ؟ّ رارڌ َء ڇن ہڄچُم ڍ مي نا يرعاش ي ڌنس وٿ ودرا

 )پٻ ص)

 ۽ يرڪ وٿ يس وياتح 9 ٽتمہسحيد يراس نھ ينهن موحرم جه
 اک

 . ٍ . ..پ . "تور
 يج به لم ولهپ وها مم ىها وشها امّ با وج وه حج نا 7 نظفل نروٿ

 لمع در يج شور من الا: ڪ مناراڪاب در يج نهڻام يبهذہ ۽ تقفرگ زريدهآ ال

 يئو وذج يدنڪ نام> رامشيب يت *" تب دهازا يرعاش اھا يها ويٿ أديپ ٬

 "نايڏس وٿ *؟ ولهپ نيئي 7 يل اتس يج ؟ تاثا» نام يک نا * يها يڪڇ

 1 7 1 رو - ۱
 ۾ وارا ڪ ىہج لرغاشس ني ڪس نهنأ 7 ِءاو يج بحاص نما حرش َءيڙها

..* . .1 * 6 
 ٍ 1” نڙهھا . يي يچا رند هلان فالاخ َءيٽسرپ رھاظ ڇڪ يغعب مهجڪ ووٳٰط يک رخ بت

 ت ّ 0 اٿ  - َٴ ٌ
 نشور قالخأ اب يهآ ي ڪٿ «يجهگس وان يئڍ د رارڌ للونع دم يب نيك تفر ريگ تڅهس حس

 يهآ ويو ويڪ ميلس ۾ رو د رھ 3. نين

 سادن مئا ڄ يهآ وّهحڃ ُنلاس َءيهڙاڏ ىج

  رڪ دهاز ۽ ٽريسس ڪڍ يشها . ين لبص وي هح ين أاحور وڪ نيل ۾ ڻلاڇا يڙڳ 5 ِپُ ٌٴ ! 1 8 اپ 2 2” 1

 اڀ ۽ ائه ڪي رادنيد ڪڍ دو ناتک لال« امعيد ڪ ورڊ نڪ هحأ ۽ناک نملا . ّن

 رو ھمت لمحي س نا يمج ايو وارا محاوخ ج لن طل ٍ هھاح رخ ردسخ ھلظأح هڪ لک لڪ

 .“ 9555 1 يه ٍ .
 ؟يھا رايت ِءال ڻ ڏس ڇن نح ده ديراد وڪ ڻي ىت َءيٽڪش لهر هڇ َيتسرپ رڪ

.: 
 ه(ڄ يي سص)ر

 ص 8 9 اي آ يج ڻھه ڊپ يرو يزو خلا مه رھ وج 6 ڪٽ تا طيب گر = اد هه. دا ڪچ نا ع لات ڪڪ ٬ ارگ
 يڪيج «يک نتسو د ملع بحاص ۽ نرعاش «نييدا نهنا يرڪ صاخ يھا ترورش

 مهگس < ڻههہس يک يفہلف - لم ۽ ماغ 2ڊ يج رعاش مل اد ولهپ ره يج يي رغات:
 ک -

 «نھآ 6 3 اد اح لرڪ يلخمبق عج |و فربح تم يڪ ہ>  أ ادارمڊ يڪيج 5. نر 1 1 2 5 3 1 ٣ 27 اڄ 3 0999” 1 5 ا 8 -=- ّ 8 1

 ه.آ ط لارساا! آي 7959 نا آي انا ال يڪ + زلف ام ",
 5 لاحاح ۽ يه أ نس ده نيچ ڻ« يځٻ مال لام نو نا جت لرڪڪ اڪ 9
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 1 نناحجر ۽ نف يج َءيرعاش ؛چوس مئارعاش ۽َءيرعاش بھ ڏه بحاص يمارگ

 ينارگ مت نايهآ ويآ يرڪ شرع وپ با نئيج تبلا ۽ يھآ ويڪ ويزجت
 يت يک يڪاخ يروپ ۽ ال يجيتن يرخآ ۽ موهفم يج يلاتم نھ يجنهنپ
 هوه ويڪ عورش يي ءوپ ؛يکر نوهماس اجيتن ؟«يچجوس ٽاوڳا

 نا باتڪ يئٻ ولمج ويٻ ۽ نام باتڪ ڪه ولمج ڪه وڪ بحاص يىمارگ

 ه دي دنسپ سدنس نه رپ اي ڍڪ ِءنوڪ اجيتن يئالس يک نرڪٽ نهنا َءوپ ؛يرڪ لڌث
 يت نچوس ۽ نلايخ «نيرظن يج نآ «هوپ ناک سايڀا يهنوا يج مالڪ يج رعاش ۽ تيصخش
 نه وي کل ولاتم ىه ۽ ويڊنب ڻاڊناىب وراس يه «يڻآ يه راچيو يک ديقنت ليٿ
 يج نيرظن ۽ نلايخ ۽ نتڪن ۽ 09-0097 نايب ۾ واللڪ يج اي ادڌدن
 «نيرظن يج لابقا ڇ يماس ؛لچس ؛فيطل ظفاح ِي دعس ۽يماج ,يسور ال ڻرڪ ظفحت
 99 نهنا .يهآ ودنآ وڪ ۾ ٌءاچب” ۽ ول لا يک رڪف ۽ نلايخ

 يت يهلٿ نآ يله يا ۽ يهآ ويو و دن ڌٻ وهلٿ ۽ءيهآ ير واڊنب لاثم ناس مالڪ

 «يئي ڏ لاثم نام والڪ ي > رغعاش يجنهنپ ؛ِءوپ ناک ڻ مد اذ گنر يت 7 نُآ «يڙ وج ترامع

 .يھآ ويو ودنڪ 7 ي؟ ِموهفم يجنهنپ
 ٿيلهاج مايآ بحاص يمارگ «ِءال تاعورش يج . نا «يهآ وي ڍڪ وجيتن وڪيج نوم

 يڙا يئڪ تاعورش يج نايلد ۽ ثحب يجنهنپ يکل ۾ يراب ي > َءيرعاش يبرع ؛۾

 : وٿ يکل وه
 «يهآ ليرڀ ناس تيئايرع ۽ يشاحف مالڪ وج (۾ تيلهاج ِمايا) رو د نا”
 يج ني دشار َافلخ يڙوت ۾ رود يج نج "مالسلاو ةاولصلا ہيلع روضح ِهات
 ؛يھر ظوفحم يرعاش اها ِ۾پ رو د يج سابع وئب ۽ يمأ ونب يڙوت ۾ رود

 ۾ نت دحب يله يتڳا .يئي و يڌو ہن ش دنب ينوناق اي يعرش ہباڪ يت نا
 عا بترد, ۽ نا" و دم ني تاباڪحا نام ٿي دح ۽ نآرق نه ڏج نرسفم

 لنئس ال تغل يبرع يک 1 >< تيلهاج مايا مب نه ڏت ۽ ويڪ عورش

 ِڀس اج نيرخاتم يڙوت نيم دقتم “ڇناتچ نوئايڪ لامعتسا يرڪ رايعم ۽

 ء(مڄ) ؟نهآ ايٻ ايهجنج ناس ندّنَس يج َءيرعاش يج رود نآ ريسفت
 « يئاڪڇ وٿ نايڌ فرط َءيرعاش يج "سيلا #ارسا» 2ً يمارگ رپ يلسلس نھ
 يٿ َءيرعاش يبرع نهنج نيئوڪ ث مايا وج ب دا يبرع «خرؤ٫ وج با يک نهنج

 ڃ هيبشت ناس ڻره يک تروع ۾« يئڪ نه ادتبا يج لزغ ءنوين ڏ نوفنص نوين

 ِءوپ ناک نا .يئاڌٻ وٿ ولان وج "ضرط۱» ِءوپ .يئ ڏ نه هيبشت ناس زاب يک يڙوهگ
 وج ( يديصق) مالڪ يج هزلح نب ثراح َوپ ۽ يڻک وٿ ولان وج موثلڪ نب ورمع
 ناس گنا گنا يج نتروع يک بابش و نسح يج نيچاڏ نهنج ؛يرڪ وٿ 1
 ِءوپ ناک بيبشت يي دنڪ َ يراگن نشتن ناس ٤ء يئايرع  َءيئوگ شحف تڍاهن ۽ ۽ «يهآ قيڃ
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 نرعءاش نيٻ حرط َءيڙھا .وٿ يچهپ يت طالتخا ۽ ڙاڇ ڙبڇ ؛نلفحم ہنادئر ناس نتروع
 ؛ٳت يمارگ .نيڻا اٿڏ لاثم ہب اج َءيرعاش يج نهنا ۽ سٿا انڏ ڻپ الان اج

 . نهآ اٺ ڏڌ ۾ لاثب اح َءيرعاش يبرع يج رود يمالسا

 لاثم نامي َءيرعاش يج نابز يسراف بحاص يمارگ ِءوپ ناک” َءيرعاش يبرع

 ع وضو اج فوصت (بحاص يمارگ) نه ناس يلاوح يج َءيرعاش يسراف .نهآ اٿ
 ِمايخ يمور روط نليلد يج َنايب يج تايهالا ۽24 ول تا ڌخٴو ۽ نج نهآ ايڪ ئڻايب

 ِءوپ ناک نا هء سٿا انڏ لاثم نام مالاڪ يج نرعاش نيٻ يج نابز يمراف َ يماج

 : وٿ يکل 9 يمارگ ۾ يلسلس 0” ودرا ءسٿا ان ڏ لاثم نا َءيرعاش ودرا
 داوم ۽ وجود يڙوت نان ظامحل يج تيه نق يجنهنپ يرعاش -ّّّ

 مت نه ڏح  يهآ تي اب رلادصا يج عوشوم ۽ نف يسراف ۽ ناس رابتعا ى

 ناک ڀس ۽« قلعت وج اتترا ۽ شئاديپ «ليڪشت ڄ ريمعت يج نابز 9
 يج نف ۽ڇ يرعاش يج نابز نا يٽ « يهآ ناس ؟ ابر اد يهاش۱ ه دايز

 -يهآ يئآ ي دنهر تسڊاو ناس ۽ َءيهاش رابر د۱ « يگتسارآ  يگتسباو
 تايانڪ 9 ۾ ٽتاميلصم اراو -- ىسرافث ٴ يها ۾ َءيرعاش و درا

 ىئ وها ۽ ورٻبا ۽ لر يئ وها «لاصو ۽ رڃه يئ وها ايو ايڪ لتن تاراشا ۽

 «يظن ۽ يونثم ءو ديصت ۽ لزغت وج نابز ودرا ؛چنانڇ !لبلب يئاها ۽ َّ
 ىئادتبا يج و درا نهآ 3 زاعتسم نام َٴ يىسراف نجس فانصا ڀس مت بلطم

 ُ “(ڪه ص) "يهآ ليگنر ۾ گنر نا ۽« رتفد وروپ وج َءيرعاش
 . وٿ يئاڻاڄ ببس يئيڪ اس ديلقت ۽ مبتت يڙها ۾ نابز ودرا بحاص يمارگ

 : نهآ يھ يڪ نام نينآ
 نا « يهآ رثاتم وڻهگ ناک *تيسرافا ۽ ناس تيثيح يج جازس «نابز ودرا”
 سدنس ناس ب دا يج نا ۽ َءيلوٻ ي دنه يج نطو يجنهنپ ۽ ۾ يلباقم يج
 نرعاش ۽ نملاع ىئاريا لامڪاب و۾۾ نرايبرد مت ويٻ « يهآ مس وطساو مڊوڪ

 ۾ يرڪ يج غورف ۽ تعاشا يج نونف و مولع يئا ريآ چ « ڻڃو ڻچا يج
 روط ىمزال ناب نا ه يهآ ني :نا ناک َءير عا يسراف رت ه دايز يرعاش “َ

 « يرڪف « يئهڏ ي ح نر .عاش ۽ نملاع يج يته مَ يرڪن وٿ وها وج

 َندنس وح ۽ ودنوه ويڏ رتا 1 وج َء ىمراف يٽ ثتيفي ڪڪ ينايب ۽ يتامل

 .(ڪه ص) "يهآ ويآ ودنهر طلسم نيئات 0-8 ڈ.ءخج
 ودرا دي دح ي دنيو ۽ طظن ظن ۽« لز مع ۾: ڪوالهج نفئص ى ح< َءيرعاش ودرأ بحاص نشتارگ

 ڻچهپ يت وي لزغہم 2 يتسهآ يتسهآ حرط َءيڙها ڪ يهآ ويکل ب يٽ ” ب دا

 ويو ودنيڏ ليل د ۽ يهآ ويو ودنيئاٽه ڙرڪ ۾ اڍنڪ « يهآ ويو 9 ڪارا
 نس دن ڻاڪاڇ  يهآ ويو ودنڪ رايت روط ينهذ يک” ِ نڙ دنهڙپ نجنهنپ ۽ ۽ يهآ
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 ڌنس ىنٿعي فصنم اب 397 َ ڪه بحاص ” يه يئڪ 0ا
“َ 

 فالتخم « ۾ َءيئافص يج ( 011686/لڪؤم) * ليصا» يجنهنپ 1 25 ماوع يج

 ومالڪ حى ح نرعاش نڏو نڏو يج ايند « ۾ نٽروڪ ىب دا راڌ راڌ 9 نرود

 الاوح اج نلصيف ىج نٽروڪ يب دا يج ننابز راڌ راڌ ۽ ۽ يهآ ويو ودنپ ڏ لاثم نام
 ويهو ودنيهاٿ داينب وج "يم دقد* ۾ ۽ َءيئافص يج 'ليصا) ى رد « يهآ ويو و دنيٴذ

 ڻلاثم ۽ نلاوح « نايل د نهنا *. ليصا يجنهنپ يتعي َ نه وه نڻئيج مت يهآ
 . يهگس يئارڪ يرب ناک نمازلا ۽ يهگس يئارڪ دازآ يت راڌآ يج

 :يرڪ وٿ نئيه ادتبا يج فارگ ارئپ يراو ب دا ديادج يج نابز ودرا بحاص يمارگ

 يجنب ولئننم وه ڪم ھ نام نلئسم ى و تا يج رود نه ۽ ب ذا لس دح

 -يهآ ويو ويکل ووط يفاڪ رپ تفلاخيم ۽ ۽ تټاوس ۾ يلسلس نا «. يهآ وڪڇ

 نوُئاوتف يت يئٻ ڪه ۽ نهآ ايو ايڪ فيلات ڻپ باتڪ يئيڪ ِءاوس ناک نلاقم

 ٴ تيئايرع - يهآ وسو ويس مس لحأم - رفاڪ ه نهآ نويئيو نوينڏ مس

 - ڻهآ نويرذُگ يى 5 مڊ نوتادراو نوح ڻئاڳل نمازلا ۽ نتمهت يج َءيشاحن

 ڻيٿ وج َءيدتب مدد ڊ دا ِءوپ ناک شڪمشڪ ي ديقنت » يرڪن يرتيآ

 يک نيٻ ۽ وٿ يڃو 1 لسي” تعجر يک نڙڪه ڄا . يهآ طربش يمزال

 قلعتم نف ۾ بدا يج يب ڪه داتن |دنئامن اح نهورگ ينٻ ۽ دنسپ يڻثرت

 يج لييوعد يجنهاپ « نسهآ اڪڇ ياد ِمڪ ناک نيفاگشوم بيرغ بيجع

 *(,هڻ لس نصر "نهآ ايو يڳل رابنا اج نليل د ۾ توبث

 «يڻآ وڪ ۾ يلسلس يج ب دا دي دج يج نابز يڌنس بحاص يمارگ ليل د يئوها

 يهآ ودنآ ويڪ روط زاوج ِءالل َءي دنبهورگ يب دا ۾ نابز يڌنس ۽ لڪ م يجنهنپ

 ۽ وٿ يئامرف »

 يڌگٿ ِءوپ ناک ڻرڪ ملاطم يک شڪمشڪ يتايرظن يج نهورگ يهنٻ”
 مت ودنيٿ ِمولعم ِءوپ م ويچوس ۾ زادنا مئارادبئاح ريغ لڪلب ۾ ناس غابد

 يي دن وه نياڻوا ۽ نيباش «نشزفل ۽ نيطلغ نڪ بيدا ۽ ب دا دنسپ يقرت

 تڪورح يىج نهنا . نهآ ايھر يرڪ دھجو دج نهناڏ شضرادآ ى اثس ڪهھ مڊ

 نباثب يج نهنا « يجهگس وقن يرڪ زادنا رظن يا ڪل

 نيئات اڃا ۽ڻهآ تسباو ناس رابر د لغم نيئات اڃا مھورگ دنسپ تمادق ۽« ۾
 " .نهآ ايااڪ نٽ يها ۽ نهآ اراعتسا يئ يها ۽« نهآ اراشا ۽ نوتبالع يئ يها
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 ۽ ود يکل داتن ريگ تخس ڪه وج ب دا دنسپ يقرت ۾ يلسلس نا

 ع) 4ه ۽ رود نوئن وج َءيگدنز يج (ناتسڪاپ ٍ ناتس دنه يج لاح يئامز

 يسايس مھاوخ « ۾ نبعش ينڀس يج 2 يک دنز . وٿ يئٿ عاب* ِءوپ ناک ردغ يج
 . گنميآ نيئن ۽ ڪلهج نيئٽ ڪه « يب دا يڙوت يملع « يداصتتا اي نجه

 .(, ص)ر اٿ نڇا رلظن روط” روهظ رهاظ روتس د نوئن

 ليڪ نافرط نڙ دنڪ تقلاخعم يت نعوضوم يج نآ ۾ بدا دیادصح تاحااص نار

 ي دنڪ تثمحبڊ يت عوضوم يراو تي ڪارتش أ ۾ بدا نه «ي دنيڏ الاوح اج نشارتعا

 ۽ وٿ ىكل

 اھا يئ يهآ رپ لصا تياڪش يڏو قلعتس بدا ديدج و يلساس نا” ٬
 نضارتعا” يعورف ڀس ايٻ يقاب « يٿ يڃو يئارهد راب راب ناتو رڌ فلاطم اج

 ندنسپ يترت 6 7 ُفالتخا يج ؟تايرظن ۱ ۾ لصا داينب وج نا . ڻهآ
 يا 1 --.. ڏھ ۽ يراگن تقي ةح ۱ ۾ بداآ مت يهآ ڻوچ وح

 ناسنا ڏگ ناس ٤ يناحور ۽ يجه داهج ۽ دهجو دج ۽ يجه يڻامجرت 2
 وج ڻي ڏ ڦٿاس ناس بالقتنا ۽ يجه راچيو چوس ِءال ىلاحشوخ ادا

 ه(و3 ۽!” . 0 ثٿاريم يج مھورگ ڪه وا نيتآ َبدا ۾ ۽ يجه َ_

 يٽ نيرظن نراو عا ِءارڊ ب دا ۽ "ب دا ِءأرڊ ب دا)۱ 9 يىا رگ حرط َءي ها

 مع +4٣ ليرپآ يج روپگ ان يج " دشيرپ يتهاس) ۾ يلسلس نه ۽ ٰيهآ يڌو ينٹور
 يک نهنج « سٿا ويڪ شيپ وصح ٰيرخآ وج يمان نااعا ليٿ . رپ سالجا يراو
 بحاص ندا رآ ي ڏس ؟ روند ي داينب ۽ نوي رهپ و وج ب دا ديدحا»ل بحاص 2

 ُ : وٿ .“-ي
 ,: يهآ يھ وصح يرخآ وج روشنم ن[

 وج نمولظم ۽ نبيرغ َءوپ « يهآ حور ايوگ وج نف يج مہق رھ نماسحا
 ِڀس وج 6 گا ۽ يهگس يک رآ سحوډ وٿ يڪ يک ناما راز ةلاخ
 سالا َءيراڪيڊ نات يا ىج ؟ جامس» مس آ وھا ول ھ ريهُا ناک

 مئاڪ يٿ ترورسشض اڪ يىج او نئيھ !اتاح ِءوپ َ نڇڃو 9 غاد أاح

 ؟يوچ اڇ وه ؟ 0 هه فرط يڙهڪ وراشا وج * ب دا مت يهر يىٿ

 < يوچ ناس يقيرط يڙهڪ ۽ * يوچ يک نهنڪ

 مَ يهآ رت داح ۽ بجحاو ديا َءيه يج ڻاسا ناک نيب دا يئاتس دئه چئاتچ

 يگ دنز ۾ .نهآ مت متسويپ ۾ ٤ يگ دنز داينب اڇ ب دا ت نيراکيڏ يرڪ تپاٿ وه

 :و يهآ يئوها ب دا قاداص ۽ ه نر «يهآ ولاٽ وج لي دبت ۽ ريغت لسلسم

 وٿ يراکي ڏ مهار يئ چر # ۾ لامڪ يک نا ۽ وٿ يرهگ ڻئالب: يک * جاس»
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 يهآ نہ يک ناسا . وٿ يکر وڙرآ يج تم دخ يج ڻناسٽا عون يئب ۾

 *ڄ چچ ۽ و لنڪ مڻٹسڊاو ناس يک دنز 0 ڻاپ «بدآ وجح ڪالم يج ناسا

 (۽س ۽ ۽ ص ص) "هو دنيٿ رادربملع وج اقترا يج
 ب دا هب٬الح يک نهنج « وسان نالعا وها نيهآ ي ھ ِ بحوم ڻڌل يج بحاص گه

 رهاظ فاص َءوپناک ڻهڙپ يج نا . وٿ يا يٌئچ روشنم “٬٬٬ټ ۽ نويرهپ و٫ج
 داينب وج بادا نن ۽ فنڀيه يب ذج ناضلخن 5 نا ڪهل مس يڙهڪ متل يڻٿ وٿ

 قحلادبع يولوس « ورهن لالرهاوج ت ڊنپ يت يان نالعا نا .(ھس) وه ويو ويکر
 مد َءيروپ ِءار نيسح رتخا رڌٽڪاڊ 3 دنڇ رپ يشنب ۽« ويد رادنرن ميراڃُا «(ودرا ِءاٻاٻ)

 ه نويھ نويڪ نوعجيحص

 ليڪ نافرط ن داتن يت ب دا دي دج  يلاقٿم نھ بحاص يمارگ َءوپ ناک نا
 بحاص يمارگ ۽« درگاش اج ب ڊا ديدج . يهآ ويڪ ٿعحب ناس تحاشو يت نارتعا
 يها 9 ڻاڪاڇ نهڙپ ناس روغ يتحاضو يج نداقن ۽ ۽ يلاقم نھ يج

 . ادنآ ريڪ روط نطتقن ينوناق ۽ ال ڪاڄب يج ل لڪڙم ىچنهنپ نه لصا رد اْطقڏ

 ۽ يهگس يرڪ ھاچب ۾ ٽروڪ يماوع وج 7. جنهنپ وه نئيج مت
 : نهآ يه اطقن ى يه يڻارڪ يرڊ ٿُغاب

 ؟يهآ ورج مڊ را وج ًع .. يدام اڇ )1 (

 ؟يهآ ِماغيپ وج لمع ِءيدازآ ۽ ِءار َءيدازآ «يلايخ دازآ ب دا نوئن اڇ (11)

 5 يهآ ڪاپ ناک بصعت يموق ۽ تي٫ډوق مئأاراويقرف ب دا نوئن اڇ (111)

 ك ۽ يهآ نامجرت وج ج ٽم ۾ واوع ب دا دي ۔اح ا (1)

 ؟يهآ ٬ وج تيڪارتشا يٽ ب دا هلي ح اض (*)

 يج ننابز يقرشم بحاص 1ا ڪارل ثتحأضو ڪي ڌو يج َ يطٿن ير ڪا نام نطتن نهنا

 ۽ وٿ يکل ۽ ۽ نهآ اٽ ڏ لاثب نام مالڪ يج نرعاش روادت ى

 وج لاقا مہالاع »۽ خيرات يج ب دا - بالاتنا لا اديب رپ رود 7٣

 77 ص) " نهآ اڪچ يرڪ ييلست ہب ر وعاش دْٰسڊ يق رت دوخ “ي يهآ تسرهفرس ولان

 ”*ڀ

”» 

 > ٻ دا

 گنج نالاعا فالخ يراڌ رڪ ھي بھذم تياور يئار اٿ نٻ ِ يج ب دا نيئن بحاص ى وا ٣
 ب دا نيئن * ري وٿ لاثم نام ومالاڪ ىج لابثا ميالاع ۽ يلسحلس نا ۽ يرڪ نايب ٣
 سٿا ىئڪ نايب يڪابيب يج لابتا ہهالاع " ڙو ح 2 قح تياور نيٿ يج

 داد” وج ۾ دآ ۱ «ويڪ . اطخ» ۽ نادزار ۽! توس» «" سيلبا۱ رپ يلسلس نا
 نبي دا ديدج بحاص يمارگ « ءنسٿا ايڪ نايب عوضوم ايٻ 5-9 دا

 1 باوج وج ديقتت ليڪ نافرط ن داقن يت يترظن يراو مزسڪراب
 نيسح را رڏڪاڊ ال حيغوت ِيج نا حرط َءيڙها (+ ص) يئڏ وٿ ناس يلاوح يج
 ّ. يڻآ وٿ .وڪ ِءال د دم يجنهنپ اطقن ليڪ 60ڻايب اح َءيروپ ِءار
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 َءي دابآ حياى شوج رعاش روادق يئٻ يج نابز و درا بحاص يمارگ حرط َءيڙها

 روهشم ۾ يلوڪ وٿ بالقنا رعاش يٽ نآ يئڏ وٿ لاثب ہب ناب مالڪ يج
 ۽ وٿ يکل .ؤي.پ ي دنپ ڏ ولاوح وج دمحا لآ داقن

 'شوج» .هاٿ نئو ولان وج 'شوج۱ وهڻام ۾ َءيرعاش دي دج ِءوپ ناک لابتا”
 تار يڪو ڊناچ «تاسرب فاش 3 اڪ ديس .يهآ قشاع وج ترطف

 هنويٿ داس نوريوصت شڪلد نوج حبص يج ناتسلگ ۽ تار يج ٍي دڪيم

 س دنس ڇ يهآ يرازاب قّّْع رگم ؟نهآ نيسح ۽ هوڪش رپ ۽ رادناح نوهيہ ٽن س دثص

 ه(۱آمرص)" يهآ وراو َءي ہوهلاوڊ ۾ مئا دنر تايح مف ف س دن ۽ نهآ ىناوهش تابذج

 سيک ۽ ۽« ۾ َءيئافبص يج ليصا يجنهنپ موحرم يمار گ َِءوپ ناک  نليلد ۽ نلاثم 3
 ىت َءيرعاش يضورع 6 .نهآ ان ڏ لاثم نام َءيرعاش يي ڌنس ِءال ڻئارڪ دازآ ترزعاب

 مرتد ھال ڻرڪ تبااث يرعاش يراڌ ۽ ينڙزو وت ج يک انا .يرڪ وٿ -<

 877 يل لس نه «نوج يٰيلوملا بل ين بانج ۽ چولب ناخ شخب يب رٽڪاڊ

 ۽ يخيرات وج َءيرعاش يڌنس َءوپ ۽((م۽ ص) يرڪ وٿ شيب روط ليلد ؛نونصو
 .+ يرعاش ىج فيطا «يرعاش ىج فيطل مهاش ِال ڻرڪ نايب رظن؛ سپ يب ذهت

 مرتح» ۾ يلسلس نا چ مهاڃچاس چ ترس يس فيطل «رظنم رپ وج ترفانم يبه ذم
 لاثب نام ىلاتد ليکل قلعتب مالڪ يج فيطل يج َءي دشار مهاش ني دلا ماسح ريپ

 وج تسيرس لچس بحاص يمار گ ِءوپ ڻاک فيطل (,مھ ۽ .ڻ٣آ ص ص) سٿا انڏ
 يي يکل وه .يهآ ويڪ رڪاذ

 يىقفوص يغاب وهج فيطل ۾ نهنج وه رود ويل اس وها مي رود وج لچس”

 وه روز وج نيولوس ناس فرط يئٻ مت وه ڄار وج نريب فرط ڪه هويٿ اديپ
 يک ماوع «کگنان گنيساو يئٻ ليلاپ ۾ متفاي تيبرت اج ماظن كار اد رڳ اڃا ارادي اتر
 1 ناس َءيڪابيب ۽ ح يلصوح تياهٺ لچس ۾ رود بوشآرپ نا ائه ايهر يگنڏ

 ۽ نيئايامرف .ينڏ توع د يج

 .وٿ يئامرف يتڳا بحاص يمارگ «(۱ه 4 ِص) يڻو آن يڻو يک نهنڪ نوچ درم اٿ چس
 وج برشس يراو ؟هل به ذال ىفوصلا۱ لچس مت يهآ هن ڪش مبوڪ ۾ نا”
 ايوگ مالڪ س دنس .يهآ تواغب مالڪ وراس 7-0 ه وه يىيثوص بجه ذدال

 ه(۱ ۾ ص)"ن هآ ايڏڇ يئالاج نرو يئڙه اج مراد ۾ بھ دم نهنج يهآ نازوس شتآ

 مب نهنڪ صخځش ماع ويڪ وڙهج نوم يت ليلد نھ يج يلاع يڙهج بحاص يمارگ

 ۽ يبارگ اد ؟و لئهگس يرڪ تمه الي يج ڻ مي اڏ أوتف

 !وھ ادخ دوخ ؟وه ويڪ راطع ۾ رظن س دنس .يهآ فگلئٽوپ وج راطءع لچ٫ ”"
 (۱۾ڄ ص) "!وھ دوجو ڪاپ
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 يئاڏ روط ليلد لاثم ى ؛اڻهگ نام مالڪ يج لچس ۽ رعش راطع بحاص ىمارگ

 يبهذم نڪ مد يڻاه 2 ٍ» تقو نا ايار ۾ ٍ ليلد بس نه يا بحاص ىىأ 1 هون

 ۽ وٿ يئامرف دوٰخح وه «نيرايڏ نوئاوتف رهيٻ سٿ آ ۾ -شروح -َ ڻهڻام

 ( مالڪ ملع ۽ دناتع ۽ تايهالا 7 (۱44 ص وسڏ ) مالڪ نيم يج رس

 ۽ اتيگ ۽ نآرق ۽ ردنم ۽ دجسم «يٹمئاشس- يخيش «يديرم يريپ «بھذم 1

 لي وات ہڊ نن وج نا . يهآ دوجوم "يفن۱ قلعتم پ٬۔ « يڙوٻ « يٽ وپ
 هدرپ سپ تيثيح ؟يوتعيبا ہباڪ ہت ِءال اڇ ۽« وبئچ ير اثلا سايق وها ۽ ويڪ

 ء(۱ آس ص) " "يهآ ليڇ ناس حرط اص ھج ڪس “يهآ من ليکر

 يهآ ويڪ شيپ روط رءعاش يغاب ہب يک َءيباس بحاص يمارگ ِءوپ ناک لچ
 «ومرڌ ۽ بهذم ", ٿوا يج تناديو نت من يماس” ۔ بجوم 74( 0 چ

 رعش سدنس” مت وٿ يکل ۽ "نهآ نويڪ نوٽوچ يت نيولوس * نل نواب * نتڊنپ
 حو ريڊ ٤يدنبيق رف يبهذم 4 ڀ ى!مرڌ َشڪمشڪ 009

 ادي ۾ لمع دو يج واڀ ديم يج لسٽ گنئر ۽ َ تاب تاذڏ ۽اييت ۽ تدابع ٍ ڃ

 ءنهآ انڏ م لاثم يڪ نام نڪولس يج َءيباس بحاص يىمار َ ه(۱ ڄام ص) " ويٿ

 « ىنذبحاص نايم ؛ير وٻيٿار ففڀ رش دمحب مودخم « يئاڙلب “ت 3 -”

 .يڙوهرگ ميحرلادبع ِرودخم ۽ يراو َءيراوتل نامز دمحد محاوخ ؛يوضخر ثتيانع مهاش

 ۽ يفوص تڀيلد ۽هاش يربہعم ۽مهاش ليکو «يرموس رياڦف قداص ۽ لمحي 3 لگ دلوخآ

 ريقف دارم « ريقف لڍٻ «(فسوي ڪناٽ ۽مهاش بطق «ٺىفوص دمحم ريخ «فرشا ريپ ۽ ريقف لحور

 «کڳارن ۾ ڑڳارس يئيڏ الاوص نام مالڪ يج کگيب چيلق ازر «شخب يبن يفيلخ
 ۽« ِملع « يراپاو اڙوڪ ايام «قڻئاثم ۽اڙوڪ اح ڳجلڪ ۽ يىيصاق ۽ خا 7 3 |؟وڪ

 « ماٿرھه ۾ فگنر ره « هج ايڪ اراڪ سم َءيراڪ ۽ آ «باوہ ِ مهاڏگ الي

 « ىا مڊ ناک مالسا ۽ رڪ «يج بارش ڇا ۽ يئعس تثتروص ۽ رود بس نيد

 وج نعوشوم يٿ نرتيڪ نيٻ ئن 5هآ ۽ يڪنيڪ نسپ وبعڪ «نيسا من مدآ هت «ضرغ
 لاثم بسانم نا ماللاڪ يى < 3 نهنا رپ يهآ ويڪ شيپ وعلاطم ورهگ ططف

 وح ناسآ يدنيڏ نتوبث نهنا :.ّ سٿا ونڏ تو٫ی وح يا ء ىعلاطم عي و يجنهنپ «يئيڏ

 يقرشسد - يهآ ويھ مڏوڪ مڊ -- ڪيھ ڻاک معوبع وس ۽ حي ډ ؤ يمارگ رڪشفم

 َءيرعاش ودرا ۽ ۽ ىسراف ۽يبرع يدنڪ 6عڻايب يک نناحجر ۽ نودق يئف يج نرعاش

 نايب ناس ىلاوح يج َءيرعاش يڌنس ۽ يک نڙال ۾ نردق يج جامس ڏگ ناس
 پ ٍب ٍڀ بي ك 2-9

 ۽« ڻاڇ ڊنڇ ۽ تي ڊررب ورتيا وج خيرات يج ب دا يڌنس ۾ لايخ يجنهنم
 رپ ڻوچ نيئا - يچا يک رظت ۾ باتڪ يج داتن ۽ قتحم يب نهنڪ ڳا ناک” نه
 ڪيڻوتيخ « نثاحم سچ خيرات يحج ب دا ي ڌنس مست ودنيل لوڪ اڌو بوڪ
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 يلاوح يج ديتنت ملع رپ ؛يهآ يئڪ تنحم يڱچ ينومن يجنهنپ ڳا ناک بحاص يمارگ
 مت وڇ يهآ ويهگس من يرڪ شيپ يکل ڻچڇس منو ټڪ [داون يرزايعس رادق يرتيا ناتن

 مٳ نهنڪ = يئٻ نو والي ٣ قل “ يڪئارس ؛ودرا :يسراف :يبرغع
 يهآ ولڏ مٿ وڪ ۾ داتن ۽ قتحم

 ءءکناتو يا عوضوم ىجنهنپ « ءو پٻ ناک َءيرعاش يڌنس بحاص ها

 ۽ وٿ يکل وه ہ نهآ انڏ الاوح ب ناب َءيرعاش ينالب ۽ يڪگارس ۽ ِءال

 « ناس لايخ يج عوشضوم ۽ نف ہہب بدا وسج ننابز يئاتلس ۽ يڪئارس”
 م ناس حرط يى :اسل نونابز يها . يهآ نامحرت وج ھو ويا تا دو ڇ» فوصت

 مت يرعاش حرط نا . نهآ ليت وَ ڃ ليڍنڳ يل ايو يڻهگ' لاس نابز ِيڌنس

 *(۱ ص "يڳاس يئ يهآ ڻڄ ڌنه ره
 مجاوخ ترضح ۽« ھاش اهلب ترضح ۽ وهاب ناطلس پحاص ىمارگ نا نرعاش يڪئارس
 «نايهآ اڇ ناب ۽ يولود ۽ الم ۽ وناڂتپ ۽ دجسم ----- نام مالڪ يج ديرق

 قا نام «دالوا وح ناس ا م دآ « تايح توب ۽ مالاسا ر ھڪ « يٽوک تين « تشهب خزود

 0 ۾ دحأ اُ مٿ الو مآ ۽ لات ۽ اشامت ۽ نام هجڪ بس لا رب ناک

 يضاق ۾ ۾ لاس ۽ رثاڪ ۽ نسموم « يجيڃو وڇ يب لاس يڪب ۽ مڪ وج رڪس ڻئاٿڪ چم

 يج نر :أنٿ يڪڻگارس نهنا عوشوم نيئڪ ايٻ : » ۽ نام مد اهلنٻ نام هالا ۽ نام مب

 “نهآ اني اد ڪي وال نڪ حضاو يک عوضوي يجنهنپ «يڊنوچ ناب مالڪ

 يج مالڪ ڊنوچڇ يج نرعاش ه دننامن يج ننابز يڻرشُس ۽ يعلاطم يراس يرتيا

 يجنهنپ ينعي_ « يصح يرخآ ىج ى اتم يجنهنپ بحاص يمار گ :«ِءوپ ناک ڻاڇ ڊدنچ

 : ينعي « يهآ وها يٿ دصقم وج ڻکل يلاقم نھ س دنئس لصار دا يهآ ويآ ٣ دصقم

 دي دج يج نابز يڌنس ۾ َءينشور يج نناحجر ۽ نر دق ينن يج َءيرعاش “يڻرشب”
 د دم يج نليل د يتحاضو نجنهنپ ۽ بحاص يمارگ ۾ يصح نھ ". وعلاطم وج ؛يرماش

 «؛ُنرعاش دنسپ 7-06 ۽ ديدج يج نابز يٴڈنَس ۾ :يهآ ويڪ ضشيپ وعلاطم يلباقت

 روادق يج ننابز يڪئارس چ ودرا « يسراف ۽« يبرع ۽ وج مالڪ يج زايا خيش -.

 وعلاطم يلباقت وج نهنا ِ'ي4 ناس ننومضم ۽ نعوضوم « نيرظن « نلايخ يج نرعاش
 زايا خيش 7 ير مت يهآ ي ؛٤ڪ ششوڪ ىج ڻرڪ تباث وها « يرڪ شيپ

 نرعاش نہ كالح نجنهنپ . 3 نھ رپ «نهآ 8 ناون يڪ يهآ نهآ ايڪ شپ

 يعلاطم يڏو مسب زايا ڂيش هي ڻاڪاڇ ۽ يهآ ي هڪ ديلتت نن نيراغن ۽ نلايخ يج

 َءيرعاش يقرشس طقف من زايا | ڂخيش ۽ بحوم ِءار يج بحاص ٣" 3 ه يهآ رعاش وراو

 « يسيسنارف « ينيطال ۽ ينبچ « يسور 1 نه رپ نه ويڪ سايڀا ورهگ وج
 يهآ ويڪ سايهل ورهگ ہب وج َءيرعاش  يج نئابز نيٻ ڇ ڪوولس « يولاطا ۽ يئاپاج
 با ويھر رثاتي ر دت يڻهگ ناک نرعاش نهٺنا ٍخ
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 صځعش وراو يعلاطم  ڻهگ زايا خيش ہڌ يهآ ويابرف حيحص لڪلب بحاص يمار ڳ
 وٿ نايهاچ ڻرڪ شيپ - جن -+4۽ی يج اوعد نھ يج بحاص -َ .يهآ
 ءويآ ڻمهگ يجالاڌنس فآ ٽويٿيگ نا ۾ جج , ملاع ڻيرچ ڪه يعفد ڪه
 ڻئامهگ يجالاڌنس « وه رليسناچ سيئاو وج َءيٿسروينوي ڌنس ۾ ينامز نا بحاص زايا خيش
 بحاص ځيش وه “سيو يئو ٽو ٻحاص (راڪ نا سيمئاو) زايا ڂي ٌءآ ؛يک ملاع نا ِءوپ .َ

 نٻ يٿسروينوي َءيھ” ۾ مسڏ ويل نه ۾ تارثات نجنهنپ * ويٿ رثاٿس وڍاڏ ىلم ناس

 يج يته ي ھآ تيصوصخ ڪه * يکر يٿ تيثيح يماوقالا نيب يرڪ يج نتيصوصخ

 يعلاطم -- !ہبئاڇ سيئاو و سج يته « يج تيلبات ۾ تناهذ يج رليسناچ سيئاو
 0 ۾ 3 يىيئوڪ ردلاچ يماوق الا ن ہب+ ڪه يرڪ يج ڻجه رعاش ني رتهب

 اب يجألا ڌنس فآ ٽوي بنا ي؛ يب ورادا ى ھٴ وج َ يجسروين وڊ نه

 تہ

 يڪيريما « يت 5 ڇتل ناس رسيهورپ ڪه يج ب دا ڪن ڪيھ يعند يئٻ .

 يڪي ڊ ريما ڪِ رمسيفو رپ يڪي ريدأ نا زايا يي «يدنيئاهلاڳ 7 يراب ٫ٌ بدا

 «(زايا ٣ نوت7” ۽ مسڌ وڌو يرڪ روبجم يت ڻوچ وها ٤ اَ يج تايبدا

 . 09 وٿ

 27 ناتسڪاپ ي روپ رپ اڇ مي نَس يرڪ يج نڊ رظن ق دن «يک زايا ڂيش

 تايسئح نمشد/ ڏج ناتسڪاپ يهوڊ شيد ؛يراڇرپ وجح تيڪا رتشا ۽ ڪڻٽہاف ۽ دھحلم

 بحاص يمارگ ًانيقپ ڊ ۾ ينامز يڙها وه ودنيو ويڏس رعاش صاخ وج #يرعاش يراو

 رظن منارهام يج نهنج «صخش ينيد ۽ وراو يعلاطم يڻهگ ۽ وڻاڄ ؛قتحى وڏو وڙهج
 نمجرت ہب وج بدا يٻر وي رپ يئه يت نڙال ۽ ح َ نردت يتف يج َءيرعاش يقرّسم طقف مت

 نت وڻڀو يرڪ وبا لوصا 2 يه دياش قس «نيئائه ويڪ وعلاطم ورهگ ناس ددم يج

 هرئ اڪ نات ناڇڪ ۽« نايٿ ڪرشم مت َناي رڪ ٺٹام

 ايهر ادنڪل ۾ نرٻ رگناو نت وڪ يب تم ود اهجيو اح بحاص زايا خيش ن نهھڏج ِيت نعتوس نڙها

 يقرشم ۾ يلاسر ڻارهم « ملاع ڪابيب يڙهج بحاص ي بارگ تقو يڙها ايو يٿ گ اي
 يج ڙايا ځيش طقف ٽن يکل ولاقم يرايعم وڙهج "تاناحجر ۾ ردق ينف اج َءيرعاش
 يڌنس رپ وق.يڪ ميڪ وراو َءيراويمذ وڏو ِءال ظفحت يج راتو ۽ رايعم «تمظع «تزع
 نيئڪ يت نهنج « ويهر يهيب يجنب راويد يدالوف ِءال َءاچب يج بدا ديدج يج ناب ْز

 ننٻ  داحلا رڪ ھاوبب .وداقل زڀ ويو ويڪ وراڪيو وج نڻيلوگ ِءاي ايام ريت
 يهگس يٿ ۽؟ايهگس هن يرڪ شيپ باوج لوقعم ہب وڪ َءيج دنگ راگ چ ندازلا ؛نُناوتف
 يڃه وي رذگ ,ن ولا روپرڀ ناس نليلد ۽ يرايعم وڙها وڪ نام رظن يجاهنم مت وٿ
 * جه. يرايعب ڪيڌو ۾ باوج يج يلاقم نھ يج بحاص يمارگ وڪيهج
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 گ ِ 7 َ ار

 رود ديدح وج َءيرعاش يڏن يتءڍ ي*> نھ يج يىلاثم يجنهنپ لاح رهب

 ۽ يرڪ وٿ نه ي يار گ نال ڪڪ وجح ناسا 19 يىج

 « ندمت ۾ بيډذهت يڌنس ۽ نف وج نآ ۽ رود ديدج وج َءيرعاش يڏنس” ِ

 ۽ بولسا «عوضصوم ۽ ٽتہھ يڪي ہبالاڪ يج تياور ۽ بدا ۽ تيهوق ۽ ٽتفثاتث

 نئاضاقت ىماوق الا نيب ٍڇ يموق يج رود دارا لاسح « يک لوصا يىج تيل

 اهججو 4> س لم ڪه يج ڻراح[ ٍ ڻرڪ ه لنز رس نيئڏ ۾ َءينشوو ي :

 وج داهح لسالسسم يج نڊ رجت يعلع ءٴ ير .ڪڦ مت يجئچ ي اڪ نيئا اي ى

 * ( ۱4 ص) "يهآ َ ولحرم متفاي يٿرٿ

 نل يهآ ويامرف حيبحص تخت نا

 هي

 وٿ يهو ر يأ م وح نناضاتن يس اد « يب دا ج ىعلع ى = يرشاعم يجنوهنپ

 کا مہآ وس نناشڪنا يتٴا فل ڃ ي داصتتا ۽ ما اي ٰٴ يسنڻاس نون تن

 7 نهنا مڪلڊب « نهآ ايھر مڌ دأاح يڪ ۽ الايسو ٍِڇ اعيرذ اح تالايخ مل دايت

 مک

 ۽ سر رود ۽ زيت * عيس و رادقيرٽيج ايند يج رڪف ۽ نھذ . وٿ يهر
 قيجع ۽ قيق د ۽ مهيم ۽ ڂلٿ يج تاي> يناسنا ر دقيرتوا ۽ ي دنوھ كنسپ تقد

 4٣ ريفت نا يج  رڪف ى 1 . ي دنيا نيتدنپ يئاٿڪ باتث يج َ.نلْئسم

 ۾ * نف دي دڃحت ۱ يج رم ثسر دف مہ مڌ يجڻچ .اڻٿرا يرڪن 7 رگ يک

 ( ۱ 4 نا "ني ھآ حيحص مب ميت يجئچ " نف داهتجا۱

 راهلتا وج َءيشوخ يٽ نيفاگشوم يتف » يتاي رظن ديادح يج بدا ي ڌنس بحابح يارگ

 ۽ وٿ يئامرف ت يهآ ويڪ

 «يهآ مٿ نوڪ« ۽ دوم ۾ يئرظن ۽ نُا يج نئاوجون ي ڌنس يج ناس !7ُ
 ۽ يهآ ثترارح ۽ ت دح « يهآ بقا ۾ با يا « يهآ تڪرعح ڇ اقترا رڊ

 الي * نف ِءارب بدا ۱. وھ « يهآ تي دصقم ڇ ٺتِو دافا ۽ نهآ يىنشور يمر

 ۽ ي رڪن ناک 5 .ھگ ۽ ره لامثاپ *# ه دو سرف يج *؟ بٴدا ءارب َپدا»

 ميسو ڪانبات ۽ نشور يه ؟تابح دين تاج ٫ نفاذ ڪ * تايح تو َب دا

 وعش يةيرات يج رود نه نهنا . نهآ اڪ يچهپ رپ َءيداو رپ ڌڏڀ يقرت ِ»

 رپ « يهآ وي ڪ عورش يي طقف من يک ٿاٽاحجر نم حص يماوق الا ج

 ششوڪ يج ڻرڪ شيپ ر۾۾ رڍر#ت بولآ ۽ نايب “ہياريپ يجنهنڊ ي َِ نهنا
 نئن ڪه ڪءال بدا يي ڏنس هلقلا ءاشن[ لمع در ديدح وھا ه يهآ يئڪ ِہب

 ڻنهڏڪن يک نآ ڂځيواتا ۽ و دنباڏ ومڪ وج ليئارنسا روص ِءال يئات ان ۽ رحم

 .(.9 ۾ نص)." َي هننمگس مئا. يراسو:مب
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 ۽ ود ت يکل يدنڪ نايب يک نّْييصوصخ يج بدا اي باح يج نابز ي ڌن س بحاص يمارگ

 يه ۽ يهآ وي رذگ مت ونابز وڻهگ وڪ يئآ يت بدا ديدجا ۾ ةءيڌنس 1 وو
 ُ يهآ ويٿ ڻو يڌو ۽ يهآ ويرسآ ۽ يهآ ويٿ اديپ يئ ۾ رو د يج ناسا

 زيگنا نافوط مي يڪ ۾ گکدا نويڪچ يچم ۾ ات نوڙاپ س دنس رئنيه

 “)۱< ص) *" « ادنهگس مٿ يروچ 2 نوڪهج زيخالب ۽ الوهج

 وٿ يکل يدنڪ نايب تيصوصخ يٻ يج ب دا دي دج يج نابز يڌنس بحاص نتارگ

 - يٿ يچا رظن تيصوصخ ڪه مب يٻ وڀ بدا 0 يب ابٳ#
 ۾ تمادق .طقف ئ بدا كل وخ اسا ىئعي_ : تي دارفنا يج نا يهآ اها

 رپ يهآ وڪچ يٿ گنهآ يه ناس ت دج ۽ قيلخت يو نه .: 7 99
 وج ناسا يهآ ويٿ من رثاتم ورتيا ,ب ناک بدا ىبرغس اي ودرا ڏگ ناس ن[
 ىيج فانصا ىڪيدسااڪ يج ب دا يڌنس ناس ايل يج تئيه ب دا ديادح

 (۱4- ۱4+ ص) ".يهآ ويهر يرڪ دي دجت
 يت نرعاش ۽ نبي دا يڌنس ۽ بدا يڌنس بحاص ٬٬ُ َك ِءوپ ناک تحاضو نا

 يا ان ڏ مب ليلد . ۾ َءاچب يج نرعاش ديدح رپ يرڪ وٿ َ طقف مٿ يٽ ديقنت ليٿ

 يج رشڪ “مل. با يهآ رفڪ ۾ بادا دياددح يڌنس” مت يرڪ اَ لاوس وه

 وٿ يکل ۾ َءاچب يج 9 ج دي دح بحاص يمارگ يه ناونع

 ؟رفڪذ ِءال نف ى يج 1 خ نبہد دا نڪ ٺنهڻام يتاب ذج ن ڪڪ يج ناسا”

 رپ يهآ طلب طقف من اوعد يج وسسق نا ۾ ۽ لصا يهآ ويراٿ[ زاوآ وج ڻڃجه

 يئيد ۽ يعرم يک ريفڪحت مئتف لوا ناک ِڀم .يهآ مسب ديعب ناک طايتحا

 يئ ناس ڻرڪ ِن ڻاڇ ڊنڇ حرط َءيروپ ٍَ 6 اه يجرهگ ڻسڏ ناس ثيثي>

 ۽ نآرق لوصا يها «نويٿ نڃو نوينڏ نوئاوتن نوج 'رفڪ» حرط يتاب ذج
 ِءوپ ناک ڻرڪ يعلاطم ىج نج «نهآ ايو ايڪ عضو يئ نام هقف چ ٿي دح

 “(۱ 4 ص) "يهآ ہن مہلاڳ يلوس يڙها اڪ ڻي ڏ اوتف يج 'رفڪ)مت و دنيا رظن فاص
 ليلد فالخ يج ڻئاڳسل مازلا يئٻ نونڪ اي داححلا ۽ رثڪ بحاص يمارگ ءوپ ناک نا
 مازلا اڙها ناس يلاوح يج ٿي دح ۽ نآرق يک نڙ دنيئاڳل تمهٽ ۽ نهآ ان ڏ

 ۾ يئاڏ وٿ لاثم انخٻ تال وات ۾ َءيرعاش (يمارگ) وھ .يرڪ وٿ هن ناس ڻئاڳل

 ين ٬ يها ناک نهنا نهآ ٽتالڀ وات يج ۾ رارسآ و مولع ين ٰطاب ۽ فوصت” مت وٿ يوچ

 :مايخرمع تايعابر «ظفاح ناويد ۽ ريطاا قطنم مور انالو يونثب نج ادنوه فتاو

 فورصم ۽ و ڻناتڪ نهنا .ڻھآ نويڪ ملاطم نوحرش نوج ناتسوب ۽ ناتسلگ
 يک نهنا . نهآ نوئيو نويكر ه ديشوپ يت داينب يج 'ليواتا بوتاتقص فنن
 - يٿ يڃو يجنب ري ۾ .قسف «۽ يرعاش :يج نرعاش نيٿم ناس ڻرڪ 9 طظن

 (ڄ ۱۽ ۔ڄو صا " يهآ ي ين ڏ « تسرهف يج ح َنظفل ِنڙها خاص يل. حرط ,7َٰيڙها
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 يج بدا ديدج يڏڌنس بحاص 7 ِءوپ ڻاک ڻايب يتحاو يراس يرتيا

 افھ ايو اياڳل مازلا يڪيج يت زايآ خيش يئعي لڪ مه يجنهنپ ۽ رعاش روآآ

 وٿ يکل بحاص يا ني ِيج نهن

 ويل يئپ نيئا يٺو ناک نيهرو «"نواگن دقت ۱ يج ب دا ديطح يڌنس

 داحلا « يهآ ىئايرع چ يشاحت ۽ نآآ « يهآ "تي ڪار تا ب دا كي دح مي يهآ

 ي دننامن يج ”ب دا دا دح يذنس ۾ يلسلس نا .هريغو « يهآ ٿٹيًٍه ذىال ء

 يروپ ايوگ وها « يهآ ويو ويکل نيڻات ڄا مي ھجڪ وج يت زايا ڂيش رعاش

 ڳا ناک نه قالعتم نئف يج زايا ڂڀش ۾ يهآ ديقنت يت بدا دي اح يه

 يڻاڪ ۾ لصا وها « يهآ ويو ويک ل مب هجڪ وج اتراشا ۽ وروط

 ۽ ربص ۾ رود زيگنا ناجيه ۽ يتاب ذج هدوحجوم مت يهآ سوسفا رگن « ي

 تمو د ملع ڪال تک رپ ج ڻاڇ ڊنڇ يج نلئسم يئف ۾ يماع ناس 89

 ء(ڄ ك "نهآ ہن رايت وهڻام

 ۾ عا 44) لاس « ۾ يلسلس يج يعلاطم ۽ نف « مالڪ «َءيرعاش يج زايا خيش وزات
 ندلج يهنٻ نهنا « رٿي ڊيا يج ٽهي ايڪ عياش دلج ہٻ نايٺنپ يئٻ ڪه يلاسر يڻهس
 نف ۽ مالڪ يج اج نرعاش ۽ نبي دا يڌنس يج ڌنس  ناتس دنه ۾

 ندلج يهنٻ نهنُا بحوم لايخ يجنهنم نڪيل ۽ ايڪ عياش لات ليکل ۽ يراب ى

 ويڪ نات تنيو نيڻ ٤ نٴداتن س دنس * نبابحا « نتسود يج بحاص يش رپ

 ۽ رادق ينف اج َءيرعاش يقرشم بحاص يمارگ موحرم تنحم يرتيج ۽ وترو نوڪ
 نرعاش 4 نيب دا يحج 3 دنھ مست ۾ أ يڻهس . يهآ يىٿئڪ ۾ يلاتم 'تاناحجر

 يج ناتس دنه ۽ فلاځب وج ناتسڪاپ «تااڅن وج مايق” يج اڪ يت” زايآ ڂْيش

 ۽ وٿ يکل يڻاٻاٻ تريڪ روط لاثب ۽ يهآ وناڏ رارڦ فلاقعم وج يک اهر

 َءيدازآ ىج شيد وج ه ويٿ ولز أز يخيرات وڙها وڙڪه ناس ..-

 وگاهرو ۾ عب 4م ايو يٿ نوهيڇ ڻوهيڇ باوخ تروصبوخ ڀس لڌل
 .(4 ص «۽ ربمن زايا يڻهس) ويو يٿ عورش اد اڪ ڻڄ ۽ ويٿ

 :وٿ يکل يت ٻ ٫, يحفص يتڳا ۾ ربمن يئڳ اس يج َءيڻهس يڻاٻاٻ تريڪ
 یيڳل ٽو يرهگ يڙڪه يک لد يج زايا مت زي سوم! نوم ىاھ”

 نت هرو يت ام َءيترڌ يج ڌنس ,ہت وھ رهاظ نام نيهلاڳ - يهآ َ
 لد يج ڙايا نت «نويه نويھر يٿ نوتبوقع اي ايھو ليو ڻي  وڀ ناک

 ء(۱. ص ٻ وٿ اڀ ؛يڻهم) * وي ڏڇ يٿل يک

 : وٿ يکل يڻڳا خاص يڻاٻاٻ
 « يجسڊ يئيٻ يرو يرو ۾ رعش يج زايآ اراڌ نير دنآ راد روز اڪيج يټ” :

 « تياور ۽رچلڪ ساهتا يج موق يڌنس وھ در وج٫ . يگ اهرو يهآ اس
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 ۽ دوجو يبوت وه * يهنٽوڪ رايت ِءال ڻلوبق وراوٽٿب وج تبحم ۽ يلوٻ
 ودارٿه يرو يرو ۽ يهچمس وٿ ٰيلعا ناک شزاس يج خيرات يک ساوشو
 “(و۱ ۱ نس ۽" زيمن يڻس) "يڏڇ وٿ يٿب ر ناس ڪون يج َلق يجنهنپ يک نڪيل

 : وٿ يکل وه يئوڪ وٿ تسود نطو يک بحاص خيش "انو  وب رپ رپ
 ناس َءيڙڌنس يهآ مڊ تسود نطو وه هآ ناسنا ڪه ۾ رخحآ ۽ لوا زايا”

 ہٌت يڪدنه من و۾ نه . ويهڻام ى يهآ بهذد وج نه * سٌٿا ليڙج يڙ دنج

 ء(۽ڻ ص ۽ ٻ ريمن يڻهم) "يهآ يڪناملس

 : وٿ يکل يهلام دنب وگ رپ .يلاسر يئڳاس
 ۽ نويکل ب نويڻاهڪ بايماڪ نويڙهج "يشحو ديفس» ۽ *ناريظن ۱ زايا خيش ُ

 تنعل ي ج يک اهرو «يدازآ يج تراڀ وج يئڪ عورش هي جري “مد ي 6
 يج ابا ۽ بدا .ءڻالڀ ڏل ىج ندنه ناب ڌن يئڍ و يٿ عورش ۽ يٿ 4...

 يت ڻڃو يڏل نايئپ يئٻ ڪه ِيج نبيدا ودنه دوجحواب يج ڻلو يڙوج ماتم

 . وڃو من يڏڇ يرڪ وڙر وڇ يک ناسا ِءيئڪ ڻهڻاد زايا

 رگس « وه ويڙوهن نيساپ يهنٻ يج دحرس 7.3 بدا پڪن يج يگ اهرو

 دنھ ني رهڊ ويهي يج نس َي راج ر“ نين يک يمشچ نت +بډا نجم يق+

 ء(۽  ص ۽ ربمن يڻهس) * ويٿ وڏاڙپ وج ڏس ہب رپ ڌنس ھوپ ۽ يت عورش ۾

 يج بحاص خيش اي نهآ ۾ مھاراس يج بحاص ځڃش ايار يه اج نييدا يج َلات۔د٬ھ

 .يهان وڻرڪ يک نوم ولصيف وها « نڪ اٿ تباث وچس يٿ يم لياڳل نافرط نفلاغحم

 ڻرڪ تباث رعاش وڏو ب ناک فيطل مهاش يک زايا خيش نداقن نڪ حرط يڳ اس

 الاوح نام يلاسر يڻهس ۽ ناس تحابفو يله يتڳا رپ سڏ نه .يئڪ ششوڪ يج
 . يها وداو ويل ٴ نايڏ

 ويٿ ٺل ولاقم ي ھ بحاص يمارگ ہت نايھآ ويآ يرڪ يضرع ,۾| ڳا ٌآ

 9 يئامرف دوخ وه .۾ يلملس نه ہوه ۾ 2ُاچب ىج
 ڙايا خيش ي

 ھآ وي كل يئپ نيڏا يئو اتي ,نراگن ديقنت يج بداآ ديدح يڏاس”

 داحلا ۽ يهآ يناي رع ۾ يشاحف رپ نآ ۽ يهآ *تيڪارتشا» بدا ديدج مت
 رعاش يدنئامن ٰيسچ بدا ديدح يس ۾ ياسلس نا ءهريغو يهآ تيهدمال

 يڌنس يروپ ايپ وگ وها «يهآ ويو ويکل نيئات چا مڌ مچ ڪ وج 67 ڙايا هي ش

 رٴاوط يلامجآ تا ناک ڻه قلعتم نف يج زايا خيش يهآ ديقنت يت بدا ديدج
 رگس « يهآ يفاڪ”: ۽ لصا وها « يهآ ويو َ ويکل مڊ٬ هجڪ وج اي واشا اي

 ناس نوڪس  ريص وچ راودّ ڙيگنا ناجيه - يتابذج ه دوجؤم مت يهآ سويفا



 رايت وهڻام تدمبود يلع ِءال رپ ۽ ڻاڇ ڍنڇ يج ٰنلئسم يئف َ يعلع

 «( رٻ ص) " ؟نهآ من

 ۾ يل لس نه ۾ يلوڪ وٿ ڪتسان يک ڻاپ زايا خيش رپ يوچ ب اڇ بحاص ينارگ

 : وٿ يکل يت ص٣ يحفنص ۾ ۽ ربمن يج يلاسر يڻهس ۽ يريوج دنن
 ڪٽساٽ ڪه وتاٽ وجنهنم نا تان اڪ مل ڄا حرط ي داينب مت وٿ يوچ ڙايا”

 ءيهآ من وئ٫ٌ يو ج ڪٽسان وج رادنا يجنهنم م« ڄا ..يىهآ وراو َءيِل وج
 ” ".« سٿا اوج ٤ ويڳاس هب ڄا

 بحاص يمارگ ڪيڻوتيج . يهآ وياڳل مازلا مب وج ڻجه رعاش نايرع داقن يت زايا

 اڙهج ڻهڙپ ظفل يه اج ريگلد يره رپ ۽ يهجمس وٿ وجآ ناک مازلا نه يک زايا
 ٍ ِٻ " يكل :ريگل د يره « ڻنهآ

 قشع يجنهنپ ۽ يهآ رورض جازس قشاع وه رٻ يهان اي يهآ ہب اڇ ويٻ زايا”
 راٻ يئيڪ رپ َءيرعاش س دنس يرڪ 0َڻا .يرڪَ وٿ ناس َءيڪابمب .. وج

 وه يضعب ٬* يچا رڪ ذ وح (نناشنور نيڊلئر) » ؛نيلآ اُن و) ن ڪڇ

 : ير وٿ نوي دنار نوج رايٻ يلوک .اڙيٻ اج َءيلوڇ يج امٹيرپ 3

 ؛اڙيٻ نو ٫ يلوک «نيرپ اج َءيلوچ َءيجنهنت
 وپ نک .اجنهنت مڻال « اڙسيسس وا نسي دس

 +٣7) لٿا ۽ ۽ ربمن 0

 دنه نھ . يهآ رعاش وڏو ڪه ڪشيب وح نابز ي ڌنس ۾ رواد نھ زايا ڂيش

 بحاص خيش مت آس نڪ ضرع رورصص وها أ رپ يها ويامڄ وڪاڌآ ِ وجنهنپ ۾ ديني ۾

 يي ذڌنس ۾ يهآ رعاش ميظع وج ب دا ديادح « يئعي رڪف بتڪم ڪه يج ب دا ي ڌنس

 ليکل ۾. ناه #ا ين هنپ نوم ۾ يراب يج ر ڪه بيثاڪم فلت يىج بد

 راڌ راڌ اج بادا 79 ۾ 47 00111186 1315101 08 180011 1 باتڪ

 مھاٿداب وج َء يناڪ امثهر وج رڪف بتڪي ڪه نام نج « نهآ اياڻاڄ رڪف بتڪس

 مهھاش يرصس) ر "ڪن بتڪم َءيهنا تقو نھ ه* يهآ ويو ويڪ ويل: يک مهاش ييربعم

 ءنها نج تپ نيئاس ييلوہلا بلاط نامز دمحد مو دم 79 امٽھر وج (رڪف بتڪم يراو

 دوخ ۽ نهآ ادنيو سل رعاش ميظع اج > اج رڪف بتڪيم َءيهنا نج َءنيڻاس ٰيلوملا بلاط

 0" ويهر يماح وج ِءاو نھ 2 ينهن مڊ بحاص يا

 “وڊ )نا نر تر ناک فيطل اي يھآ يئا فيطل وڪ زايا خيش يهآ دي +

 ىلوٻ يجنهنپ نيسا ناس !ڻرڪ .اوعد اها َ يهآ ويٿ اديپ رعاش ِ وڏو ڪلھ ين ڏ زابيا

 * دنثامٽ أخ زواد 0 يج=نهنپ ىڪوج ات نويرڪ نيهوت يج 7 عاش نهنا نه يج

 وج رود نه ارپ.؛اڇ مت رود سس دس ۽ تہہرسا: لچس .اڇ * نهآ ايو ايڪ مييلسمڏ رعاش

 وڪ کٽ وج َءيگناس َءيرعاش يضورع اڇ ؟ىڃو يا” وڌن رعاش ۾ [ ڪه مڊ
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 دنچننڪ اڇ ؟ يڃو ويڏوِڪ وڻ "لزغ مشا:ئهنا يک 2ء يگناس ٬ لزغ اڇ ؟ وير گلا ري

 ؟ وه مت رعاش مم ہظع وج رود رو يناب وج َءيرعاش ديأح 1

 ۽ وٿ يكکل ريگلد يره

 يا يئيڳا ؟سويب ۱ دنچنشڪ ورچيٻ نوئن ڪه ِءال َءيرعاش يج زايا”
 مٿ نه ڏت ۽ ىترو يهاٿ ڪڍڙ+< ىهاش ڪه زابا ىله يت نهنج ۽ وه ويو

 7 .قيبل راي 8
 َءيرعاش ىجٽهنم ِمآ اه يجه من دوجو وج سويب ۾ اتترا يب دا ي > َلاسا ى

 ۾(آڊ ص ۽« ۽ ربمن يڻهس) اھ يچھ من -- ٬٬ټ وج

 شختب رديح اڇ أاح ؟يهآ مٿ وراو لزنم: ٰيلعا ڄا ٤٤7 وح مھاش يرمہمم ۾ َءيفاڪ يڌدنس اڇ

 هون ڏ ورعن وح !ڙياس يئيج۱ يک ناسا نهنج ۽« وھ 8 ڙزاوآ وج ورد يجنهنپ يٰئوتج

 ڻم وها ت٫لا نيسادنهگس ي يراڪنا نہہ“أ ناک ' تملظع يج لاديب حرط َءيڙها

 23 وج َءيرعاش يراو " رڪف بتڪ سنہڪرڊ3ڊ يج سويډ تقو نه مال ودنيڏ فاصئا

 دبداح هدوحوم 0” ي دنيٿ ينادردق ڪي ڌو ڻوچ وها رپ «يهآ يت 7 رعاش ر ,وادق َ

 «يرديحلا ووسمُس ؛.يئوراعش اٿ ۽ رڍون رپ ۽ يهآ ي . ڌ زايا ڂڀش رعاش ِييظع وج َءيرعاش

 سويڊ لحات « يشنم مهھارياآ « يلواجس يي ورس ؟ايادب گل ناخ 99 .. داتدبا

 نڙال نون ٍ» نردق نون نن. ٰىلاح ين يج چامس نج ن ..ھآ تسو د ى دا وتيڪ ۾ ايٻ تپ ناک”

 يراو ر ڪلف ب:ڪذف يهنا زايا ڂځيش يىهآ ويڪ ڳا نن 7ً ہ 7 يڌنس .ى 9

 ۽ يدننآ ڻاون ۾ نَآ ۽ وياسر يت 3. يک نآ يا يتڳا م/ اڃا يک َءير ڪاش
 يراو رڪن بيڪس َءيهنا «ڪشالب ى ٣ . خڀش ايڪ نايب رڪف ناون ۾ نآ

 عوم وت ڻه بحاص يمارگ « ء ويڪ رڪف ۾ ڻڏوڪ ٣ روآدق اي امثهر وج َءيرعاش

 يهآ ويڪ اڻتمحجب يلھ ي ڳا يت

 ليڪ يت زايآ ڪس «يئيڏ َ لاثد ناب ولالاڪ يج َءير اق نيئاريا ۽بحاص ي

 «نلايخ ى < بحاص ځي ۽ يلاقم نه يجنهنپ «فالاخ يج نماز لا لياڳل چٽ ھعڃ  لقغاڏ

 )يي يز اريش ظفاح «ممايخ يب رگ) نھ * يهآ ويڪ عاچب يئيڏ ل ايلد ۽ناس تحاأبڪو وج نعوبضص وَ
 وج نا ۾ ِ ىهآ ويہہؽ واللڪ وج “هاي. ڪماٽ نا. ومالاڪ ٣ .نرعاش يناريا نم:

 2 ان ڪو هج ننومّ من يجح روط لاثم ءيهآ وميڪ شپ وعلاطم ى اب اق

 نہ ڻنڙها ۽ حا 9 ؛شيع نم تم ههب 1  ت دايع ! يج .“

 نال ۽« هشالآ يي رم 3 نالا ديس ھال “نقي .يڪ پرو 3 ..ت -د
 ۽ مسقآ وٿ 3 :دسحاص يىما وڏ سٿا ان ڏ ايار اح . واتلادبع رس ۽ يربدڀ] ڻطات

 وج تيه لالا ڪج -. نڳاَ ّټ يهآ ويو ويڇا مد نيئا” ِءال  َءيروعاه ديادح””

 يهآ ويو ويفول يٿت يک ؟زايا» ڪڀ ڌو َناک )۱ ڪام 1. .يلسلس نا ه. يهآ راچرڀ
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 يک ۽؟ مايخا» ۽ ؟ظفاح ۱ نرعاش نٻ ه دي دنسپ ڪ ورشيپ يج "؟زايا ۱ ڪنالاح

 مڊ وٰلهپ 7 وج َءيرعاش يج زايا ھوپ مت اھ نيک رپ يت َءيٽوسڪ نا
 ه(( رپ( ص) "اه نهگس ىڻآ من ٺيھ ثحب مهاوخ هاوخ

 : وٿ يکل ڌنه يکٻ بحاص يمارگ

 ويڪ دنسپ هدايڙ ناک ِڀس ني ِمايخ* ۾ نرعاش ه ديدنسپ يجنهنپ ۽ زايا”
 ؟ى ور نو گ ۽ٺيطل _ِناربج 7 «بلاغ ۽ روگئٽ ناريم ہظفاح َءوپ ناک نآ « يهآ

 «نهآ ني ڪ ھاٺمگ ۽ يلوہعب ي ڪ رغاش ى ھا ِءاٿ نڃا الان اج رئيلداب ۽ نڪشپ

 «نهآ اڪڇ ى -_ نَصاخ ترهش يماو 3 نن مڌ روگنت ۽ آع بلاغ ٰظناح ِ«مايخ

 لوصا . نهآ 1 ج يٿ ڊاش باتڪ َيرايعم يئيڪ ۾ نابز ره يت نت يج نهنا

 9 0 9 ملاطم ب يک نهنا ت يهآ وها رايو ڪپ
 يىئ تياهن ن دقان  يج ناس ها ْ يهآ سومفآ 6 يجڪ مثاق َءا راڪ ِءال نئن ى

 ۽ ۱(رع نت ) ى ھآويكل ۾ نوابخا قلعتم زايا ناس َءيزاب دلح ۽ ۾ ينومن ي ملع ريغ

 با قالعتم مايخ « ي لاڪ ويزعجت قلعتم مايخ بن. يمارگ ِءوپ ناک نا

 نت يهآ ويکل ڙايا .يهآ ويڪ نه

 ه دايز ناک ىئڪس ناس ؟ناري ۱ ڇ ؟ مايغ) يک (زايا) نوم ناس حرط يتاب ٣

 ء(آ ري ص) " يهآ تبغو
 ن> قلت>ّم وايحخ ۽ ڊنر ليلد ۾ َءاچب » يمن يج زايا ؛ياه يا بحاص يمارگ

 : نهآ يهآ ؛يھآ ويڪ ثحب يت نناونع

 ۽ ادخ «ناحتبا وج نهانگ ِايرظن يه ذس اج 5مايخ «اوتف يج رفڪ يت مايحڂ
 . تمھهڊ ۽« روح - بارش ۽ضَ[.ع ناٺياس «يرادرهالت 7 قحلا ۽تيقاع «قرف ٬ مايخ

 وج مايخ ۾ يراب يج نعوضو٫ ن لپ نوها ۽ رڌوا ي < بارش 7 ترخڅآ ؟و دنوه اڇ
 بارش ي-ج ولايمحح « بحاص يمار ڳ سٿا ايذڏ 0 . نايی والاڪ س لٽ «لايخ

 : يک وٿ نُيھ ي دنيڏ ولاوح وج َءيلبش مبالاع قلعتم ڻيپ

 يهآ قشاع وج بارش ؟ساوئوبا۱ ۾ نابز يب رع ڻئيج

 ؟ماج رودن» *؟ مايخ ۱

 ويار وج

 // َءيسراف نئي

 « قوش نهنج «فؤفش ڻهنج مايخ ۾ يهآ ه دز ريس وڃ
 يٺو وٿ ولان وج بارش ناس شوج ۽ َءيرايتخا يب نهنج ۽ َءيدوطيب نهنج
 يرهاظ ۱ وھآ ۽ وھ ودنئيڊ بارش ۾ لصا وحه ُُ يٿ وٿ تباث فاص نام نآ

 ء(۽ 4۽ ص) "وه ودنئيپ يئ "بارش
 يج َءيل٫ثشا» يدنڪ ينزڪوڏ ين َءيليش 9 تو يس يمارگ حرط َءيڙها
 يکل ناس ناوتع :يج

 روپ لد .يج َ ٬.ٰ يراچيو” 1

ٰ 

 مايخ نشاڪ يا مس يو يجهر ؟ ترمسح ۱ اها ث
 ء(۽ رپ صر "٣ 1 1 8 يرهاظ وها
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 :وٿ يکل يدنيئارھ د ظفل اج َءيلبش ہسالع ( بحاص يمارگ ) وه
 ؟فاح مت مآ ۽ وه مٽ يفوص « وه مي « وه يفمسلف مايخ مت نا شر

 ۾(۽و۽ ۽ ص) "اھ يڃو يجنب " تفرعس بارش * ۽ بارش ويڳاس وها رگناو
 ۽ ڙاشب ؟نهآ ان ڏ ايار نيئڪ قلعتى َءيزاريش ظفاح بحاص يمارگ حرط َءيوها

 ۾ مالڪ يج نهنج ۽« يهآ ترهش يج ہحر يزا - ظفاح ِءوپ ناک ِمايخ”
 و زادنا هيم نحراش ۽ نتقحب نڪ « يسڏ ي 5 ترڪ يج يب ۽ ِماج
 نج نهآ ى اڙها قاحم اڻهگ يه اٿ ه نهآ ايڪ 1 نهناڏ َءيشونيم س دثس

 1 ص)" يهآ وڏ رارق "تفرعم بارش ۱ يک بارش يج ظفاح

 ناوٽء ي >< به ڌم ۾ َءيرعاش ي ڌنس ديادح يت رادآ ى > نليل د نهنا بحاص يىمار ؟

 يئامرف وٿ نئيه يدنڪ در 9 لڀاڳل يت زايا خيش ۽ ٺيه

 ۾ رفڪ ۾ ن مس يهآ ويو ويچ مب نيئآ ِءالل َءيرعاش يا

 ؛ يک ؟زايا” ڪيڏو ناک ڀس ۾ ٤ نا . ىهآ راچرپ وج تيبهذم ال

 فاح * ۽ نرعاش نٻ ه دي دنسپ ۽ ورشيپ يج *زايا ڪنالاح « يهآ ک ويول
 وج َءيرعاش يج ؟زاياڏ هوپ مت اه نيک رپ يت َءيٽوسڪ نا يک ؟ِايغ۱ ۽
 ه(ڄ  ٻٻ ص) اه نهگس يڻآ بن يه ٿحب مهاوڂماوخ ب ولهپ وها

 مالڪ يج نآ « يک” نلايخ يبهذم يج ؟ مايخ ۱ « بحاص يمارگ ِةوپ ناک نايب نا

 َءيزاريش ظفاح ِءوپ ناکّ مايخ ۾ يهآ وياهچمس ناس ليصفت . ۽ ناس د هس يج نلاثب نام

 ؟زايا خيش ۱ ِ يئيڏ لاثم نام نج يج بحاص ظفاح « ۾ يراب ىج نلايخ يبهذم يج

 يج رعش ۽ غءآ نِت دا دي دح ي ڌنس ِءوپ ۽ وٿ يرڪ راومه ناديم ۽ ِءال َءاچب يىج

 :وٿ يکل ۽ يهآ ويانب عوضوم َ زايا خيش بحاص يمارگ فميه ناونع

 « يهآ لصاح تيثبح زاتمب يک زايا خيش و بدا ديدج يڌني*
 « و۾ نف ممظع يج رعاش نه . يهآ مقوڪ راڪنا مہب يک نهنڪ مت ناک نهنت

 يج مالڪ نيرخآ راهب « ناک لايخ ي > تي دانا يڙوت ناک ظاحل ى ج عونت

 تلازج ۽ ينيگنر ڏگ ناس زاس  ڙوس ۾ نايب ھياريپ س دنس ۾. 2 يناوارق
 ۾ نفس ڌنس ۽ ت دش ۾ ت دج يج نايب ِبولسأ س دنس يٿڪ يٿڪ .

 «وگنناو رعاش ى أعم الا ڪه .يڏڇ ويرڪ وقتاودا يک رثا يج يک

 1( .. نم) * " يهآ عيسو ۽ ڇ نيگنر مب اين د يج ٿاراشا يئف س دنس

 ديدكح يه عوشضوم يراو بارش ۽ يرعاش يڌنس ديدج بحاص نار”

 يک فيرعت يج رڪذ يج باربش رپ َءيرعاش يج زايا خيش اصوصخ يرعاش يڌنس
 وج نئايڊ نراو لالڪ ۽ *ڌي» ۾ مالڪ يج لچس ۽ فيطل هاش ِءال ڻپ ڏ ظفحت
 ۽ وٿ يل ٍٴ يئو وٿ وراهس

- . 
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 ج يڙوت يدق داوم وراس وراو بارش ۾ َءيرءعاش يڌنس ديدج جر ٣ 7

 ۾ ڌي وج ٽو لچس ۽ فيطل حرط نا ءيجرهگ ڻهجمس يٿ نيڻهجوذ

 يک وي وج ٽو فيطل .يجرهگ ڻرڪ روصت يئ تفرعب بارش هب وها :يهآ
 ءيجرهگ ڻرڪ روصت ہب ربهر ۽ دشرس يک نا ؛يهآ وراعتسا وج ؟لالڪ ۽
 يعقاو ايآ مت يهآ تن ترورض ہباڪ يج ڻرڪ ڻاڇ ڊنڇ نا ۾ يلسلس نا
 وھ مت يهآ تباث ِءال رمايح نئيج ۽ اي ائھ ادنئيپ يا نت ۽ لٺ٬٫طل

 ه(ڄ (٣ ص) "وه ودنئيپ بارش

 :وٿ يرڪ يدنڪ نايب نظفل ننه يرادنرط ۾ يلسلس نا يج زايا خيش بحاص يسارگ

 ۽ نا يج زايا خيش رعاش يدنئامن يج يرعاش يڌنس ديدج ۾ يل لس نا”

 مت موهقي وج تايرمخ س دنس .ودنيٿ يئاڪ يئ ڻرڪ جال يک مالڪ

 دنچ ۾ ي دن وھ نوهنت « يک ر وٿ رادد 8 تيبحالص ڇ قوذ يج نْۇ دن دب

 يک مالڪ يج زايا مت ٴو دديآ رظن ۾ َءينشور يج نج نهآ ايو ايکل اراشا
 5 دقات 1 دنڪ مور»مہ ناک تياعر يريبعت نبهجو ذ يج مايخ ۽ ۾ ُظفاح

 رگناو مايخ مت يلڀ تر «نهآ اڪڇ يرڪ اديپ نيخهل ظنش من يرتيڪ ضرتعم

 زادنارظن ى 5 دو َءڻاب يج مايح نثيح آځ .. ٹتډاث يىئ شون ه داب مڊہ زايا

 « نهآ اڪچ يرڪ نلضاحع ؟تلردم بارش۱ ناس نآ حراش ۽ .قتح هم ۽ يرڪ

 .يجلو دارم بارش وج مسق نا ہب ناب * يناخلالڪ ۽ ؟ ڌس۱ يج زايا نئيت
 ء(۽ڻٻ ص)ر "ولصيف وج قوذ يهآ وها .س

 677] يئامهگ :يئامهگ يا” «يٺو مڪ ناک تلاوط 799 7 تيناضا آگ.

 رصع مه وج ناسا تڪ ڪرت . يهآ و دنليپ بازش مب زايا ڪر 85 يهآ ويچ يئوها

 بحاص ڂيش مت .يهآ رخ مت اها يک ڻٿ نهآ ايھر وهجپ و س اٿس /ڻ7“ ي ڪيج ۽ يهآ

 يئاڻهگ ۾ ينامز َ يراو َءيرايسناچ سيئاو س دنس ۽ وه و دنهر يئ ' لتيپ ۱ ِءوپ ناک” ِماش
 ىج زايا خيش هاثه ادنلو ۾ تلاح يئ َءيڙھا س دنس يروطظنم يج نهقر سئناك « ايکڀپ ۱

 3ا 53 وهجيو ۾ يهجيو ناک ڀس
 لا ھآ وي و يکل هجڪ يئ وڻهگ  يراب يج بحاص خيش يج ڻٺو يلانٴاتي
 ۽« تخات َُ . يڏڇ ويانهگ يک رايعم اتم وصضح وھها ويح باتڪ يج

 ۽ يڏ وٿ يليسو راغڪش نه ي ج بحاص خيش پور وج ؟ ني «يک بارش يراو بحاص خ خيك

 لا يج نهنڪ ويٿ آ ِءاراونس وا ِارايڀ نوح

 ۽انبكچ نام َءيهنا يڪڦچ ؛۾ ٿه :نهنڪ ڌم يه وٿِن يلم

 !لادا ۽2آ يروا ناس “.ڻيَم ننه ڌس ومڻارسپ نو

 ء٣ُڻ آس ص) لچڇس ڪراس وٿ ؛يئاهجٻ سايپ َءيداس ناب نه

-َ 
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 : ون .يكيل تټعبا .رمأرگ
 اها . يهآ يتيپ يباس ۾ لچس اج ؛يڇآ وٿ ۽ ڌ۱ يک نراوتہ رايا.

 يهآ يراو “ماش يم اها * ىام يٿ مہئاڪ يت نھ اج -.. ٿو يڏو ڌم

 ؛ وهڻام دنسپ حالصا ۾ ىبالقنا نهآ 7 . يڏس يٿ نهناڏ ۽ َءير ۱ اج

 "تفرعم يم يهآ " ڌب۱ ۽ ڪلاس ڻهآ ؟اراوتبا» اي «بالقنا ماغيپ يهآ ڌس ۽

 ه(+۽ مم ص)
 نا دباش نهڏت ۽ ودنوه من وڪ مب وڪ ناب نرصعمه نھڏج ۽« ودنيا تقو وها لاحرهب

 بحاص يمارگ نئيج «نهجمس يئ تفرعم َ ؛يک بارش يج زايا خيش ڙدنهڙپ اج رود
 يهآ اد يعيرذ ومالاڪ يج ظفاح ۾ مايخ

 :وٿ يکل بحاص يمارگ :يڌس وٿ ينوص يک زايا بحاص يمارگ
 يجنهنت ۽ يهآ ويك ڏ ۾ 3 ناسنا يئعي ؟نسح ميئآ ڄا مت وٿ يوچ زايا”
 وج قرف ورتيا رخحآ ۽ يهآ وڇ دادبتسا ۾ -” ورَيه يدنوه قازر ۽ قلاخ

 !اويپ يرتيه ۽ فکيب يرتيه مہڊب يدنوھ نليسو ناياپ يب يج قزر ؟ يهآ

 هوپ مت ؛نهآ ايانب اليسو اج زر ارتيا ِءال 'يولغسس» َ يجنهنپ مت قلاخ

 يئڏ يئ ڻچهپ نيئات نڻراو يتيقح يک قزر وج «يهآ ماظن وڙهڪ وي
 حرط نا لابقا ِ يهر وٿ يهيو _يئاڪڙڳ ۽ يئاک .يڻه ٽهج نام چو ۽

 ناک نابز يج ِننيل ءوپ ۽ يرڪ وٿ ناس ٰيلاعت قح تياڪش يڌس نيئنس
 متخ يک نآ « ماظن . ناراديئابرس يهآ تقاط ِملاظ ۽ بصاغ اها مت وٿ يئاوچ
 ه(ڄ۱ر٣ ص) " نجرهگ غبٴ

 ۽ مڌ وٿ يئامرف بحاص ينارگ

 سابل يج يبانڪ «يرڪ باطخ وڌس نوئنس ناس قلاخ ہب زايا حرط نا”

 وٿ يک ماظق مناراديئابرس ڻراڪ وج کڏ ۾ کب يج ؟نسح هنيئآ۱ ۾
 ء(۽ ۽ ص) "يئاڌٻ

 سايڀا يلباقت ۾ يلسلس نه ؛يڍډنوچ لاثم ناس مالڪ يج زايا ۽ لابقا بحاص يمارگ
 ۽ وٿ يوچ ۽ نيچ وٿ شيپ

 رايا نڻیيت يهآ مٿ يفن ٽو لايثا نئي .يهآ وهڳ اس نايب زادنا وجح يهنٻ”

 « (۽ ۽ ص) "يهآ يفن ب ٽو

 تانٌئاڪ ۽ قلاخ «'# ناه وج برا ؛ناب مالڪ يج ڙايآ تجحابص ٬ حرط َءيوها

 :وٿ يکل وھ «يرڪ شيپ وٿ عوضوم اج
 رعاش ره يج برقب ۽ قرشم « يهآ عوشضوم “ ڪيهھ تادٌئاڪ ۾ قلاخ”

 "نيشتآ راگن۱ يک نافرع ۽ نيتي يجنهنپ زايا .يهآ يئڪ يئارآ تڪن يت نآ
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 يج نا ۾ يهآ ويٿ زير ه ولج َ۽۾ تار َءيهادنوا يج بارطشا وح «يڏس وٿ

 ؟يرڪ سود صحم وٿ اڇ ڙايا ناس ڻچا
 ! ني رپ يئآ ن نتبخ توپ َ نَس يجنهنم ۽ تات يهگنات يئاڪ تار

 ء( ۽ ٻآٻٴ ص )ڎ۔ تاجن يوبشوخ يئآ ناب نمچ يج َ َءيناگ دنز

 يدنيچوس يت تياغ يج قيلطت ؛رگناو َءيتلف ڪه زايا رپ رظن يج َءينارگ
 مت وٿ يروچ

 بلطاخيم وه ِءال نآ ؟اڇج تياغ يج زورو بش مياگئه نه ؟اڇڪ دوصقم ٣

 ۾ (۽ بم صر "يڏس وٿ ريمضش وج ننامز يک
 : وٿ يکل بحاص يمارگ

 يت نآ يب زاينا . يهآ 7 دثسڀًلش ڪه وج نرعاش مب ٿتامم ۽ تايح”

 «يڏس وٿ : ؟يکپ يسيدرپ) يک ح ور يٿڪ .يهآ ويڪ نايب ۾ نگنر فلتخعم

 0. يكکپ نا ىٿڪ مت « ڻڃو يراڏآ يهآ يي نهنج

 - وها لاح رهب َ-يهآ 5 لصاأخ ماد وڪ بو نهنج « يڏس وٿ تعحار

 < (ڄ ۾ ص) ؟ودنيو يرڏآ ٽميل 'ي ھآ ليآ وح ةوح َءيٻ نهنڪ

 اڇ جارعم وج تابح ۽ يهآ اڇ يگ دنز زايا ۾ نظفل يج بحاص يمارگ حرط َءيڙها
 :نهآ قيچ مالاڪ مر ؛ يت : نعوشوم نڙهج َءيگ زيڪاپ يج حور ۽ مالسا ۽ رڪ «يهآ

 رٿ. زايا ويري اهل ورم نت :ٳ6..يهشص ۾ ۽ زيھذا .زايآا. نس .يلاتنز: نهين
 ٍ نهناڏ تبنأحوو يٿه ناک” تيدام زايا مٿ يهآ يئڪ اوعد اها يئيڏ تيڊ ڪه

 يهآ ويڪ شيپ روط لاغب ڪولس يه وج ز زايا (َءيري وج دنن ) نه «يرڪ وٿ اوعد يج

 « يک وهڻام ى ڪمي ىلس يڙهڪ ڌو ناک نا

 « يج نچأ 29” َناي> ريجلا ل بڪ ڀڇ

 . ۾ راهن ران يلئاسڪ ىيڇآ ترپسڀآ ۽

 ڳاري و ۾۾ .اشاپ يلوس ني اڇا يج ڻٌٳ وڀ مٿ ڪوڍڌو ِءوپ ناک لوڀ رھ”

 ڪس يئ يک ڳاري و نا يداوڙج .يهآ وبٿچ
 َءيراٽا يئٿي“ يج .. راهن” يج َءيران .يداووج ۾ نڪزلم
 يىڻاپ وٿ يتڪد ڇ تردا ڏ چي ناس َءيران «۾ نپچ ى نايح ريجٽا

 ِ . (م4 ص ۽ ربمن يڻهس)
 ۽ وٿ يوچ نيئا ڌنه يئٻ ڪه زايا مت وٿ يکل ير وج

 ءَ. يهآ وراو  َء ىِ ھج ڪٽساٽٿ ڪه وڻاٿ وجئهنم ناس تانڻاڪ م»ڊ ڄا حرط” يداينب”

 يڱا اڙج لر اي 86 وئڱه يڳ وج ڪتسان وج ردنا يجنهنم ہ ڄا

“ّ 
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 تاب رڪ جس 3 . يهآ ويآ 7 .ُ .-. رڪف يج - نه 1 ويپ

 ه ه(ع۽ ص ۽ٻ ربمن :اآ يڻهس) " يهآ ويرو نهناڏ تيناحوور ّھ ناک”

 ه* هت ۽

 «"نيرپ سپ ڊنڇ رڀآ۱ . يهآ يئڏ ہب تيلوبق يج نا لق يڙات يج بحاص ڙاي

 : وٿ يکل دوخح بحاص وھ ۾ َڳاهم «يج دلج «يج نيب ٫ نون يج زايا

 يي

 ۾ عوسي ہت ي ھآ وها وڙڪه ۔ نهآ اتيرط يٿ اج ڻزڪٽ 0300”

 نا ۽ يجڃو يجرڀ ۾ يصغ يت ايند ,ت يهآ وها ويٻ ۔ ۽ يجه وسورڀ وروپ
 تروع نهنڪ ہت يهآ وها وقيرط نويٽٿ نجڪ تر وتر نوگسان ۽ ڪن وج
 يج نا - ى ھآ -] اريڀ يئيڪ وةيرط نويٿ نوم ...يجڪ قشع ناس

 يجنهنم 9 ہہب وقيرط ويٻ نوم ہ نايهآ وتنهو ۾ نهنيب راڌ السوم

 ايٿ د ۽ ى _هآ ٹٿت٫سايس نيرتهب يجنهنم « يهآ لمع نيرتهب وچنهنم ىئٿ يرعاش

 نوم ڄا نويرهپ يٿاب ۔يهآ وعير ڌ نيرتهب وجنهنم ِءال ڻئال دي يک
 يرس ڻناتب مت يهآ ودنآ 5 ويڪ ناک ءو د َءيهنا رگناو ٿم يج

 (ڻ . ص ۽ ربمن يڻهس) " يهجو يرام اراتد ڪرس يج
 باتڪ يج زايا ۽ ولاوح ِءال .اوع د َيواو .ڻچجه يثوص يج زايا ۽ بخاص

 بمحاص يا. ۔ يئڏ وٿ ناب ( ۱٣٣ ص ص) ۱۽ يوپاڪ ايروڪڪ ڪاڪ

 وڏ ىكل ِءال تحاضو

 مولعمان وٿ يئٿ مالڪمه ناس "لزا زار « رگناو َءيفوص ۽ َءيفسلف ِزايا”
 تانئاڪ يک نا( يڪ يو ۽ وٿ ويل يک َءيتسه اسران ۽

 1 فارئعا” يج نا .رگناو ھايح ۽ ھ ايفا ۾ « وٿ يسڏ َ يراس - يراج ۾

 ۽ وٿ ِي وڇ َ يرڪ نايب يئ 7 َءيگددوسآ اٿ 69 ؤزيگنا تقر

 هناچ “ ماش رئئيھ ل يڳل وٿ رگناو ويد يلزا نهنڪ 71 لوحاس ن ٻ ۽ تقو»

 يهآ ۽ يکپ روهس زد رمت ىج ناسا هناچ . نهآ ايڙيكپ 7 ڇدمن اريٽ رگناو

 . سااات يج سواپ نهنڪ هشيمه وه هت يھآ اٽڪ _ دلا قالعتحم نا ۽

 نا طقف مٿ مت نايھآ ودنيڏ هيبت ناس هناچ 7” مر نه ڏح ناب - * يهآ

 نام رپ مثأ و دنوھ 7 نهڏذ گنر لام ڻاريم 6 ساسحا وجح َءيئاليڪا يج

 وی۽ شالت يج سرواپ نهنڪ مس وا. رھ يجنهنم 0پ نايھآ ودنڪ اٽ

 نت اج « رپ وجتسج يج َءيم اضز ات 99 نهنڪ ۔۔-يهآ يدنوه

 .(ڄِي٫ نص) "؟يدنهگس يرڪ نوس وراس ي يک مهاس

 بحاص يمارگ هت نيچوس دوخ ڙ دنهڙپ ِءوپ ناک فارتعا ۽ نايب يرثن. نه . يج زايا
 يج سراپ يڙهڪ رعاش وج ناسا ؟ يهآ . يئبم يت تقيقح مت ودق يرتيڪ َءار يج
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 و دئهھر ۾ وجتسج يج َءيتس» اسران ۾ مولعباث يڙهڪ وه ّ ودنهر ۾ .شالت
 رهاظ فاص هلاڳ « نيهگٻ يرڪ نوس وراس يک مشاس س دئس اڪيج يتسه اهآ ؟ يهآ
 زايا مت نُئيج رئنيھ < نھآ يئ نوج َءيفوص نهنڪ نوچوس يها ڪ 1 يها ان يقو . يهآ
 نياکوا ۽ نباوث نييع س دس , يهآ ويھر وهجيو يج ناسا « يهآ رصعمه وج ناما
 ۾ ايند ڻھ بوڪ ناب ناسا نھ ڏج تقو نا رپ َ“ءڻويهآ :تااو ڻي نا نياڱچ
 نوڪ دوجوم مڊ داتآ اح ِءاڳل ۾ وا دنوھ مو ڪ دوجومي مہب زايا ۽ و دن وه ملوڪ دوحجوم
 ناس بحاص نير ۽ ادنڪ رورض اوعد اها را دنهڙپ مالڪ وج ڙايا نھ ڏت ۽ ادنوه
 ِ ۽ مت ادنيٿ لايحهہه

 ڪه ۾ لصا ۽ شالت ِءال َءيته مواعمان ۽ لزا زار ۽« وجتسج اها يج زايا”
 يئادحو ۽« وجتسجح شلخَ ۽ باهتلا ۽ بارطشا وها ۽ يهآ ت دابع مئاقراع
 ڪ ناميا ٽو - تقرعم ِبححاص « يگ دومآ ان يج عبط ٤ ىي دنز ٿريح

 خڙود چ تّشسهب ۽ ٿبومءه اها ڪ۾ َٴ قار يا وھا . يهآ لخاد ۾ 7 تفردعم يج نا

 * ( ڄم = ص) ؟يهآ الاب وڻهگ ناک بلط يى

 دوخ زايا مت وٿ يکل يدنيڏ ولاوح ناس باتڪ يج زايا « يتڳا ءوپ تي
 :؛ ۽ وٿ يئامرف

 به ڏم ليهڙيو ۾ نسوسو ۽ نءحھو ۽ يمهآ باھ ڌم وجٽهنئم يئ وجڪ سڃ اها”
 نوم نويرادرهاظ ۽ نو دن رف ۽ يىهآ َ يڻاهڪ وت ڙج « تٰوهگ ڻہ ال يجنهنم
 يج تايقالخا ڪشخ . نهآ ہن ٽهگ ناک َءيبيرف ادخ ۾ َءيبيرف دوخ ِءال
 ۾ تضشثهب يهآ َټ دنيا ڪرم ير . ڪوه يت نيچ يجنهنپ يلاڳ

 لک يٿ پي يت يت حب يج لالا ۾ ح مارح ۽ باوت 3 ها « خزواد

 .(۽ ۽ ص) "يھآ يردنيا
 يهآ ليلد وڏو ڪه ِءال اوع د يج بحاص يمارگ ۽« سابتتا وها ڻاس باتڪ يج زايا
 يج 'يڙٻاڪ ايروڪڪ ڪاڪ ۽« باتڪ يج زايا خيش «بحاص يمارگ ورڪٽ وها
 يهآ ويک نات ٻي * آب ص یص
 يل ي دنڪ تح>اصضصو ڪڪر اڏو بحاص يمارگ

 يدنرپ ي دنرچ يتسھ رارمارکٻ نوم مٿ يهآ ويو ويڇچ ۾ ساٿڻتا نا”

 1. ص) "يهآ يئڪ نساوم ڄم

 ۽ مآ يرڪ وٿ لاوس ى يمارگ ۱ منا 7 ناک ك نآ

 0 .. ص) 16 8"
 مهھجڪ يڪيج ۾ يراب يج نرعاش وا يج .زايا يش « يسار 5 انال ويس 8 ءو ناک نا
 ۽ وٿ يئارهد ۾ نظفل يج زايا وس ڀ يهآ ويکل
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 نهنا ۽ نهآ ايهڙوپ ٣ اح رم ۽ قرشم نوم ۽ يهآ لاوس ويك ڏڌ وها”

 طقنف ہت نوج نڪ ه- يهآ وي ڏڇ رثات وجنهنپ ۾ نه ذ يجنهنم نرتيڪ نام
 نئي> نهآ نويهر نوي دنرب نمنأ ۾ نهڏذ يجنهنم ن لات ت دب نونتس راچ پب

 مم يس تچ يهآ مٿ مولعم .ًالاثم ۽ پالآ لاوزال وج َءيقيسوم نهنڪ

 يهآ ويآ ٌ رپ نهذ يجنهنم ِءوپ ڻاک ت دم ڄا رپ « يهآ وج نهنڪ

 « تخادگ ار روصتم لزد هشيش هڪ  داب

 ه ٿڙ يم شوج نس ةهثيبش ِ رغاس ورد

 «ناربج ليلخ ؛مايخ «اظفاح :يئاٻ ناريب ۽ روگئٽ يوڪ هفيطل مھاش ناب تروص رهب

 . نايهآ ويٿ رثاتم ىئاڪ ناک رثيلداب ڇ يڪسو وڪاياس «نڪشپ 3
 «نهآ لناق اح يج دوجولا تدحو اظفأاح ڇ يىڻاٻ ُنارم ۽ ر وگنٽ تدب

 فلتخم اح َءينشور نُيح ُءنهآ نا ڀ»س يج «ڻهآ 1 رظن داصتب اح نيٻ يقاب

 ڪيڌو ناک ي يس ناس ؟نارييا ۽ "ايڪ َ يک نوم ح رط -... وقاڊ 0

 ه(۽آ 4 ص) "يهآ تبغو
 وج بدا ۽ نابز يسراف وه ي ھآ وهڙپ وڻهگ ِمامن ن هنج يهآ رعاش ر ڪڻ وھا زايآ ڪشيب

 يج > نيلوٻ نيٻ ۽ يزي رگنا ۽ يڪئارس :يباجنپ 0-9 وه ي ھآ ولڻاچ نڍڊ وٽهب

 .صغخش نيهذ ڪه وه وٿ يڻاڄ يک ِموهقفس يى ح نرعاش ۽ -ي٣ا يهجمس ٤ وماللڪ

 ۽« ڪيڌو ناک نداقن سدنس يناصنا يب ناس زايا « يهآ رڪفب٫ يلعا ۽ ناسنا مهف زيت

 - يهآ من يئ ويهڙپ يک زايا ناس روغ مب دوخ نهنا مت ڻاڪاڇ يهآ يئڪ نتسود سدنس

 اَ اه ۽ يهآ يىئڪ مهاو مھاو يڌٻ ماڪ ۽ يهآ يئڪ 3ا سدنس طقف نن

 ساده ۽ يج 3 ڏگ وڏگ ناس َءيرعاش سدنس ۽« رثٽ زايا من من ؛يهآ

 “ير .هگ (رڪ تحابضو يج ج نهنا ٺيجرهگ ڻ ڻئاهجمس ۽ ڻهجمس يک ن نلابخ لتوپ ور مالاڪ

 نون يک نابز يڏڌنس نه ۔يهآ ويڙج ناس نڪلام مهٰلمأ 7 ناب زر يڏڌنس رايا

 لامالام ناس نييڪرڌت نيئن ۽ نيٽ وڇ «نڪاهپ نون 007 نون «نرتف نون «نظفل

 س دنس ۽ زاو رپ يج ليحت سدنس ۽تمظع يج َءيرعاش سدنس «. يمهآ ويڏڇ يرڪ

 ڪه يج ثايناسلا رپ اٿ نهگس يرڪ يٿ زاغاب مت ڻايك ايو ۽ ڻاک او يج نايب بولسآ

 خيرات يج اتترا يج َءيلوٻ يڏڌنس مڌ سدنوڃ نيئآ ِطوف آ وڇ تيثيح ملع بلاط

 يلوٻ يڌنس زايا خيش لي وملا بلاط نيئاس ۾ رود نه مت ادنڪ لوبق ”7 2٤
 ٣ ويڪ وفاصا اهب يب ۾ ناديب يج ناسللا ملع ۽

 يڍڪ ربمن ہپااراس اڄس نه وج يجه سباش يک رٽيڊاياا يج يلاسر 0
 مالڪ يج بحاص خت ۽ نربمن يهنٻ نهنا . يهآ ٴۇيڏڇ يرڪ هادنز .َ زايا خيش

 نهنڪ َت ٰي هآ  ُءي .مهلاڳ يج َءينآروح رپ «يهآ َ ویو ويڪ :وعلاظم وج ولهپ ره يج

= 

 ي
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 ڏج 119 ويڪ من يٿ رڪذ وج يلاتم دزغم رپ نه يج بحاص يم هارگ ۽ٿ٫بسود

 يهآ ويو يهل نات ننھڏ و لات 2 يه يک نهڻام هلياش وج يرڪنا يهآ ونڏ مٿ يئ ولاوح

 ٤ نا ات 99 يج زايا وج يجه سج يک بحاص يمارگ
 نهڏج اَ من ىلاخ ڻاک ي رطخ مب ڻلو ولاٽ وج نه نهڏج نيئايٽک ملق ٹتقو ڻنآ

 87 0” > بدا ديادح تڀادي٬دح نهڏج ۽ وه رپ رټهگ نيچ 2 نهڏج « وه ۾ ُباتع وه

 تقو يک ڪل ہ: ى داس «تمہود اهجيو اج زايا ن هٿ ال ح٬ * يٌئھ ليٿ ررقم ازس يت رڪ

 زقڅخ رايا يڻا” اق 1. يج راولت «رگناو َءيهاپس ڪابنب ڪه بحاص يمارگ
 ي”٣ ًَٴ يڻاس ۽ ِ ڻچس يٺس 6 ۽ تسود دايبتعا لباق ڪه ۽ ويپ ىٻپٽ ۾ ناديم ال َءاچب

 گد خا زي نيڪ وار ري يت زايا طقنف من بحاص يمارگ . نيئايکل ولاقم يه « ۾ تيثيح
 . نيئايڪ عي وڏو يت بدا يي ڌنس

 بحاص ندارث هپ يراب يج ٿي ىج زايا - .َ مشاآش يىهآ وه يهآ يڏڌڇو

 : وٿ يکل ۾ يلسلس نا
 ڻجه يئاث فيطل وه ت يهآ يئيو يئڪ اديپ يمهف طلغ ہب اها قلعتم زنا
 نا. يهآ ويٿ عياش  طخ ي دي درت وج رايا ۽ يلڂب نا . يهآ يع دم وج

 زادنا رظن مب يک نهنا «نهآ ايچ زايا ٽتيډ يج « يٿ بلطاحبم ير ڏگ ناس

 . وٿ يک زايا ِءال نآ « يهآ ويٿ رثاٿم ورٽيڪ ناک فيطل .يئاڳج متروڪ

 يهآ يهر يراڀآ نورول نوج تقور ,۾ حور ٽمہمس نيئيه ىج يئاو”

 « ڻيٿ ويريه من ڊنن ۽وهُس و نوس يس نويترس

 يئاحور يراس يجنهنم ۽ يهآ يسرآ يسج سارن سآ يجنهنم کٽ« اها ڄآ

 هجٽهنہم ۾ نهنج يهآ ور ودنه ڪھ يس اها اي وگ ۽: يهآ راد ئيئآ يج شڪمشڪ

 ۾ ۽ يهآ يئاهڙ وڳ يرپ نه ڙوڳ ,ت يڙهڪ ؛ يهآ ويهر يلوهج نوئنه
 .( 4. ص) ٬ ! جاٽيہ وير لينعم من وڙهڪ

 ۾ يهآ يئڪ في رهت يج نلايخ ىج فيطل «ينارگ لوقب ۽ زايا حرط َءيها

 وج « يهآ ونڏ مب نتم وج طخ يج زايا' « ۽. يلاقم نه يجنهنپ بحاص يبارگ
 ۽: وٿ يکل زايا رپ طخ ۾ وه ويٻڇ ۾ يچرپ يراو ع۽۽4آ يئس يج َءيگ دنز » 'نيئڏ راوهام

 َءيربارڊ ناس ني ناس فيطل ناب مت يهآ يٿ اديپ :يمهف طلغ ۾ نقلح نڪ

 اوعد يج َءيربارب يج فيطل زم. نهناڏ نومی ۾ نا رڪ وٿ اوعد يج

 مٿ .-...-_ وج مالڪ يجنهنم نهنج وٿ يهگس يرڪ بومش يئ وها
 رپ «يهآ ويڪ وعلاطمس وج ُنرعاش ميظع يئ نڻهگ يج ايند نوم .يهآ ويڪ
 0 ورتيج يهآ ويٻ مئ رٿا 1 ورتيا وج رعاش ب نهنڪ يت نوم
 وجنهنب ۽ نايهآ ودنهجيس تيصخش ميظع يج رود .يجيهنپ يک نه ناب . وج
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 نويتار ڻوج نيتار نو وج نهآ اڳل مناهلاو مت ورٿيا ناس مالڪ يج نه

 وَج « يهآ ويڪ رخ ر دي ۾ ءو درا و:ج يلاسر يروپ يج نه « يئاج
 ورتيج تار ۔ نهني ڏ نوم .يهآ يھر يرڪ حياش بيرفنع ييٽسروينوي ڌنس
 َءنيٿس « يهآ ڻاڇ. يئ يک نوُم اس يهآ ويوچن رون يت يلاسر يج َءنيئاس هاش
 ڇآ ٹتٹيڊ نايڻيھ اجنهنپ َ قلعتم َءنيئاس مهاش نام ۾ كي دازث يج َ َءيمهف طلغ احيب

 اڪڇ يجپڇ گا ناک طخ نه هجڪ نام نج وٿ ايڪ شپ اھود

 ء(آڄٻ ص) "“نهآ

 ۽ نهآ يه يڪ نام ڻتيب نهنا

 « ۾ ڌنس نايرڪ ! ۽ گنڇ ناسروچ يرو

 ۽ گنس ناس رس وج ڪس ِ وپ مالڪ ڄا يهنوڪ

 .يج َنْطَٳ 3 نايرڪ ۽« گنمآ څٌآ نايرسپ

 « لوهج سئيب يلهج « يڻڌ ٽڀ يجنهنت ناسرڀ
 « يک مهاس يجنهنس يڻعس « لوٻ يٽ ۔-ہٻ يئناد

» 

 « تيک . يجنهنت ايلک «نايب چڪ يي اڻڪ
 . نوتيآ نهآ ٽو وسڏآ ۽ ٽمِبڊ يئيڙم ٽو نوس

 «نويکا نويجنهنم 09 7 7] يئاٽڀ 2آ

 «ُاڀ يهان ويروڀ .ِورنيڪ وجنهنت نو سڏ
 -اج ام اڙڏس ايڳاس «#اڙسج ت وج ويب اس

 « يڻاڌ ٽپ اجنهنم وا « يڻڌ ٽپ وا يٹ ڌ ٿڀ

 !يڻٿڪ برق يهان ۾ نهنج َءليراڪ ڏ هيڏ وجنهنت
 ت ديقع اڙها هال #.:َاس:بيطل زايا ڂخيش ۾ ع) (44٣ وج يهآ هلاڳ ي ح َءيئاريح

 ڻاپ ۾ عر4+. يرونج يج 1 کپ فرط .يئٻ مت نهآ ايڇ تيب ليرڀ ناس
 . نيا يڪ اوغد يج ڻجه “رعاش وڏو - ناک فيطل يئ ڻاپ َ  يدنيڏ ويورٽنا

 7” ِءوٿ يجڏ يرڪ لقن وهب وه وصح وها نام ويورٽنا روڪ ذم فٺيه
 يي دايتنب وڙهڪ ۾ َءييرعاش يج ناھوا ۾ ير عاش نج َءيئاٽڀ ہ۔ لاوس”

 ُ ؟ يهآ َقرف

 سم (( يدنلک ) و:ه ويٿ اديپ ۾ ڳا لاس وس يئاڍا ناک نوي يئاٽڀ ۔زايا
ٍ + 

 يئاو ۽ تيډ وڙڇ نه يهآ ؤها قرف ي داينب . يهآ يئ وها َقرف
 َ تت



 لا
 -زايا

 سس
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 ناک نٿلاح يج رود يجنهنپ نوم ۾ يهآ ويکل خيت َطبفاص يا. وسڏا رھ :نوم

 “يهآ ويکل يٿ رثاتب ناک ن “ڻاح يج رود يجنهنپ نھ « يهآ ويکل يٿ رثاٽم

 يزات يجنهنم وڪيج ۽. نايھان ني ءآ » مت يهآ ويکل مہ رعش و ھو مت :نوم

 « يئه رهلاڳ يجنهنپ يج نه . يهآ 1” "يهل من ناڻين 1ا ۽ باتڪ

 ٺيئھ راد مئين يج رود يجنهنپ يرعاش يج نھ * .ى ھآ يلاڳ يجنهنپ يجنهنم

 يهآ نڪمس ۽ ائھ جس ي داينب يڪ اج نه . يهآ يج رو د يجنهنپ يجنهنم

 يجنهنپ يجنهنم ۽ نجه هه ۾ َءيرعاش يجنهنم چس ي داينب يئارتيڪ اج نه مآ

 هلاڳ يئاڄا مت اها « نهآ چ“ يه أڀز مڊ اجنهنم ارتيڪ” « يهآ مهحمس ِمڊ

 33 50 يهآ

 ؟ يهآ قرف

 ؟ يهآ يدنوه يڙهڪ تيفيڪ يج ناهوا تقو ٣ يقيلڂت

 مست ويا يک وت نه ڏڃ نام -. يهآ ي دنيا رگناو ماهلا يت ُنوم يرعاش

 وه ويل ۾ َءيگدنز دا َءيئاٽڀ رم يهآ ويکل ورتيا ناس رو ۽ ننيهم نٽ

 نيٻ وج تار ۽ «يرڪ يهمس يت يرتسب « ۾ تلاح يج َءيراسيب ہب وها
 يک نهن > ۽ يهآ ي دو تبيفيڪ عي ها اها « نيڻات حي يڃب نهڇ ناک

 ٫." وٿ يهگس يرڪ ٽم ناس نوڻج وهڻام

 يىت يجيتن نا ” 2آ #ءوپ ناک ڻهڙپ نباوج ننھ يج ويورٽنا لنڏ ۾ يلاسر فٺ رپ

 لفيطل مهاش « يک ڻاپ دوحجواب يج نيقلت ي <َ- ڻر ڪڪ مد ٽبڂ زايا ڂيش مک َناِيهآ وڌ

 ۽ مآ ويچ . يدنڪ اوعد ىج ڻجه رعاش وڏو ناک”

 بر
 ۾. َءيگ دنز دا يجنهنپ َءيڻاٽڀ ورتيح « يهآ ويکل ورتيا نوم ۾ نڻئيهم نٽ

 تار ڃ يرڪ يهم“س يت يرمہڊ ,۾ك اه يج َءيراميب مس ويھا گي ويکل

 ". نيئات' حي يجب نيهڇچ ناٿ نيٻ وج
 خټ ۾ ٣ يا زايا يج > يلاسر يڻهم پ٬ يهآ يڪ اوعد اها ڻاپ زايا حي طاق .ّ

 :يهآ ويکل نئيه يت ٣ يحفص داقن ۽ رعاش رادهجمس ؛ِتئال يڙهج زابهش رمق
 اريھوا ناٿ رد ٽٿاسرڊ ى - ڻواس ڻنٌيح ۽ نهآ يدنسو نينآ ير ,ءاش يت زايا*

 ڻوڇ مالڪ :وڻيٻ نا” يلاسر يج 1 وادنا نهني ڏڌ ناس ۾ يسرڊب يرڪ

 رايت ڑگ ره ال ڻلو ((1]68) نيسحت اڪ يج قيلطت يجنهنپ «زايا :وراو
 زور ره يک نوم مت ا ڂلاخخ ہا اد . يک نوم :ہت وٿ يوچ . يهان
 ڻکل هٽ وس ِياق ًنايب ڪڇ ٍ يهآ و دن دح اڳ اڇ يئوڪ ناني نن وج تار دا

 ال .ٿسم ڪه ٣ 3” نيتات . ىلاڦا مهرپ_ ۾ نايهآ ِودنهياو
0» 

 تت ۽ ۽ رہهآ يڻهس . متا يدنلس باتيب ِءال ڻجک لا ٽٿہ“ .يٻ يئ ڳا
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 وج بادا ديدج يج رود ڻه وه مت وٿ يجهگس يئچ ناس رغعن ۽ يڪاو يڏو

 يلاسر يج مها يا نهني ڏ نٿس نه” مت ڻڻه ماه اها « يهآ رعاش ميظع ڪهھ

 يس دئمما رپ من تمظع يج زايا ڂيش لاس ڻڻه ماه نا ٣ ؟ انب مالڪ وڻيٻ مد ناک

 يج تاڏ «نهآ 0” هڏ لوهج نه مت وڇ يهآ يئيو يئڪ نيهوت

 يهآ وی ڏس _ نوخيآ يک نتين يج ٣ يھآ اي ار

 ِءال زايا . يهٺوڪ يراڪنا صخش بوڪ نا ڻجه رعاش يڏو يج زايا خيش

 َ 9 َءينشور يج - ٣ ىٻدا نه 1 7 مہ ڄا يت ايٿ د ىسج 2 ملع

 .َ ي* ينشور َ نرات ِ ٰندنڃ « نهرگ ۽ نرايس نڏو نن ,م دادعت َټ يج نرازه' طڑو

 ڇڪ نيئڪ ت يىنشور زينت يج جروس مم ہظظع يي ڙهج ما ٽ ون يئڪ

 يج جروس ين 9] 8 ايٻ ۽ يترذ ۽ دنڇچ نئيج هار يٿ مَ 8 ام ھرگ

 ويلقع ڃ يڙڪرس يڙهج ليطل اَ نئين ۽ نڪ لصاح ينشور 9ٽ ھع ان نرُڦ يراڌوچ

 6 تا ينعي اٿ نرُڦ ارايس ح 4. جت ايٻ ي يراڌوچق ى ح چيو“ يى ڊدا ڪ ىعلع

 :هاٿ ڻڪ “ شدرگ اراتس ۾۽ زنڇ اح بدا يج نيلوٻ يٽ نيرٿيڪ نہ يڙروت يڪگارس

 نڅَيف وج هت ينشور ُنای يه ہظع يڙهج َءنيئاس مهاش مد زايا خيش دوخ رپ ويهل مس ايٻ

 کا سڏ نه “يهگس وٿن يٿ ر ,عاش وڏو ناک ماش وھ يرڪ نا ؛يهآ ويھر ودنڪ لصاح

 ؛يج يلاسر يهس «متآ 99” ييلعا وج نابز يڌنس ۽ ۽ ملاع ئي دنس کرڊ وجح ناس ده

 : وٿ يکل يت مم يحفص ۾ ۽ ربمن زايا

 فيطل مهاش *« ى ھآ ودنيٿ وثرو يب دا وجنهنپ يئٿ راڪالڪ ۽ راڪتهاس رھ”

 رپ «يهآ وڻلاڀنس وها وڳر مت . وثرو وڙها ڪه ِءال ناسا يرعاش يج

 ءَ يلوٻ يج نه زايا خيش يهآ وڻلھ يلٺو يا ي ك تياور يج مهاش

 يج ٰ مهاش « يڻآ ڪڪ 7” يئامز يج ڄا ى َ هريغو لوحام ۽ رادرڪ

 يئٻ رپ #ءيهنرڪ يت زايا وڳر رثا وج مماش «يهآ ويڪ وقابا ۾ نتياور
 لايخ ۾ رادرڪ ۽ ظظل ارتيڪ مڊ نه « يهآ مڊ 9 مايش ڻئاران رعاش يڏو

 لمڪ وييا « يهآ وينهج رثا وج مھاش ب نرعاش نيٻ دوخ . نهآ ادنآ مڪ

 يڌنس «يرائيج يرو يى ي ك نظفل ڪورتم « نظفل يج يهاش مت زايا « تيمس
 ".يهآ وي رڀ راڊنڀ وج َءيلوٻ

 : وٿ يکل يهلام دنبوگ يت ۽ يحفص رپ (۽ ربمن زايا يڻهس) يلاسر يئڳاس

 يج گئس يک ۽ يوڪپ َ ڍَا يج فيطل مهاش « مظعا رعاش يج ڌنس زايا”

 نوياو ايڇ تيب نايح.,هاش نه ٣ يڻاس وجنهنپ ۽ يناكس وج نل
 *“هاياڻب ابحرت اج: اشاقت يج تو يئاناره د يا اج مھاش نويڇ
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 ۽. يهآ ويکل يتڳا َءيهلام دي وگ

 "؟نايهآ ثراو وج تياور ىج َءيزارد ۽ يئاٽڀ نا يهآ مس ويل نه

 ڇ َ := ۾(٣م ص«۽ ربمن زايا ؛يڻهس)
 «ميظع ڪه وج جا ديدج يني رڪف بتڪم يجنهنپ ِوج رود نه ڪُيب زايا

 يڏڌنس نه يٿ يئٿ بنڻاڇس ىج دن .نايت ىلاث يج َ -يهآ رعاش ىئاثال ۾ ووادق

 يجنهنم ڻرڪ رڪذ 00963090 ءآ ونڏ هجڪ يٿ وڻھگ يک َءيلوٻ

 بتڪم لفط ت ۾ يلسلس يج َءيرعاش ۾ يلباقم ي ڄڃ يا ٌآ .يهآ رهاٻ ناک سو يج لق
 وج تمظع يبدا يىج نه ٌآ .اي راذگ ڏگ ۾ َ يٽسروينوي ڌنس لاس راچ ناس نه نومس ۾ نايهآ

 وج سيهر روڪشسم سدئس يرڪ نا ۾ ينامز” يج َءيرليہناڇ سيئاو سصلٿس رپ نايهآ لٿا

 يج تفلاخم يج نتسود نهجي و سدنس يک نوم ِءال َءيڻرت يج ء يجالا ڌنس نه

 وج يهآ بيس يٿ وها ۽ وھ ويڏڇ يئيڏ (131881 016806) "ڪڇ ڪلي ۽ دوح واٻ

 وراو “ڙويئاڪرآ ڍنَّټأن ۽ يرلئگ يج َ نر ها «يرلئگ ٽٿرآ وي زويه وج َءيجالا ڌن

 لصاح تيثيح يماوقالا نيب ورادا يه « ۽ ايهگس يرڪ يڻرت وبعش وراو تاا ۽ وصح

 يهآ ڪُل سرٽزو ليکر وج تقو نآ فرط ڪه توبث وج نهنج ۽ وه ويهگس يرڪ

 ۾ (10100]11010) ول ول ونوه َءال ڻرڪ يگ دنئامن ي ج َءيجالا ڌنس يک نوم فرط يئٻ نت
 لي رپا ِءال ڻرڪ تڪرش ۽ ((68 20100191 1 سنرفئاڪ يماوقالا نيب
 81121٤11( 586111919) نئينوس ٿسہس يرادا روهشم يڪي ريا ِءاوس ناک نا ي 9

 ناک ڻڃو يجنهنم يت نهنج .ويڪ روظنم ڻپ مارگ ورپ ِءال راڪهس يج َءيجالا ڌنس
 . يئيو يئڪ يهاتوڪ ۾ ڻئارڪ لمع َءوپ

 ۾ تاذ سدنس .نهآ ب نوياڻوا ۽ بيع يڪ و۾ مالڪ سدنس ۾ تاذ يج زايا
 ناسٽنا يئ وڙهج ناسا مڊ وه « يهآ ناسنا ڪه راڪرخڂآ مي وه مت ڻاڪاڇ ادئوه ووربڪ بيع

 نهڏڪيج  يگدنز يجنهنپ .يهنوڪ وطساو مہ وج نهنڪ ناس 2ء يگ دنز يتاذ يج ج نه “يهآ
 رساوس ڻرڪ راڪنا ناک نا تبلا ۽؛اڇ وج ناسا ۾ نا مت وھ ودنيئارپاَّو بارش وه
 ۾ ي دنيٿ ِءار يفرطڪي

 زايا «نداتن يج دنھ ۽ ڌنسرپ يلاسر يڻهس بت يهآ ويڪ ضرع ۾ ڳأأ نوم

 نايب نويبوخ طقف نوج مالڪ سدنس ۽ يهآ ينڏ َءار يفرط ڪي ۾ يراب يج مالڪ يج
 اه ڻڪ اراٹا ۾ فرط نياڻوا  نبيع يج مالڪ ۽ 7 وه ہت اه يئٿ نيئا ترت هب ؟ڻهآ نويڪ

 ري نيئا اٿ نڃو يچا رد ملاع اج يٽوچ 4 ۽ اڏو اڏو يئارتيڪ ۾. نڪکيڀل نهنا

 .وھ ويامرف تقو ٬ ۾ يلاقم سنن بعحاض يمارگ نئيج يهنوڪ

 صلخيم ِڊ ارتيڪ يٽ َءاج يجنهنپ ي يهآ وينک ِملق نتسود نج يت زايا”

 دي ينهذ « يئف :يملع نادنس “.ٌ ظاحل يئف رپ «نجه ريغب تين ۽
 ميسو رظن نقادنس رگا يچا رظن يٿ ناڪ تعسو ۽ تريصب اڪ ۾ يعلاطم
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 نيرخحاتب ۽ نييدقتم اھ ى جه هاگن ڻدنس يت اتترا ۽ ځيرات يج نت اه يجه

 رعش دوخ ِءاه يچه چهپ ندنس يت نلاثم ۽ نلايخ 9 ات

 9. نيڃه ماع وج نتياور يج نن ۾

 ه(۽ 4 ص)ر اه نيئاب
 رمہيقورپ «يراشال ديشر ِ۽بمٿحم ہبالع ؛هاش يلع رادرس ديس نام نو دنڪ ديقنت يت زايا

 بحاص اراو ملع ٽهگ ايٻ ۽ ن نل يل نابرف ةيراغل يب رڪل ادبي «يڻاماظن شخبميرڪ

 يج زايا ۽ نملاع يج َءيٽوچ يج دنه ۽ ڌنس ۾ نربمن يهنٻ يج يلاسر يڻهس ِءائه من
 يٽٿٻوڊ رپ نڻڄس نهنا +نهآ ايڪ ثحب لصاح ريس يت ِاغيپ ۽ ليغت ۽« َنابز ۽ نف ۽ مالڪ
 « ينيسح دادما « وجيڻوج رايجلادبع رڌ ڪاڊ ۽ سويب لحات ۽« بويبحم باتھام « يڻادنناريه

 فسوي ۽ ڪلم حاتف ۽ ير ديحلاريشمش « يڻادنچنايگ وڀوس « وجيلپ شخب لوسر ۽ وڙبا لامج
 « يڻاٻاٻ تريڪ 4:جازيس « وڍوج ميهار لمعدحم « يڻب دص قافآ « يقثشع سايلا ۽« نيهاش

 « يريوج دانن « ي ڌن ديڪح « يهلام دنبوگ »۽ ر يگل اد يره ۽ متآ ِ افو وڀرپ ۽ زابهش رمت

 نرعاش ۽ نبيدا يئ نرتيڪ نءٳ ۽ يڌنس يلع ددم يڻاھاش اٽير «داش ن>را +يتراڀ ڻئاراٺ ر؛ڪاڊ

 فرط نياڻوا * نبيع يج مالڪ يجزايا تات مد نهنڪ نام نٻاي ڪه َءاوس نام نهنارپ ىهآويکل

 يج يمس دمحم جات ۾ يلاسر يڻهس مت ناهجمس وٿ بسانم ٌآ ۾ سڏ نه ۾ يهآ يئڪ,ناڪ ىهدناشن

 3 يتج مت يهگس ۽ يىٿ مولعم وها ڻئيج مت ناي رڪ شيپ ارڪٽ 2-1

 7 ڪ ديقنت سٿ وه يس لطټغ شْلاخ٫ نهآ اٽاورپ ڇ قشاع اج ڙايا ناوجون يئارتيڪ

 ڻر اڪ ھنن يڪڃيج نهآ 9 اڙها يڪ ۾ نناوجوُن نهنا يتآ «نهآ من رايت ال ڻڌٻ اي

 يت ٣ يحفص ُ ۽ رہہمن زايا ي* يلاسر يڻهس هيڏا دمحم َ هاٿ نڪ تئيرج يج
 يجنهنم نئيج مت وٿ نايڌ يرڪ لقن فميھ ٌءآ يهآ ۽ نهآ انڏ ايار يڪيج رپ طخ نسدنس

 اڪيج يت يلاقم نه يج بحاص يمارگ رت نئنوه هيج و يهجمس من يفراطم ڪي مب ِءار
 يڃف ي -< لساش ڏگ ناس باتڪ نه روط يعحيمضص 3 اها ؛يئه يٿ يڻپت اڪيٽ

 نن ترورش يج ڻرڪ لماش ته ديقنتت ليڪ رپ . طخ يج خا ڀت جس رڪيج ِءوپ مت اھ
 مَ َءيريوج دنل ۽ لجا لم ڪڪ  ويي٬ًأ «أانپڂلڪ ن نھوم لغم يبٺ رمالغ حر رط َءيهها هاه يوپ

 .وٿ 7 يکل ومس لم جات .نهآ ايڪ رهاظ لايخ اجنهنپ يت نيأخ نيلارعاش ۾ مالڪ ي > زايا

 لياڳل يک بدا دنوچ يج ايٿد َءني رهاٻ يج زايا خڃُش .وپ نزگنب تربيع””

 قفآ يج نهذ يرو 5 ٰ ۽ يٿ تثتربح يڪٺ يک نوم ۽يهڙب تډاب ؟ڻاک»
 يئپ راب راب يک زايا نوم وج ڪا نا وها ِءاي رڀآ يٿ ناڪ
 «نرواحم :الوجاب ىڻاٺوڳ يک نوم ۾ زايآ ي عفد ره يرڪ نڻهنج «يهآ وهڙپ

 نهنڪ ئن ڻهنڪ زايا وج نج «يهآ يٿ سوسحم ٺاڻا يج نبيڪرت ۽ نظفل
 ايو تگنس يج نيراڪش تا يج زايا .يهآ ويڪ يئٻ وئاروپ ينومن
 ٌٴ نا زايا رپ « مي مشرس مآ يهآ ونڏ مَ ٣ يدنڪ رق+ ري“ و> نصح َولباح
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 «نرعاش نڪ يج سور * يزيرگنا نئيج ۽ يهآ ويهگس من يٿ وصح وج لوحام
 نصاخ .-. نڪ يج َءيڙارهٻ « يو جاپين اي يرڪ يهر. ۾  لوحام نآ

 نهآ ايو يجنب رما 5 ڻاپ وه يي رعش يت نمسح يج ت رطق اي” نرادرڪ

 وڻهگ مب اڃا ۾ سڏ نا .ى دان . ىهآ يُشجب ُاترما ہب يک نتياغعت نجنهنپ ۽

 ڙايا يک نوم اڪيج ۽ ٿوك يج َيدھاشم ۽ لوعام ۽ . يهآ ويو يڌو يتڳا

 ۾ ايٿ د يج قيلطت وج نهنج « يهآ ٹوكً يڏو يڏيآ « يهآ يئآ راظن ۾

 يئ نرتيڪ وڪيج يهآ سباث ي ك زايا . يهآ لام ڻڍڪ يهلوڳ جالع وڪ

 ودنڪ معمج ((7 »1611 0 ِءال َءيرعاش يجنهنپ ناس نتيرط
 نات نباتڪ يزيرگناا ۾ . نهنج ۽ وٿ يهر َودنڪ .وڌڈاوس اڃا ڇ يهآ” ويهر

 نيا 2 مٻ ڻرڪ ورڌپ ى ٌاپڇ يلان يجنهنپ نو. :َ اہجرت

 اناڪ اڌو س نگكنس ناب تيك َ وه ار يڻک ۾ .كمه . وٽاڏ وڪ نئيج

 .يرڪ قٹڈ3نٺ. نايڳا ن دناڏ يچا يل

 اب نراتڪ نه ايز .يچ ۱ يهلوڳ نوٽس .يڪيج ُناب ب دا يعلاع َ شرادآ
 ت

 وج ٬ بيس  يئ وهِا َ يهآ ومشرڪ وڏ ڪھ نس كئس وص نهآ نويڏل

 ايل مب طظفل زايا مت ڻاڪاڇ ؛يھآ ويڪ لامعتس | وراف ؟انئاڪ اڏڌوس نت ايز نوم يىٿم

 نان يجنهنپ ويھروپ وج ڪاردا ۽ روعش « نهذ يئارپٻ «يرڪ ومجرت
 ت نا نه ڏڪيج وج ىهآ راڪتيلڂت وڻايس مد وڌيا رايا . يهآ ويارٻڇ

 نيڙھا وه مت اه يسڏ ن قا ۽ اتسحرپ احا بادا 1ا يڪرت
 نس دئ ۾ 9 نه يج رايا . اه نيڪ مڊ يهنڇ يو َ نتيلخت

 « نرواحب ۽ يدهاشم يجنهنپ حرط ََ . يهآ لحد لمع َب وج تلاڪو
 ويڪ جلاعم جالع يئپ وج ٽوک ي 900900030

 دوا 0 روح ز ني يشاگنڏ يلارلڪ ِي راه وڪ نئيج نيئآ « يهآ

 .. يڻهم) "يهر و دنيئاڌو شئاديپ يجنهنپ « يرڪ' يرايبآ يج نلس ۽ يڻه
 “لا1 » ص ۽ ۽ ربمت

 رابخا راويتفه نافرط َءيراغل ميرڪلادبع موحرم ۽ ديةثنت يج يلسلس نه حرط َءيڙها
 ليل د ۽ ويهر ودنيئاڳل مازلا .اج مسق يج َءيهنا ب وه . يئه يدنيٿ خا ۾ '؟دازآ»
 . ويهر و دن ڏ لاغم يڙوت

 نڪ ولصيف ڻاپ ڙادنهڙپ ِءوپ ناک طخ ي ديقنت َءيهنا ى > بحاص يم“ دمحم جات

 ۾« .نهنج من ايپ 90 رڪفم يج ناسا مت
 ۽ وٿ يئاسرف ڻتادخابص يمارگ

 وج نهنت يهآ ويو ويکل ۾ زادنا يثالتخا جڪ .وج يت زايا”

 مئارصاعم ۾ شجنر يتاذ وها ۽ يهآ يماقتنا ُ يتاب ذج“ وصح ه دايز ناک ڀس
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 يلاخ رود ,ڊوڪ وح خيرات ناک ۱۽ نيرصاعم نل . يهآ راوآدي هن يج ڪمشج

 ۽ ٿ دعحم ۽ رسفم ۽ لضاف ۽ ملاع اڏو اڏو ۾ خيرات ۾ اي يها ويهر جٴ

 « يرڪ يج تيلوبقَم ۽ ۽ ٿرهش يجنهنپ «رعءاش ۽ يفوص 6 ک هلي

 وها وڙزم هايهر ادنيٿ ٹٿعاب وج دسحخ ۽ ڪشر ال نتسو د رصعمه نجنهنپ

 ِءال ڻرڪ ومت يک تمظع يئف ۽ ترهش يتاذ ي 2 نهنا ۾ رود ره مت يهآ

 نباتڪ نا دنس ۾ يلملس نا . نهآ ايآ ادنڳل يئ ارعن اج 'داحلا» ۽ ؟رفڪ)
 « يرڪ اديپ نوترابع نويس نويتبا 99 يک قابس ۽ قايس ۽ نام

 خيش يڪن ناک ينتف نا - يهآ ويو ويچ * لاڪم) نيک « يئيڏ ؟نواو>لا

 ڪس رس ۽ يئاٿ لا د دحد ۽ ىلازغ .يڪن « ايهر ظوفح ميميت نبا ۽ ىټ رعلا نبا

 دوجوم نيئاٽ ڄا ولسلس وها « ايهگس يچب ىئ راگ زور ه ديزگ رب اڙهج لابټا

 “=== _= .(4ِ+ ص) "يهآ يراج ۽
 ولاقم رادقنارگ ۽ يلصا يه وجنهنپ بحاص نيارگ وج يهآ وج مهلاڳ ۽ نه سوسفا

 ۽ مت نيئاٿا ويکل ۽ 5 ويهگس مٿ يرڪ ل مڪر

 لترو وڙزئناح يليصفت وج بدا ۔يدح يڏڌنس ۾ نج ۽اصح يڻاب اج ىلاقم نھ

 ودرا چچ رو: ديادح يج َءيسراف ۽ رود ديدج يج َءيبرع 29 ھآ

 ڻاڇڊنڇ يج رود يراو ِءوپ ناک شو ۽ 1 نام نرعاش ۽ يج بدا ليٴلاح

 ۾ يلملس َءيهنا هادئي و ايڪ شيپ ۾ تبحص َءيٻ نهنڪ يس - :يهآ ليڪ
 ننابز يشثينوڊنا ۽ 5 ينئيج «يئاپج ۽يدنه ,يريہهشڪ :يچولبٴ ۽ وہٿپ ؛يباجنپ

 ڻرڪ ملاطم يک نج «ڻهآ 60 رڪ شءڊ ڻپ رود اج َءيرعاش ۾ ردق وخ ددددج اج

 ھلاڳ يم اها .يهآ ي ٣ا ذدئه رھ يرعاش ديدح مت ودنيٿ مولعم ِءوپ ناک

 0 نويٿ نڃو نوينڏ نوئاوتف ي ڊ “بدا ديدخا يئ ٽو ناسا ور مت يهآ

- 

 ٰ ۽ يکل يدنيڏ وروشم ڪه يم هار َگ مو رام

 ورمعيت ۾. زادئا لمجم هجڪ يت نف يج ر َ نو ۾ زرود زيگنا نافوط نا”

 زايا " 'هيحات داتا ؟ويڪ يڌٻ زاوآ وج َء ىطوط 7 يناخ راقن رپ َ يهآ ويڪ

 ىلوک لد ۾ نرابخا ۽ يئڪ اديپ 3 ؤاڪنا رب قلم يجنهنم ڏگ ناس

 ڻاڇ ڊنڇ َ نه ليڪ ناک اظاحل ينف ۽ ىحلع 1 ويڪ عورش ڻيڏ داد

 ؛يجرهگ ڻسڏ ناس .غابد يڌ يئ نا رَ يهآ 33 ىئ وھا ۾ رخآ ِءال

 نراشا . ۽. نتڪن يلاہجا . يج نا ۾ ۾ يجرهگ ڻهڙ ہ يئاجرو يک ثحب يج نا
 يعلاطم يتاذ 3 ۽ٿهھب وڪ رگا “يجر يگ ڻچهپ يک ليصفت نام

 ڻاڇ ڊنچ ڪي ڌو قلعتب نا َوپ ,ت ىچا رظن فالخ يج برشم يجنهنپ ۽

 َءيجرهگ .نرڪ ٽالا ڊلدابنا نان 8 ۽ نملاع 7 نئچ ۽ يجرهگ ڻرڪ
 . ىجاڏڇ ماسڏ يڪو يک ڻاپ ي 0 ماقم ي يٿ ڪه نا مڌ يهآ بلطم وجتهنم
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 مت ِءال اڇ ج رهگ ڻهڙپ ناس روغ ۽ قوذ يروپ يک يلاتم نه وريڀ ڪه

 ."نجهگس ل نويڻن نويهلاڳ يليصفت يڪ مت ڌڻه ره ,۾ نشواڪ يملع نيڙهه

 (۽ 4 ص)

 نهنج يجهھ سج يئت ك ڊر وب يبدا يڌنس . يهآ ويامرق ار اوط حضاو لڪلب بحاص: تا

 ڻيڏ عياش يج باتڪ نه “يهآ ويڪ 2. : > ڻئاپڇ و۾ ۽ تروص يباتڪ ولاتم يه

 ِطقف مٿ يهآ ءو دنوھ ,وڪ ِہب وڌٻ ۾ يراب يج يلاڌم نه نج ناوجون يهآ َ

 يج ڂي رات يج تايبدا رپ ۽ادنيٿ نتاو ناتن ہبوڂ يج بدا ديذج يڌنس (مالاڪ يج زايا خيش

 نڪلم يبرغم ۽ ۾ اڪ ريدآ «ڀرؤي طقف نيئات تقو نه نج ۽ءادنڪ لضاح ہب ڻاڄ ى > اتترأ

 نردق يتف يج 0 رپ نهآ اڌٻ الان ان اڻؤس اج نبيدا ۽ نزعاش يج

 -يهآ مڏ يئو ويهٻ وڻهگ ورتيا ۽ يراب يج َءيرعاش ديدّج يڪيسالڪ يڌنس ِءاوس ڻاک

3 

٤ 

 ننومضشس ۽ نلاقنم يديقنت نهنا ۾ رخآ يج باتڪ نھ وج َ اه يئٿ رتهب من وڙهڪ

 ۽ يهآ ويڪ رڪذ ډب بخاص يمارگ وج نج اه يڃو ويڪ لساش روط يميمض هب يک
 هائه ايکل نرعاش ۽ نبيدا لباق ىج تو نا يڪيج

 نهنج « يهآ والا يک بخاص يمارگ 505 ادنيك ڻمڇ ٿه ات نياز 3.

 زايا خيش طقف ,ن باتڪ يه وج 999 7ا ِءال شواڪ يبدا يڙهه
 هودنهر هدنز ِءال هشيمه ہب ڻاپ بحاص يمارگ دوخ رپ ودنيئاڻب رؤادق ِءال هشيه يي

 رڪف ۽ ووغ --- َين# يک نداتن ۾ ۽ نڙدنڪ دنسپ «نڙادنهڙپ .نقشآع يج زايا

 ڻجرهٿ ڻرهگ نوئاعد ِءال موحرم يمارگ ۽ يڪ ڻهڙپ ناس

 يج بحاص 3” رخ ٿررهب نج باتڪ نه مت يهآ اَ ڪي ۾ رخآ
 هشيمھ نافرط ڊروب ِءال دالوا يج بحاص نيا يجرهگ ڻرڪ ۾ يطاحا يراو ربق

 -يجرهگ ڻرڪ ررقم وذيظو روط َءيٽليئار يج باتڪ نه ال

-. 

 يج ڊروب ٍ#  ود : 5 ناي رڪ شيڃيپ دايڪرايم يک ڊروب ىبدا يڏنس مد يرو وعيد ڪه

 نايهآ .” 2آ وج نج َءڻيڻاس ييلوملآ بلاط نامز دمحن مودخيم پٴأاي تزع نُممرْعيچ

 ّ ويامرف ۾ يک ن لوم ال ك ]يل نشيہپ ٍڪ ڻسپ ڏ هار قلعتم ىلاقم نه نج

 . ويو ويڊنوچ روط ڪکيل قئال ڪه يک نوم ِءال نا

 اٽالا يلع مالاغ رٽڪاڊ 4ا 43٣ 42 وڳ



 هه. “ ها هه هڪ

 تاذاحجر ۽ ودق يذد اج ِءيوعاش ير

 زايتبا ۽ قرف موڪ ۾ َءيشاحف ڃڇ لامح قوذ  داتن يڪ اج ھلڪڄا اج ناسا

 ۾ تيئاي رع نه رھ رگناو سضڀيرم ىجح َ يئاس يک ننھ .ڻهآ ايهگس مٿ يرڪ ميٿ اق

 يٌہٻ تايستح

 اوتف سم تٽ ڻچا يلهگ 7 تايقالخا و ر و رھ 3 ناَ رپ .يجه 7 7 نايب يفارن

 86 يٿ نڙ دقان < اج ناما ناک ڻيڏ

 زور حو را ۽ نډڊ ريش وها ْڇ ي#» )َ“ نيگلر وڪ ٣ يلڀ َوپ ى حأ رظن

 يئ ايحيب ۾ "تاغللا مباج” ۽ يهآ يلولاهم يج سش>#>ٌ :يهآ اڇ باطط٫ وج َءيشاحف لاڀ

 هڻڻ اڏگ ڊد و د.ح 1 : يهآ 4 "ناہللا ٿايغ”” جڪ مهلاڳ رمرش لٻہاق نيهلاڳ يج

 نويفاگشوم يوغل ۽ ار واحم تب حالاطصا اح اتان يهآ ثتقةح ڪه ,ڊ اها رپ

 راواديپ نوج نودق يقالخا يج نا ۾ چامس صاخ ڪم ٿ ءپميم .نويئارتدل يتلعند ير وت

 ططّف من ۾ خي رات يج اتّنرا وٿ امٺووّہڏ يج نردق يقالاخا ۾ لدب ودر يج ّ .ڻھآ

 نوح نظفل يج ٽناسئا ڏگ ناس نا رپ ڻ نج دب اس * ليلد ٽ روش يج ناس

 دودح 7 ٰيرڪ نا . نويٿ نل دب 2 لن .ءڍ انب 5 نوح نُد ان يج نھهنا ج نوايثيح

 َءيخام يجنهنپ نودح نوج رود رھ ءت وڇ ,يعآ ڏ لصاح مھاود وڪ يک "نتشذگ
 رود يڻارپ ۾ تواوص يج ڻهجمس هن يک زايتيا ۽ قرف يداينب نا .نويٿ نجلدب ناک

 با تب ه داتقفا 23 ڻي يٹٺ” ٣ ارواح ا نهنا ۽ ظفل اج نتغل ه ديس وڊ

 ٍي

 نوج نهنا خ 0 ڏگ نا -.. 0 0 ِءاال اڇ .يڏڇ وڍانپ طلغ َ لامعتسا يج

 “ 3 5 . 2 َٴ
 نھ مد يها وھا س٬وہفأ رگم «ٺو_م نجلدډ لودانعم
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 ٫ :يھآ ايهگس يًهڄ سڏ يک تقيقح نا ءپ رھا اج
 ص

 رود رھ يج حځير اد لاثب اح لام عي! ٴ يت هن ملڂ نا يک . 1 2 5 8 > تيئاپ رع ۽ َءيڻاحة
َ 

 .نھآ دوجري ۾

 ىٌ ىئاُفا لگ اح قالعتم 5يبرعاش يزي رگنا ۾ رود يي دلح وڳار او مڌ يي رپ

 وج '"َءاٽسلاٽ' ِءال نمار ڊ يج ڪي ۽ رپ يلسالس نا .يج خزهگ٬ ڻي نت نا. يهآ
 ۾. "هادش مگ اور" يج نل. "نھآ 3 ات َ قالاخا 2. مسڏ يهآ ڻوچ



 يج ٽاڪ .ہأ رگٽلاو رس وڙ يچو وچ وج ؟ناطبؿا ور درڪ بم رئلد ه دايز ناک” تم

 ".اٿ نل ماعنا ناک ني رش يت رادرڪ مشيپ مئٿارج . ہت يھآ ويو ويچ قاعت
 ديتثئت يج ڄلن رآ وبب٬ ٽو پوپ .(1116 1605 ٣011 8٣8۱ڙ' 1[18"0 811 1116 ]11269)
 نن ؟كٿر و سِڊر و۱ ".يهآ نادتف وج (111ع0 5611011511085) َءيگ ديٹس دڻلب ۾ تايح

 َ وس يوچ اي ؟ 9“ نرٽاب . وٿ يس ....يس“.ٍچ ... محاوخ ىقالخا”

 . أ اپ” 56
 ىج نسيٿيڏ .يهآ ي هش يناطيش ير ح ,عاش ٰ ود و ويج ِ۽ءذ *؟ اما هڙميڪ

 يلرا. ڊرال يک نرب نُڏ وس = ".نهآ دوحوم تاب ٤ - ما أ سر 2 درداأ 7 نا” مڏ يهآ

 ه( 186"507 10011 ) “نراب نئاوس” وٿ يڏس

 ٤ يمارقالا نہ! نُ وج ن> .قلعتم نرعاش ڙڍ رگسنلا ج1 لاثم كٿح يه

 ويچ “ڻليم وج مڙس ال” يک لابقا رگا ۾ يلباتم يج نهنا .يھآ وڪچ يرڪ لصاح
 ٌ ۾ ..وو 09 ََ 9

 نڪ يج اڇ مت ويو وڃ " دنسپ ڻڪرد يک نبيدا هي يڻرد # لاڇ 7 ويو

 نهآ

 ٬

 ؟اڇ مس ويو ويچ رفاڪ يت ٿٹبہرس لچس يج9 لاڇ مڌ 2 وڍڏاس قيدنز ۽ دحلم

 ناک ندقان قو ذرو ڪ ۾ جاز 95 نڙها ء يهآ وصق وراو ۱ "ر وصنم يئي ڙ” من يته

 وڪحٽ ۽ يدور وڪلٺ ى ھآ و٫جٳ يىماج وڪٽ ( يدعس وڪٽن .يهآ و٬ڄب ى“ ودرف وڪن

 يهآ ويو ويجڇ ِءال #ٌءيس واد را 7 وڪ ڏ لايڌا وڪٺن اي وڪٽ يهآ ويچب ظلاح

 وه نمشد وج مالا سا ۽ وه يسوھد هدرهرد ,وھ قيدنز ۽ بهذم ال ۾ لصا وه م

 رمال.ًأ ۾, نا .,يهآ نامحر 2 قج تالا سس *.؟ياتهاش” ۽ وھ هدادلد وؤج ٽڪ وف يناريا

 2 يٽم لت لڪل سل ڏس اھ سا يس اد - ڻي اح ِءالل نحتاف هٻرع َ نغلہ يج

 يب أ ويج> ِءال نڊ رغ يهآ ليلد وج
 ءِ:

 ؟"
 !وڙوآ لاڪ ار ناڪ نتديال هڪ ۽ ون ناد رگ ً ڂ رچ يا ود رڊ وفت””

 يئچ ًآ يا ھاش يج ناريا ڄا پٻ رَ ڙدنيٿات ى 3 نهوڳ وج ؟ ُہھجڪ ڪٿ لاء
 ”٣ وه الم

 ا ا. نڪ وزرآ ي < ڻر ۽ لصاح يک ٿو د

 ...٣ٰ“. 1 رو٫ . ٍ ّت
 رازاب يج *ي-“ر+ڊ دردآ آ نا مد وڊ و وڃ ِءال باب نہجْڊ 7 ناتسلگ” يى ج  َءياعس

 («لاهڪح ٍِ ندهہس> يج 2. نا مڌ اٿ نو :ا "اڂڪہلز فلناہسر : يج َءيماج .يهآ نلَياټ٣َ

 نڪ يج َءيد ور .يهآ ويو و ۾ ڪج نايب ۾ يئرمن نايب ۽ ش>ف يک” لاح - طلخ

 شو” يئ” ظاح ۽ حرط نا ۔يغآ ويو وڃ "ميلبت يج 23 نالا 7 يک نداياڪح

 نڍاايبډ راوخ ۾ داد يک بلاغ ,قالاخح ابا| برځعڪہ ٴ ؽا ڏر 7 رها "؟نڪيٻ رھا ُ

 ۔يهآ وو وڃ "غابَم نا رمزساؤ” يک لايبث 5
 ؟؟۽ ها ٰي . - . راز

 ۽ ني ينابر ازڙويج ,د بص يريد يد ڪڪ وان . اي وگ

 وچ ٺل ةذخ .۔يهآ ود و وڃ اب "ير يپ زا تد٫سيدوزج” ِءال َءيرعاش يج ڻهنا ڪنالاح
 . ڄ ] -32- . ڪا. " يم ات. ۾

 ناک نف ملاح _ا:#7هبت دح لڪ هد اي وج لا قان نيا مجدهم لاح ومج نداوتف َ نيار نضهنا



 ٣ تائاححو ت ردق يئن اج َءيرعاش ير

 "بلناصا* لوتب ,يها .يهگ آ ان ناک تاڀانڪ ۾ تااطبصم يج َءيرعاش و رعش ۽ يمور=م

 ۽ نهآ *؟ سايشان”

 ٌ, , ۽ َء. .-ر,٫
 ار رعش « نہہح دنڪش ىب زيچڇ ود ۽ :اتجالاص7

 ؟؟]نمايتٿ نہ اس توڪ+س و سانشئان نيسحت

 تچ مد ,يجڻا *ريټت يت َءاح يج ؟نيييحير”” (يرڪ فرصت وراوٿ يىتا نھڏڪي>

 َءيئاسایشان يٿ ي وهآ قالعت يروص وج مد ىج سائثشان مآ ِءالل اڇ «يئٿ ول قرف وڪ

 ۱ شك 1 ء لاس َءيهگ آ ان ت

 نالا ۽ رڪ يهآ 4 ير لات نر اپ ممايخ ت ليفاوس ,َءيباج ۽ 5 َءيتور نھ
 ي>

 لباق )6 « نهآ . اپارس نڪا يها ! هللا يهاو وج نير ٿ يىج ڇلڪڃا تي

 يک نئ يئت ٿتافارح ۽ تاقرخز يج 1 دلشبمپ اهتنا ڻنوڙھا ہت چڊ يٿ يئدز ند ٣"

 ؟فندأڏ ات فارطالا ميسوا يج #ءَيرعاش نف وڪن ۾ لصا ن دقان نڙها .يهآ ويڪ ماندب

 عونلا فلتخہ, يج نايب نيفاگشوم يتطنم ۽ ٿتاغعارم يج مالڪ وڪلٺ ۽ .يهآ وڄ مس 73

 تاڀانڪ ۾ تاڪاح. ۽ نيراو رپ دنلب يىہج هليا تو٤#٤  نيدنب 4 ۽ نڍد زارط ردجس

 فگنز روعش ۽ دودي مھاگن ىج ٰيِهَلا ۽ ىهآ وت هجڪس يٿ يک نياسر سوب شرع ىج

 ني زارط رحس يج مالڪ ۽ انن ؛ڻآ ان ناک را ڪل يج مي دب ۽ يناعب وه .يهآ دولآ

 تاڪاهھيہ ت راوبعتآ .رڪف ۾ ماع مت ربخ يڙهڪ يک نرا چيو نهنا .نهآ دنلب ان ناد

 1 ٬" ۽ رڪف ۽: ى ھآ ہڊ نين ر تب .يهآ ہ* عي سو ير ڻيڪ اين د يج تاڀاذڪ ۽ تاراع:.ا

 يى* ن 7 :ٍ .يااع ۾۽ نرادر رڪ «تردد ھڃع تدح يج نايب ميار ءپ ,يکن ريل ھ نھدسرو يىج َءيگنادا

 ۽ تيڍاو ره 4 سوډ يج ناظفل وڳر لراچيو وھ .يهآ لتهپ يت لامڪ يڙهڪ يئامج رڌ

 . نڪ ار يا اٿ يٰئو يا اڀ يت رھاظ

 ناک نهنڪ 8 رگنا وها .يچا دا وڏ وفيٰطل وج لٽٽکج رد ار گنا ڪمهھ تھ

 ىج رہعش نه يج “ري ” سئناک فيراٹ نهنڪ 3 ڪه وه ويکس وداوآ ديادش

 ۽ ييڙئ۽ لي

 م روا مكد مد نيئايڪ اها يلوتعد ءافڏ نل اڳا نهن سڻ ودھي٫ يىئھ رظن ني زي رگنا
 1. بت ج

 يو 9 « وڳر راظن سدنس "!ايدلاڊ ُ ليج وڪ بہ ۽ باص ريہد روا



 هجوت سدنس نيناڏ نويد يراو َءيريسا يج 'فلر۱ رپ .يتهپ نيئات ؟ريسا" ِءوپ ناک
 ټ نيڪ ايٻ يک ڻركا وڳر هب دقاث اج ہههلڪڄا .حرط نا لڪلب وس ويو من

 َ. ظ ٬-. 1 گ اي 8 . َّ

 ٬ٌز کي 1 يحد ىڄچٻ رظن نن دس نڊئات تاعارم هيا ۽ نايٻب ِِهاريه .بئناطم, ۾ يئاعم ,نيپام

 .يٿ مااڪ

 ڻوچ يئ وها ِءال تيظع ڃ س دنت (لھدنبن و نج نا ڪ ڻڦ يج َءيرعاش و رعش

 يىبھذم 0 يهآ ي اڪ . يهآ ات يس َءيوغعاش وبصح وڏو وسيج نباتڪ سس دوا ھڪ

 مالا سلا ملع ناميلس ترضح ۾ نا 'تالازغلا لزغآ يهآ وصح سدتب ڪه وج *آ
 5 ى# ڙڊ 3[ داتب اح ما ڪيڄٴأ 7 *ہح ٣ ليٿ نايب نوتادراو ہياٿع نوج

 من اٿ

 8. يک اڇ وه تايسئشح ھ تيناي رع ,يٿ 1 ش>ف هت يجو يڃ#ډ ربخ نيک دنوه ِءوپ

 ىج مه رڪ نار دوخ ىھآ يرعءاش يىهآ يي رسارس ديو ماس حرط نا .نوچ
 يي يرعاش 2 يھ ڄٴ وڃ نٻ رع رود ناَِ يس ڏ يک نايب ٺثٿا,دّلا - رمالاڪ مغِاب َ حوصف

 و رعش مڏ تٽ , يهآ يراب رها ڪڪ 2 َكڙ يىئڍو يئڪ اي ادردآ تقو رڊ يج نر ۽ ىها

 يب
. 

 يي ؟" #
 ۽ دنناي د «يناس قلعت« ليمح لاقرف لي ډ ماڪ . رءاٿ لوقب وه ايو” ٤ ير اب

 يهآ .نهآ نويڪ نويناٽفا لگ يج نراٻ ليس ير داپ لڊسٿ ر2ڪاڊ ملاع ندرجح

 يئ گنر ٍيونہم وج نايب زادنا يج نا جڪ نآرت نهنا 0ً ليلد وج َءينيب رهاظ ندا

 يج ني وڍد ۽ ننات ويد ہب يهلأش وڍد ىج نديو ندقان نهنا .يهآ وڌاچس مڏ
 4 .. 1 _ 1 2 ٰٺأ 555 3-0 9 , ۾

 کآ نا ڙراندا ملا رعأش نه رش نيك ر يج تالازغل لزغ ؛يت نيناهر » نہيہص

 ين نص ي* ن۽*

 ۽ ي
 يي ؟

 نرو> يج لا < تہيډ يىج نار - برق - رايپ مذأ ہخأ ۾ ِ ڙزيدا ڻہھد ح نشرڪ"

 لاتيب اح َءيڻاا.>آ بادډ َءيئاي رڪ َءينار توهش ھڪ ي ضش“«ف ين نايب يج نناماغ ج اي "ام

 يج نظفل ضد م رگسناو ساانش نس زي رگنا نيئم :. ہ ِءال اڇ .نهآ :ك . : ال اپ جا اک ار يي ليڪ ّآ اي

 يج نايبب زرادنا ٽ رظنم سڊ ى>الاطصا يجج نظفل .ى ندو رظن يب رييعت ي رهاٺن

 من ران مباڪ نَنا يت بلا يتار"وبہڪت يج 9 ۽ تاڪاعيب تردن ڙييآ يناعم

 باتڪ يغا أاح نناو هت ۇ نراپ لباس <= لڊډسا ر رہڪاڊ ؛يتن دوس ر يي ددلايد مَ ڄا ءيهآ يک

 _ خ . لک 8 7, *ٴ
 . نا وڊ دنگ ناس لاونخ يج َءيشاحف ين نب اڪ يبهذم ر«۾ نج نج سد يهڙپ

 ؟أامح رڌ يج تابذدح يئاسنا ۾. نباتڪ يه. سدا ِنهنا ڪيل

 7 تاراشا ۾ تايانڪ اپات رس ديو
 يي ي “ ي

 تا لاححِا م ناب ڙادنا وج نارُد يا 1 عي ى

 الو 4ن يا نہ عن يج نا ع تضآليًب ليڪ ش٫ يج نارو ءيهآ لمتشم
1 

 . . . ڳ . . مم 5 ٍٳ ٴ ٌ *ٴ 2.

 ڙيگنا توهُش وڪ وحج اه ع لزاوح يا هوڏ يجهگس يی سس نايب ڙزادنا ني رذ نہ سح

 ڇني . . ٣
 وڪ را يت مد < داد نڙها ريٿان ۾ لامع در يتايسح ون ڇ ۽« يها را ومحد

 *.ک َ َ 22 - َ ٴ
 وج لا 8وپڀ مد ( ودنهھجمس يئامجرد يج لتع -_ ِماع وهنڻام

 9 1. * ُٰڪ “ 3
 ٍي ھا اچ من اڻ أن ۽« وهآاي وياج روڪ ھع رو ٫4ډ اڙها

 مت وڇ .ايڍگس



 ڻ ٽتائاححر ۽ رادق يئف اج َءيرعاش يقرُس

 ن ڪڪ ِ,ل مه بو راظن ِ قواذ ۽ رظن  لها قا

 ؟ايڪ رظن هو کي اد مڏ وڪ تمقح يڪ يش وج

 ش>حف ورڀ وره ۾ مالڪ نهنڪ رگا ندقاٽ نيب رهاظ نڪ رگناو نهنا لڪلٺب

 ۽ يملع يک تڪرح نا يج نهنا تا ٬ ( ويڪ مخورش ڻرڪ تا يک تہ اي ڍ رعا مچ

 وٿ يجهگس ٣ يت ُد يساوحلا طوبډ يک نا جب َ « وڊ لت يل يئٿ

 يمد نهنج , يهآ عوضصوم و وڙھها ڪه تايبدالخا ۾ ب دا مم يهآ ِءار يجنهنت

 ټ باب ها! يىهآ تروربص يى۔ج ي يعلاطم يڏو ِءال ڻرڪ ٿيهت و ثحب ڻاڇ ڊنڇ

 ب دا وج نابز” رھ يج اين د ڪِ « يه ھا ٽثترورص يج مڻڏ لاٿا يک نرتف د يج َءيرعاش نف

 نوتياور ڪرتُشس ى ھا نوح َءيرعاش ٽتؤو يڳ اس ءَ ڻرڪ مظح ام نا وح نا ۽

 5 نويٿ نجڪ رامش ٿتاملسم ۾ يرعاش يا يىج 099 ڻھومس - ڻ ڏو

 ,چنيرف اي يجه يزڍ ڊرگنا « يئرع اي يچه يسران 86 مھاوخ يڃھ يدنه يرعاش اها

9 : = 
 يټً ڻس زيٴٿ . يڪگئارس اي ي يچهھ يروشڪ” + يت جر اي يجه ماكنب ۽ يئيچ اي يڄھ ي“ ور

 وترو ويڪ ناکَّ َءيجنس متڪحل قيد ۽ قيمع م.ڏ يڙهڪ لايبخ - يج نرعاش
- 

 ۽ نسح 3... ۽ يوڪش ۽ لابعو ۽ رجه ۽ تيحب ۾ قشع ريهار ۾ رضخ ۽ يهآ

 ,يراڪاير ۽ دهڙ  ي ديماان ۽ ديبا يئارباڪان ۽ يبايباڪ ۽ اتاتت ۽ بلط ۽ لامج
 ِءال هريغو تن ۽ به ڌي يعڪ ۽ رد ۽ ڻءھرب خ شا ----- ۽ اوقن

 نهآ ايڏڇ شتن اڻارعاش ڄچ نارتسگ نشعس ۽ رو ڏپ تادج ۽ زيبآ تردن اڙهڪ اڙهڪ
 ' نٽه ۽ نهآ ايام س موهفم ناون !ڙهڪ ٰ ڙڇڪ ۾ نرادرڪ نتيالاع نيجنهُہب ننھ

 ہعڪ ورڀ د ۽« تياڪشُش يى > نراڪاير يب» ذم ( تياڪش يج زود يىجنهنپ « تيأاڪش يج

 نڙهڪ نڙهڪ ....گ. < رھولظ/ / ۽ ماظ « ڙڪپ ٽر يج لطاب ۾ قح سشزيوا يج

 مڪرانٽس يڪحيج وي ناک يعلاطم ” . يهآ ويڪ نايب ۾ ڙا يج نراعتسا ڪ نباتڪ

 نا هر وٿ يج ڏس ؟و اور” ين يک نهنا “1. نهن رايعم ري اج َءيرعاش خ رادد

 َف ۽
 .وڱچڇ م يچا « يرڪ نشٽوڪ يج ڻڄ مس يهيو راهجنيو وڪ يک "تياور“ ڪج

 ودنيا ۾ ڻہ* ڏ وھآ هوپ ناک ڻرڪ ملاظ يک رٹق د يملاع يروب يج َءيرعاش

 لر. يهآ ه دايڙ رصنع وج تواغب ير 977 7 ټ ھ ذ يج رعاش رڀ نرادق مڪر شام مت

 يج 7 - "؟ خيبثآ بام س د5ّّ ى٬څ نه ڏڪ ۾ 1 يج "سور بير نھ ڏڪ

 "نابءاٻ ۱ نه ڏڪ ٣ 1 ج شور راعشافج يج "قوم ۽ 'بوبحب"' نه ڏڪ ۾ ڙآ
 ڪاتح . وٿ يرڪ 5 :ہھ ڎڌ يجةڃٰډ ڙآ يج ؟رهش َءيضاق" ای دابيصا ۾

 ڪال ماظن ازفا يا يج رو يجنهنپ اين يک ؟راد ات نيو َ ايس ۱ يج واپ

 "نا ذ هآاچ" يج هپوہحم . وٿ ي ڏس م٫ ؟,.حنزا - ؟ ۾ اد يک نهنا ۽ وٿ ىڻآ روط يبانڪ

 مست ۽ وٿ يئوڪ ٣ تجحادخبا 5” "اطع ۾ رهيا س دنس .وٿ يوج ءپ ؟وناخ ديقا 00-7



 تان حر ۾ رد ين اج 7#ءيرعاش ىٿ ره .

 ٍ ی َڳ نايب هيأريپ « رهآ نناضاتت يج رھان رھ

 ڍاآو يج يرعاش ٤ ۽ يهآ ويھر و 8چٻ 1 مد عونت ُ۾| نرواح٫ ۾ نباتڪ يج نا ۾ تواور

 راج ۾ رو د رھ حرط نا . نها ايأ ادي 1 م بلطم ڪ رھوڊیهم ناون ناوت َ.

 ناون ناون كا اح ناغم رص۾4۾ نيڱاس ( بممسالجي2 چچ _- يئن اي 2 ٍي لاڪ 7ا يب َ

 رهاظن ليل دب يىج يرشاهب خ لوحام يا يج « نهآ 7 ادنيٿ اديپ رييعت ّڇ ليوات

 اجڻگ ڪت ته
 يج شش مم ر ڄ

 هه

 ھآ اڪ

 نهآ ادل وه وچين وج لمع در

 وها . يهآ هحود لباق مپ وھا ۽« يها قرف فٺيطل وح ۾ '؟نايب ڙادنا» ۾ ؟ناب۱

 . يهآ راواديپ يج رثات ت ھش ۾ لمع در يج ڻهنا ۾ لصا قرف

 م *.ٰ. 7 هت ؟ 1 8 .

 ادنئاپ يمور نه دت وه ودنڪ ريرةڌآ اڪ نه ج ورمہسم ۽ بيطخ ينيطال روهٿم

 اح ت#الب ۾ ٺت>اأصحق لبما ! سٿا يىئڪ ردرقت يج هأو ۽ اھ ادنوج يي اٽڪ نہہسھيڏ

 نهھڏت وه ودنڪ ريرةنت ريس هه ۽ بي > ينان وڍ ني رپ "!سٿا اي ڏڇ يئاهو ءاڀراد

 نايبزادنا ى ھآ قرف يه "؟! نوور ,ڪ ولمح يت اٽواپ مه 7 وجاآ 1 1 يٌُڍو يٿ نكخ ٴ اھ

 نيراو ڻ ڏٻ ڇ ڻهجمس رپ ۽ وه وبٍۇ اس وج يه ؟ناي نن وح تارتا.._ ٿل ج

 نج ۽« نويھ ادح أح نوترو هص نوح ڻ ڪه ليوات ۾ _ نوٽ > ام يرہہه نوح نير د

 نھڏڪ ۾ ِء ويو وڊ ڏس تغالاپ ۽ ت>حاصف ور نھ ڏڪ ى 5 ٺنايب يئ اس

 ادنوج

 ۾ “ءيئشور يج
 . يا ٬: ِح ".

 مڏ ايڊ دا يج نيبہهح يب ڪ چت ىچْٻ نهنا يڻڱاه , وڍو يڪ ڙ 0 گنج 4 رھز ندي نا

 ر ى> - ويڪ ويد اق وڙيڪ رايم وج تعڪطع

 ُاِج ټي يها چار«. _لاہهڪ يٿ فگنح ِ ناأعا يج رپ ؟وج 8 يهآ

 ٍټ <>

 ه .نتيهآآ وير ٿث>ب ڪِ يل. ى ج< تاياالخا ِّ با

 ادب زر دا دا ناڻو نڌير ال  خل ڪ

 لاڏ رحه چ ول ۇ رڪ اَ وج تابقااخا جر وڊ 28 تايقالاخا ىيج رپ ءو دنيا رظن او ٍ

 ٣ تا يجڃا يڙڪج ُ نيت ت نال يو رد ڄا يج تا٫وهْمب يبه دب يک

  آ. .ُ “ .
 وح يها مم يد وهھا . يهآ رما يسزال لأكَ ڄاڀ ِءاال ب دآ تک !انيراهيٻ نوي اس

 َءيئامجرد ِي> راڪنا يناسنا يٽ ٍي نا . يها ويو وڏ د رارد "؟م ِءاهلا آي 7 َءيرعاش

 وهو وند د قح يک” لا .. يها ڪڪ

 يلخا ھڪ “ يجراخ ي < ِ



 مڊ كيةثتٹ ۾ رود ره نهن ,يهآ ثٿتاڀيح ديثتنت ۱ يٿ يرعاش مت يھآ دهاش ڂي رات وي يي 1 گج به َ غ#٫ هج 7 هال بي -

 3 نا ,يهآ ويڪ سوبخدص مي ڇڪ وج ۾ .يھ ي٬ً ٳ تواغب ۔-۔۔- يهآ يئڪ

 ,هقلا ڻاپ نايهآ” .٫٤ِآ نراو ڻوچ ۽ رخآ .يهآ ويڪ هټ٬ ناي» اون ناک ھادر سار

 نبډ يمدآ هللا ۾ اياهجڻ وهڻام ۾ ڪل تر 3 *؟!وڻاڄ نوي ر نڪ يک نوم نويدا

 ار رادنيد ڻي دو لر رفاڪ ر يڪي ۱ «""ند يناملسد اڪٽ ,نيس رفڪ مڪ وڪن” اايآ

 بھ ۾ نرعت نيّد نهن ۽ اڇ ٫ .ى ھآ يس يئچ 1 مراد [ِ ع ھي ڏٻ رد مجٿپ”

 رظن داد يک يبعش ڌا ڪه ب نهنڪ يج تايناميآ ۽ لوصا ہب نهنڪ يج نيد ۽

 نھڏج رپ .نهآ ت واغب ِءال نيد ۽ بھذب وس نوئنس 7 تالايخ يها ؟ يهآ ويو 1

 امت نهنڪ مت ۽ ۽ وتهپ نونات نيئات نهنا مآ . تشساد رب هجڪ مس نهڏت (؟يرعاشا

ٍ- 
 ٴ

 ءنبد اٺيڊ شوماخ يٌ ,نوئات َ بڅ ڏ٬اډ .يىئاج رو ۽ ىھڙب وہٻ وڪوهڇڇ“ مب ڄا .و.ڪلڀين

 يت ھوا يهآ ويچ ندنس ۽ ايو ہب يئچ اراو ڻوچ  ويلھ يئ روز وج َءيتفب َ 5-1

 ٹتياهٺن « رظن ڪع ملطشنُر ٴ رايهب وج نرعاش يغاب نهنا 2” يج رهگ ڻڌ ز رظن اق مو وها

 ان نهر يشالنس اج "* رہهبا رڊ نهر انل دودحيو نہ اد نا رھ :يهآ وراو تيعماأح

 نيڏڇ يک نهڻام اَ وڪٽٺ وھ ۽ ۾ تفرگ ج ڙآ يج تار عن ۽ تالڀ وات يجنهنپ

 وه .اٿ ني“ بوعريب ناک يو .يڏ يرهاظ ۾ س“رؤَر يج ننڪ يرو ءآ ۽ اٿ

 مڳھڪ ناک” ؟م 51 وھ «ن“سرڌ أ نويئات ؟َءيبدآ ِءوپ مڌ اٿ نهج و مھاگن يت تايثاي>

 نه” يب و> نهنيڏ فويليق و وڙڪه 9 ] يهآ ويچ َءيد ور .اٿ نک ر ھا : ورد

 َ نيئايچ ؟رو رب وڙهڪ وج َءيتل ۾. َءينش ور مڏ سج نهڻام ي » نهج 3.

 وٿ وي راٻ يتب وج نهنيڏ مت ِءال ُاچب ناک نهنا : نھآ اڳو مت يه نهآ يٿڪ 0.

 راي»ه ىجنهن ي7 ۽ .نهآ بلا مد وهڻام اڙ ھا 0 نايم مت سا وٳ اد ۾ 9 [ نا7و

 تا رمدآ ٳ يهآ شال ى > "بلٹا” َءيهنا 8 ٣ نو ۽ وناه مڌ نن. .نجهھ اراو

 يا. نت هناثڪما “يقالخا 0 نهآ وخح رھ رڏ خ ڪل يئٻڪ 7 نا 6 مھدآ يا 2

 ۽ هت ويچ ؟بلاغ" ويو ويڏس ہآ ۱ لامڪ ۾2 يک نا رپ لادنوھ لب ب

 اٺ وه ُلاسآ اڪ رماڪ رام ۽ مش راوشد ڪج سس

 اٿ وه ؟ناہزا۱ نيهن چٽ ى-ٴٰ واڪ ي-د دآ

 دو ونڏ رارد اي ش وڇ ير ال يل٬س٫ يڙها مد ادنوج نيهھ وا

 قلعت ورهگ نلااين ثاڀي با وج ٿتايلاہح جج نا .؛ادحرو ۽ ٽمڊ رش ىٌ 2 تاب ذح ٣ ھا

5 . 2 

 يٿ يهآ رايءد وج وي هم ھن  ناحججح > تابدح --ڳ زمهھا َءيٿ دنز ناس نهنج رش

8 = 

 اي

 ٬ لامڪ وج تي دا ڏڌ چک اها ثّ:ح .ءيجڪ يس سشڈشوڪ يج ڻي س يک ولب

 ھ»[ آر وا ناکي ڻجنڊ دابأع ت نا آي يا دھاز ال ِت د

 مير وس ي وڇ يک ؟ ".يهآ ؟نا ڪيو اڌٰو ناک ؟نقالاٰاچ 6, ٣ 7 7 يرح سايا



 ٽٿالئاحر ٍٴ ودق يئف اج َءيرعاش يڻرُسس اپ

 ۽ يهگس يک من ؟نساع ۱ َ يهآ وياڪ اديپ مت بيغع وڙها ما وڪ ۽ ناما ٿت طلف”

 يئ نويڪيٺ نويڙ ھا ۾ لصا " يس چي يجا هن اح .ي ھ ًأ ىڪيٽ يوھا اڪ اڪٽ ۾

 ني نجڻآ اجٻ راوط يمسر ,نويڪيٽ  يها -۔ نهآ ڪان رطخ يا ناتن بيع يىج .نهآ

 ھآ يٿ تيدافا نهجتسپ اڪن ۽ .يهآ مت حور ءب وڪ ۾ نج

 رش ۽ ريخ ۽ نردق يفاا يج نا ۽ ؟تايقالخاا ,7 يهآ اھا يلاڳ حج بلطم

 ڍاهٺ ڀي يٽ ُءاج َءيجڻھنپ مد ڻهجمس يک نرايعم لدمب*حم ۽ رب يج َءيئا رڊ ڄ َءيڪين

 “ي

 رَ

 اَ

 ر۾۽ لاح ماڳ -؛فغل ني يبهذم ناس نهنج «يهآ ولئسم يئارمع تب يجامس « وديچيپ

 ءو ٌٿ يھر دوج
 لاوس . نوي رڪ لح مد يگ نا مٿ يڃچدف يٿ يدنرڪن هلاڳ نام 1

 نھ س َءيرتيا فالاخ نرادربہلع يج قالخا _ بهذم ,نرعاش رخآ 897 يل اديپ وٿ

' 

 ءناي ڏ من ڻاپ ڻنڻاب باوح وح نا مت يهآ ر-ھٻ ؟ ره وڌرو وڇ مڪ نات َءيبالڪ

 پ وو ؟ نا اررا هن 7 ا ؟" ٍ
 نھدج مل چآك ويل حرط نھ ) مان بار ډ راوط رح َءيلاح ائالوہ ىت نا

 لباقان ,يلخاد * يج راخ يئيڪ يت ترطف يناسنا نراد ربملع يس قالخا ۾ بهذم
 ,يڏٻ :: يي وت ڻي يگدنز يعامتجا ڪ يدارفنا ع نويڪ اٿ نوتب وقع تشادرب

 ترواغب ني بھ 3 نشور ع ساسح يج نارڀا نهڏت ,نودايڏڇ يڙڪح ۾ نريجنز

 ِءاوس ناک ريبعت ۽ لپ وات ہ« نهنڪ ٣ رهاظ ۾ َءيسراف ۽ ,ويڪ وڙد وڍنهج وج
 رعاش ۽ ڂهش .نونانڏ يرڪ عو رش نوي ر 4ڊ 6 7 ع رڪ «“يٿسس ۽ ۽ َءيدنر

 م! ىت ادخ ۾( نآر ,6 دوخ لڇ مآ نايب اج يبعڪ ھع رڍد نمرخ ۾ دمجدسد لسراپ ۽ دنر

 يس .نوئايڪ زاغآ ۾ َءيرعاش يسراف وج 'تاي رمخآ .نوُئ ايڪ عورش ڻرڪ نوٽوچ
 ع ڙآ يج َءيٿاس ۽ يدڪيم ِائيس ۾ رغاس  ماج
 ناميا ۽ روڪ تقياح ۾ تعي رش لاڇ هت اس ۽ يدنو ,يٿسس ۾ ۽ شوه نونثح

 ورش نو ديد َ۾ درح . نوٽ ايِڪ ٣

٣ 

 يرڪ عورش ڻرڪ جي وقنعا يرڌپ ى> يب ھم اپ ٍّ نو ٿا :ايڏڇ يڙيڇ ٿب اح

 .- َڄ ها ت رھا ظفاح ؛ي=ت 9-8 يل 1 راطع نہهوا .يک” لمعع در َءيهنا " . نون دائڏ

 لاح وڳ اس وها اد ويس يس د نيدات بلاغ خ يض٫ہق ل نام ق ردنخ يو

 “څُة .+

 « وتشپ ود را يڦھنس
 ص يا * َ( 1ا.

 هو -- يىمڏ مد ۾ َءيردخ اس ي> نيلرڊ يڪدارس ح ي

 دنه رھ ۾ يرعا» يايند رب, يو وج نهنڻج . يهآ

 :اجنَپ
 )"ٰسآ 1

 دور يي ڙڪه ڻو اها

 * يهآ د وح وي

 ار لاس بڪ ساس _ باد ِ درد هراذ

 ۽ ميٿٿاد رسمڊ ار لڪ نار ْز اڀ *« هيج َءيدهور

 « ميلخأ نا ناگٿس ِ شپ ناوخيڂبا



 اي
 تاٽاحجر ۽ ردق ينف اج عيرعاش يقرا

 «دننڪ يم ريمس و بار, رپ هولجح وصچڇ ناطظعاو ُوۇويچ طلظفاح

 ۽ دنئڪ يب رگيد ِ راڪ نا كدنور يب تولخب نو

 ۽ ويچ مھايخ

 فلم ڪ ين ى سس رپ ٿب وري مڪ ديو يم قلخڂ ۽ ويجچ و ربسحخ

 ٬ ۾ 6 2 .. * 1 ۇت

 ۽« 'بلاشآ يرذگ مس حرط سا وج يتپا يک دنز :ويچ بلا
 . يمهت مهكر ادخ مڪ مگ نيرڪ داي ايڪ يهب مه

 نم يئاملسم اڪسڏل ني“ رافڪ ٍم و :ويڃ

 , نرهگ تّيمهب وسڪلن يد خرڙود لد |=ن

 . وجڻهناپ وجڪ نسيرپ ہت ۽ نوڃ نیډآأ اڀآ
 . نييئاڦ وڪ :ُ يعلڪ نئج ۽ ناميآ سن رپ نا

 ُّ ظ أ

 ۽ سملپا # رادلاآ وڙهي ج ليس ص٬ډ مٿ نہ

 ء ني ڏڇ سن هوڪ يڍنَڪ ۽ ثيبخح ماس وڙ
 َٴ

 ؟ وڻاڄ نويٿ ريڪ يک نو نويدا ,يللا ڻاپ ڻايھآ :ويچ لچ
 هه... اياهجنمب وهڻ ام 6 ڪس لس نسيم ھ لتا

 هه. وسسڪڙ ڊ ڂخرڙود ۽ قسم س الد ڻٹمسس ساس سا ہسمس)

 .اياڄ اد ناسا مدآ نيساثه يڳا نوڪ مدآ ناسا ِءوبچ مهاش الاب

 ۽ يدذ تاڪز چح مٿ تجاح ,يد تاولص و رھڙس من ٺت#ھآاح ۽ وهج اي رڦ

 ھاوخ هه ياد تاسقسسص تًاڏ هٺ ش

 از دس وسياڌس ؟قداصا اھو ادنيڪاو

 ۽ ايپ ڌاسناپ ن وهنارپ ۽ نایيروا نوئاس ڏڇ هقلا ِ: ويچ ريتف قدابص

 ھ نبي 5« ها يلوملا با ٌٰط

 همه ًأادگلوڳ ااهڳ ىڪ يک هالا يسڱا ادا
َ 



 وو

 ۽ نام نرعاش ودرا حرط نا

 وراي يئن سا وه ڻڇچوپ ايڪ اڪ به ڏس و شڪ يڪ ري ۽ ويچ ريم

 ايڪ ماللسا ڪرڌ يڪ بڪ ايٻ نيد رپ د نلچئيك 8-1

 ؟

 ! ِگ رپ هڪ رڪ سڪ ويست ول راغڪبم وآ
 ۽ يهس يس _0 ميچمڪ وي وس ىٹلم --ڦ هار اي

 ه ڂ درڪ ناجميا وسڏ وھ اين _ روڪ 2 رفڪ

 ۽ نيڏنورڪ وسحج اڪ ك روھرہ> _قوذ چا تن يا

 . ڏوه يا واه اڪ تاح يٳهجب يڪ ايئد

 ملصيف يه اڪ ٿاسب رھ نایيیپ ظصعاو مه رساسح سم

 * يشدأاسم لڪ اضط يرسيد لماممع نہ ح يئوڪ ِل

 « ىسائش هسڇ ناميا ت ذل يدش ,ت رفاڪ _ ۽ءويچ لابا

 يسانش اس نافقرع (ه 4 سرپ عا ار دو

 ۽ اريد نوئج نيب رشحم اگك ئي ہآ وت غراف
 . ڪاچ نادزي _ڻاد ایا ڪاچ نابيرگ اتپا اي

 ۽ مثاوط مم ار ًنامئص “ته گ-ي مل ار ڈڻس>

 !ود ايهجٻ ريد و مر ِغارچ هل رتهب

 ال يىب»ہڪ ۽ رڍ د انا يا ۾ رفڪ ۽ هار _ ڂش نٿلم چچ بھ 0 نرعاش نهنا

 رغعاش سس يها . يىهآ تياوو يڳاس يج ؟تواغب ۱ َ. نا ۽ ىهآ قۇہڄ مد مڇ ڪ وج

 مس يآ دادن ڃ يبه ذ نا رات ٿ داش ت لمع در نت رپ ائه ىئ ناميا لها

 ۽ ويٿ لمع مڌ ڪيش لوق وج نج ۽ اه وهڻاس ى مال لا ٬ډ رادرملع اح نج ,ائه فال يج

 فڦفادصم يج ؟؟وراچه رادنا ۽« ني“ نابز بڊډز ٣ ّ يج ۽ اه رادغاد روط ى يت الخا يج

 نشاف يک يدرپ يج َءيرايع * َءيراڪم ييراگ زيھرپ يل َءيرادني د يج 3ن. رَ

 ىئيڇ ڪٽ نيات ٰيلاعت ق> ڪلب ۽« يبعڪ ۽ ريد ,ناہيآ ۽ رثفڪ نرعاش يدنڪ

 يلو 8 نهآ 6 يثوص ,نهآ م فراع مت ٬ مي ملاع رعاش يٌئيڪ ۽ نهنا . يهآ يئڪ

 ٽڊيٽھ ر 77 تہ 3 9 حً كي رم نهآ ,س يه 0 َى -.آ 3پ ُيْٳق ڈسلف  ڻهآ ہب ج

 يئ نرٽيڪ ڪيڻوتي> رپ يلسلس نا .نھآ اڪڇ يرڪ تواغب روط مقلتم يڻهس فالخ يج

 يٿ دز درگ لياق نيك ڪش مد نهٽنڪ ريهاڏ « يهآ تحخس ڻ نايپب ہڍاريپ وج نرعاش
 بت

 ني ڊ نر پد ال ڀ دنرد يهاڙمگ - رفاڪ يو وڪٽن ْڪ « يهآ ويو ونڏ مڏ زارق



 ۱1 ٿتائام حر ۽ ردق ہڦ اج َءيرعاش يقرشسم

 هپوسٽب نهناڏ ٍّ يگ رزب ۾ ؟ تيالو " يک نهنا ۽ سڪعرڊ يج ٿا ۽ ي*آ ڊ ڊو وچ دلي ۽

 تارح يک نهنڪ 7 يهآ

 يئيڏ اوتف ڙممآ ر ,ڏڪ وڪ ِءال يگ ۽ مهاش صايخ 8 ير 0 0”
 وٿ يڃو وڍ ڏَ *بيغلا ناسل ُ يک طفاح - ا؟ تقيقح رس 7 يک لابټا ٬ًٌَ! ؟ يهگس

 1 ٤ ادخ”7 لچ“*س لو ۽ يک ر اطع ڪڪ جن 200 3ً هم َلچس

 يس ود ۽ قاطم ِ رون 77 يد٬رز نيت َءيزڍ رڌ سه 8
ٍ 

 ۽ ت٬٫أ قالطم رون مڪح ي زهري سٿ

 يٿ تافص الاو تاذ يج ليلاعت قح يڙۇ قلطم 1 ٽو ُنرهام يج دي

 8 نت يک " حيرسص رڪ نِ . يجهگس وگن ىئچ نيئآ َءال نهنڪ 69977

 خڅيج ؟تاعارم ۱  يرڪنهنت ۽ يهآ ويچ ۾ 7 يج َءيرعاش ۽ 0 , يهآ ويڪ نايب َءيبور

 رد نآرق تسه” ” يک َءيوٹٿس ۽ حرط نا ءداحلا وڪٽ يهآ رفڪ ِٴ ناس ظاحت

 . وٿ يي ويڇچ پب "يولهپ ناب ز

 « ىهآ ر " خڙود ” ۽ يهآ خيٳ “9 شيشي 7 نت يهآ ولثسم يداينب ڪه هب وها

 وٿ يوچ بلاغ رپ

 الاٿسس ڀس اج باوث ۽ هانگ رُت ۽ رُشح اڙزج ۽ ازس ناس راڪنا نا ڪنالاح

 .يهآ ويهگس يئچ من ؟رفاڪا۱ بوڪ يک بلا وهات اٿ نڃو يٿ متخ دوس دوخ
 ۽ يلاطم بحاص . يهآ مل مهورگ ويٻ وڙڪه وج ڻرءعاش نوھا ۾ يىلساس نا

 . يهآ داينب 7 داد فال يج به ڏڌ - دي يج نهنا . ڻهآ ويڄڪ حج ڪڪ يفسلف

 . ڻهآ فكالخ يج تاياور - 07 حو رمڊ يج به ڈٳ ىها * يا قناثح ّن دس

 يک ٿاماڪحا ۽ ٿاداقتعا ريگ تڅس ليٿ اديپ ناب هقف ۽ 8 ملع وه ۽ حرط نا
 ىٻھ ڌن ڇٴ نهيڻڦ ,نيولوم ِ نلم ى ك تداليوات يج به لم وھ . ڻه2هس اڻن تدآسرزرد ِء1

 لوتعم ريغع » دس نا ىج نهنا يرڪ نا ۽ اٿ ڻ هج مس اتم ه ليٽارت دوخ أح نهڻام

 . يوپ ويٿ ردأ يمزال ڻيڏ هي وج تواغب فالخ يج رظن زادنا



 لناانأ خر څ ردق ينف اح َءيرعاش يثرُسب ۽ ٣

 وٿ يج٤ٌچ “تتيةح نامجرت” ۽ “تدمالا ميڪح يک نهنج ۔وج لابقا مہبالع ته

 ۽ وٿ يئامرف . وٿ يجڪ شءڊ وعطق عت

 ار اها دادا اڂ لمحي رماغيپ مڪ يمالس الایاو و يثوص رڊ امر

 ار ليفطبصم و ليثربح و ادعخ , تخادنا تٿزيح ورد وآ لڀ وات ميلو

 .تاباڪحا اج هالا نهيج ۽, يجھ رمالاس يت َءيفوص ۽ اب ناثرط يج ناسا مت يهآ بلطم

 يهآ وھا سوسفاآ رپ ۽ اياچيپ نيئات ناسا -. تظطاسو يج ملسو 2 هالا ىلص هلال لوسور

 يروپ نا ۽ نھآ اي ڏڇ يئ الس ہب تاليوات اجنهنپ َڏگ ڻاس يهالا ماغي ۽ لصا نهئا

 ,يڌاٻ يک ڻهلا وج نهآ ھا تاليوات يرڪنهنت ۽ نٿا وٿڏ راز * نيد. يک يرہخ

 مي تاقو لم وح مامري ۽ 1. ,ہح ڙرادنيلاچهپ ھاثيٻ وج ۽ ٰيلاعت هالا ۽؟ دنيلڪوم وج .

 !ايو يجئپ ۾ تريح بس ملسو ,ہلع هالا يلص يليفطبع ہ دمحم باثجح ڙادنيئاسو نيد ڏات

  نيولوم ۽« نلح. اح . يهآ ٽو يج وس ثهغه تياهٺ لايح نويڱم وج لايڻا

 بحاص ۾ ملالطم بحاص يج رگناو لايقا ۔ يت نڙديڪ شپ كثاڀاور يهذم ۽ نهين

 "ناتڇ نيچ" يج نهنا .نهآ نويڪ نوڏوچ تڅس يي .. نلی مہب نهنا «نهآ رڪف

 يج نهنا مد 7 .لايخ ۾ لاق بتڪم ۽ يرجح لصع ۾ َءيهڙاڏ راتسد و ہيح

 يفوص يٿچ“= يڙوڌ لايقا . نٿا ويانب تمالب فدا ھ حرط َءيڱچَ يئ يک تايح _ڙرط

 لهي حرج نهنا ,يهآ "تمالع» ڪه * راز * َ نت ۾ مالاڪ يج نرعاش

 قوذ روڪ ۽ نهآ هم يحطس ,نهآ مم لھاج ,نهآ ہب قالخا دب يج ۽ ِءال . يبهذم

 يهآ ويڏڇ قص اديپ داسق ۾ تل نت اون ىج رڪ ۾ َءيريگتخ“ ى ۔ ۽ ۽ نهآ مٿ

 َ ۽ وٿ لابتا

 ! داس هالا ليب*س يئ الاس ِڻيد داهج و ريبدت رڪف رفاڪ نيد

 يرڪنهنت ڻرڪ اديپ داسف يئاثب ڙآ ىک مهار يج 1 آ نيد وج ها مت نهڏج

 يج ,نهآ رعاش ِءال نلم قوذيب ۽ داوس ويڪ نئيت " ؟ ٰيسوم ِءال نوعرف ” ره نڻئيج
 وه وج يهآ بيس ڪه هہب وها ,چنانچ ءنکر اٿ يهال اڏوڇ ندنس ني نابز َءيجنهنپ

 ان وين ور زن ؛تنهل .يآ نايوپ يج نڳلنوپ يج ناطيش « يجڻب *؟نامحرلاذيب

 . يهآ ويچ لچس نتيج ۽ يهآ 3 ذ ۾ گسشر نا يرغاش يروپ يج نرعاش يثوص .نٺو

 0 ٌء 5 مرر
 دا وراو َءيضاق ۽ ءھڙاوڌ يج لا _كّڪ

 لامڪاب ۽ يفوص ۔۔نهآ يئڙه ڙدنيڪ وڏ اج نيولو نام مت يهآ وها وڙ

 دلا ہن يک ڪه ِب نهنڪ ناب نج ۽ تالو بحاص ۽ راگ زور ه ديزگ رب صخش

 حورڊ ڇ الک وک ۾ ح يولوم نا . نيدال 5 قويدنز مڌ 6ٽ ,ۇأاَڪ مڏ ْڪ وٿ يجهگس يڏسم

 رپ , نهآ ايھر ادنوچ عرش فالخ يک نهنا لاحرهب ۾ چاند يجنهنپ تسرپ بهذم



 ٣ ثٿاناہ حر ۽ ردق ي ٰ اح َءيرعاش يقرُد

 .نهگس ڳا ىٽ اديپ نام تر ,ھل 0 جج تلاذر 8 اٿ يىلد -. يناسفن ٣.

 1 يك نا, ۽ قشس يئاڄ مو ڪ يرءاش ,ِ ,يڻاڄ وڪي وڊ َناط٫ہش مآ اٿ َ

 ويچ ؟ضيف وج سدقلا حور ۱ .يهآ ويو ويچ ؟رماهلا' يک مالڪ يج نج ,نهآ يه
 231 ۾ اڍ ڑگ رڊ نڙھا 2 يه نيڻ . يهآ وڍو ويڃ ؟ ثٿ ,ٳاپ ڇ ت٫ہھود۱ ٫ يهآ ويو ھآ

 قودنوھه زار مد وي ڪ ۾ نهنڏ ۽« يرڪنذ تډعٰل لٺ يج ينومن نا لام نابز يج نثراع

 فرط ڪه وح «نهآ ايڊ ىْٿ نيڪ اتڇ رغاش ھا وروڍورھ !و دلو ۾ اٿ ڻراڪ مڌ وڪ وج نا
 اى

 . نڪ نويلوال ايپ يت نل ؟ا يب٬ھ لا فرمط يئٻ مڌ ۽ نڪ نولک ايپ يىآ بھ كي

 ۾ لًڅ نس ريغ .قالعم ّڪ اره رد 1٤ يج نضڻام ي» يا دال نڪرو وڃأ وڃد اسم اع لها رخآ

 يڏوٻ نويد ا ن “د اڪ يک تات ه عام ِ فالاخح ۽ ح ٍي ٣ لوڌټعمان ّڪ

 ّ ؟ادنهر ادنيڇ٫

 ٬ ويد نا ۾ نھ ڏم ينڙه رپ . يهآ مئاڪ ۾ خور ات سيف ور فگنح اها

 يج نناتسرڪ ۽ نيسوجم « نيتشدرز « ناڌٻ لن ده نج َّ ايٿ اديپ ىئوص ٴ يغاب

 يج پوډ 5 بهار ۽ ڻمهرڊ ڇ تهورپ نٿ ڊدنپ ۽ الب راخآ ۽ يهآ 3 يهال کال
 وٿ نئيڪ ناسنا ملع بحاص وج رود نھ يت ٿثايفڂم 3 ه درپ نا _رارسا ۽ ماپ واد

 وڪ يک نداٿڪ دانا ضم ۽ تافارخ لقع زا رو اد نئيڪ ؟ يهگس يڻآ نامڀا

 تيئانوڍ ۽ تيناربع اها ڊلونرآاوينئم لوتب ۾ پروي ؟و دنيٿ زرايت َ ڻڃم لتع لها

 ىٰبرظل ىج َءيتفم ۽ َءيضاق ۽اسراپ ۽ ڂيش دھاز ۽ طظعاو ۽ ۽ يهآ چي گنج يج

 دهحودح زر گلا بالتنا يج رُديڌلاو ۽ع ور ۾ پروڍ سٿ ا ويڏس ؟تينٰطساف ۱ يي

 خټ٬ دوخ .يهآ ىٿآ ي دنهر يتسرپ بھ ڌي ۽ د٫يلةن نو. يئاها رظنفم سپ يخيرات 1

 يىئابر رھا. ۽ 9 نمبا يزار ۽ يل دنا دشر نٻباأ ۽ ائيس َ يلعوب ڇ يلازغ ۽ خيرات

 وس هظالاديبع ان الو  لاپقا ۽ دمحا ہليسرس ۽ يناغفا ني دلا لامج ۽ هظالا ىلو ہهاش

 هر ج ر نهنا ۾ نهآ راواديپ ىج لمع در يج ؟ااب مت م) هريغو نقرشمآ بالغ ڃ

 لئالد ۾ ددالع ڪلب ۾ به ٣ ۽ تضاير ۽ تادابع کي کچ .« الڪٽت مئارأادر هال

 ڈنڪ نه ڏڪ نا ڳا تالو وات يج 3 _نهنا « نهآ ٣ يئاڏا نويج ڌ نوج

 ۽ ايهر م٬ْاق يت تواغب نا ۽ ۽ايهر يغاب نيئات رخآ ناک لودا ى . يهآ وياڪهج من

 ڏي نھ ڏڪ نيك تالڀاوات طاغ يج نيد « ٿتامه وڏ يىحج ۽ « تالايخ ه دوسرف

 ۽ ( نڪ ۾ ماس ٣ رھاظن ۽ ه دوسرف يج م--ق نا يا ** رعاش 5 يىقاب . نوئايڃ٫

 ُ؛طانڌ ى-<ج * حالاصا ۱ 07 قڪث َ نيغآ نڪمماٿ مڏ مم قودهدم .نيئاڏس مس *؟نامحر لي

 ٌڪ گنج نا مال يل فالخ يج ارتفآ ۽ باڏڪ يڙها ہت يهآ اها

 يڃد ورڪ تا ڻناک تالاح ىقيقح يک 1 ماوع

 ٴ .يچ٤ ٍي



 ٹائاححر ۽ را ہف اج َءي رغعاش يقرشم 1

 نا يج ُنرعاش ناس عن لو ڊيب ۽ هدو سرف گنرب ۽ حور يب يج لامص

 گنريب ۽ قو ذيب ,ڪچل يب ۽ يئيشس يهآ يئ دنز سدنس وج ,يهآ گنج هب يرڪ
 "ماس الا يٿ تيئايهو ال. 2 منا زناح توئام ھر ۾ ما ڪنالاح ۽ ڪمشخ ۽ يراو تيئابھر

 ْٴ دودخما يئايهار ۽ حورڀب , گنر ڊيل ۾ ڪم يهآ يب  تايح ماظن س دنس يرڪ نا
 رادئاپ ۽ هدنز يج َءيگدنز يمور ڻاک شواڪ ۽ .ڪف هديلوز ۽ ۾ دبچوپ ۽ لوهجنم
 ۽ اتشآ اٿ ناک شلخ نيرفآ حور ۽ دصقم زيگنا 1 يج َءيگ دنز ۽ يلاخ ناک قّْاقح
 3 يگ دنز اھا از اس مٿ ڙوس ما ٹزرارح مٿ تدح مٿ وري لا تتر ۾ لاد س ادقس هن
 َڃ يک دنز نا ؟ / يك ڍ تقيق اڪ ب نٿ دنز يڙها اد يا تو٫ا وج كا ڪهھ ڻجڇڄ

 ,نوضحيب ۽ - , فيڪيب ۽ قو ذيٻ نا ؟ وٿ يجيگ يئانب ماظن يلاغ
 يجهگس يئيڏ تيهيح يقيقح ۽ يون اڪ نند ني اي َ :

 لمخسم وج س دةت نه ڏج يت َءيگ دن حور يب ۽ ظيلغ نا يج اوييٻ يبه ڌم ۾
 يتاذ ۽ يجن يج نهڻاس يبهذ٫ ٌءآ ؟ يئٿ سوسحم وآ اڇ نه ڏت وٿ يڃو وڌو نير:

 2 1 ويٺ ار اڪ قلعتم يلاحلا ڪول ۾ ٤ء ڻيڪسميلس  تعادق ۽

 هُ يرڪ يہج َءيراوماب .ناعم ڃ َءيلا> لر يج 21 ه اد و>ود تا اھا صص لاس أ

 ريجچلااپ لاصحت سا ه دوج وي ڪ نهآ اٺيو وڍ رڪ تيډانق ڪ تيافڪ آ نا وش چر 1

 يجنهنم .اٿ نڪ وعلاطم وح تاي داسص-قا ۽ تايشاعم وه وڪٺ , يهآ رن 8 يکک اڪ وي

 تا خام اج نج ۽ نهآ ناس تاڀرظن يئڍ د يج 8 ٴ نملاع نهنا قلاعت وج ٹحب

 ۽ يڌنس انالو٫ ,لابقا ہبالع  يچوس ۾ رظند سپ نا . نهآ لتشم يت 3 .
 يئ نا ۽ ۽ اٿ نھ ما 9 نا ملا اراپ َءيڦ رشي م,يالاع ۽  يئادا نڏ دلا لامج

 َءيگ دنز يئ يج نهنا ۾ .اٿ نيئانب تمالا٫ فدھ يک 'دهاز ۾ ؟ااس وھ ۾ يلااس

 ت

, 
 ٍي
 يج

 ها يج ڻنرڪذفمي ڃ نرع اد ي> ناسا لدنيل . يهآ ويو وچ لٻخت٬اډ ي يىٿ هت حفر ورم يک

 وه ہت ال اڇ يت ؟تاذ» يج نهنا وڪٺ ۾ « ىها يت ؟رڪف ج رماظنا يج نهنا مآ

 ۽ زودزد اڙهج ۔ نهھآ أ ڦآأ رمولخد ين دا ھا اح جاه نھ ناس لماحل يج تادذد وه

  َءيڙها »۾ لصا (راڪنڻتق َ رغعاش اٽ روم نھ . وهلام اج يت٬ ن٫ُہڄو أيٻ ہ_ َ اوُ 05 6

 نايڪ ۽ قوذ « يئيگنر يج .يگدنز 2 ناسنا وھ .اٿ نڪ ديا يٽ َءيک دنز حور

 دقمتحص نا نف ڻادنس , نهآ لثاق اج ڻرڪ اديپ يک زاس ۽ زوس نوضعح << رورس
ُ.  

 . يه هج يت وج تواغپ رورپ ٿاي> ۽

 ِ بحاص يها ىهآ دورو ۾ نھورگ يټٹٻ « دي _ ح ۾ دو تواغب يىج ويدن نا

 نتايقا)اخاأ =
 نناج وهي« روس 7 .لاح هن عن

 ' . نهآ لوصا َ طرمش يڪ من ال 2ا _ت ٴ « يھ ڪه ڻيڊ مد يت ثتايباڪ ۱!

 رمز
« 

 يج تصضرح ٣ اچ يي وئار رح و نالاح تات وج

 سيلوپ ميّئخ ۽ 5 سيل وٻ ۽« يرادحوف ع طب اص يو نخاا رپ اڃ ټ گج به ذم ۽ هنف ت

 تاذئاسئا َءيروپ مت ناس ربج ۽ اپ د .نالد ۽ نڪڙاد  نرٽنه ۽ نڻرد ۽ دنب و ديآ



 ؟“ تائا حر ۾ رادق ينف اج َءيرعاش ي رُٽس

 يجنهنپ « يئٿ ايپ مهل « يئٿ ڳا ملع مڌ لوا ۾ ناسنا . يجهگس وٿ يرڪ طلسم يت

 ,رگناو “اثيعش ناسنالا قلخ” ِءاوس ناک نا ۽ ۽ يئٿ اديپ ساسحا وج لضف ۽ فرش

 نلوصا يج تمرح ۽ ٿثلح مد نه ڌن « ىٌ اديپ تو مدار ادي ذ اڪ 7 تةلڂلا فيعض نھ

 77 ڂيواٽ ي :اسأ يروپ وج يهآ ڻراڪ يت وھِا .و دئهگس يله انآ نهر وس يت

 نراگهنگ ۽ يکيل يهلٿ ۽ تاقولخ٬ يئيڙ يتاب اوس نات ماظع “يايلوا ۽ مارڪ “يايبنا
 َناون ناون ات عرش 5 تاڀيثالخآ ۽« تمرح ۽ ثتلح ۾ رو د رھ مد يه 5 وريا . يهآ يئ 3 ىج

 وي مڏ مت وس « يهآ قلعت وج لہع نيئاتسيج يىڻاب « نهآ ايآ ادنهٰٺل ڪشُيب يىس

 حرط نا . نهآ ايھر مڌ مل رڊار 6 يج ڻول ۾ يا وهڻام حلاص يه ويآ و دنهو وڙهج

 ڃڃ بم ۾ , وهڻام ى - لا يها يهآ ويآ -- 2 وڙهج ڻڇ وس ڪه م)ب وها

 27 ادنيڌئُڪ ناس نرد نڌنو يک نراڪهاڀس ما ۾ رهاظ لضظعاو

 [فننڪ 9ٽ رگيد ِ راڪ نُا ۽ دنور يم تولخح من “نوج

 ا؟اڪان 7 نه ڏت ۽ يهر يٿ نشور يت ما وع مڌ ڻھ ڏح ىلمع دب ۾ يتالخا دب يج نهٺا

 عرش !و دنهگس يئچ ريڪ نيک ويٻ ہت ,نلو هو ڙآ يج يراعتسا ربخ نادنس رگا
 هر ٿھ يج نهنا ايٿ مت نوئناق ۽

 ٬ . ناهجمس وٿ يرورض ڻرڪ ضرع وقيطل ڪھ ہشرتعم  هلمج روطب  يتا
 ي ك راگهنگ نهنڪ ۾ رود يج مالساا هيلع يلو=يم ترضح> ۽« يريڀ ڪه مڌ َ يهآ يه

 ويڪ مھاثنگ وج انڙ نه مت وياڌٻ نعلاع' يت اڇپ نہنس ,ويڪ يئڊ زاسن گنس نهڻام يبه دس

 نيهوا ۽اٿ نويرام ناس نڻهپ سم ۽ بجود مڪح يج يوسوم حرمش ۽ يرڪٽهنت ۽ يهآ

 ۽ ويآہرف ر9الاہسڏأ هيلع ليمسڇع تربصضح ۽ وٿ ڪيارش ۾ نا مٿ

ٍ 
 ڻاپ نهٿح ۽ يڻه رڱپ وهآ لوا يک نھ رپ . ىٿ يکچ ڪشي”

 ؟

 53 ازم ۽

 ! يجه نڪ. مآ 7 ر۽ رمع َءيجنهنپ

 لد ڻيٿ . لا٣ :ڻزراهٺ ۽ نون يج يئٻڪه اڳل اروڳس بهار يت داشرا نا َن دن
 جڙڪپ وج ۽ يلس يٿ ؟نک٬ نازي ڪيل , نويهآ يئيڀ“ ايڳاس مت راگهنك مت يڳل ناس

 نن ايپ يجڙڪڊ يج ۽ نيڦ ايٻ توترڪ انيڪ اجنهنپ هت اڃا يک ناسا : يهگس وٿ
 َءيه « رخ . ايو ى ٿ ي ڏڇ اديب ِڀس . يچوس ن يا وادين لاح َ مڌ وجنهنپ ِءوپ

 يئه ّ يقالخا يج يجر د دنلب ڪه مت
 5 يدازآ يرتيا . يجرهگ مر نونات مت رخآ ِءال حالصا - 3 ۽ بي ذهت نه

 هه ن يڱچ يعقاو مل ياد ڙ ڙڇ

 ؟رعاش۱ ڌ يهآ وها بلطم ۽ وس . نات َءيرعاش و رعش نيسيئڪ مورش هلاڳ
 مظاش مٿ .يک ريمأ ۽ ريزو « يک صاوخ ۽ ماوع 1 نڪ فاعم اٿن مب ني” نهنڪ

 َءيولو٫ ۽ الا مٿ يک ُءي هم ڪع بميمٹجيد مآ 3 اڳ ۽ ريقف من يک مه ہہهش ۾

 .يجهگس يچوس وڻن نيئآ ُ ِءال زود نھ ۽



 ٽتائاححر ۽ رادق ىئف اج َءيرعاش يٿ رُسد +

 و اها َءوپ مت ويٿ اديپ من حور ۾ نا رگا (ڪشخ ۾ يئء 0 9 يج ڻ ؼَ
 “يمسحيڊ يىج نا . يهآ ڻريڇ ه درد ڪڻ يگ دنز ما پي ہآ رد اڍ ناک توب

 - َ صاسحا سهڻ 99- يهآ يرور#“ ِءال 89 يک 2 يىيڪُهةاخح ۾ دومح 9 َ

 ليڪ ۽ڙزاس ۽ ڙوس ۾. نا . يئٿ ديپ نيڻات د> نهنڪ ك يئڍريش ٍي ينيگنر ۽ ترميصب

 ۽ تينايهر وير .نڃو ايرڀ شتن ۽ ريا ,ھجڪ اج تايلامج ۽ ثاينادجو .قوذ ۽
 . يهگس يٿ مااڪ يله تا دنأسنا يروپ مڏ يت اينڻد ڪ رت يراو رمز ڌپ

- 

 بمصنم ۽ ماتم وح ئُنڻاسا . يهآ 80 ره نہنوھ دصقم وح 2ء گ لڙ يج ڻناسئا

 نسح ۾ نا .يراونس ۽ ها ك ٽٿانٌٿ٬ڪ نڻھ وھ مت يهآ وھا ۾ تانثاڪ نه

 1 ۽ يرڪ دي ڻنيڪ ۽ نا ۾ 1 َ نٺا رخ يج نا , يرڪ ديپ يپ2ڪل د څَ

 يج ثتافارخ -ت تات ھ وٿ يک نانا ۽ يا غو رڦ يو ري ,يرڪ مق د 7 رش

 ٰ « يئالاھ ۾ يراکيس ڻلھ ۽ يرڪ ناو د ۽ 3 سيک « يرڪ دازآ ناس نريجنز

 دح ڪه وج تاّشھاوخ يرلعف ۽ ىلبج يج ناسنا ۽ يرڪ اپ ولولو َ-ٽ لا 7” نِا

 يک دابسشق ۽ يرڪ لامعتسا ۾ - '؟كاج بي يک نا , يرڪ مارتحا نيئات

 . يرڪ ششوڪ ِءال فاصنا ۽ لادع , يهڙو ناس ڍاڏ ۽ ۾ اظ ۾ , يرڪ اديٻ نما ۽ , يئاٽم

 ۽ رفڪ , يتسس ۽ يدنر .وٿ يهر وبعح وڏو ۾ وج نرعاش ۾ دهجودح نا
 وس .يهآ ويڏ آ .يڇ يس ڪو نهنا ۾ يدرپ يج تا ۽ ؟تايرمخا يهانگ

 وڙها ومت م)وڪ قيرد وت اڪ يه ھا ل:ہهپ نيئات لزمم ؾرڅآ يمج رڪف يىئاسٽا

 ه در ناسا مڏ ؟ وها بم ! ني ھ هڪ نيئآ وج ؟يقاس _ مر ,ٰ وڙهج َ يىهآ مآ .-.

 َءيمور انالوم . يهر و۾ تڪرعمح چ لهجو ها تڪ ديپ توبث و 9 ۽ يهز

 ۽ وٿ يوچ نمسنوينس "؟. ميڪ مد ۽( يه ھا رُّہهپ ناک َءيشومخ _ دوم” ني يهآ ويج

 = . ت ٍع 9 >

 مک وٿ يکل گڱگننوئار 3 ً وا. يجھ مرجب وهڻاب ۽ ناو داب يج ڻئه ه 7

 ناز - نشور ممخش ي*ہهٻ نا ” يهآ مارچ 0 وھا وڄ چم يت “يه بايباڪان رھ”

 اڳ *؟ ني لڀ غءوپ ؟ ويڪ مَ وج راهظا وج گند - يلصو ۾ ي*ہهُڊ - يڪ

 '؟| يىٿ ويهگس يرڪ 0 1. 0 1 ويهگس 09

 دوخ _تاذب .ڻڃھه ۾ 5َيرعاش وج ؟ناي رھا ۾ ؟تاي روڪ” مد يهآ وها بلطم

 َءيش قالخ الا برغيب اڪ ناس تيثيح يج نف يجنڍنب ,يرعاش .يھآ , بارخ وڪ

 بارخ رش ڻڌٻ نل ڪا نڙ ھا قالخا وج َءوهڏ اد لتعلا صتان نُهنڪ رگا ٣ مڏ ھ

 يٿ فعش يقالاخا ٿ يمڪ يج ت٫ہحالآاص لس !يھآ مح 9 تا 8” يڃد ويٿ

 ۽ فيطل لونب ۽ ڻيد زنا ڇج يت َءي رعاش رعاش ” وو ۽أي٤ٌچ رادناوح 1 1 مت 4 ج 1 دي زال

 ؟ َ . اق. ٍ : ور
 أ مهم نچي و نڪ نوياو « نا ہہ: نڪ ٍي رڪ

 ل ٣ ۽ .. 5 7 5 1 4. ها”.
 ھن يجڪ .ىهاآ ناب تٿتاڍار حا" رعش ڪش وج اد - ۾ لاٿ تالا ڪح روط ىن وهن تھ



 1 ٽتائاححر ۽ ردق يٽف اج َءيرعاش يو ر ٽم

 ڳ اگ وه رايا _ رادي د ماع اڪ يس رپ يس اي

 !اگ وه راوخ هداب يئ وڪ ره ۽ رٽاڅي  نايج ازاس اگ رڍ

 وڱل ماج ماع ,يهآ سشدابب ٬ تا ري وج مي ڪحا ّ اڇ يي وٿ نيدا مالا ؟پبللجم اڇ

 نوئاق ۽ نيئارپاو ان ىيڪل ىيڪل مبل وڍ ۾ نڪ مھ اٿ ناس نر وس نرڌو ىلاوم ,ىلم

 وا وهاب .-'ّ يي “رپ يٌد لڻناک تقرگ يج بهذم ِ ؟قؿعا ڏگ ناس نا ۽

 ٿم اد .تغعل يتو قوُْشٹعم ڪ يهآ شادنب يت يا (لاس نليح نڏو ۽ و دٰہپڃ ودنڪل نن

 يو وادہيڏ نويساٻ وا يتو 0ا هت منا .يٿ يڻٿ رسيم يج لاصو يويگ اڪ

 2 اڻاڪ نڻريهگآ غباج واد. ڻوڪ ڻالازس .ڻاننا::ود وندن ون ڇا ديا از

 « ودن وه ماع بارش ,يدنهر مت لپ لهج ڊاڪ ادنيڏ تزاجا دوڂ بهذم ۽ نونات وج

 نصا  يدنوه من شدنب اڪ ۽ ودنوه راديد ماع نويدنوھ نوراطق نوج نتوثعي ۽

 ,يولوم ۽ الم .بيرغ ۾ ريبا وڪ ره ۽  ودني و يٿ وناطيب يجلدب يئاھا اخراڪ ور وٻ
 ۾ تاماللع يج 9 ڻاتن قمحا وھڙ وي وج كَس .وتڪ اب ..آ وڊ روح بارش

 ؟اڇ بلطم وج "ينابز” سل دس مد ٣ مڏ وها تڪ يهگس يهجم د ٰ تايانڪ

 يک نهنڪ ڈ راي” ۾ ۾ ؟وڙهڪ رھ وؿةد وج *؟ماع راديد” ؟اڇ كا نا. "َءيتسرپ يس”

 ؟ يئٿ ادا وٿ رموًهفم وڙهڪ سدنس َنلاب *“ڻڃچب يئاثيہ يج ٌناهح يراس” ؟يوڇچ وت

 ما تح ؟يهآ ليامس زار وڙهڪ هيٽ 7 ڻهيپ ڃ

 مد بل نجس . يٿ ارڪ جالاع وج غابد ىجُ 7 85 يج ر يگ ني 37 يڙٻها 8

 يهآ نن ويک ڏ ڪيڌو ہب ناک نا ؟ڻ رٻ ۽ ڻڙورپ  وج نا رپ , يهآ نف وڏو

 ين )او هداب” يىج ءویڏاس نهنڪ رھ ۽

 ؟؟ ۽ 72
 5 رم

 ي*
4 

 هه اب * ڪد 5

 ُ ٣ وت
 هه. اٿ 5

 ٳ د وٻ نتنگ را هب ندي هف ڪيل

 نت فيطل -۔ ڪه زان ,يهآ ويڪ وۇج كل و رگل او ڻڏڌوڀ نيتوم چرگا ڻ ؤح ر

 َءنهآ رڪ ڪ ڪيراب ڳا ريڊ مڊ ناک ڻڏڎوپ نيتوم صت ٌّڙ و رپ ڻک رپ وج نا رڊ «يهآ

 ۽ ويپ وي تايالع چن مڏ ۽ وُڀپ وج تا زاول مئارعاش د يک يراچڀپو نهنح ناڀب

 اثيڻڍ َءوپ مد وليڪ 9 وج ر» 2 نيم يغهيو وها ۽ رح يج ٺار أاعيسأ ۽ تاڀا٤ٿڪ

 ٿر وص يج جح دا حد تڻ ”“ يها اها ثي وصخ ِمڅأ يج ؟نئا نھ [ودني راه ڙاوٻ

 تاي رڪ ته .۾پ تر وص يج راڪنا ,رارقا ۽ ۽ ۾ تر وص يج َءيهن را
8 

 ْ:يڃو يٿ يڪ غيلٻت يج تايثالاخا ۾ ڙا يج تاڀ رخ

 ! يتڪم“ نيهن رڪ اديب ه ولح ڻتناثڪ ىب ٹتئاطل



 0 فيلطم)

 * نڪ ن وراچپ مٿ وڪ نوج نخاارسخح اي ٌّر 3

 ف ُ

 ۽ ڻڇچ و 8 وپ ويد وه اي لاڪ نلالاڪ تاڪ 2ا

 * ۾ اگصننسس اح يٿج راس نشيڊ يسس نوڪواييپ

 ٿ 3 - 7 9-9 -
 وٿ < " بارش” 1 عي َ ما اڳ 8 يهآ "يش وني هج ٍي راو لايتا مد تڅٿ ٰأاڇ ويل

 ,ٿ “.ودر ڃ ىہ۔راف ۽ حرط نا لڪلب !ي رڪ

 منوڪ ۽ جي يج .-. ؛يهآ ريبع> وڻيس وڪ ,٬وڪ ,يهآ ليوات وڪ هت وڪ

 يت نا ةوٻ مت ,يهآ مہآ يئانُآ ناک نئن نا وڪ يج رپ .يهآ ليامس رظنم سب وڪ

 -ه ہآ يزډد ررڊهنشگ ۾ يئاٿڪ 3 يج نرعاش .يهآ ل رايعب ڊاڪ

 ,ىجمس يک نهنڪ اپ # آلي اه لين 712 مت ري تاڀ رڪ ۽ تايارهخ يج ن نهنا .يهآ

 .يهآ مه وڏ سدنس وها مت يچا ءت ۾

 7 ھيڏي يک نهنڪ نهڏ> رمةف گنڙگ اڏو مت نڻهآ ]دنوج

 د ڊ «نهآ ادي راكيس ايهيڪا لوا يئيڏ انب يک نا نهڏت ۽ نهآ

 3 ٽتاي رفڪ ۾ تاڀ رھخ طاق من نگر ز ز٫ تقص شي ورد نڏوَ نڏو اڪ نا

 ۾ فيلات ۽ فيئبصت ندنس ڪلب ,نھآ ايچ رعش قلعتب نا يهجمس 'لاخ يئايميڪ”
 ,ننراع ۽ نلباڪ نڏو نڏو .اٿ نلما ليٿ لامعتسا رعش اڙها ۽ تاالات٫ = .تاظ وناڻ

 ۽ يھآ قم> ناهجڏٻ راسڪحئا قال ڻڌ اڪل يک لامڪ يک

 لابلاخآ نايب ارک ہپ فوبحت _ل ناس ہپ

 [ اٿ وھ راوخ يا وج ۽ په س ىلو مٿ ميت

 داداب رڍ  ود ىهس كه ف“وٻت _لدٴاسم ٍّس) راوخ ه داأب مڏ

 ۽ يحارص ۽ ما ودڪيب« بارش ڌي لاح رهپ . وٿ يئاڪل يک ڻاپ يئچ راوخ
 رتحڪماد سسڊ فنا: ناس نر امح نہ ححډ نرعاش يٽ“ يج ۽ نهآ اراعتسا اتجاب يه تتسصح يقاس سا 2ا 9 . 7 . ً هي -

 ۽ يک رظن َءطتل يجنڍنپ نڪ ۽ يهآ ويڪ نايب يک ؟تفرعبآ نڪ .نهآ ادنآ ۾ کيت

 ؟.؛ٽتاڊبٳ لپ يا وب و فگشنر ار -_ مم”

 يم ٍ 5 21 ر

 677 وڪ ۽ تا رھخ ٺاي رفڪ ىج ًرعاش مد ىها مهلاڳ ىج بلطد

 ترو رُص ىج ڻي 3 تايانڪ ت كا يىج نڍنا 9 ۽ يهآ مڏ رخ ره وهم وج

 رت يج قاذم ۽ حازي يا ڪه ِي رايپ يٿُس يڙڪ رعاش ها

 دڍدح يڙرود من يج نڻاسا ت نئن وه .نڃو يچھر 5 رهو رہ«م ناکَ رات. يح تاينادحو

 ٣ د

 ٌن يي
 ڪرد يس فن ىث ىحت 4 يک ريس ھڄ يراد دوخ ؛يٿ زي ۾مڪ اپ َ تيلاح ور ۾ َءيرعاْ

 حج يگناگب لسنيڄ*> و دح لمع سرد ۽ يگلصو> 4ن ي رن لب ۽ ثعانق ڃ رّہق أنغ =



 تالناححر ِّ رودق يئڏ اخ َءيرعاش يلئرٿم

 ۽ ثس وٽام ۽ تّشحو يگسناگيڊ

 ٴ مڄڊ وٿ ُْنايصع _رھرش ۾ نايصع 8 گداس ءَ صولخ

 ؛اسنا يئڙم ۽ لاعو ۾ رچھ ابر ۾ ءآ بلطدب نوڪس ۽ بارطشضا
 يث پَ يج ناسآ صوصخل اي . يهآ يئڍد يئڪ ينامجرت ي اڪ يج

 ىلسل- نا « سفل ڪڪ ۾ تايھالا يهآ يئت عن

 ي يئاڪ ۾ نٺنابز يباجنپ م ماگنب يٽ «يڪن أر

 ان نل ؟ٴر نس رغ رعش باٴح

 ؛
 رپ يهار ود رڪ ريد وت مر مھر ڪئلڦ
 يڪ ترطف هارهاشش يڪ+ نن .اج فالاسح

 ۽ بارطشضا ٿرٰلطف ير « سڃ قوش يبيبه يري+#

 ه ڻيد ُنوه اٽاح الاجڪ ارذگ رگم وس لزٽم يئوک”

 ,نوھه ايڱ اياهجلا ڻسيس نوئڻا:ءکټک
 ! نوه ايگ ایيتاهب مڪ لد منولهگ

 . واس 99 ھ ني

ُ 
 هوسيش يس کي تهه

 آ يحهب ول

 ۽ رضغ يا قلخ سا: ور نيه مڪ نيھ مھ ه دلز هو

 رمع مڏٻ لوڇ مڪ يب هن ! ُك مڪ ناوداح

 ۽ يھ مڪ نيه نيب دوخ و ُ راوآ هو يهب نيم يک دنب
 !اوه من او رگا ميڪ رد چڇ رپ رمماسلآ

 گيٹ اڄ وڪ تدمالاب يىی واڪ فاوط رھپ لد

 . ڏوھ مڪ نارمہيو اڪ وي بڪ اڪ رادنپ

 ۽ موهه مڪ باوُ و باذعء۽ نيه ملج سلم

 . نيهن تايني د .:. يا نيه قؿع ِزوسر

 59 نهن 2ا

 ,اللاس ير. مئا رمڪ اد اٿ ناسحا

 .ڻود ڙوت وڪ رگنل ,نود ڙوڇ مہب ادخ يتشڪ
 لاڪڌڏو ِمهف_ بحاص يه اتٿڪ هو وه لاگ هڪ ہ نوڪ سا يمدآ ؟وفلنا

 . اهر . اد ِ فوخ ن 7 ش٬ٰط نج (يز مڏ ادخ داي اه هن شضيع يم
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 تياڪش ۽ رڪش ,يدوڂيڀډ 2 يدوخ اثعتسا َ يزام - يا

 مياسسڏ ,يديما اٿ ھ ديديأآ ہبانا

 تاب ذح - فاص وا ى

 وج ڻر معاش

 ,يدنه ,يڏدنس ۽ ودرا ۽ يسراف ۽

 . يها دوج ود 3

 (ناگڀ شاي)

.. 

 (داش)

 (نلا)

 (بلاغ)

 (بلاغ)

 ( تلاغ)

 (قارف)

 (يروه 1. نن ” رُپ 7 رگ اج هو .ىٿ رس

 (قوذ)

 ( مھاشداب رفل )



 ي ؟ تااميحر ح ردق 1 أح يرغاش ير سم

 ۽ هشنوهھ رسطاخ مه يسهھر مس گس

 ) شتنآ) َ يش از يب _راچڊ ي=ٳ تمعا:ق

 * . ٣ ُ نج
 8 « نہؿكد ايڏآد ِ تاود ِڙق نويس مو ڪ رڪ ري

 ؟شتآ) .نوڙڪيس رٻ ہس سراپ ناي نيه اک نيرڪول
 ۽ ٬ٍ 9 ٣

 ٬ شنأ" يه نيهن +ديق مڃڪ يڪ مالا و رفڪ

 (نشتآ) .يتوھ ناسا رپ وه نهرب ڪڪ اي وه ڂث

 « يڳاادتق يي ين م سل ڻند مي درس _لسهج

 (رگج) . يياسس 1 هرڙاڊ ۽ ناسنا نن کٽنهگ

 ,تايرثفڪ ۽ تايرمخ مالاڪ وح نح .يهآ اي ٤ڪ نهنا ہب يرعاش ,!نافراع يج رسق نا

 نراڀ لدہب ت 9-8 وهاٻ ناطاس ت لڍرف اڪ ۽ لچ“س ٴ فيل . يهآ وعقرم قۇج

 . يهآ وي وير ناس ٺثاِڀ تاڪا ج ٹايٽي د ۽ حرط نا , مالڪ وج نرعاش

 ۽ وٿ يڻئامرف فٺيطل

 . " ٴٴ 8

  ويکچ من ريت نهرك ۽ ڻيٿ نانيل اي رٿ

 اڪ بال اه يئاڃڇو 7 ڻراڪ اين د

 ۽ وٿ يوچ و۾ گنر ي ج تاجانب  يدنو 8 َءي جيد. يدنر ي*ہ هيڊ ,لڇس

 !ايڻيالاس سي قا اد سا 1 ي

 وٿ يوچ چيلت

 ! وهٿ اڇ , وٿ وروپ بلطب وج لد ۾ ايل د

 وج ٹاب الخا ۾ َءيرعاش ٽو ناہا نت 3 ڪڇ يٿ تباث ثتي> اها ضرغلا
 »6 3آ لت يراعءہأ نھ ڙڪم ّڪ « يهآ وو “و٬ڪ شب تہ٬اأر “هارڊ نه ڏڪ عوضصوم

 07 يهآ نئن ا رطالا ميسو ڪه ٣ ين . ڻاس يل ۔۔او يج تايرہهخ ۽ تايرفثفڪ

 يهآ لهجا ڻي ڏ اوتف باڪ ِءاوس ناک ڻرڪ ملاطم

 يتا يا يئڪ ي :امح رٿ يج 9 ي7 4ڊ يَ> نوعاش يج ناہأا , لاحرهب

 يک تايفيڪ يج قشع يڙزاڃب يتج ۽ يهآ واڪ نايب ب يک تادراو يتاذ يجنهنپ
 مرح و ريد يڻج ۽ ۽ ن.ْأ ى ۾ ڪت لصاح مل ڏد اسر نيڏات ڪال الا ڪيٳۇ يا « يهآ ودلآ

 ۽ نٿ يئڪ هب ڻيٿلٽ يج يي دھا يا ,نهآ ايو الاب ناک زر 1 ۽ را ى 1آ



 ٣ ۽ ٽانا>ر ۽ راداق يىئف اج #يرعاش يفر

 ج ٺلم ع بم دل يَ* ٿثاواسي خ ثتوحا ٽتاب ڪ ات ِءأ ڻناذ” رد ٽ زامتها ى

 تايهھالا يتج ۽ نٽا ون ڏ مہآ سرد وح َءيراد در خ ۽ َءيدوخ يتا نا وٺد يس وج

 ادخ ہڪ ۽ نا ويل مد يت تالاح يج نافرع يا دا ( نا هل 3ا اد ھ-

 مل زاونا اح 3 يهاگ آ دوخ -_ سڏن _نافرع يتا ( نٿا أيڏڃ رارہسأا ٿ زومير اَ َءيهاگ آ

 نڻٽا و ڪڪ نار يک ٿتيانع رظن يج يا ريھر ْڪ ل ايرنآاتڪ ردشرم يَُج ۽ نا ايڪ نابيب

 نرعاش نج ڻناسا « ضرٌلا ۽: نا ويمج ۾ ما ني ريڍوٻصڏ يج لامح ڄڃ نمسح يزاجد يتا

 يک ت تاتةٳ ھت يلخاد جڪ يجراخ ي۾+= يج تا! أ ِ قل اَ جڪ تانلاڪ تايبح يٽ نا

 - ٰد 5 - يب 6. 2 ” َ

 ت ُءي 077 فگلنر َرزط ين ۾ يق اب ٴ يها ج5 ح 0 ] يىڻ اي رابنڪ مڊياڪ 7 ڻر ڪڪ نا -ُ

 _ ج 9999 َڪ
 .يهآ ويهگس من يچب بوڪ مت ناک َءيحاعت 7-87 نثڪس ۽ َءيزاب يانڪ ڑَيئارآ غلاپ-

 اٽ لپ رها> او «يىڄه رغعاش ,« يڄه هيا ع ڪراڌآ ۽ يڃجه دشأز ھ لپاع مت يلِڍ وھا وي

 :يجه شو الاب ان (« لپ رد يحارص َِّ
٬ 

 أ رب مهڪ ايو رام ۽ يش ند يل

 گ . ل ھ
 رُڪ ۾ َءيرعاش

 5؟ايآ .-ا وج ايائڪ اج قسع ٍج نونج ( رڪ

 قاعتم عوضود نا  ا 3 نھ ناسا . يهآ ىئاڪ وراشا  ِءال رظن ِلحها

 تم... 5 . ٍ ص
 ياه+ رظن لها نه رمز+ مد نھ دھح رڊ .لوها اڪڇ يرڪ ڻاڇ ڊنڇ ناس حرط ٣ن

 اڳ ٿي لڌئ سي ِءال ثب يجنڍنپ يک ناونع نا يرڪنهنت يئائامت نيھ
 يي يه

 ۽ لاثم عرذلا ات ڃډ ڇ ايرج آ فارأطالا نل: اج نُا تب أقرأ ي ڌ“يرعاش 79

ُ . .1 
 ي* َءيرعاش “ى . ھا ثحب يئارمع ۽ يلمع ڪه کررپ ۽ ڙورپ « ڻاڇ ڊنچ يج نهن ا

 نراثآ 6 يج قارع ھڪ ربصد , ٺاريا ۾ برع ۽ ناتو ھڇ لٽ ڪال ڻ جس يک خيرات

 لٽسوادنز لڀو ۾ يل ساس نا - ووهج ڻرڪ ملاطم رد د وروپ ن “رات ڄا يڻو ناکَ

 راثآ ۾ افيحص ۽ ابتڪ ۾ اتشون اڻارڊ َءاوس ناک نباتڪ يپھ هم نڙهج 00
 نامجرٽت وج تالايہ خ تاب لح يج ناس نأا راق د وراس وها . نهآ يرورص ڻرڪ نا مه

 رد وھا يرڪڻهڻت ۽ يهآ ناس زود ديدح نھ قڻلعت وج ناسا مت نه ح 9-7

 .,۱ يرورص ريغ ۾ ,يهآ مٳ د٫هب ناک شالت ۾ ملاطم يج ناسا ِءيراپ

 قلعت وج يلئسم نه مد ىهآ ير ورَص ڻرڪ ضصرع وھا قاعتب ناونع نا
 يف

 رمااسأ يک َءيرعاش ي 2 مت مڌ يهآ وها گد . يهآ ناس رھا ٿل _هآأرڊ

 را ۽ اه ؟ ۾[ يجرهگ ڻوڪج نيا ۾ نظفل نه اي ۽ يهآ ويڪ رتاامد ٰنٺُڻيُڪ مڌ

 ڻحډ وها .يهآ وترو اها وڙهڪ ۾ ڻرڪ ِمتغيپ ؼڄ مس 0 ۾ سصاسحا يج -



 تاناح>ر ۽ ردق ي عج 5ءيرعاش يقرُسب ؟ ٣

 ؟ مالا ۱ 8 اي وريا طقف رولط رصتخ رگا . ىهآ بلُط ل٫يصقت کٽ لڀوط تياهٹ "ٌٴ

 ىجئهنم ما , ىهآا يىئڪ اديپ يگ ڙڪاپ ت ي دنلب ىسج> نل - ڪڦ 7 نرعاش مت

 روط ليلد رتفد اج مارڪ ىئ ايوص ۽ يل لس نا . يه ھ أ 9 ٍي باوح ورتا ۾ لايخ

 ۾ توڂا اھ ريمايب اح 9 - نڻمأ ۾ رود يجنهنپ يج يي يرڪ ۽

 .أئه ملي ہ اج راد رڪ َءيدنلب 2 سخفآ -- اه يىعاد اج ٽتاواسم

 ناس ني رط نل نج« تارا يفنم ۱ َءيرعاش د يىهآ وها ول ام بلط روڪ

 ىظفل ۽ ىقطنم نايب زادنا ۽ سابا يرهاظ يجهڻپ رپ , يدانا نهآ يها ۽ نھآ ايٿ اديپ
 َءيرعاش يروپ يج نرعاش ناملسم يج ناما .ڙيگدنا بجعت نهآ يرڪ يج تيثيح

 #َوپ ناک ڻهڄجہ“ يک تاراعہہا َٴ تابالع ي> نؤةنا ۽« وو ناک ڻئڦو يزگاج يج

 . وه ىئٿ ؟رزڪ ۱ بھهذم وڻارعاش ندقس ًأزامب اڍوگ مڌ يجهگس وڏ يىئڻچ ئيٿ نيئا

 نوي اتسگ ڃ نويڪابڊ يج ر۾۾  ق> يج ڂك ج هار (رھخق بارخحم نرعاش

 مح رعاش يها روط يملع ڪل ِءالاڇ يهآ مڏ ترو , صاخ اڪ يج مئا راب راب

 ايند يج َءير ءاش مْہّلأ اٿ نڃچو ڪڪ . َ نهڻام ولع بحاص ت ا هر مد او ناس

 ىثطلم 3 ۽ نهآ اياڃر فگنر ۾ ىئو هن بيرغ بيجع تياهن لايخ _ڙاورپ نن دنس ۾
 ٬ ۽ 1 3 86

 ُِِءال ڙدنهڙپ " داطت۱ وها َوپ ِت و يک رپ يرعاش يروپ اها ۽ يک ر ين حطس
 يج رعاش يها وھا قرف . وٿ يئٿ َّ رور نيڪ ناشي رپ نيئات ده نهنڪ

 ھ ڻاپ رصانع ٴھ داصتم َ دام رهاظب اجح َءيگ دنز ۾. ثعس و يج روعش ۾ سامحأ

 وراو ناثيمطا ۾ ه# شب نوڪس ڪه . نڪ أپ اه فالتخا ننملع جڪ يوہهم مم وڪ

 حرط نھ ينامجرت يج تيفيڪ نا يج جاڙزم . يهآ ويھهر يج [ لي فكٺاص فاص نڙزاوت

 : يهآ يئند يئڪ

 يج نڏ « ڻهآ ايھڙپ املڪ اح ردڪ ۾ کگسر 4ڍ شا ڂ وش نهنج ڪڇ « نهآ نويڪ

 * قّتع _ نادنم اڪ رد تيرٿ _رما> ِ ڪڪ رد

 . نتخاب نادتس و ماس دنئاد ڏٿ ڪاتسوھ رھ

 يدنله ً چ نل. نڊ٫ 4ص يزاون رڪ اها يج نڻرعاش ۾ اس مڌ ھ[

 وج نا . يه يئيو ي ڌٻ ۾ يئاڏ ناس نيست ۽ رادق يڏو ٽو ننامه

 يج ًناسا مٿ ۾ نهذ ىج ماوع يڙود صاوخ ,نوتياور نوح َءير تن

 هه

 هه ناس ؟ نّخح اب نادنس رماح ما ۾ نھهٺا وجح نهآ نويو ىج ۽ يىيج

 ناسئا يرعاش مد يهآ مهلاپ” رھهاظ ۾ اها . يهآ وڪڇ يٿ اديپ #اترب نڙاوتي وج ري مڦ

 اديپ رثا وڙهج َءوداج ۾ ڻڙيڇ يک نرات ۽ ندات يتاب ذج ۾ ڪيراب ۾ ۽ فيطل يج
 را نا ۽ ريگ ٿڪ ۽ اپريد وڍاد يهآ رپ ينادجو ۽ يٽاب ڊپ ىهآ را وها ه يٿ يرڪ

 .يهآ ما خلا نيب اڪ ڻرڪ 3 يک



 يس ٿتانايحر رادق ين اج َءيرعاش يلآرشم

 اها مهلاڳ ٍيڙُهج ڻڻڃڇ وس «» ىج نا دوحواب

 يرعاش يج ويممق نا رآ ؟ يڙهڪ يهآ تيھْاأم

 رعاش ؟ يٿ يرهگ ڻهجو شتن ۽ را اڙهڪ يت رڪف نه ڎ ي
 ناتي يليسو يج ييانڪ ۽ هيبت ۽ ليثمت ۽ يراعدسا نيئات ناسا يرعاش ہنارفاڪ اها

 > ناساآ يرعاش اها

 زارت 7 , نا يرعاش ي ڌنس ۽ ودراآ ۽ ىمراأف ناس حرط صاخ ؟ وٿ وڇ يىتاچهب
 اه

 . يجا يٿ وي ڌر مئاق نڙو يت راڌ ي>

 يھآ مد فار يال عيد ماين _ تو نس لس تب يىهآ ىئڌ وج ٹثاب لا رعاش وج ناسآ

 حطس يج يٽ چپ ُ۾) لصا ومخحج . يئٿ اديب وٿ لايخ ڪه يک رعاش ۾ مي رُالا مد رم ٍّ

 رهو عت يجراخ اڪ رن اڪ ِءال ڻئلپ رپ بلات يج رعش يک لايخ نا وٿ يرها يت
 ٽٿايڙاول يرعش ۽ تاثلعتب يهآ س دنس ۽ يڙاونرفڪ اھا ايوگ . ىٿ يوپ ىمشلو(
 رٿ أاچهپ نيدات ناسا 0ا يجنهنپ رعاش ناس يط۔او يج نج « نهآ نوريوبصت يهآ

 مد رعاش ٿا يس ڙوسآون يڪ خيڏ يهآ مهلاڳ يټ اها هٰيرڪ وٿ ششوڪ يج “1 ِ؟ا

 لاٿ نڪ راهظا وج َءيڙاس وٽ رڪ ينهذ رَ ۽« يعير ڏ يج نريوصت ۽ نليثمت نهن

 ٣" - ڻرڪ زادنارظن /ُ لاح رھ يک

 ؟ويڪ وچ باتيانا ْى ڌك تڙداايہمت ى روڪ نرعاش نرڏو

 1990 اھ دس نيئات ماع يج « ڻهآ اپر ڪت ۽ ادهاشم اڙھا يڪ ۾ رظنم سب

 رٿ هه 4 : 4. .
 ريد اڪ 3 نيڻات اٿ 3 ةح لصا ٌڙ دن “ ناس ڻي د يراثشا يک نج اٿ نچڻ ,

1 

 َ ناسا رخآ ّغت يىڻٹا وٿ وها 1 5 .ه نھ

 ٬ٰ. ہ>ج نا تت اڇ < نيا _

 . نڪ ان

 بي َ. عي 5 9. - 5 9

 وس اد وهُا ۽ ز ٽه ودنيآ نايب يتآ ا لاس ليصفت ولهپ يتابنا وج ردھڪ نا

 ادتبا يج نا « يهآ ويڏ اق يت تيقيب وح « ولهپ رھأاڏ دڊ رپ دس ماع وج نا مت يه

 ُ 7 5 ؟
 ي" نن 2 *سيم تت

 لت يج< به ڏ ولهپ هھآ يل يهآ وهغأ طرف بارح قج نا ٤ نظنل نروٿ

+٤ 

- 

 ۽د اديب ۾. لمع در يج شور ڏات ائي مہئاراڪاپو يج ڻهڻام يه لا ٍڇ تقرگ مم(

 يک نا . يهآ يڪڇ يڻو واچ ِي اڪ ٰنلمح رامُسير يىٿ ؟تيادهاڙ۱ يرعاش اها . يهآ

 . ناي ڏس وٿ ؟واهپ يفثم۱ رپ يلباتس يج 'تابثا" ناب

 يئاحور يج رعاش ھا وھآ َ ِءال اڇ نيچ زريخ يلوناعم يڇاڏ ى

 ِءال ڻرڪ رھاظ يج نڇہح نالاغا مئايغاب ۾ ٣ ھا وج - ت- نر دق ڏادحو ۽

 يج ڻا ۽ تقي ٌح يداينب ڪه يهآ اهآ  سِڊ يهآ روبي مت ڻڄ روط يگابہ>2 وھ

 يک ماقد ۾ بہ رد يج رعاش 2 يهآ ٍي رورُڪ ٫ 7 . ِءال ڻئاڳل يرزادئا حرط َءيکچ

 وڏ يهر تسرپ ىح و۾ لاح رھ وھ ءآ يهاآ وھا ماتم ۾ بصقي وح رعاش . يجرهگ ڻس ڈ

 ڙيڇ طل 2 نهنڪ أيواڙ !وصاأ - ي ديتثند ۽« يرڪت * ي :ھ ڏڌ س دن ع تاب دح نس لٽ
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 ِءال يجٽهنپ وه ۾ رايظا يج ين داح يج َءيتسرپ ق> نا « نڪ اٿن تشادرب ڻسڏ يک

 لصاح روط ينادجو سيد وب هج وج , يرڪ ايهم وٿ ناياس وج ناتيمطا ۽ نيڪست

 نھڏڪ رعاش . يهگس يٿ وه رادا83 وه يٿ ڻڻاپڇ وت ڻأڪل يک نهڻج ح 9 ويٿ
 ٴ

 نيئر هاٻ يحج نهنڪ نڪي « يخگس وڏن يرڪ= ٿتشأدرب 3 غ يڏاو اد 3 تقئاثم ملڏ

 تا .۾بعب اها س لٿس . وٿ ى 2< د ناکَ تيلي مئامڪاح ع س دیفد ( بات بغعو) ۾ کيو کيڏ

 يش « يريچڇ يي اد _٫ يحٰطس 2 نہ ر »اب اج « يوډ يت ياڊ راولت يڙاهگا ايوگآ

 و مح تي و - يي "َُٴ يلمہسلس نا هيرڪ

 فرط ڪه مڏ يىھهر يٿ اها تيأاڪڪؤش[ش 3 ر

 ڄم 0
 پب اپ س دد ۱

 کي نس“ ي* ڻن4+ ن|۾ 8 ي* ٰ ڈيٿ هٿ ھيو هه ات تلخ <
 2 .َ * . يا ؟

 عاأشس را« ۽ ي ني أ مد تاب ىج زراتس د

 يا يناوارف يج نوناق ۽ عرش ق> - لدع « نهآ زاد يه ڌم
 لاودارااح اياعو « نهآ غلبم 8. تايدي د ع تا خا . نهآ راديوعد اح ڻڌ ر مثاق يک

 ۾ َءيڪيٺ « يهآ رتفد وروپ وج ٿاريرهت فالخ يج ماظ ( نهآ ميظأُن ع ويڪاح

 ,نهآ نوهاتئاخ « نهآ نوھاگمينعت « نهآ ڙو وك اح نباتڪ ِءالل ڻڙ. ٍر 2ً َءيگاز ؛زڪاپ

 رس ۽ نهآ ڙادنڪ نايب ليبصفت ۽ حرش يج ثي دح ۽ از (ڻھآ ڪن ان

 فوخ وج ادخ يهآ وڪن ( لدع وڪن ق> ىيهآ وڪي فرط يئٻ رپ « نهآ طظعاو زارط

 يرتيا...ظاحل وج عرش ي ھآ وڪلٽ »2 لمع 6 ندد يهآ وڪڏ ۽ مرش وجح لوہر وڪڍن

 يجنهنپ نهآ صاوخ ۽ ۽ يجڙيپ ويٻ رگناو نڳڍھ .امنالا اڪ ماوع مب ِءوپ ناک ماظتنا
 ٴ مٿ يهآ اها يل ڑيگنا لاعتشا ڪي ڌو نگ ۾ شيع

 ۽ هن يه ارڊ« و بارحم رب هولح نيڪ ناطعاو

 (ظفاح) 1! ُنڪ يس رگيد راڪ نآ دنور  تولڂ ءب نو

 َءڍاريب نهنڪ مب َءال ڻرڪ ديةنر تڅس يج ِم.ق نا يت رود يجنهنپ ميت يه آ رهال

 ٰثفاد .,وٿ يهگس يرڪ اديپ يک رعاش طقف نايب َءڍاريپ و . يهآ ترورض يج نايب

 وس اٰہس رپ وٿ يرڪ شپ ,َ/ گير ماأرعاش ني ناس منأرا دزاو رھش وج َءيڙاريش

 وت حرط نھ ۾ فگسشنئر يه نومضم رو اس وھا ه تم س رمامڌ يهآ نايب زادنا

 .ي ڪڪ 3
 ير شپ

 ۽( رش _ناظعاو نوج مڪڪ نت

 ڪج

 نم رھا لي ليون نيا
 يمڏ وڊ نس« رپ مشرڪ و زان يک آ

 1 ل 3 2 * 2

 ,نملاع ح لار قالاخا دي ٍِّ لاء ڊ حرط نا ( ت رغاش يرو وٻ يراو ۽ تاير .ڪم

 ع٫يأريپ نهنڪ مٿ نهنڪ رعاش نيڪ رھ رت

 يي

 درگادرا يج نناوُسپ ڪ نطعاو

 .يھآ وڌٻ رورُض يک نويضم نا ۾ نايب

 شپ روط يىلاثم ى يک” قششع ت نوتح ۽ تت نس نٿاسآ ج سايڀ ۽« قٌئع - نوتٽح

 ,يهآ قئادب هت ۾ لصا وج  ڻرڪ ٽوچ

 . يراوحيم ِ ي دنر ۾ يىلباقم يىج نا

1 
_ 

 يج دھاز يهآ اص ان دس اب ڻرڪ
 د نطاب

 5 س



 ٣ تائاحيحر ۽ ردق يتُل اح َءيرعاش يقرُسم

 ماپ نوياچل نويٻ 1 وٿ ىٌ 0 بارش ى ڪل يڪل وه الات مس ۾ ٿر هل ع شيع

 يجا يت رہہم يجنب شوپ مر يڪ ڍ 4 : .نس نر ڏگ ناس نا رپ وٿ يرڪ

 يثوص ۾ لمع در يج شرر 3 نا هيرڪ وٿ 7”. سلجم يج 4 ظعو

 يج ناسا مد اٿ نڻاڄ وھ .ى ۾آ واڪ نايب لاس روش روز يک " ي” يڪ رفڪ” ,نرعاش

 ي .ي دم ت مڅظأس ِڪ ان 9 رپ لوٿ يه هس حرط ًَخ وس دهاز ڈَّ ؛نٽلھ-< ليڪ

 نيحلص نيريخ وها مس 3-7 ڙيج يج .-. نڊنڪ نُہہ> .وٿ ڏآوڪ لصا يڙم

 و لنڪ راڪهگنک ىئ وهڻام نقثاوتا يىڻک وڪ َءوم ھم وبئو 4 مر يت . راڪهگنڌ”

 ڻڄ يت ؟دهاڙز۱ نرعاش يثوص ۽ حرط “نا لڪيلب ءو دنوھ رهاٻ ناک ى مظارمه يه 8

 .نهآ مت نوراڪهگند”

 وڪ اڃا .“يچنيڪ' يٌد دو يٿ ڙيج يج َءوهنام ڪم .يچا وٿ داي وفيطل ڪٿ

 سيرڪ :وقب يئاڙو ڊ يئاڙوڊ ۽ ٿم ھ ر۾ ارد داپ ىيڄو وھ 8 7 :يچنيڪ' ي٬ٌ+ وهڻام

 وڳر وهڻام و ڪص اڃا وج رويو يٿ 7 س>لا ى بذ 21 ” ممٹلأر هٿ ين آ . سي ڏڇ لكٴ نه ڏن

 ,ناهڻيڀ :يج تھ ۾ و داپ يهجو - يڃو يجر 3 ,يراهن سھهناڏ لاس يا هيج

 ۽ وٿ نيڪ نيڇڪ نھ ذح رعاش يثوص رگناو نا لڪلبَ ًٳ يچنيڪ يڻٿ ۽ لد رس
 يک لمع يج دھاز ايوگ نه دن ,يڻآ وٿ “ناس وج ۾ رڪ نيڻ تانز

 ىٿ ىئڳل 6 مٿا يٿئڪ ناٿو لد مهلاڳ” « نيئناڀ وٿ ٰنُممڪ مڌ يىئاڌٻ وٿ ناس يراشا

 ؟ ناس لد

 ۽ وٿ يوچ ورسخ

 ۽ ٹمہسيل راڪورد ار يئاملب مح  رئاڪ

 ۾ تسسيل رانز ,تحاح 0 رات نم تل ر رھ

 هوڏ يڻابرف کي كعس حرط نا

 ۽ تس رھارح مال رخ ما ه در يحوبص مڪح نم رب

 | تس رھآ اڪ ثتاسبارخ هار فن نايسلجد يا

 ۽ نيڊ ناتييج هت شور وا شڪ لسعا بار ش

 نل انب دلا نانا ديا

 : يهآ وعطق روهشسم ڪھ وج ظفاعس

 نڪ دورس و يشنغم و مد أر 6- يڻاس « رامش وتن لغت د ترگ | تب رف

 . تا دورد ۾ ار يب و ٿ دوجس ہب ار قح ندنبيرف مڪ يشاب مٿ - 7 راهنز
 گھ يک ني ن٬ُج ننه ِءوپ مآ يئٿ رسم تبصرا ؼ يجھ 9 ۽ ود

 وها م هال اڇ ۽ زاس نواوچ ۽ وڏا نويٿ پار ويٻ ,يٿاس ڪءڪھ ىجرهگ ۽ ڻرڪ

 ت ۽! ه
 يتنا بها وي



 ثاناححر ۾ ودق يئف اح َءيرعاش يقرُس 9

 ناس 'ندجس" مهورگ وج .يجرهگ ڻيٿ من نا مھورگ نا ,لاحرهب .يهآ وڱچ اتيسٿ

 يک ملسو هيلع 1 ىلص ميرڪ يى هڏ يهڙپ ؟دورد ۱ ِ ,يئڏ وٿ بڊډرف يک يلامت هالا

 .يٻ رھاٻ ۽ ڪه ر۾۾ لاد يئعي  يرڪ وٿ دا يج ڻي ڏ بمڀرق

 :ير . نايب وٿ حرط نه لايڻا يک نا

 مقاوط ہب ار نامنص س دوجس ءب ار قح
 هو داهجب رو دو مر ح ِ څأرہڇ ماه رسا ڄڀ

 مڏ رهاظ وهڻا . اج هلڪا 09 يئڏ و 2 9 وج تاحاخ د يج ننيل ٰيلاعت قح

 )ٰ.. يهآ 0 ِءال نا ۽ نڪ ايپ فاوط وج نت ۾ نٰطاب رپ نڪ اٿ ادحس يک هظللا

 .يڃو وياسو 0" وج يدڪتب ۽ يبعڪ
 سم نولس رڪ رهارم نوه ساران و شوخ ان نم

 .ودانب روا رھردس اڪ يس مل سر مح

 شوخان ناک رگدشئنال ٺل مٽساريپ 3 .. رمرخ و رپ د لام 6 ٺثلاح نا)

 يت ِءاح نيجڅ 1-8 يهاڊ نا ڄ؟چ5 . يڻد ي يک نوم تقالائہ اها ۽ نايهآ رازيب

 '.يڃد ي ُمڪ ثٿ دايبع ناس نال 4 نهنج .يهدو َ رمرح وح ت يس ۾ ينومن يداس

 :يهآ ويڪ 1” ّ نا مم ٺ٫طل

 ۽ نبين لوڪ وگ ماڪ نئج ۽ ناميا مٺ رسپ نا

 , ناطيش 4 ڪرش و لاد يجنهنت اغد

 . نييهآ را رادنا ناسمسسل ۾ نسهمس سم

 ٴ لد نھ خا ھآ ٽتييّميبح يڙهڪ يج ثٿ دايع حور ۾ ... ,يئوگ ملڪ وڳو

 )۽ ودنا رپ ,يه ھآ يئاملسم نارهاٻ ( يهآ ڊ ڳا ڃ يهآ م ڪرم ,يهآ مه اغد

 ههگ وڻيو حب وج ,يهآ وڏيو راذآ

 :يهآ ويچ وج هاو ہب لابتا
 5 تھ يتوه نسب لڪشم رگ ادي راشن يعحيهارڊ

 ۾« نيرڍوضن” سه يكيلات يم...
 وٿ مهلڪ ۽ لمعيب يج «نهآ ضشارت تپ ىٌه ؟ صوه ۱ ىج لايقآ ۽ ؟و او > مھاش

 . نهآ اڏي و ۽ رادنا يج ناملسم

 ۽ وچ لايبا

 لصاح ايڪ وت هدللال اید ييب ہئهڪ مس نابز

 ۾ نهن يهٹ مهچڪ وٿ نہُهل ناملسد وج ردظن ولد

 لالا يا ۽ وٿ يوچ نه يٿٻ
 ڇم و جي ٻبس وًِهزور وزان

 . مه نيهن يتاب وقت ,نيه يقاب بس



 ميڏ نوٽ ۾ يٽڀس نهنا رپ ِيهآ مڏ ؛جه - .يهآ مد چر يي مد وزور َ ڙامن يلاعڊ

 طقف ناملسم ۽ صالخا , ۽ يهآ حور ءآ ۾ نهنا نهآ من يا ين ءہڍ .َُ

. 
 ٌٴ

 من نويس اٿ نڪ ب چڇح ۽ اٿ نت مہب ازور ,نهآ ايھر 1 ءآ نورامن روط

 مڌ 7 َءيگفادا ىيج نهنا 3 ِءال | اج ودذ يهد يٽ 2 ٿو لٻصتمب وجح نهنا رپ لاٿ نه ڙپ

 ڊاٽ مڏ ٣ من لت مڏ يهآ صالاخٴا

 ۽ ويابر#ف فيط:

 چچ ال ڻسپ يا لڻوڙراھمن اڙور

 . يک َءنيرپ يجسپ ناس نهنج ۽ مهف 8 وڪ وآ رپ

 ۾ يهآ وياجرو حرط ڻه هہحر ديرف مالغ مجاوخ ترضح يک لايخ يئڳ ا نا

 ۽ يد تاڪ ڇح مڌ ٹھا .,يد ةاولص و روم مڏ ٿتحاأح

 09009 تاؤص تا مڏ شهاوخ

 رپ « يهآ يئو يئڪ يغٿ يج تاظبص ّڪ ٿتاز ٣ 99 ڄ] عي تخ هأارلص و رشوص ۾ نُٳ

 ا(ک*
 نهٺا ِ. تلاح 0 < ديپ رت يج اَ ۱ يراو ٺيطل . يهآ مٽ قلطم يئن ک

 . يهآ ي يئڪ ہْت يٽ ت اي -.-- طقةف « يه ھ آ يئو ىئڪ يغن

 تي ول ىئيڏ آب ىټ ڌك ٿقر ؟ ري يج ن َڻُڱ رٻ نڙها ۽ لاحرهب

 رود ره يک تيالو ڪا 7 يج نج ۽ نهآ رعاش ريمش نشور ۽ قالخا اب يها ي »

 َٴ يهڙاڏ يج ھاز م يک نهڻام دخاب ۾۽ تريبس ڪيٽ ناها ۽ يهآ ويو ويڪ 17 ۾

 يگ ات وٿ ظح ظ> يناحور وڪ نيک ۽ ڻلاڇا يڙڳپ سادنس مٿ ۾ يهآ 79 ناس

 نا ڻئاملنس لمعيب ۽ محو ريڊ --. ناک نملاع ۽ نا دھاز ( ٿريس ڪيل يمھ

 مجاوخ ۽ فيطل يباڇ ۽ ورسخ ظفاح ۽ يدعس الا .ائه ڪين ۽ راددي د ڪي ڌو

 ه ديردآ وڪ نيک يت َءيئڪش دھڙ ۽ َءيتسرپ رفڪ ۾ ديقنت تخس نا يک ديرف مالغ

 يل ومعم ۾ قساف وڪ نيک ۽ ويهڦ ہت رفاڪ 5 يهآ رايڌ ِءال ڻ ڏ٫ ؟رفاڪ ۱ نه د

 ويڪ زامش ۾ يرمز يج مارڪ ىايلوا نيٿ ۾ خيرات هو دي من رايڌ ِءال ڻڃد مب ناسا
 حوريب اج يهآ يت تي دهاز نا َ جت اٿ < نرعاش نهنا مت يهآ وها نحر# .وٿ يڃو

 :نهآ دودرب ۽ نا 2ب ۾ سايبا يج س ٣ اج « يهآ مئارايع ِت مئاقثنانب « يهآ دصصقم ىب #

 نآق يت نابز 2 دولأ رهز :. رپ . يهآ ليهڙچ شوپ وج ڻاٺ٫ ناس يج نهنج

 . اي
 . يهآ ناطڀش َ سفٿ ۾ رادنآ رڇ يىهآ ٿڃ دح ۽

 ّ '" فٺڀيطل نئيج َ

 ۽ سيلپآ رپ رانا ۽ وڙسهسج ليسوسب مسآ نهنم
 . نيٿ ڏڇ ,ن هوڪ يڍڪ ۽ ثيبحڂ ماخ وڙها



 تالا حر َ رادق يئن اج َءيرعاش ى يٿرُم ام

 : يهآ وياہرف فيطل ڌھه يئٻ

 . نُہئ> ڇھ نيلوٻ رهاٻ لشُناڪ يراهيو رادنا

 ه نير ڪ ارو مڏ وؤج ىٌ ل#ناٹ وهلُڦ وڙها

 ڪاڻ ناک لادہتا ّخ لس ۽ َءيباج ھڪ اَ يمور ۽ َءي داعس ۽ طظلاح طظفل اج خا نيتاس فيطل

 ٣ نانڪ َءيرادرهاظ يج 9 ۾ دار قالاخا دب =وريب يڙها ٺفيطل . نهآ

 وٿ ؟سيلبا۱ 7 حور ٹيبڂ ۽ حوريب يج نا رپ وٿ ين 2 مت تيثيح يڙهج ۽ ىسوم ڪ
 * .ھجنھ يک رهاظ ۾ تيب يئٻ . يهآ نوڙوي ۽ لخحمرب تيايث مان ہهيبشت اها و يڏس

 . يڏس وٿ ؟# ناڪ يک سل ۽ ناطيش يج ردنا رپ ۽ بيز هديد يئعي .يڏس وٿ

 دوس وڙهڪ نام َءيرايع ناقفانب نا مت وٿ يئامرف فيطا نا ۔ ناٿ يهآ مڪ وج نهنج

 ,وراچه ردنا ني نابز بيز رهاٻ

 ! نيس لایعو مهان وهجيو وراچيو رپ نا

 ثتيثاوٽٹمپ ۾ تي دھاز۱ تت ني ويڪ سوسحم نهناي« سان تثيثح ۽ نطاپ _ب حاص

 تاس اب ور وو . يا شْنأ من حوريب يج َءيباب س دةت ۾ َءيتسرڊ رهاظ طتقف

 تياده ۽ نايب ند:س .يهآ يلاخ ناک يلولو ينادجو داشرا ۽ ظعو نادنس .يهآ يت
 اج ڻراكي ڏ ہت اڙڪه اج مئاک دنڏ اج يڻاه ..يهآ يرپ ناک يىتين ڪين ۽ صالخغا

 نويڙڳا و رادنا رپ ,نھآ نوراونت نوج '؟لوس# رلا لاقا ۽ 'هللل لاټ" يت نابز نادنس ايٻ
 نهآ اڻکس اچس يها . مڏوڪ ڇ نُثا ؟لاح" رپ . يھآ لا۽ . 1

 . نچو ايٻ رڪف اهلُڦ موري ناک دصقم يج نيد لثتشا ان ناک تةيقح يج نياد

 يىت نوتف ۽ مولع فلتخم نٽو .نهھآ اروڪ ناک لمع رپ , نهآ رابنا اج نباتڪ نٽو

 ىت هن لوصا ۾ هتف ٿي دح لوصا  ثيادح ۽ ريسفمت لوصا ۽ ريمسمآ : نهآ باتڪ نيرازه

 :ءيهآ ويچ ِءال نا لابقا .ىلاخ ناک دشر ۽ ضيف ائيس نادنس رپ ۽ نهآ رتف د اج تاياور

 لاتكر نيهن يهب ,ڍچڪ دلا ال قرح ود زج رادبلق
 !اڪ يزا َ يڻاهتمل ره نورامق رش هيتق

 هللاال ۽ نهآ فرح ِٳ سو طتف نوناخب ڪا وڪن باتڪ وڪن ٽو وردنلق ۽ وٿ يوچ
 فيط] . يهآ نوراق ڻڄ وج نونف يئي د ۽ مولع يڙاجح هيتف وج رهش رپ !هللا الا

 : يهآ ويڇچ را ڪه' يڻاغڇگ مب اڃا ني يمفرح ود۱ نا

 ہ ناسسو (تصاب قرو ۽ وڄ -َ مس سپ تي

 ,ارتيڪ ن٫ هڙپ انپ راجا يک” رادمنا

 ۽ نہ أڀا برف ڌن يئٻ



 ۾ تاناححر ٍع رادق يئُا اح َءيرعاش يگر ٽم

 ۽« مهيڊ ننبٻ يس ,نيرڪ وٿ بتاڪ يڙهڪ
 !وڙڪه يئويڙب فر> ءآت . هيرو نيراو قرو يج

 ۽ ويامرف ناذاق ياق

 , ناڻاپ يحج رھا مٿ ڙاپ ۽ ماين مهل يس يئميسس

 . مارو يٿ وڳاو ,يرهآ نايڳا را

 ۽: ويچ  هاش الٽب

 ۽ راي وو نيرڪ سب نوملع را وو نيرڪ سب نوملع

 ۾ زاي وډ نيرڪ سب نوملع ۽« راڪورد ۾ ۾ يد ؟فلا" مه يه نج

 ۽ ويابرف َءيہور
 ۽( ڻنٺنڪ ران رد نيرو دم و باتصڪ دصص
 هڪ )ادل ابتا 3

 لڻدوب هراس ين نس رب ار ميس

 هد وي ڪرايا يسنز لد رب ار مع

 ۽ ويابرف فيطل

 .رپ ڳا يج نهنج فلا نيراس هل ٿيس اس

 يىلازع . نهآ اي دنچ ِھوڇ بوخ يت َءيراڪم ۽ َءيراد رھاظ نفراع نهنا ۽ لاحرهب

 ناس” طقق يج نيد ۽ ملع ؟ وس يىاملع» راٿڪس - واڪاير يها وٿ يئامرث

 لڪاب ناک قالخا ۽ لمع يها ۽ نهآ اتهپ مٽ نيئات رڳ يج يويہ*٬ رپ . نيڙاٻچ ايپ
 ٻ يئامرف ۽ ينومن تاس مر ناک” نا يمور ٣ رود

 ام

 ۽ مييٽاد رس ار ڙغم نار زاسم

 ۽« مو خادنا ناس ِ شيپ ناوختسا

 يئالاڇُا نايڳا يج نڪ ڏھ يىقاب :.:. وڌرو يڻک زغم ۽ حور وج نآرق ناسا) نا

 7 رٿيڪڌ ۾ دهاز ۽ ِملاع يرڪ يج َءينادرگ قرو حور ڊ ۾ غيب ٴ ماع يىحطس ! يھآ ليڪ نايب تتيقح من يڏيڪ ؟.نهڙو * نر ک ايپ يت نج ,نوئٿا ايڏڇ
 ڻاپ نو دنڪ رفاڪ _ رفاڪ ويپ يت ہهلاڳ ره -يدنڪ يزار د نابز ِءوپ ۾ 1 يئٿ
 ڌ نهنڪ مڌ رفاڪ يک نهنڪ .و دنب گام مشارمگ جڳ يک نهنڪ ره چ 9 ناک
 5ك نهنڪ مڌ ني داب يک نڻهنڪ لحيلم ني نهنڪ ِءت قي دنز ٣ نينڪ ڪرشن
 ۽ ھآ ويج لايتا .ودہيڏ ويٻ نوڙهڇ لصا ني ادخ _ِناگ دنب ءودني ڏس وَيپ به ڌي ال

 ۽ وڪ دهاز مه ايد الاگسب ين دهز رورغ

 . هرڪ زارد نابز رپ ادخ ِناگ دنپ مڪ



 تائاحجر ۽ ردق يئف اج َءيرعاش يقرشم ٣

 : مهاش داب لچس لوڌب .يھآ نايا يت نابز ۾ ,يهآ رڪ ۾ “نم يج دهاز نا

 تدهالب _ ده يک لمع ۽ رادرڪ يج اوني يبه ڌسآ * دھاڙ حورمب 4 زغميب, يڙهُا

 ايائڪ اج 2ء يئيدال ۽ رفڪ انيس ۽ رغاس ۽ َءيتہس ۽ َءيدنر نرعاش يک ي دنيًثانب

 0 اپ ڏڇ يئاڏ[ اچڂرپ اج لمع ۽ ناميا يج نهنا ۽ نھآ ايڪ لامعتسا

 ہح يماهلا ڪڪ ينادجو نهآ به دم ڪا يهآ اوعد اها يج هنس ندا 9 ري

 ومشچرس وج ٿتاذغخامب ي+ج يهنٻ هڙيڇ يىماهلا ڪڪ ىئادجو يهآ 3 يرعاش ,رگنئاو نا

 َ ۽( ويو ويج *نامحر لا ات گار شل يٽ نوغاش وج يهآ عتممدبب يو ها . يهآ ور همه

 مٿ ويڪ وج رعاش ناس ٹت =ىأعر .. هن مهل زا نٽ وح يوٿ ِ لوقب .َ ٣
ِ 

 زور ۽ لا قۇقڃج نا 85 ٬ رہمُعيپ ٍ رود ىععئهپ او مسڏ وه . يئاسر ماغيپڊ ى

 يک رش وه . يه دناشل يج رش ۽ شيلبت يج ربخ يهآ يئ مڪ وج نا . ىهآ زور

 :وٿ يوچ ۾ يجهل ريگتخشس نه ڏت وٿ يسڏ ٽو نادھاز ۽ نملاع نه ڏج
 ! يئاملسي دنئاب اڪ ندزيخرب ہيعڪ زآ رڦفَع وڃ

 [ هلٳلا يهاو وج نا « ولڀ ويٿ وج َءيئاملسو وڍ مت ويٿا نام 7 رمڪ يج

 ھٿ اص وہج بمہش 03 متا وٿ يه هس رعاش ريمضص نشور ٍِ جڪ  رظن لڦها

 يج تيدوبع ۾ چو يج قولغب ۽ قلاخ ڏگ ناس يوتت ۽ صالخا ۽ افص و ق دص
 رَ . ټ
 کَ ح ور ڏاگ ناس نا ۾ تب ۾ ت٫ دخ يج تاذناسنا ڻرڪ اديپ يک ٹثاقلعت

 ڙتبآ يج نا رپ . ڻرڪ راشرس ناس رورس ۽ ت“ذل يدينرس يج فيڪ ۽ ب ذج
 ,ٿيئاسٿا اڪٺ تبيبحم اڪن ليوتت اڪن قدډم يهآ وڪٽ ۾ نهڻام يبٻھ ٽٿ نه ح

 يج به ذڌد لها ۽ به ذب نه ڏت .يدنلب يج رادرڪ اڪن ۾ نئيراديناذ ڇر اڪن

 څ٬أ ..ا يمزال ڻيڏ ديپ وح تواڏب ۾ جازم س دنس فالخ
 نن *ٴ

 يبه ذم ”“ وٿ نن رعاش “ى

 گناس ڀ يٻھ 869 ايپ ِءال طٻ أ جب وربآ يج ميم مق رح ھڪ - ايس د قوۇ مم> يجہهيڊ لطف وضهڻام

 رطامخ ڻ اچب يي س هڏگ9 بہ يجنيؽ٬ طرف ۽ ن٬د داڇ ر

 يىئابز ز برڇ يجنهنپ يئ نهڻام رماع نراچجيو نڪ يگ ادا يج تابوسز

 31+ ٿواغب ۾ رعاش مه ۽ تقو يڙھا « نڪ طويضد يک ۽ _ماد ۱ ايپ ۽ يئالاڇاپ ڪ

 ۽ يئٿ ڻرڪ شاف ودرپ وج ملا ان نا نادنس رعاش « يوپ ويٿ رمزال ڻيٿ أديپ

 مت و دنيو ويڪ ما رھاظ ر گا يک ڙڇگڊ لڪل ۾ لک يج گ . يهجمس والا تماداخح يدو

 لها هيتسمھ رعاش ماس ڻاس لابي نا هو دنياڏڇ يئاهك” يئاک” يک ڻذ ير ون وها وڀ

 . يهگس يک ي ٬ يڪورر تعحلصم م! اڪ سين” ۾ يل نا َ يھر وڏ ودہھڙو ناس بھ دم

 ٴ تريصب ىنطاب يهآ قلعت ھج به 2 يهآ رھا مر وها 7 يلسس نا

 . ناس لي وڌن ۽ صالخا نڻاس ناميا ۾چ نانيمطا يج بلق ناس َءيدناب يج رادرڪ



 - ٽٿاٿأ حر ۽ ردق يئ اح َءير ,ءاش يا

ُ 
 وھ . ڻهآ راڪب َ ڪمالاح اڍاڏ وهڻاب ى 7-6 ,. ڙآ يج به ڏم ۾ ىلباقم يج نا

 زادنارظن يک ٿاهيلعت ينادجو ڇڪ يتطاب يج به 09 يي ۾| ي ڌنڌ ٣ ون > لقع

 ويائڪ وج ڈ ناڪي فال يج لڏ ڙمْط يراعتسا نر فاش ِءال ڙوٽ ى ح نهنا . اٿ

8 
 تر

 ڄهب ڻڄ وح ؟رفڪ مئارعاش ۱ ؟ نوي وھآ .ويڪ اديپ

 . يڻه وٿ نوڏوچ ىيت َءيزار د نابز ۾ َءيزارط تجح لال د ليلد

 يحڇج تمھ ذم وج ۽ يهآ پور

 :يهآ ويچ َءيبور انالوم

 نضندون .نڻيهڏ نراڪا لالدتسا رب .گ

 .اڪدوب نيد هڪراد ڙ ار يزار رثڅف

 ۽ ىهآ ويچ لابتا

 ڻي اڪ اڪ 1
 .رڪ نوڻج بحاص مهجد الو- ڂريم

 ۽ يهآ لمع در ديش وج وا ڪه هٻ اضصاتب يج " نوي" ۾ يلباتم يج

 ؟ نوئح۱ رو « يهآ ويٿ اديپ ۾ ديدرت يج تابوعز ى ٿل يج در - وع

 ( لاحرهب . يجهگس ي هن يرڪ فيرعت مباڪ يج نهنج .يهآ صضرم ڪه مٽ هيس يئن

 ون ٿو يڻهگ زهامن .ناب ظاخيل يهيبشت ۽ يليثمت يجنهنپ *نونج۱ اي 'رفڪا وها

 55 يوچ وڇ نيا ورسح ترضح مارو .يهآ لياح

 ! ٿتسيئ راڪر د ارم يناملسم ۽ وضع رفاڪ

 ۽ رظفد سپ يجنهنپ وفد ڪھ تياور يج رفڪ ۾ َءيرعاش نھ ڏج مہت ويٻ

 .يئيد يچا ناس تامزاول
 واڦر ۽ مقشق رد ۽ مرح با تا٫زاول يتاب ي > نا ۾ ؟رثفڪ* روعش ي ديقنت نا

 ءويڪ عورش ڻرڪ نايب ب يک ِهريغو

 ۽ يهآ ويچ يي

 وٿ سا سب وه رٽهچوپ ايڪ اڪ به ڏس و شيڪ رڪ ؟ريب»۱
 هايڪ ماللاسسا ڪرس يس پڪ وِاڎيڊ نسب رياد ,اچٽيهك ہةُيق

 .ويو ىٿ ديپ 5 وروعش ي ديټدن وح ويم ڪمھ ۾ نا نه ڏن

 ڏب يج ؟ريب۱ هت يھآ وڍ و ويچ ۾ يوم فاص ۽ يداس هن يڙهڪ ۾ نا
 يهآ و ءڍاڳل ڪلن يت ڙرن ہت نه ۽ ورڪ اڇپ اٿ يڙهڪ

 ! 5 مالسا ناک تقو يفاڪ وه

 .يهآ يخوش مئأارعاش طقف

 : يهآ وهاب رف ورسخ حرط َنَا

 نيا ڙزاثز ڻڅڃاح هك ات ڻَد  اڱ او ره

 و ۾ اردن يو

 نمادئس ايهآ ڪٽئالاح تا ڊاڪ يارڪ ڪرن
= 



 ٹائاصحر ڪ ردق يتث أج َءيرعاش يقرُسم يب

 يئ ت رورضش يج رانز چ ىئٿح يک نومآ ۾ ۾ يه آ يئيو يجنب رات ڳر ڳا مت

 ۽ ايم و رغاس ايو ىچأ ميس تا٫زاول اجح نا 8 ين ڏگ لا نُا . ملاڪ

 يه گنج رت ادا يا ناس نار ها اي 3 -ظآ
 ورڪذ وج نو۔ہح هوڳل ڻيل مپ ؟سصټو ۱ ۾ لقڦدجم يج شوهام َءيفاس ه ويو ويھاراس

 ڪ
 مب رڪ ڏ وج ؟اپريجنر ۱  ؟نايي رگ ڪاچ ۱ ؟ارص وا تشد۱ ڏن ناس نا ,ہت ويآ َ. 7 . ٬ . ھي * . يه
 نرعاش ۾ يىلباڎم يج لوحام گني ت ڪشئآٽعڪخ > بھ ڏس لها 85 باطم . وڳسل ڻيٿ

 : يهآ ويچ “ري!۱ . وپ ڏڇ يئانب وناخراگن وروپ
 تل رڪ سور يڪ ملاسا يهاچ وڪ رڪ

 32 اڪ -”” --- لس ج0 راز نم تس>

 سم

 وٿ يوچ كنه يئٻ

 ۽ ويس لساا# نيم مالا سخ ير نيهن نايسادا

 . مھآ يهب اكل لد ڪآ ڪڏ وٿ نيب ڪڪ ويڏص

 2 ىڻئابرف ؟ ادي

 ۽( ٺهيو ىڪ رڍد نہهن وس وڪ رررخح وج اکيد

 * شرومارف راهه ات رڪ اب يڪ رهگ سا

 ۽ وڍاہرف مظدااام ما اوعد َءيه يج ّٴ ادويا ڏگ ناس نا

 . ڂسش 81 “ہناڂْص سو ان ڪنو بمس>

 آڈ٬٬ٳ رد و راويد نيی او هم _رسڏ اڪ مع ڪج

 يٰئاصنا ىٿ يڏو اها ان نر رم وھڇڄفد يداقتنا ميبو ۾|) ڻاپ رش بڪ: فتح ناب٫٫ّ

 ٴ نظفل نت نرم (يرڪ ڙادنارظن يک ييانڪ تم يج نهنا نھ لڪ ۾ ۽« يدنيٿ

 يک ره يو 0 يج نهنا تب يجڏ ي رڪ عورش عا 5

 نظفل .وٿ ٍي

 نڻرعش نهنا وج «» يج جرهگ ڻڌ ڻڌ رٳآ ٹمہٿ يت ضبہن ي 7 نا ۽« يڪڇ ي 1 ير يج

 ھآ

 ھ 2.

 ڻرون ۾ نٻاب يج ت
 ٌ اروام ناک بلطم يوغل يج نظفل يک ب,لطم وج رعش يجد يڏڇ

 'م
 حور دازآ وعج ر يا ال 3 1 يهآ بارو وج يي ۇ - جاز زر وها َٰٴ يه ء.انپ تپ يج

 هڻوچ نيئا اي هير .ھگ وڏ ڻور ڪٽ نا نرثاد گن ِال ڻيٿ ٻ ه> ۾ رورس رومن يئ اضف

 2 ى .؛يرڪ وٿ اٽ يج لوحام لم ۾ ووڊ رد ڪامل يىعيراذ < ؟ ڪڪ ۱ نا مد يجرهگ

 يهآ مد يظفل صضمحم ۽ ٽٿڄهس نباب اي ال يس يج ڙدير ّخ يپانڪ ( تڪ وهُا يرڪنڻتين٣

 يي 1 _لباق 3 حور وها . يهآ شردآ وج رعاش وھا هڪڪلاب ۽ يها م يحطس ۽ خ يلومءب

 يج تٰاح نا . يهآ مت ويڪ ولوس وڪ ڻرڪ يص نوڊ داو نڊرت راو اد نوح نهنج

 23 نيڪ

 ؛ي” ٻپ جر
 4 3ڊ

 نه - يسأاڪع



 بص تاٽاح>ر ۽ ردق ىنف اج َءيرعاش يقترہسم

 ٿ .ٴ "ص3 9 رح-
 ودناپ ميڪ ردڍد ىا رخا رمتڪ ت زرھع ميحھدحت=

 [ وه يتاه دنب راثنز مي نويڪ مد وڪ ليس مهم

 ۽ َءوپ مڌ يىئٿ مآ بہ عن اها -1أ ءيهآ مهلاڳ يڏو مڌ يدانبرانز يىج ؟رنڪ يوتعہ ۱

 ![وش ناملسم زراچان ۽ دش يئاوت ما رثاڪ

 (.ودنوپ وڻيٿ ناملسم راچال ِءوپ 7 يجهگس ىٿ هن رفاڪ)

 ايٿ د نڪش دھڙز يج رفڪ ۾ تابارخ وري د ت يھآ ہب وها ولگہ بلط روغ

 : ک اي 2 يي سه ڪلب ؟ يهآ تڏ وجيٿڏ وج يم يج نهانگ ٴ درڪاأن 5ٽ رعاش ريڪعت
 لوحام در ڊھڪ يج ي يىڀانڪ ۽ ڙدر نا ۽ َى ھا مب تډ زر ۾ نا ج يهآ تو وُھد يرهگ

 . يرڪ وٿ سوم ۾ يئو هڏ 3 دس ۽ لن مم 7 نردق ين احور يى٬ٿ ڊپ رعاش

 مد نٻ ذات لزنم يج ًٌنافرع وا يڙات ني نڏاو فلڪ يج مھآر . ٴ ردڪ 1 نه

 : لابتقا لوتب وٿ يچهپ

 يمائش هڇ ناميآ تت دل يدنشڑ ,ن رثاڪ

 . ىسانش هلڇ ناقر عه ديتسرپ سن ار دوخ

 يک نا ,ت ويٿ ن ؟رفاڪ ۱ وهڻام وڪ ۽: ناس “رذفڪ» يهآ يگتسباو يج ناميا ِتْدن
 اڪ ۾ رثڪ يرڪ اڄوپ يجنهنپ َءوهڻاس نهنج يڙهڪ ٣ نٽ. ت دل

 ! ي دہلم گا يڙهڪ يج ؟نافرع 9 نا

 ءو و ويچ مبٳ ؟مادب برش ٿذل۱ ۽ ويو ويچ هي “مج ماج*۱ يک رثڪ نا

 يهاآ ويا رُف ظلاح

 ّ يا ۾ .٫وياد راي ٰ ڂو .سڪع 8 رد ات

 . اه رمادم _؛برمآش ِت ذل ْر رمخ مس ها

 4 ۽! ۾
 7( ٴق جا قد ظفاح ۱ ۾

 ۽ ويئيڊ يي اد .وونآ ناخٻٳ ِتابارسخ رد

 ۾ مچ اڪ ر ہ_روٺن مڇ مڪ نيڊ بجعع نبي د

 بجحع ڪشيب .ناسڏ وٿ رون وج ادخ ۾ تابارخ يج فڪب ماج َءيقاس : وٿ يئ
 76 د وٿ 7 ڪا ُءيڙهڪ رو جج وج ھا ہهلاڳ يڙهج

  يوج ود خا ويڳاس

 هڏ يڪ ِجاحلا ڪلب يا ضشررفمس ند رب هولح
 ها

 « مي هف أاح مسنداسحخ نه و يي يم ملاخ



 ہڦ اأج َءيرعاش يقرّٿم ڄآٳع

 کر هت بعر يت ناس ھا وڍي مهاوخ !ڃاحلا ڪلب يا ت يوچ وٿ يک اجلا ۱

 . نوسڏ اٿ ؟.يگ وج ادخ ۱ ني“ أ نو ٣ ؟ يگ ۱ نوت

 ۽ درد , خر يئٻ يج ؟تو ہھاز ۱ رعاش ,ڏگ ناس ڻرڪ رذڪ ناس تي دھاز
 نن , ٴ ِ ه”ٌ> اَ گ

 يج نونج ۾ ؟ در ۱ ره َءيرعاش ىج ناسا چئاہ> ۔ يهآ يئادذڇ دج مه ناک لقع

 وج رعاش رڅآ ِءيهآ تمالع  رثڪ ّ نوئج وها . يهآ دوجوم ہب شڪمشڪ

 ,ِءال ظ يرايبآ ٣

 جم أدڪپ نادحو ڇ نافر اً وو نه ۾ يي راگرڙا» وٿ

 ۾ ي
 ح نادحو َءيراشرس يج ؟ح ور" ؟يئآ نُيص ناس اليپ َءيخرڊ نا مظأڏ

 ڪ لوحاب وج تغل ۽ قاطتم
 ر ور يج مهر ييانڪ ٽ

 يج ير ۽ تيه ۽ يها ؟نلاخ ۾ نصر ۱ وح چكا ڪه مم يرعاش مت مد نھ ڏئح

 5 يىهگس يڱآ يڪ ام يرُد اد رو ليچډ يج لڌء اس ؟ يهآ نس ٴ يل 'َ نا ناس لناحجل

 نهجنم نويارهگ ىئادجو نوح ڪا 1 وج> يیهآ ٌ اڪ تھ و يرتيڍا 7 درح ْڇ لقع

 يج نا «يطل ۽ ڪڪڙ اؿ يهآ مھار يج رعاش -- يرڪ لصاح 8 َٴ 3

 ۾ يڊڍئچ م دق رھ يرعاش 7 يرپ ناک ناڪٽا يج .------+ َ ---- مهار

 يا -ِا ال سيک اٿ يڻٿڪ لڀ 1 گ ڏوھ ما در ۽ يل. يڪروٽٿ

 ّ نوح ني .يرڪ وٿ ڂر وج ؟]رجيص ۱ ۾ * تش د ۱ رعاش -ٌ ٣ نهگس

 ۽ ناذدگعاو يهآ س دس هل ۾ ايٿ د يج لتع . يهآ نادرگرس ۽ هراوآ ناک داڳج دآ

 !لزنم اڪ يهآ س ديس اڪٽ

  =آ يىلو ناک لزا يک نِ ,قخع يهآ ٹت٫الع نيٿ يج رذڪ ۽ نوح نا

 ڪت ج رعاش ڏگ ناس تذل يج 'وربا و فلز ۱ ۽ ؟شوگو مشچ۱ ۾ قشع هك . يهآ سايپ

 ِ اٽ 7

 ہ

 طا ار ۽ نهآ يو اٿح اح ڪر ٴ نا .وڏ ير ڏگ ما صولخ وڏ ان کٽ 6-79

 : . يهآ نڪ لزغم َءيھ مب ناک

 و_ج هي ىوّڪ۱ نُا . يهآ نا ىٿ تدہبالاب متا ر۽ ھار يج قشع نا
ِ 

 مَ يرڪ يج « ىؽكع .ّ ڂ زر نيول نا يج ر .ُڪ اراچيو ٬ . يهآ مهلاڳ يدو م رگ

 نوح نت را ۽ نادقان يج نابسآ ۱ ۾ يلہ.اس نھ . نهآ اڪڇ يهس تدبالاب يئاڪ

 ۽ قدس 3 '"قشعا۱ ڻهنا .نھآ نويو يجھر ادو دم يىئٿ نيدان رھاظ ۽ تغل نورظن
 - - - ٣--

 ءلالاح < ين اي رخ يهآ 1 ۽ رن ىج ن:ہھ . يهآ ونذ زار ش>ڎ

 .يھآ ر مٿ تياهٺ ناس لناح را ىج تہ ٬و هت َءيجنپ ؟“نټٿع

 ٌّڳ - جڻ

 ون. يوڇ يمور
 اسد ياهتاع ماأؤ جا > ربي يآ . ياد وس شوخ 86 يا أايحرم

 ار 1! هڙ أ

 ءو يو (ياڄف+ 2

 ؟ يٿ 1 ات يک رڪ ٣ و+ قً يا رگآا

 ه يىڊ لا ّ رڌاڪ يا 3 ٿي مڌ يح .



 ٣ث تاناحجر ۽ ردق يئف اج ءيرعاش يفرُہس

 يرڪ جح داس يج َءيناح ظلأنا يدنكر مس أو لات روڪ ى َ قّْشع ۽ رعش نا لایټا

 .وٿ ٍي َڏت ٽٿتٿ]ب»يہھ ديال ۽ - وڦ ن) يک 3 هٿ 7 ِءاوس ناک قشٌع ًخ وٿ

 تيردڌ يج ر 61 رڪف يج ناسنا ۾. نُمُہح ۽ نهآ هار د ڪمھ قشسع ۾ لصا

 ت يهآ متسداو نشئاديپ يج مه لممخح قالاخا ڃ حالصا ي < بملق لاس قشع . يٿ يئڏ

 وٿ يوچ ىماج .ا نهڏ أاديپ امي رس اح ترابب ڪ ظف لنادحو ٴ 9 ناس نا

 يک قڂع يزاج٫ نا . يجه يئ 'يزاجدآ وها يلڀ ِءوپ ۽ يجرهگ 'قشع * ۾ لاح ره
 ۾ ڙآ يج ييانڪ يج زر نا يج َ .يھآ ويو ويچ مب " تةيٿ>لاةرطنق”
 اين د يروپ يج 2 يج نهنا 7 ڻرڪ علاطم رمالاڪ وح لايبا ۾ َءيمور

 ۽ يدنبدزد َءيبرن ۽ تقر ِءال .َّ وشع  لاحرهب . يهآ ىيهر يرڦ يراڌرچ ىِ قشسع

 . يل وك وٿ ناتسب د وح 2 يڪ يڪ يگتفيش ,تيناسنا ۾ ٤ اهن 1 اهجاس

 . يراکيس وٿ يتسرپ قح ۽ يزايوالد تفار ۾ تبحب لاضضر ۽ ۽ يگلص وح دالب
 وج درد ۽ بد يج ناسنا يئ وها . يهآ ويو ويچ جار وح پأ . ٣ نا

 ۽« قْئع وھا ۾ ليٽعم ي ُد نا . يهآ جالاع وہج نرم يرهھاظ ۽ يناحور « يهآ اوادي

 نح*ط ِ نعل يج تي دهاز ڪشڪخح ۾ .يچو “ راڪش وج جٹب لادبلا عن وج رفڪ

 يس ليملسع نا .ىجنڊ وٿ . يهگس ون يه#=هس ءب نھ ڏڪ ؟رظن گيت ِدهاز"

 ۽ رعاش لو

 لالا رئاڪ مد يا رظن فن دهاز

 !نيب نوھ ناماسم « مه اتي ءس مي رثاڪ روا

 : يرڪ وٿ حر رط نٿ يا يئاہر 2 يج نقشاع نڙها

 گرو عمظط ان سيسدأ نه ناهڪ اديپ
 2 ۽

 / ۽ يهر نهن نٽ .2>ح٫٬ص نس ره 1 وڪ مٿ * سومہسفآ

 توڪلأسا 6 ييانڪ يج رؤوڪ نا نرعاش يج نانا م5 سدنڪ ضرع وها . رحآ

 فالخ يىج بډٳرگ ب #2 . يهآ يٽ ڏآ توعاد يج َج يک دنز هم « يهآ وناڏ رماغيپ وجح

 =_-- - رهاٺٿ نر كل أ يج اس 6 يلو ناکَ نٳ٫٫ :ٍِ . يهآ نيڪ مغيليت ھ- د3ڄح-و +ح
 اک ٍيى اي

 يناحور خا ڻن اڇا ي وك شر دآ يج .َ ى ھآ ويڙوڏ -.ٍ پب ربص يج رڪ 5 نٿ

 يک نازورف ممش يج صالخا چ قدص ہب ۾ نئاوه فلاخم ۽  يھآ يوڙ۔ل گنج
 . يدنهر دابآ ٽتيناسلا ياد ى ڏ ناس مد ىج نهنا ىڪشتيڊ . يهآ ون ڏڌ من ڻدماسو

 ۽ ىهآ رعش وح طاوطو لا

 ,ٿسا داي ارب ڪن ڪي مريپ نس دص زا

 ! تس دابآ ه هڪي٫ اٿ ,ناريو دوش نئن يملاع

 ہت ويچ نهنڻج , يهل کل يئوتڪُن ڪھ ناب نيهلاڳ ؤس يج اق
 -َ مڏ ناريو ايٿ د نيڏاتسيد « نهآ دابآ ادڪييدي نيئاتسهج



 ا٣

 يرعاش يبڊرعغ

 9 .۾ تيالڃ»اج راه

 ناس حرط صاخ . يهآ لتهپ ين لاڪ تياهلن ناس تيّثيح يئن يجنفْډ يرعاش يبرع

 يي هج د ويج ٍي ي رعاش يج *؟ تيلھاح ماڀا”آ يک نهؿٰح ۽« يرعاش يراو ڳا ناک رم الاسآأ

 لر 2 برع جاز+ ن ,گنر ۾ َءيرعاش نا .ہ يهآ راڪهھاش وج َءيئيگنر = َءيتيرفآ مڪآٽ اس

 يج 865 ا يت نج , يهآ وڃ مچ ڪڪ وها , يهگناروا لوبصا بس اح تابق الاغخأ

 ذظاحا يج تاحاطص ۽ نظنل يرءاش اعا . وٿ يج
 ٤ و يكڪڪ ِوليست ربةعي ۾ دن* سي تډاهث  ڻاس لايخ يج تارواحب ۾ تغل يڙوت ناس

 َء څ

 ٺڳ - ۽ رر 5
 جو ِءِيڇ تيٽاڀ رع َٴ ہٿًأ حي 7 ڻابز

 ِى ٴ

 نايب ؟ و رھش يج ٿ۾ٰأعاح ماڀُأا نا راديوراد يي وہج تغل ي

 يهآ لهه ين 8

 مالسلاو ةاولصلا ميلعر ٳوہمح ويشأن ۽ يهآ لډ 4 ڻاس ٽتيئايرع ۾ ؛ٌ امي رمالاڪ وح رود نا

 يج سابع وڌب ۽ يباوب يڙوت ۾ رود يج نيدشار ىافلخ يڙوت ۾ رود يج نج
 يٌئڍد يڌو ٌ شش دب ىئوناة اي يعرش يت نا ۽ يهر اٿ وفحيب يرعاش اها ۽ رو.

 ھّ 1 قدم يک تاباڪحا حا ہب ٿي 4 نآرق :.-َ نرم قم 0 يي ھليو يله يتڳاا

 ِءال تل يبر# 3 َءيرءعاش يى > تڪاھاج مايا ءرٳ نھ ڏت ويڪ عو رش ڻرڪ بقنترم

 نس اج نك ٬ټ يو نو 7 چناتچ . نونايڪ لاحعت-۔ا يرڪ رايعم ڪٿ لس

 ودنيئامرف مصر رھع ترضصح نهآ ايٻ ايهجُج ناس ن دن ى > َءير ,ءاش يج زرود نا رڀسقفت

 7تيثيح يج رتفد ۽ ناويد ِءال نبرع يرعاش و رعش يي” 9.  رهه1ا 7 ہت وه

 َءيرعاش نا مباحص غلڊ ڄ مي اراپ مضر يلع ثترض# ۽ ہصر رمع ترضح . يٿ يک ر

 نرعاش يج تيلهاج مايا , ائه ادنڪ ءب ورصيت يت نا ۽ ۽. ائھ يب ادن ڌٻ راڪي اه يي

 يهآ يدب
 نج ۾ يل ميرڪ ووبح> دو يرعاش او هٍيِلع هالا يج سيٹلا 2#ريآ دٌئاق يج اه

 ۽ نٿا وڍامرف ِءال سد٫س ,ي دڎڪ وربصبت قا رابعم ي ايل ۾ يئڏ « ين دا ۾ ۽ يوغل ى ح نا ۽

 يج لا :ايار ھل تد هڻ ! مھاش داب : نر - يىٽءڍ ؟ *َءارمشلا شل

 دوحواب ۾« اڙآ دنڪ َت داي نهناد مهج يتہي ۽ *؟ ابا يل حَ 0 ۾ نوُد اڀ اي رف يرڪ

 ى اي نونات يک نا ۽ ويو ويٿ ار ۽ نا َءيرعاش رو رھش نا ۾ زرود ىمالساآ ۽ يج نا

 يٿ زرناجان 3 يعلاطم يج نا وڪلنر وخ ويو ويڪ كي وڪٽ ناس ڃٴۇ يج باب

 « ىٌ ۇد ى ڏ تيه څأ يڏو يک ٽم ح يوُل ۽ يئاسل يىج نا ڪلب ۽ ويو وناڏ زارو

 *" قوّصعي۱ يڑؤ ناس نال يج تاعوّوم جا وخ نيگنر ٣ تن « يرعاش برع

 !ڪ ناپ کٽ تاعتاو لي ڪا أاح هت +اأا تو ت ر>ھه أ نا . يٿ ير يرادوڇ <

 وٿ يکل يل بت اٿ الو٫ب يي مآوڪ څاكر کار ڊوڪ ۾ نا . نهآ

 وج َءيباداش - #غن وهن اوهبآ ىج ڪلم مڌ يىهآ مهلاڳ نل ڪحھ #ءيه”

 . وٿ يچهپ نيڻات َءيرعاش ۽ َءيڙادرٻاشنا يڏ يرڪ نا ع ۽ وٿ يوپٻ يىت تالابيحڂ ڙي

 -رز



 آس ٽٿاناححر -ح رادق يئڦ َءيمرعاش يار

 ۽ نابايب ٿب ڻر ۽ لگنهج ۽ ڙاهپ رپ نا ہت وسڏ مالڪ وج "؟تيلهاج برعا
 نوح نهنا ۽ ڻو اح رم ۽ ار اڻ ارڀ ٬ تار دنگ اڻارپ ۽ اتسر اكناڙا ۾ اح:ھآ

 00 ۽" مجمع لا رمش” ) ۽ أادناب ما نر ۽ لپ اج نهنا ۽ ٺآ . نويهڙ ۾

 ا( ٣ء ۽« ۽رٻ>- ۽( ۽( ۾ يم

 ى اي نن 5 كل قل 31 ناد۔ہصق يج ؟ تاقلعم عي د

 ِءال ڻلم ناس يو مع أو حر 2 يرڪ وڻيگ . لم ھڏ يج آلادہب صحت يب رع”

 ڪل اج نڙاهپ ڌپ ۽ ارچيپ ڏگ ناس نا . يهآ وو ويکل لٳخ وو ندي
2 ّ ّ 

 ,« يراتفر مر ۽ نوراڪڻه نوج تر ي
 . ]من ,ٳع للح لويجعلارعش “) " يهآ ليڪ نا. ۾ زادنا ليوط لوط

 ڊڪافڦح ۾ يت ؛اهڙچ ۽ اڏول ۾

 <ا ۽ ٬> اَ ً ؟“ ۽ ۾ 27 7
 ين امدةاو يج َءيئوگ ٍي لہب 3 يج ننڊرع 1 داح نہ پٻ يج مچ ٫أرعش ٬ يله يتۇ ۱

 ديح اح يديبصق ڪش يج 6 ؛ِاورپ 9 يدنڪ فارتعا وح ڻڃھ يرطن شو ح رد #

 يى»>-ل" ير شو رس. َ 5 يرڪ وڊ راجن

 خش .. يت * ۾ _ رر
 َءيرياد ,يد ازا خ اٿ ته ( تريع ج شاوح رش ڪجھ يه وج ي 4 نه

ِ 

 ؟
 ها ص ۽ڻ دلح ) . يک ر وٿ جرگ يج نلداب ۾ يلسلس يج َءيرداهب عج

 يک نا  يٿ ر ۾ رظن يک نج , نه يئت نوتيصوصخ يى -آ ٣ َءيرعاش نہ

 يک نا م ي دن وه يج تا أيرع َٴ َءيشأحف ڪ ۽ وو ويچ 9 ٻ برءهلا ناويد ”

 ناس حرط صاخ . يچا وٿ ودنلھ نيڏات ڄا وريخ ذ وها هو ِ*ر ويك را ط وحي يهجهمس

 .نهآ اأيھر يرڪ ملاطم ين 6 َڳ نجيلاڪ عج نسردن ي ڊ ر# بلاط ٣ اج پب ٴأ يئر*

 باصن ناس تہ ح يبدا وخ يناسل ي يک ؟ “ڻعم معلمصب ۱ ),ٴ َ يماظناِ باصن - نسردم نالا

 ,نجيلاڪ ۽« نہ ڪه 1 نڏو يٴ۽ يج مالا ٬ ملاع يروپ َه ڄا . يهآ وو -..

َ 

 ناک هرغاد رھ را مماج . نهآ لخحاد ۾ بامحل يهآ ن “لات ( نير ويل ثتاعماج اَ

 2ا نڃو اياهڙپ خ أيھڙپ 3 هي وڌل نيضنغاولا تسردم قبو رمولعلا. اد ۽ يتف

 يت 5 نهنا يک ر نا 2 ئن ىٿ الاخا يج نهلا : ڻنش ڏڪ ۽ نسردم ىمالا۔ً! نهنا

 يک” ن+ڊئ> .ک چ يدو شا دب اڪن

 ليره ناس َ يايرع ۽ ه شا ف اج وس د يرعاش

 وڪ

 اب هٿ ي ي*> سيگلا ٤ 3 لو أ ناک مس

 نڙاڇ ڙ نما ۽ بابڪ و با اس راڪڪڪ ٹو رس ۾ َءيرعاش و رعش سس لڏس . يىهآ ماأ نر کٽ
 ڊپ

 ڏو

 . يهآ يٿڪ مند :ڪ ناڌ يان نهن از هي”

 ناس ڪ أڊ منا وٿ راين نټ رڪ ذ وه لت تماڪ 6 _ طالاتخأ ناس ننروع نممسح
 ِي هن اي ڀ

 6. نوڃ وه . ن 00 ان رھا. وجح ُب دا يٿ رغ سيکا ّڄ ود أح نيا دأ ويشات ۽ يها لم ڪ

 لزغ نھ لوا ناک تب“ ۽ نهآ نو ۾ د نوفئثص نوين يک َءير ,ِءاش ي' -9-ت نت ھڅخا» وْأ 0

 نوهيہيڏ نون نويٿ ج نهآ ". يک 5. ري لڍوط يک. ت ردق رلئائم َُ يئڪ نت ! يج

 يک “يةلعب ه ديصق ۱ سل ترهش تي ناٿ وت ۾. مالڪ نم اهم - ڻهآ نويڪ 1ڊ

 . سا ويکل ۾ رود يراو يناويد ۔ يناوج ڻاپ وديصق وها « يهآ لاصاح



 تانا حر .- ردق يئڦ اج َءيرعاش ىقفرّسم نس

 قٌع ۽ فراعت جنهنپ ناس ؟هز عا _ٽوس َءيجنهنپ لوا :وڌٻ ؟ يهآ اڇ ۾ نا

 ڄڃ يت تار اد يج رب يج نڪ وڊ نات نا . سٿا ويډڙ٬ڇ رڪ ذ وج

 وو وش ڙاڇ ڙي َء#ك نار يج ق٫٬فڦ =- يىشاحف رپ 86” ِةوپ ناک نا « سٿا يئڪ يراز
 انب “” ً - ٌؼ ز ٤ پب 5

 ,طالتخا ناس ڻنروھ ڻيسح .؛ ڻيلاهر آي ليڪ يج ڏگ ناس نٽسود ۾ نا . سٿا يئڪ
 ويڪ ۾ نل لاير رڪ تيڀاهٺ ر ِڪ ڏ وج ٽٿي>صم ى> , لجاحراد* روط صاخ ۽ ىشون بار تا

 ۽ َءيزار د يج تار ۾ نا . يهآ ويآ يت نرالن يار “ان يج برع هو ڻناک نا « سڏ أ

 < تاسرڊ 8ء ۽ ناک نا . سٿا ويڪ رڪاذ وہج راڪش وخ ٽاڪ _ اھ يج يڙو ھا

 ڻًّ تہ ڪ يج ّ يج نل داب ۽( ڻڪمچ يج نڄو 4” ادنوپ

 : ش>ف سصا دا تھ اَ ليٿ اديب يرڪ ىج تاسر

 ٿتاهيمُشت لس يس ,ڪئالاح ( ناهگس ون 07+ باثڂيلا مٳ وڪ وہج ؟َءيرعاشا نايرع

 ڂءڻيڏ ۾5 و يک ْن کپ 1 ٣

 نت چيا ى أ 5 6 ا ۾ هه اخ د َٴ ڄ0 ء٣
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 . ڻهآ نوهيہ سڏ رادان يڪ

 مهيمتڏ ناس زاب 7 يڙوهگ ۾ مهين ناس ُڻرهھ يک تروع .لوا ڻناکآ “سس

 7< ۽ ماڏد . س لن . نھآ رٿف د ڻڄ وج اي واعتا ص . يهآ ڊ نه

 ..”ڻٹ يٽٿي“ نس لس ( ناس 'غارخ يج << يک نولاج نج بود ۾

 * يت ين ۽ نار يمور . 'لججن ما . يغآ نيگنر ٽتياهل وس سا وي ٫ڀ
 ور

 ٣ "يرعاش يىئرع نومضم وجه «ع۱ ؟ڻ ل'ڻارهم۱ ۽ وس ڏ ڪو ڌْو) . وڏ

 ناک َءيڪامسوه ۽ يدنر مب ۾ نا . يهآ ي يرعاش يج "مشوط” ِءوٻ ناک نا

 يهآ ڪه نام ن ديصق نيرہهب يج برع و لم - . يهآ مل م_ هجڪ و!ہٻ َِءاوہم

 -. لڏ ناس “يم ّ َءي دنر سچ دا يهآ نا” يٽ ننومضصم ديدح كئح وح

 برع يهآ فمو يزايتسا صاخ يج يي آي يهآ رماج مس وريخ ڏ وح يناعم ۽ ح

 يج ڪا ۽ بارش . يئامجر7 يج نهلام “تسر ينئہي ۽ يقبط صاخ يه رت
 َ“ ي>

 لاراعدسا نايرع ۽ نوهي ڏن نويڙاهگا ثياهل تر َ ش ۾ ناس نڏر وع , يناوارف

 يٿ يجهگس ىهڙپ ۾ يدي٫ٳصق طقف اج ۽ ريوصت ِھٻوھ يج يعڻاو - عوقو لحم ڪاب

 '؟مايل ۾ “ڙريفاي”” يک ي 0" يج آر مقرط نت يىجهگس رهن يرڪ لڌٽ ته يک نا

 يهھآ وند رارق داينب وج َءيدنر ۽ َءيرعاش و رعش يج
 ناس َءيشون بارش وديصق وج ڻهڻج « يهآ رموڪ نڊ ووهع َءوپ ناک نا

 يج نہ=< يج ندروع ۽ رخحآ ۽ گنر ما اٿ اع 8 ِءوپ ناک نا ۽ 2 وٿ يئٿ عورش

 وصت هرو لطالتخا - رِد

 و.نسخ نھ نيڃاڏ لوا ۾ نا . يهآ وادي لوح 5ؤاح نڊ ثنراح 34

 ناس َءيناير عا ۽ َءيڙوگ شحف تيايثن وڏ ين ناس گنا گنا يج ن وع يک ناٿ

 طالاتخغا ڇ ڙاڇ ڙي ۽ نلفحم ملا لر ناس نرۇوع ۽ ِءوپ ناک” تي"ہہث 3ا ٍي رگ نهال
*” 0 



 - َټتانايحر ۽ ردق يئف اج ُءيرعاش يقرس+

 ه
 ُظ ٣ اهنج نم

 عه
ِ 
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 1 ڄ

 - ايٿ 160 )َ َ لب '
 َ 3 ٴ
 - رات يڪ ۾ چف چو ه ود يجيٻ يت

 ہڊگس وڏن ٍي رڪ لقن دنب بوڪ وح ٍي حق نا

 يهآ فلٺصو يڙراييدا يج ي ديصق س لم . يهآ و لم حق وج 8 و دفع ءو ناک نا

9 
 3 ين ْپ ادتباا يج ڈ1ْ. تو رد يک ايف 4 قالاخا مڌ اڇو 4 ۽ --- تعاحبش

 َٴ ٤ ين ۾ گنر نپايش و نس يجنهنٻ ؟؛:1ڪ .يآ نھ ڏج . سٿا ىٌئڪ ناس قشع يج ؟ اي

 يه لاثم.ر ر۾۾ رود يه پ ير جح- يج بسڈہل مم يڙوت يرڪ يج :* يڻال ولِڪ

 ڻر لام نهن ڏ ڻاپ سي ناس نهين نيگسر ۾ وادان ير ڪي ڍنت -

 سج 3 ناک نمانراڪ ى گج ۾ َءير داهب گ َءين اوح يجهنڊ , سڏا نڪ

 أ ڙاڇ رڙ ڙڇ ۾ طالانت۽نا 1 تت ست بارش رخآ . سٿا يئڪ يئ اوآ مام يج

 يي نابۇ ْ. يهآ و ديس ٍَٴ ما ام ڪج و دہصق س لئس . ىهآ وه ت1آ ناک” نا

 لاس واس ۽ وه ودنلل و ديصق ڪھ ۾ يئبهم ڪه ريهڙ يىهآ َلاٹهءيڊ لاس اي ٫

 لا سأ يل سوئاب ريغع ٿ حيصق ر ڳک مَ نھ ڏڪ ه وه 4. ودنڪ حالاصا يج َنِا

 يدنر يج نا دوحواب ۾ قبڪ ميس وڍاڏ لها ى 5 مالڪ سس لْدس ۽ نيئايڪ 8

 ى٬و يجنهنپ ناس حرط يصاخ . يهآ مٺ ل٫چڄٻ ِب يه 91 ۽ بارش .س -

 وڏ يوچ . سٿا ويڪ نايب لاس حرط فاص يک ٿر

 « ماظو ميلظو ال اي ناڪ ابسڊ هجو نع راذپ ال نم و

 ۽ ۽ ». 7 ِ ان ّ رر *

 ول ريا نصخش وج ۽ ۽ و دّٰہڍو وُئاڍ رخآ صضوخح وج نا (يیيرڪ ون ء ڪا #

 ”ّ . ڪس

 | ِود يچو رب= ِملظ يٽ نا ۽( يرڪ

 أراعتسأ يش نوهيٻ سڏ نايرع ۽ راڇ رڇ ناس ندروعآ نہ ح ۽ نولفہب مئالنر ءو نات نت ّ ” 1

 مد زاعب ريوآ ترشح ۽ وه ويڪ لوق مالسا نهنج ۽ يهآ فمھل ِءوپ ناک نا

 يج َءيگدنز يڻار هج ملايو لب ۾ يي دي٬عق ص لّس « ڻيُاائه ىٌئڪ ٿتافو

 1909 . لوا ۽ ٍي دي صق يچنهنپ يهآ رڪذ و> طالتخا ۾ 3 يڪ «

 يج روا * سس يجنهنپ رس ” يرڪ يراز ۽ ك= ڏ

 نهڏڪ .وٿ يء اَ ہةقوہہب نوصو نوج َءيچاڏ راتنر زي يجنهنپ ۽ يدنڪ ينامجرت
 تقاطل َءيراتفر ڪيس يج نا + يٿ ىلهگ او يج ڻک يک نهج  ل داب وهآ

 ک گا من ۽ ۽ نسح يج َءنوئڳ ۾ َ مه ڏگ يلگنهج” نه ڏڪ . وٿ نٿ ٬ھ نوع ټد٬ لاس

 7 نيگنر تِٰأچڏ كاصوآ ارڙاس اج هي هيشم ۾ مهيش رھ ديہل لاحرهب .و يا ۾ چو

 ناک دح وڌةلاٻب ۾ ٿتاهيشت سدنس وج يهآ ببس يئ وها وٿ يڻآ ۾ زادنا نايرع



 ڪڳ تالا حر 3 ردق يئڦ اج َءيرعاش يئرشٿس

 يج تيص ۽ طالاتخا ۽ يتسب * يدنر ۽ بابڪ ۾ بارش ۾ رخآ . يهآ ليڌو ڪيڌو

 يىج ترا ٍج تناھاذ ( تعاجش نج رم وق َٴ فصو يىئاذ يک ۱ وڊ ناک ناب

 ه سا يٌئڪ فري رعت

 ليئا. ھڊاڎ ۾ نرعاش يج تيلهاج مايا ( ِءاوس ناک ٿتاقلعب باحمصا ۽ حرط نا

 م ات _باحصا نيچ نم نڪ . ڻهآ روهمسد هداير ناو- ٽٽي يشعا ح
2 

 . يهآ و٫ لخڂخحاد

 َم نا .وغه وو ويھ ويئڏ ويج يڙمڇ صاخ ۾ ىلبم يج اناڪع ِال ؟.هبازآ

 ۽ يرڪ رها ِءار يجنهنپ ۾ لوھ ودنڪ 2 ين رمالاڪ يج نرعاش وه « يهيو

 يت يجر د يل ناک سيتلا #ردما يک رماتب ُ را مھم سس دان . وه ودہيناھرو ھآ ڪا ماغنا

 يئاا اھا واد رسي ۽ يهآ تل .> ڊنل اه ٤ اڻاب , هٽي يهآ وريو ويڪ نايب

 ۾ تاعقاو يڂيرانت .اتشظخاأي اب ڪڇ نراھٻ ٿتراحف ۾ ماڪ يج يثغا" حرط نا 3 “ يل “ آ؛ هنري رد 1 ۽ ۔ .
 ارٿ ڪ ۾ مالاڪ سس لي نا دوحوم اعتاو سش>#+ نويگسر يّئيڪ اح يرانن رظنم رح . ٰخ 1 گ :-ل ڊ ټ 3 ون مح ۽ قا

 ح صقر ۽ يقاس َ وڍ هڏ (بابڪ ڪ بارش ۾ مالڪ ى < نا « نھآ لوڍآ مپ مَ نِبل يمراف

 مہڊ+ وهاآ . ڻهآ دوجوي نوهيہشت بيرغ بيجحع ىئيڪ دا بايبش ۽ نسح دورس

 (« لاحرهب . وھ مڊ شورف بارش رپ . وه نون 3 طةۇ مٿ يج يىشغا ٌَ يهآ ويو ويج

 « وه ورُيپ وج ساونوبا ۽ لطخا وه ۾ فنصم يج تايرمخ
 :ر۾ روٺد ي۾الس)

 «أيڏ دي ابر ناون ناون ۾ َءيرعامش ٰيترغ 75۱ رود يىي> سايبع ول ۽ ہيأودٻ تقالاح

 نن رع ِقاوس ناک ؟ايهص و رغا۱ . يئه يرعاش يراو 'تيلهاج مايا داي:ر وح نهنا رپ

 , وه نوڪ يٿ و دنيا ڻوچ رعش هت ڻڄ يک

 ۽« يڪاڌ وه ڪ ي دنر « يراگن فصو نتساين ۽ ٽم ہہہح ٣ ۽ يرءاش ىج رود نا

 ىلاڪ اج َءيرعاش يعلع ۽ يه هم تايربخ « يٽ سرپ دريا تالايخ يئاميڪح

 يج ثيٰٳھاجح مايا ٍّ ۽ تايرعخح يراكن فلصو نت ہبصع ڪ کي دنو ايٿ اديپ

 وج بي َ ضرم نون ڪم يس رپ دريا ثتہلا ۽ يه ول ىٿ اديب يٿ لاثم وڪ وجح

 .ويآ ۽ َءيرعاش برع

 ۽ اھ ادنڻاڄ 2 ثاتلعت لت نن رو “برع . يهآ راوآديپ يٽاريا لصا ىتسرپ دردا

 أيٿ انشا ناک قوذ نا نھ ڏج برع _لها - نان ناريا نه ير ناملغ” رپ

 ڪاش ڻي ڻيسح ۾ ساولوبا يک اص نا . وبٿ اديپ ڙو نون ۾ َءيرعاش نه ڈت
 . 7 * َ ها. 2
 ٍي اٽڪ نايب يک نح يج توم يج (رعاش بر يها . 7 ين أڃهپ ين ڻنامسا

 نابرت نيك #ءيرعاش اڪ يجن ڇپ ين نو ہ ڪم قل لئه ہاوڪ يىئادنپا

 ۾ وي اڃ يرڪ



 5 ٽتائاجحر ۽ ٣ ٰف اج َءيرعاش ي

 لاڅه سچ اج ءي وعاش قيارع

 ِ يک ناسا ۾ نا وج يهآ اھا تيصوصخ صاخ يج َءيرعاش يج تيلهاج مايا

 ٽٿاداع ۽ يي ,يڻرڪ يىڻهو ۽ ع سا سينسضشون ودروخح ۽ ٿتوہاعم اد ۽ بيذهتت

 ليصفت وج تاناويح ۽ راواديپ هٻ ,تلاح يشاعم ۽ يعبط يج ڪلب ,قيرط روط ۽ ربسر
 ويك ر ظوفحم نيئات ڄا ,يئچ "برعلا ناوي د رعشلا” يک نا يئ يرڪ نا وٿ يىلم

 يج تيلهاج مايا ِطقف تاڦفخام نت اج تالاح يى يروپ نا ال” يڃ ناسا

  اثب . نهآ ايڪ فيلاث باتڪ

 يج ؛برع

 ّ يهآ ويو
 يٌئٻڪ نقةحم ُ, ىلسلس نا . اٿ نلم ۾. َءيرعاش

 ململ دح وٻا لڙ ناويج7لا” باتڪ وج ظحاأح نِآ
 نغَارعشلا ورعّسلا”٬ باتڪ وج يي نبا 4 2 * -.

 8 ٺڳ َ
 نبم,ٿ 0 رو ۽ نيرهعملا” باتڪ وج عين ات. ٽ لا تانيلا*” باتڪ وج َءيروديد

 1 .وٿ يجڏ باڂتئا وج نرعش دنح

 :بارش

 :وٿ يوچ مفرط
 ني دنهگس يلو( ما يتا مد ني دلالوڳ ر۽ لفقعمہ يج 7 يک نوم نوت 0

 يک نوم 9 يتا ءَ 9- ڻرڪ راڪش ۾ ڻئاڪدآ يج بارش يج رپ

 8 نام نه ڏت ڻي دنچهپ نيئات نوي نوت ن هه ٿح وٿ ڻيهگس يرڪ راڪش

 ۽ نڻيهآ مورحب ناک تمعن نا نوت رگا .س د:ڇآ ؟نيرولب ماج ۱ ڪه
 *!ہهر مھاورڀيٻ ىلڀ ِءوپ مت نب دنڪ راڪنئا

 : وٿ يوج تاس
 ,يرڪ چرڂ يثرشا بيز ها ديد ۽ ڙدنڪمچ ِوٻ ناک ُنرهيڻٻ ڄ نوم ڪي

 ىچجنهنم وج ناس نىلأايپ شْْه يج گار درز نه .ى ھآ ويھڙاچ ماح وج بارش

 ات يىهآ ويٽوا 3 نام. .وءاريخ ديا ۾ نا يو .يهآ ۾ ۽ ٿم يڄس

 نام وَ .يهآ ليهڙچ يئاص سيفن يت نا ۽ . يهآ ۽ ٿمه يب ي وجنهنم

 ناس نا رگم .وٿ نايرڪ چرخ لام ياڍک زد ن .ھ ڏن وٿ نايپ بارش نه ڏج

 َءي دنو چ َءيٿسس يئعي ۽ يڄال ول بر ماوڪ يک نٺا ؛يٿ يڏڌڏو وربآ يجنهنہ

 ي* ".یيٿ ٣-7 ڪڪ 3 يىج تفارش زفأڪ .اناڌ نول ار لا

 ۽ ۾ لفجم

 وٿ يوچ رعاش وٿ يله بارش وود رپ لفحم

 ائي ةساق سصانلا وهار ڪلا تيّى نا و _ ان" ف ليحاس ای ً انا

 .رڪ رمالاس ىعيظعت ۾ باوجح س] نوڌ لنويرڪ اڻ رمالاس ىک وت لاس !يحاس يا)

 ہ يک نڙهج ناسا ِءوپ ءآ ,نيرايٻ يٿ بارش يک ننيرش يج موق رگا نوت
 '" وڙڪُڇ



 تاناححر - ر دق اق اج َءيى نانا 3 ٣

 ۽ اأته ادني ڏي يڻاپ ۾ بارش رووط ماع برع

  ليح نا ڪڪ “مه ير دص يٹد تو٫ا نا هاا يا يا

 . لسعلا اڪ[ اِٻ اطق ناڪ نڻا و بارشلا ت ذل يئن هي
- 

3 
 ت نارم نام مم يهآ 7-8 نيا” ادخ وج نايھآ راويم وڙھا ناب)

 5 1 ت نر يج بار4 ى 6 نوم وج يجه پت وڙهج ڙاهٻپ رو ,ط-= يت يب يي

 اين يهآ ُ َءيک ام ِءالل نو وها يه يٿ ٍي دا م بارش چرگا .يڪور

 . ائيو لالا وو م-< يتائالو = اب ہصاق ڪندا ي“:ھالا

 . . اص 5 5

 .اقيحس اهطلاخ َءاملااب اڏا اهيا ص+خأخلا ناڪ تعشعشم

 ڃع لوايپ ۽ يحوبص 3 يک ناسا 7 يل ايٻ يڪ هْپ ؛يٿ ٺاڃس ىڻٿآ !مٳ ويهه يا)

 .وڙها ڄٳ مآ ِعءال نل بارش ليآ ناري ر دلا ير وج رايپ يرتيا اها ڇڪ

 ڻڄ ,يڄل نينآا ن : يا اد 73 ۾ نا نه اح وج ٰ ايپ بارش
 )-ي ھآ يٌئڍد يڏڌو نار هز سُهڃٽٿہ

- 

 ۽ نمسح رايعب

 :وٿ يوڃچ سيتلا #رما
 لچتج سا ڪ ہڏدوالبحيب اهبارت تبافي ريغ َاضيب تهه

 ۾ وڪاھ نا دب وروڳ گنر نو ڌس ٿڄ رمڪ ڪڙات ۾ ڪيوراڊ  م)وہم)

 (.وٺيٿ آ ڙدنڪهمچ وڙهج وڙها وديس س دنس وقهس

 لالي ري َءاهلا و ربمل اھاڎس ڪٿ _ةرفصب ضايبلا ءاناتيلا رليڪ

 يځپ ۾ يدرز رپ َءيدينس يج نهنج وڙهج َءيتو٫ نا گنر سدنس)
 نهڻام وج ,يهآ ىئو ىئڏ شرورپ ناس َءيڻاپ يڙها -7 نا ۾ ,يئ ڏ اڪلهج

 ؟.وه اد يجٽاڙل ناک” جو ڄا يج

 لفطم ةرحو شخحو ني زڌ ريظاتب ي وحتمٹ  ليسا نع ي ديبآ و “هصن

 وجڻهڻډ رڊپ ,يڙوب ىٿ نهن يرڪ يج ڙادنا ۽چ را ناک ڻاسا ہةياسحا)

 ؟ي ًن 5 کا َءيجنهنپ ۽ ,يراکيڏ يٿ يک 7 قالعت راسخر زار د

 0 ,يهآ نشور رگسنئاو کا ىج : يراو نڙ ؛ يج ٺوڳ هرحو اح

 ي“ تي نا نوگيم سس دس امت يآ ۽ يٿاہب ين 172 ۾ ڂن يجنهنپ ًخ

 ) .ءيهر ٣ لٽ ۾ ةڻحيډ ناک َءيزاب ر 0ا 3 حرط نا َعوهھ ڪ وٿ ناڃو ي ډ نتمق

 اها وح يهآ لنڏ ِءال ڻھه ھي ناس لا يج َءيڻار



 يئر 5

 ہف يرعاش و ره ىج رود نا ٣ يچهگس

 عن ٻس تاناح حر 3 هن اج َءيرءعاش

 ناک دح ًٴا س د٫س نه ڏن .يهآ ي دنيراين نهناڏ نڃچٻ نجنهنپ ن رھ ڏح يڻره

 [ .يهآ ي دنيٿ ڪانتبات ۽ شڪلد نڻتور ِڪيڀ ڌو

 لطعمب ال و هتصل يه اڏا شافي سيل ميرلا ديجڪ ديجو
 ٍَ دنلٻ وھ ىک نا نه ڏج .يهآ رگنئاو ن درگ يج ٤ نا ,ندر ٤ يىج نا)

 يهگڊَ هت رگناو ڻره [ يهآ ليوط چرگا] 3 ي> نھ رپ ۽؛يرڪ

 (هرويز يب نا * لو ڊيب من ۽

 لڪشڻثعتملا نل جلا وُٿك ٿت٫أأ ما دوسآ ن ها نډزڍ عرف رو

 .نهآ تيز يج رهڪ سص دنس يرڪ يىج َءيزار د راو اهگڊ اهگ ۾ س دنا)

 َءيجک َءيراو رُڦ ڻڄ «نهآ اڻاهگ ۾ اڏيڳ .نهآ اراڪ رگناو ىلٌٿوڪ يهآ

 (ءاشوخ ۽ 1” اح

 لَّسرم و يڻڻم يف صاقعلا “لت ۔ ٰيلعلا يلا تارزثتسم اهرئادغ
 يٿ٫ اٿب اج نهنا ٳ ن .ھآ ايو ايھرڳ ڻڄ .يرڪ ٿ نويسي زاد سدني)
 ٤ يڃو يٿ ه ديشوپ ۾ نراو رستن ۽ لي وج نهنا [.:آ ليھڙچ

 لل ذدملا يتلا بونباڪ قاسو رگ ٫ ل اي دجلاڪ فٺيطل ِ حسڪ َو

 يتِڊ س دنس . ڪييراب يج كا يڙهج ۽ ڪڙاٺ يڙھا رمڪ س دينس ِ۽)

 مرٿ َءيڻاپ يک نهنج ,يروپ لدتعب ۽ مرٽ يج لسرت يڙهج نيسح يڙها
 .(. يجه ويڪ زادگ ڪ

 ِ لء« سأ ڪيواسم وا يب غيراما ناڪ نتش ريغ صخرب وطعت و

٣٣ 
 ڻڄ يڙڪپ يٿ ناس نير۱ |أ رييالاب - ڪرڙان ۽ مرآ نيڙ “ھا يک نيش ( َءوه 32

 .اٿ نچل , ٺوڳ َءيبان يج « نهآ اڀٺاس يڪ اج گنر : ڃڇ لا يیيها مڌ

 ني ہب تروصبوخ يج َ نهآ ڻ دز ڏ ليڪ رايت يڻِٻ ناب ڻو يج لحمسا اي

 )6. ات ع اٿ

 ٍى
 وٿ يئاڳل وزادنا ڻاب نا ,. ڪلهج يج نرعش دنچ يج سيٿلا 4ردا يهآ َءيه

 يي
 ناک لايخ ىج تايلامج يڙوت ناس ظاحل ى

 .يدنوھ ليهپ ىت ماتثب يڙيڪ

 ور
 « بالا ناب ؟ ملاح

 بدا ۽ َءير معاش يبرع ۾ نهنِج , يهآ پاځتنا يسر د ڪه ؟,نامح ڻاوي د۱

 ويج 024 مح ناُب نا . نھآ دوجوي ڻپ لاثم نيگنر خ رادان يڪ اح

7 ٤ 

 وٿ يجد پاتا .



 تاناححر ڇ ردق ينڻت اج َءيرعاش

 ڻڃو ناس يرانڪ ۽ نايٺٻ يج نراوس يج ني . يچاذ يج ہةوٿعم يجنهنم
 ىڪور يک نا ما ىٿهڍ : يه دم ۾ يڪم يىتھ هه وجه ٿم ۾ .يآ يراو

 -_||۾( َ .:ناهگس وٿ يڃو ڏگ .ناب نا نٿ ۾ .نايكس وٿ
 نھدج « ىّٿپ حا نيڪ وتڃوا او ب يجنهنم نٿ يهآ بجع ني نوم

 !ائھ ديب ازآ ورد اج لقحم

 ريد ڍڪ ءڻيڏاپ ڪ مالاس يى 3 نوم ٬. آ )۾ لايڂ _ملاع ) مال ۇ ڪا مس

 8 َ 1 ډ سيم

 ۽ نيداياريق نهنم نه ڏج نا ج تہبعصخر يٿ يڙڌ يا ِءوپ 5 .... يئيو

 !اه 7-6 يرڪٽن ني مشاأس وجنهنيس مت وھ نڪمب ناک ت دش 2: نه ڏت

 ىج 3 ڪ يهآ مهلاڳ يٻ اھا , سوه نعطث روتٿاط ڪه -_-َ نام

 ناس لاصو تباا .يناسو يٿن ناس َءيئالوس اج « يهجو يئالج يک رگج ِهاب

 هه. “ "ٴ 9 .
 يت نا من نغ دح  و ديو يت لڌاز قنشّمع وجنڊهني ُ ي ليًأ اي لنوم

 منئاڪ ير وٻ مال اڇا لوٳډًأ اھا وح سوسفا رپ . يهآ

 . يهآ يهز يرڪ 8 يک نا اي ) ِء وپ

 ۔ يهآ وياسو نهنيس وج ثتّنبحم يت باصعا يئن طاپ ۽ بلت يجنهند ققشلع

 ڊ : يک ول يٿ دنب , يهآ وہھر يسو راب 7 يرڪ ت يج قوش وها

 هءڻايھاٺ ودناو , مد ناک داي ىيجنهنت : يئٿ نُميڪ مب

 ءب ناک نا يک نراھ نجنڍنپ نج نويراو رمڪ ڪزان , نوتروع يهآ
 تڪازن يج نهنا ,يهآ يٿ اديپ نهجنم ناس نراھ اج .يهآ ين ڏ تنيز ڪي ڌو
 ۱ ٍ ينشور ڪ يگ دنز ۽ ماود شي ع اي ناچ شيع نهآ ۾

 نرٻ ايپ ھأڙآ ولد يىچنڀن٫چ نهآ ڙاهپ ناف شّآ ڪهھ قشع

 مڊ اها كئوھ هت يچا وي>و يجنهن. نيئات ىلصاف يج يز .ہڏ ڪھ يھاپ يه

 . يڃو يٿ ڪام ۽ يباک .يرٻ ۽ يڙس

 وزرآ يجئهنہ اٿ نڪ تياڪسش يج نيڊراڪافح ىج قوم ( قشاع

 يج ايند َءيراس م يهاآ اها

 ! يت دص نات َءيڙهگ ڪه يج
 اصو اها .يىچا ىن ره يٽ ىل وات تھ

 نٽينزان رمادّڏا ڪڙان نهنا - نو نلهگ قجح رماش نوئاره فنلنلّصډ نه ڏج تء-=
 ھٿ

 يج ھ

 ,نويٿ ڻڪ راديب يک” ؟ ۾ دسنأاح سوث ۱ ايو وو يها . يٿ يڃو يٿ رها
 . هه ج 4 9 1 يک”.

 رنج يج نهھنُا وڇ مد لويد نڪ مڪي گنارپ نن تر, يج نماع لڏھيد ري <>

 يتروصبوخ يج وسين ال نه ڏت ( نويٿ نڳڦل ناس وبڪمش وٿ رمڪ

ِ 
 ا 1 جا 9

 :.يآ رات نيت .ن» . ير صو .يڃج



 ٿتانايحر ۽ دق ينف اج َءيرعاش يٿ٫

 !اروجهم نجھو دن دالاخڪ ني ۔ تحواأ نت “يشعلا ي دمادډ “حاير اڏا و

 يک نراو نهگ ڊ ؟ ناتا ڪشي نج ُْپ « يي ڏډ يا ؟ مي يروگ َءوه يص

 ھآ
 - اراڪ اڙهج ڪھهشآٽمي نهآ راو ي“ ھا ىڪڇ يم بي ي> َءيڙارد

 يي يٿ ٍي ڪيل مت ڻڄ َءوه ۾ ي َ ٴ َوبشوخ يج نن ۽ رد
 رگناو نشور زور 7 نراو نراڪ يناشفا ڪش۱[شم نهنا ۽ مدح يروگ ۽ هھ طحڇ

 :روجيد بش 2 ڻڄ نھآ راو اراڪ سدنس ۽ ڪانبات ۽ نئور « يهآ

 يج لصو نوٽ نه ڏح نار ودنڻڪ تھ ڏ ٿ٫ڃډ ناس وو نا اڇ
 ى

 لش جا م!و ڪڪ مڌ نوج اٿ چچ وهڻام ؟ نيو ىٿ رميڪ ناک لڂيب ۾ يلماعم

 !| يجئبپ من قوم

 راداوج ڪيل لي. 3 ڪاٻب ى > نهنج (وج ڪاپ تاذ نا يىهآ ويسنق هڪ

 ڈاافش يٿ ي دنجهب تو وت 6 رھ يجنهنم مد ۽ اٿ 0 ڪڪ 53 دنمندارآ
 م

 ۾ نين بيبصعل نويٿ ٣ نو اڀ ني وج 077 رپ . يلد

 .يهآ يهر يئاتس يگم ئن ڪ ساايب يج راديد ىچٽهنت يک نوم ڪصڪشٽيب ات

 ۔ نر نڻمهگ ايپ يراڌوچ يج ند الاہ ۽ نٻ ھى يج خار نيب اس ايپ نُہّج ۽ حرط نا

 !اه يڄھ رمولعم هلاڳ” اها يک وت « شاڪ يا

 5ةوه ۾ يهآ ي اک يٿ يداش ىج ليايل مڌ ويٻ وٹڀ يک َءيرماع سيف نڻهھ ح
 ٌٴ

 پي
 يا نه ڏت يي يله ناس ٽوهگ يجڻهڻپ يڻاہس طٳ

 ھر 2 ,يئه يهز يبڑآ ٫ گن او جاوڪ نا لد ىجنهٹہ يت ربخ ۽” .تنټ م اڪ 9 ِّ “انو

 يي خا دو نٿ“ نت يي > ۽ نجه اچ مل اح نا اق ۾ راڄ ى < ََءيراڪش يراسب: نهنڪ
 رادروز يج اوھ وريك | سدني ۽ ۽« نجه رظت٫ي ۽ اڙڻاو ۾ ير 7[ سا دلام

 ادنڌٻ ٽاهگوگ ۽ ٿاس وس اج اوھ ڻھ ڏج اب يهآ « . يجه ودہناڏل يت نن وهح

 25 نڄجهھ ادنيراهنل ناس ڻي 1 . ني ڍڪ يچ ناک يريک آ نه نت .نڃه

 يک يهنٻ نهنا وج سومنقا رپ يىهآ ودنآ زر ِءال نادنس اس نا دمس دداش

 ديهاأ َءيجنهنپ وج تار اڪ جنوڪ اها ! وي ٴڏڇ ير ڪ ڪڻا ھ ري دن لس

 سڪيڊ نا تالاح ينهن ۽ سڊ يلم يدازآ وج ناني اڏ ٣ هر « يهڊ يت

 ٍ ىهآ رگناو جئوڪ

 يت ٿاڪ جڪ نمسھح يج ننررو ع مٿ ي 7“ 8 َناڻاڄ ول نام ۽ وسق قؤۇح ادخ هه

 ناس حرط ن =اخ يک گنا فگنا يجنهنت ت . يهآ ىّْڍد يناڏا تلايضفق يک وت

 ناثال يئ يک وت 6 وڃ يهآ يس 7 ان نهنڪ يجنهنم اي ۽ ِ يهآ ويو وي ڊراگنيس

 َ َ ! ناهجمس وٿ

 ڻره سوئاب وراو مع ڻ گم رئئس نج ۽ يهآ نهن ڻاٿ وج حيص وجنهللا

 . يهآا و ۔اٰيٳد



 ٿتاناححر ت ردق ىئٹ اج َءيرعاش يٿرُشم يا

 ڳ ناس 1 نيگسمرحم نيجنهنت وج نو دنرسو  نٌُئڪ لوق وھا

 ٳ وي اديپ ۽ تروص

 :وٿآ يوچ رءاش ڪه
 لواطالا روهشلا ماياب ڻيھر هناف رہصتلا مويلا اپ مام

 ,ِاهجٻ سايپ حرط ي ڱچ ناب لاعو ِ موڍ نه ہت يٿ يوج يک نوم منيسح)
 يهآ رام مات وج

“َ 
 مايا ليوط ي» نُڄ- يج - داد ني ڏ يه ٬َٴ وج ني

 ) واد بيبصنلا ھوپ اک ڻ هن بلاق. نونپ ڏ وڙھا يٿعي ىها لي ر يورگ تو
 لس[

 يڪهھڇ وي گس زأ گيئا س لهه . يهآ كر .ّ مال ويتاغعص ءو ھ ڪچ

 ٤ نوڏاو ھ دو رايغ يڪ ن 565 ۾ “ميل 01 وجح ۽ يهآ »دم ڻڇ

 . يڪمچج و٬ہٻ ۽ نهآ نوري دنوه

 ۽ نڪ نويٿ لت نويس لامح يرپ سڻمہ . يىهھا روهٺٽم ر۾ نہسح تا سس

 يهآ مهاگن بذاح ۽ ٍ۔ وت الوڊ ڪييڌو ناک” نهنا گنا گنا س دس مڌ وج

 ڻنويهلاڳ نوح ڻیٿع نھ ح نابٳٴا سس دس .يهآ رمآ.انأ ڪڙاٽٺ تياهث وه

 يیهآ اھا تڪازٽ سد:س . يٺو يٿ مٿ أُ رپ ايح و مرش نه ڏڌ ۽« نڃڇڪ نويٿ

 نئچ ناس راثو » طايثخأ يِڍاڏ نه ڏن ۽( يرڪ يٿ مهل وٻ مهلاڳ نھ ڏج وج

 . يوپ ىٿ مُ رهالن زار وج لد سدن-ىأ

 ۽« ئڪ مھاگُ ً 3 نس لڀ يدنئور ن ھ ڏٿح نام شو> ى ه تہحد نوم ڪچ

 ه نايهآ ويهر يرايٺ ُنايوپ ىج ي|[بش اد ڻڄ ۽ مهم س نينا 6

 ۽ نوٽ ندي 4 نويل ڌنڌ يرڪ 2 يئاڻڍك يج نهڙوڳ نويک | يئٻ نوجنهنم

 . نويٿ نج و نن فاص نويکاا دولآ ربا .-” يک نه رپ

 ايو اڪ # لن يسڏ يٽ” تيلاڀ رع يج نج ۽ نهآ رھش ۾ يلسلس نا

 . اٿ نجڪ سشہپ 8 ىٿ 6 1 ۾ رخحآ . نهآ

 ..ھ

 , شاڪ وي” مد ۽ يهآ ررددي وج ح٫ص رؤ« وج مر وب بي نه دجح ۽ وٿ يوچ رعاش

 يىڻاب ود أز و وج ِض ٿاڪ يا . يوپ ىٿ ني ڏ ويٻ وڪ يجڄل لا نچي د وج مهلڪ وها

 نه ذڪ وج 9 نھ نُّہج ؟ يوٻ ىٿ تار ڪمھ 1 يرڪ يىلم وراس وهآ 1 يهآ ليڇب

 .ء ين مڌ ويم لصا . يڏڇ ىڪ ور ڪال 2 ٿ يک مد وي ډ ٬ڀ اھا

 ! مٿ يٿ يرڀا

”79900 
 ليهب ريخ بث٬ف قامنلا ڪبيح _ دةق ارع نه و هب نلمح نمي ُ

 َءيس درڊ ز ناس نرُثام يج نج , ناي“آ ناوج ڪيھ نام نناوج نفهنا ناي)

 ندنس وج روپ تلاح نُا ايٿ ناوج وه اذهل :يئو يئڪ يرٽسب هه ناس
 !نهآ الاڀ سرچ ح ديوي وه حج نٿا اڪيله ندب پکا آري ْخ نويڻهس نو يُااه



 اڪ تائاعيحر ج ردق يت اح َءيرعاش يڻرُسب

 وڏ يوچ .وڏ يڃڪ وڪحاٴأڂخ و>ج ٿب نه يک رعش وڪمسيھ يج سيلا را ۾ وَ

 مضرم و تقرط دیق يليلج ڪاٿو

 لوح وياڱانمس يڏ نحع ائيهناق

 ھ !". . : َّ ي
 هل انرڪ رها يک رٽروڪیهد يج نا . يهآ لہهپ ين اأهتنا ى > شخحف ۾ ٽتيٽأڀ رغ رعش

 ۾ مڏ َ بلطم 0 ] ويك ڏ

 يج تار ناب ٽو نتروع ڙ دنپ رايپ ريك ۽ ,اباح ۽ نيڻهگ نيڙهج وت”
 نراٻ ڪايپ جٿ ُف لب يک نهنا لوه هه. ناڀهھآ وتهہ ۾ نرهپ نڍوڊ

 _._ورو يرڪ لفاغ مب ناک

 نيئات ڄا وج لايخ لسلس هناتشثاع ۽ منادنر وج نا ۽ يرعاش ىبرع يهآ يه
 نايرع ۾ ش>خحف وج 4 يهآ دوجوه ۾ باصن يج نسر لام يىمالسا رپ « يهآ ۔ 1 ڏ

 مالڪ وھا . يهآ لي ڻاک رظن يجام“ ۾ نونات « عرش - ڏڌ دوجواب يج ڻ>ھ

 ويڪ لامعتسا ِءال تحبص  دنس يج نايب زادنا ۾ نابڙ تغل ۽ بدا يبرع ض>=د
 يىج يئاعم ٍچ» بلاطم 0. يل يج اراڀهش يئٿ يها مد يىڻٿ وڏ ٹتباث نام نا .وٿ ىڃفد

 ۾ بدا سضحم يک َءينايرع َ َءيشاحف يج ڻهنا رپ , نجه نايرع ۽ ش>آ ناس ظاميل

 5 َءيئيگنر يج نهنڻا . يجهگس وڌن يرڪ زادنارظن ً ِءالل تظاثد- ۾ « مد ور ى < نابز

 ۽ به ڌم ۾ نلئسم يج ب دآ رگا هوڏ ىيجهگس يرڪ تشادرب ني 9 ٿ لح

 ۾ ايند يج بدا دٽوه ِءوپ ہت اه يج ڏ : تفرگ ناس َءيدازآ يرتيا يک نونات

 نا .اه ن#ھ ي ) دوجودم ,آ ۽ ۽ اه نهگس ى ظومج مل اراپهٻ يڪ اج ويہمق نا

 رعش يئوها . يه ھآ وهار ؟ برعلا نا 1 ما ردهع ٿتربصح ني َءيرعاسش

 ع ٹتٹتحاص# يج نرعاش ۽ « يهآ واڌ هحو اه الا رمرڪ يىي يلع ترضح ۾ مصرارمع تربضعمح

 يهآ ونڏ داد يىتً تڅ الاٻ

 ناس ظامي) يج تلظطانح يج نُف ۾ هب دا ضم مد يهر داي پ 7 1 1 نا

 ِءودرا ۽ باب نوجڻپ وج " ناتسگ ” ۽ "ايز ۔ فسوڍ ” باتڪ وج َءيباج ان الوم
 2 . ۽... ۽ رر 6 11 ۽ ٍٳ

 ۾ ايٿ د ني بدا باتڪ يڪ اراپ لقشع _ رھز يون يج قوش” اڙرم ۾

 يهآ - يهآ وها ءو . ڻھ ھا ايھر ين ڈ عياش نيات ڄا يى بج ۽ ڻهآ ايو اک ۇ د وُوحيم

 نويڻاين # ني «راٻ 2 درگ اش لم اف ۽ ميلاع يک نج .آ لخحاد 7 بات ِب تباحڪ

 !يهآ شوماخ نوناتق ۾ به ذى . ڻهآ أيھر يهڙپ روط يسرد



 تاناححر ج ردق يتف اج َءيرعاش يڻرُمہم 7

 يوعاش يمراف

 ڪي ڌٽو ۾ ايٿ د يج َءيرعاش ناس ظاحل يج تئيه ۽ نُف يجنڍنپ يرعاش يىساف

 «ىھآ تر دق يج لايخح يهآ يناوارف يج تاب ذج ۾ نا . يهآ نيريش نيگئر

 ات تمأقثا ۽ تڪاڙن رعش 0" 1 نا 5 تعسو يج ينامب ۽  يهآ قمعت وح رڪن

 ,ِنيتُز رس .يج نا ۽ ناريا ِءال :قداڂت .يج َءيرعاش ۽ يج نا .يهآ نيگنر  رڪيپ
 رفاق ننازيا ان نئهگس يئچ خبڀس .يت رٿ وهڻام جازملاشيطل اج نا ۽ اوهبآ يج نا
 ۽ وٿ ى يکل يلہش اٿ الو .ٴ يهآ راوادٻ ي < َيراعب ۽ لوحام رظن ب ذاح ٍڅج نيگنر ڪيمه

 نيا .يئھ تڪازشث' ٍ ٬٫َ ٰز ۾ 2 يج هريغو دزڍ ڪڪ ڙاريش - ناهنڻما”

 ناک ظاحل يج ترشاعم .ائه ادنوه جاز لا فيطل چ ِمادثا ڪڙان ادنشاپ اج
 را ۽ فالتخا وھا اه اڙهج َءونکدل ۽ سريپ و ينابز نا ايوگ رهش يها
 اح 13 ره ٍجٴ #ينز .ويآ يئٿ نس ويحيډ فاص ٰ| َءيرغ ھاش يج> نڪا نيهنٻ

 نابز يج ناهفصا --! زاريش (« فالخ يج نا « نهآ وگ ه داس ْخ وگ ميپ رعاش

 َءينزغ ۾ دنق رمس اھا 5 چول ۾ - ٣ ۽ يئيريش ٽٿسأفن اج ۾

 ىج اوھ و بآ نا ہب تفاطل يع٬ط ي > نهڻام ٣ ۾ مادنا ڪڙا نهنا

 . وه دوحوم حور ايوگ وج 0 <= َءينيگنر ۾ اوھ وٻا نُهْہ> . يهآ راواديپ

7 
 وج 2 يبأاداش ۽ ة2َيڙڪس رس لاوه و بآ يج ڪام ني ىهآ تقم5> ڪو ھ اها”

 نيئات 5 َءيزادرپ ِءاشنا ناس يعير ذ نا ۽ وٿ يوٻ يت تالايخ را
 .لگتهح ۽ ليح ۾ نا ,.ک وساڏذ يک مالڪ يج ثہأعأج برع .وٿ يچوپ

 رظن روط ييابرس يئالهج اج نرٻٻ ؼچ تار ڊنک ,نوهار ۽ تت ۽ نابايب ڇ ارحص
 ؟ڻاتسئمج۱ مالڪ ن دس نھ ڏت اتهٻ دادغب نه ڏح برع يٿ يه ها نڪيل .ادنيا

 ڪلام. ىهآ راز نمڇ ىتَر هدق ڪه ناريا ۽ حرط نا .ويو يجنب ؟ناتسلیٹبآ

 . ڻهآ آ ۾ راز هزيس , ناور بآ يت مدق م دق . يهآ ويٻ ويرڀه ناس نلگ

 رس ِداب . يڃو يٿ يجنب نيدرمز مت نير رس يراس ةوپ هت و دنيا راهپ
 روم ڪچ يج نلبلب نڪهم يج يزبس  نوريه نوج َوبشوخ اٽوهج اج
 ناک ناريا وج .يرڪ اديپ وٿ وراظن وھا روش وج نراشبآ ۾ راڪتهج يج
 90 دلا *معلارعش) ". يچا ول رظن يت نه مي نهنڪ يک ِءاوس

 ۽ وٿ يکل يلبث حقلعتم نا يو دنوھ و ڪس را وڙهڪ وج لوحامب نا



 1 تاناححر چ رادق يئآ اج َءيرعاش ير ہس

 ى َءيڙادرپ ھاتنا يج ناريا يئيگنر اھا وج ويٿ را وها وج تلاح نا

 مت ادنيا يت ڻرڪ نايب يک لامڪ - نمہسح يج ڙريچ نهنَڪ . يئڊڊ يجاناڇ

 - يتڂس نيگسنر نهجنمب حرط ڳا 9 وعيراذ يٿ ٬َ و ڳايا ءو

 * .ايآ اديپ .. اج ٴ ين دادا نيگسڎنر

 يجنهنپ ڻناک ًٴ يىناوارق ىج ناک « نرعاش هت نيگنر يج لوحام نيگنر يناريا
 اي

 هاٿ نڪ يئاشفآ لگ ي 3 رم دق ره وه . نهآ اياڏڇ يڙيکپ لگ هب ۾ نايب زادنا ۽ نايب
 .يدنيا رظنا ي دنرف يرعاش نائنب -. ىج 6 نهآ ڙڪرد وج ٿتاهييَت نادنس لگ

 ْ يکل يل

 وهو ويڪ ماع مڌ ورايا يک ؟رگ» ظفل ڪيه « يرڪ يج طارفا يج ات

 ,نلگ ۾ کا لگ ۾ غارچ ۾ نوُاي ڏڇ من ٴ ٫ ىلاخ ناک 2٣ ڊاڪ وج

 رھ دق راچ .لگ رخ نا 7 يا .لگ ۾ ناڪي “ّ ۾ بارش

 ٍيت ره دقا ره 1. ادنپ ڏس ؟نتگ لگ۱ : نا مت ويڌو يتڳا وڪ يڻڏ”

 يت نلگ رپ هت يت نيمز ايوگ وس وٿ - مدق وج . نهآ ايٻ اياڇو لگ

 . ادئي ڏس ؟نيمز ِلگ يک نا مت ودنوه رڪٽ وروٿ وڪ وج نيہز وٿ يوپ
 ادنوچ ہت يىئڪ مهلاڳ” يدمع اڪ صٽش نهنڪ رگا يآ يٿ وڌ و٫ نهنڪ

 يک لباقم دم يجنهنپ ناولهپ ويهُل مت ويٻ ! يتذگ بو لگ ۱
 1 .يلڪوم وٿ لگ هہب ہت , يلڪوس وٿ . وج َءيتشُمڪ

 ۽ م دايرف ِيرح سڪ دش ہن راهب نيرد
 ور داتسرا يلگ مه ۽ نعچ ِنالبلب من

 ا(٣(ه ۱4 ٣« ميم لسصادلج  ميجعلارعش ) ُ؛ . 2

 ناثفا لگ ۽ زيرلگ يئ ِيلاع وروپ وج تاهيبّت يتج »6 نايب ِزادئا نيگنر يڙها

 رمادنلا ڪڙاٺ نهنڪ ر گا . يدنوه يتهٳ ي 7-لاخڪ جارعم يڙهڪ يرعاش مرةّسع « يڄ»

 ِءوپ مت ادئوه ادنڪ رڪ ذ وح ".-.. يڪي” ۽ نيڪُمب فلز يج نج ها

 يڻاڳل ىئ نام يعلاطم ىج َءيرعاش يسراف مت وزادنا وج نا ادنوه ادنڪ نايب اڇٻ

 ,ئأ راڪهاش اح ينيگنر نا «اعطق ۽ نوهعابر يئايصق ۽ تايلزغ ندنيس .وٿ يجهگس

 ڀي وڏ يکل ىٰه ممٿڏ

 نلاس رازھ يتُا . يهآ فهد وڻارپ وج ننلاس نرازه نڪ ندم, وج ناريا”

 لسلسم يج نلاس نرازه نٽ . يهآ يا يدنله تڪازن ۾ ترشاعب يو ناک

 يئاچهپ نيئات اهتنا يک تقاطل ۽ تمسافن تو رب ۽ هاج يتا ,تمعن ۽ شيء
 يک نتعوبط ۽ نغابد ,لگ و لال ,ناور با راز هزبس وھو با .ويڏڇ



 مت يه دازتسم يت يي“ نهٺنا َ ادددکر ڙيخ لولو ۾ زيگناطاشنل تو ره

 . وش وڪهچ يجنب 'ناتسوب۱ ڪلب وج ڪٺبس ناس ليايل يج لامح ۾ نمسح

 يج نار .دْأ عيج= لاهه راز نهھڇ اح نممح يج ريمشصڪ 2 ناخلف خلق ۽ داتون

 5 يک راز اب ي» ناريا نورزؽبيڃ سيدن ۽ فيل نوح نوهش نهنا .اڻه 7 نماد

 َ َناريا ٰ ناس ننايباس نيسح ۽ نيكنر نڙھا .نويھ نويدني راگنيس

 *؟ .وھ رما ىمز ال ڪهوھ يٿ ر 6 يج ُءيٿ وگدلزغ

 ؟"؟؟ ۾ 70 ٻ

 (ه« صدا ۽ َ

 ۾ لايخ ڪڙان اج ناريا .ائه مو زايب م زال ۾ ؟دهاش ۽ ؟بارشا ۽ لوحا٫ نا

 لڪاڪ ۽ فلز ,يڻائعر ۽ رہس> ي رڪ نا لهه تسرپ دريا رئثڪا رعاش جازم ڪڙاٿ

 ناغم ري يڻاس ۽« ځيش ۽ لاھاز بسم ۾ بيقر ِءلاہصو ۽ رجھ وريا ۾

 «ى نڍذڪ ۾ ڻ رڪ يرايبآ يج قشعت ھب ذج ۽ َءيجازم نيگن ر يجنهنپ ۾ ڙآ يج
 "9 يرعاش يسراف طقف يج ايو اسر نومضم سيفن ۽ دان اڙها .ءيئڪ يهاتوڪ رعاش

 3537 ايند زيب رطع ۾ ڙي رگ ڪي يج يبانبڪ ۽ يراعتسا « نهآ سوم يئ ِءال

 عاشضعا . وه شورو وج ڪ لاثمت يرپ ۾ لام آ نسح 3 نئنوه وشعم وج ٣..

 ّى

 بات و چيپ يئڊ تدمايق ۽ نئادا اب وبجي سدئنس ۽ وه ومڪ=<ه اي وگ وح بمسائت يج

 ُ هڪ اه. نيت فل ڙز سدنس يه رو ين ڄ دو ۾ َءيبا رڍ ۇ مسيت سدنس ,يئاک”

 فنا ڪه ره سدنس ليپ نوتوا نوج ريثع ۾ زارد يوسگ سدئس ليلس ڪشم
 تالگ اڙهج ڪزان اڙها ڀڃ ضدند ناشا رطعا ۽ راد وبش وج هر ۽ سيفن ڻاک” ڻلل
 يڙهج يڙھا کا سدنس ۽ ڂاش يج ناج رب يڙهج يڙها يلال ي نيل  قرو اح

 ,يحارص يڙڍج يڙه | ندرگ يل نج : َءنيهڏ وڇ و هج نهڻم سدئس .کا يج ڻ ره

 ھاگن نهناد نهن+ زيتو ودنيٿ وا اناث٫ اج نناحثم , يِبارش ۾ڇ رومقعد کا سصدتس

 وگتفگ سدناس يتفراو ڇ متفشآ وس يلوٻ يڻک ركا ,آ ناس نهڻج ,لثاهگ وس يرڪ

 ايپ مت يرڪ وصغ ۽ يتسس ۽ يشوخ رس ۽ ادا و زاٽ سدئنس ,يزي والد ۽ يئڍ ريش ۾

 تاو ويڻ نويس َنويئئاسآ ۾ دنمس ِءوپ تن سئچا يجرڀ اهڙوڳ ۽ فا .نجگ لداب

 يت ندنڏڌ سا لنس .نڃا [نڏڏټ نّہخ يوهآ يت راڪ ھ يج نجڪشب لز سداس نيپ

 اڙها تھ نبي ڻاشف لعش ۽ مہب ناشفا ڪام ضراع سدنس ,نڻڪ ڪشر ايٻ ندع *ر“د

 مٻ = ءٳ رپ لريپ نراسمرش مب سلطا وج اڙها زيب د ۾ مر ايٿ همڪ ۽ مٽي ر وڙهج ڪرات

 يراڪ ناس زان و هو شع يڻک ٫. ۾ 49 ,يئاشي رپ يت لڍڊ ۾ روم هت ىله ۽ مدپ

 7 يچا ين ڙه يڙامن 6 يهگنل اک دس ,يڃو يٿ اپ رب تمايق نہبج نايڳ ا سدنس ٣

 ناک يد ڪشتآ «ن+ز را ڪپ "يره يره " ايپ َ تا ڪل ييٹنل ناک رادنم ,نيئ اڪ هج زايت

 ح تحاصف د
 ويل يڍڪ ناب تاو يٹک ظفل ير ويٿ فرڊ _مڊ مھاپ ي*< نا مت يهگنل



 نا تائاحجحر ۽ ودق يتُا أح َءيرعاش يئرشم

 َءيرم .يڃو يجڻاهرو ووط ڪ رہڏڌ ىڻاپ وھا مآ يرڪ سس نار ُءآاڀ رد اح تغ الاب

 ,ييهرپ و مهرد ايند 5 يراهن يه ,ناور ناشڪهڪ يوّج ہت يئڏ ىلِحك ۾ لڦحم

 ِريشمش ڻڄ مت يڻک اب مي ِهاگن ,نبڙت ايپ شال لمسب وين ني رازه مت َ يرڪ وراش'
 يرڪ ثكام نوپ يڻڻا نويدلن نوح تر ناک نهنج يڪُٽ ۽ يڍو يئپ ماشآ نو

 ,فوّعي وج نت. ھآ يه ... نجپ+ ايٻ يتوسب اج 1 9 ھ ۾ َءيئوہڂخ سادنس مت

 .يج نا دوجواب 1نڃو ناب رڌ ايپ ناوي د بس اج َءيرعاش يس راث يت نهن>

 ۽: يلبش لوتب

 ريپ و لقفحم اڃا وٿ ىئٿ لذتبب ۽ يرازاٻ دهاش رثڪا قوشعب وج ناريا”

 ويپ ناس نهنڪ .ادنڪ وڙي يچا رگناو نناورپ قشاع ہت ,سس نيئايكر
 مد يک نهنڪ ۽ ودنڪ يزاب يراشا ويپ ناس نهنڪ مت ودنيئاڙا نويکا

 نهناڏ ڻهنڪ ۽ وہاپ 7 نهنڪ ِت نهنمم يک نهنڪ ., وسالد يک نهنڪ ہت

 نيڙوڪ ۽ زيبآ بير يرو يک نهنڪ ودنڪرُب ويپ ہت ودني راهن
 *؟!نرب ۽ نرهُج ايٻ ناس يٌئٻڪھ يس يک قشاع ۽ ودنيڏ تثآ ويٻ ناس نهاگن

 ( رد”
 يئڪ يناثنا 1 يڪ -8 قا را ولا ڻ گر آ رخآ

 ڻندنس 0” يهآ بيس يئٿ وها ؟نونادنوه ويٿر يامڃل وڙهڪ وج ثتايثالخا ؟نونادنو 32

 ويهگس يچب مٿ ناک َءيزاب دهھاش ھڪ يئو ٣ شحت ثي أي رع ھ لاذتبا رافد وج َءيرعاش

 غم!“ ۾ يرل ظفل ندمس ى يهآ نا ؟يٿسرپ تل ,# تايادڪ ج ٿتاهيمشٿ نلدنس .يه ٰھگ

 يئات  ڙڪو ويٻ قلٿشعت

 نهڻا ِءايهگس يچب هہب رعاش ڏ أج تا٫ثالحا ۽ ويهُل هت ايٻ ۾ يل لس نا

 یىچنهنپ .نهآ ما اهلاپ ناک َءيزاجہم ۽ َءيٌٽوگ شخ ,لاذتبا ۾ تيئاي رع ءب راڪهاٿ اج
 ۽ اد نجڪ لڌن طظنل ا ٴ يلبش ائالو٫ يةؤ يدنوچ مت مؿڪم ناراپ

 ني َّ ۽« يٿ أديب ىبأارخ ۽ ندهآ يڪلم مس يٽ روپ ٌيٿ دبص نيبهڇ ۽ نيھٽپ”*”

 .يٿ يقرت | نا ناس ؟وجهى ۽أته اڪ يجا يل شخحف |گ نار ز ٍِي رڪنهنت

 باذهم ناذ بال م وج نات ياد يىٿ بارخ اب ز ِيز وٻ يج ڪلام ڪات

 نوجنپ وج ؟نا.لگ . ويهگس ھي يئٴاڇٻ ناک شق 03 ُءي رعاش مب رعاش

 ".نهآ وجيتن وج تلاح نا نوتياڪح يڪ نوج موراانالوب 'يونئب" ۽ باب

 (.۱ ٣ ص سس دلج ۽ ميجعلا رعش )



 ٿالاححر چولو يئف اح َءيرعاش يثرُشم

 يهآ رمح يٿ ناهوا رپ يه ويو يئيد مد ار ناس تي٬ہہح ىج لدڈأْ ڪه يلبش

 ّى ف ڦ 5 55 ڙرر رَ“ َ -

 :يھهآ تي يڙهڪ يج "َءيودٿر” ي * يب ور انالو ۾ "ناتسگ يج َءيدعس مآ

 .نهآ ند  آ ؟راگ : ور ه دو ڙگ رب۱ رعاش ىٌٻ يها در يقبط نيد ِلها

 يا لا ٤ “ ؟"؟ڃ ءه 77 ٻپ
 نارق =ِ وط يفالخا - يتڍ د ثم ح ي-*> ُءيودمہم 5  ؟نام نباتڪ ن ھدكٿّس -

 ھع نيتڪس يالاسآ يلٺو ناک نڍڊد دص باتڪ يه يه. يیهآ سادات يڙهج ٹي دح

 لڇ ڪڏ نرعاش ٰڪ ني دا ,ناضصاق ت نمهلاع يج زود ره 8 لخحاد ٬ باصن يج نمہمر ده

 .يهآ ويڪ فا عا وج ثٿہٌہم يتي> ت ثتيظع يىقفالاخا يج نهنا مد ناباڪ ِ نفراع

 يهآ وعقاو ڪه ھ وح يهالا بر ويحتډ ن رَ رماظن جاوخ تربصعح قالعتم *'ناتلگ ”

 يھٺا “ناتسراهب” << ڪه يت مت يج "ناتسل سلگ ”آ رعاش هيرم ڪه ندنس مت
 .نوُياو ڏڇ يڙوسم نيم ڻاپ نيا ش ۽ ۾ نت اڪ لن هك يىڃا ءَ نويڪ رايت

 ادنيٿان اد وم لاس جنر ڻاپ ۽ ِ ويھر ودنيڏ يش ڊ با:ڪ وغآ وٽي٣ال نهني ڏ يٿ حرط نا

 يج نمہج وڍ رڪ روہبصح 2 يسڏ ُ باوخ وج تاو . ويٿ وراکڏ وواڏ ديرم ءأامهر

 نج ميرڪ رواصح . يرڪ َ ناس لڇرو٫ وڊ ۽ يهآ دوجوم يدعس ۾ سص دةا رابر د
 ر , زادنا مااهلاو ءي دس ؟! ِءاڏٻ دا ده ونالاف « يدعسي" سس ويامرف سيک ىپ زاب راٻ

 يج دشرم نتي> وج حيص . يئڏ يئڊ نيہھيڏ 77 نج روضح ۽ وياره د رعش ئپ

 ُيآ تاغع ًَڃ ىهالا بوہ=<ہ تربمٿحعح ىئٿ ِءاو ها ناتا ڻ لاوحا لاح نيت ويآ ۽ ۾ تم

 نه ڳا غاب وھا " ات - نَك ايادر 6ا ويهي سي ھنر
 ! نيهآ ويآ ي 5 يل با:ڪ وڙهڪ نوت ۽ نڪ اٿ ريس نج لسو هيلع هالا أ روصعح

 ۽ وڏ ين امر يماج اٺالوب ِءالل رھورز انالوم يون حرط نا

 لونب وھ و يونثملا هي دي يا لوسر رمون يىق ترصبا ينا*

 ".,يونثملا باتڪلا اڪ اهيف سي ڪ اق ردطهلا ر ,.ڪلا بتڪللاا فئص

 ٌ . “ 1٤ . . رڙ. َ 5
 ۾ نڪراڀپم نّہه ىج نج مرڪ روصعح مد وڏن د ۾ باوخ لنوم مد وڏ يىڻئامرف يماج

 ,نهآ ايو ايکل باتڪ يئيڪ يت َءيونعد ملع ۽ فوہصت : نوئايابرف ڻاپ .يئه يونثم 1
 ".يهآ مآ ملوڪ وڙهج َءيونُمم رپ

 :وٿ يوچ يماڇ ھهوپ نڻاک نا

 . يولهپ ِنابز رد نارق تس ,يوتعم ءيولوي َءيوتثب

 (.يهآ نآرق ڻڄ ۾ نابز يولهپ يو يج َءيبور اٽال ۽ ىنع)

 يل هيا يداوھ رباب ناک تييح بآاایب س نا يج "يونؿي” =< ؟نا..لگ 7

 ۽ ايهگس هن يئاچب ناک شحا يک َءيرعاش بب رعاش بذهي ناک بذهي” :وٿ يئامرف

 كا وجيٿن وج ثتااح نا نواياڪح نيڪ نوح رھور انالوہ يونخہ ٍَٴ باب نوجنپ وج ناتسلگ



 ڻپ تاثاح جر ۽ ردق يئف اج َءيرعاش يقرشم

 يٴ
 يلبش قلعحم يب اظِن ٴ َءيباج نامحرلاديع انالوم يو ناک يي دعس ڪ خ وٿ انالوم

 ھآا ڙارطمقر حرط نھ

 ,ي دنڪ نايب يک ناتساد نهڻڪ مت يهآ وَ كه واڅ٬ ريچ نر نج ايڀا”

 مڌ وريا وڀ ہ, ويو يچا وعقوم يقافتا وڪ وج نمح ۾ قلعو چد يج

 ءنڃو اٿ يرڪن وود نيھوڪ ناک ٹئنات٬ ۽ بيذهت وح ۽ اٿ نيدالاهگ يک يصق نا

 ؟.,اڻٿ نڃو يٿ اگنڏ « يچا ۾ ته 0 ِههڻام اڙهج َءيباج " ٴ " َءيباظن٣ 385 کگڳگ > ۾

 )۽ ممآ ص .لوا داج «" مجعلار هش )

 ,تايلزغ نس دئس ءوٿ يڃو ويچ ؟لوسر _قشاع” ناس 9 ماع يٿ َءيساخ +

 نيئات 0 يلو ناک نڊد دص ۾ باصن يج نسر دم ى ہالاسا ۽ "اخييلزا- ات 7 روط صاخ

 نم ڏت وٿ يرڪ نايب يک لامج ۽ ڻس> يج اڻيلز نھ ڏج يساج انالوم .نهآ جورم
 نايب ودنيئارهپ سال وج تاهيبث يک كا ڪوه ڪ=ھ نيٺ ات َءيٽوچ يڻو ناک نهنت

 تيلايرع ,شخ>ف ھ لاذدتبا .سدا - مٿ نايڳا ٽثابصم اح ۽ نا .يڃو وٿ او دنِڪ

 ڌو ۾ ڌو يج بوب= يجنهنپ رعاش مت نن وه .يهآ ويو يهگنل اڪيل بس اج ڙهگآ ۽

 #* لاخب ۽ فديياا ..يهررا ٣ ,نراو ,نريٻ ,نيھ يئاشيپ نهچ نن ادنڏ ۽ ڪن  نيک أ
 : يهآ ويڪ نڻنايب يک ؟ يروپ يج تب رپ « نهآ ادنڪ ڻاڀيٻ يک طخ

 يج نهنا ,بسانت ۽ نسح وج نهنا ,نورٿس ,نويثپ ,نونار ,ناتسپ مه َرآ ۽ وڻهس ۽ ٽُا
 رن _.ٻ ذأج ۽ ..ُ يج نهنا تفاطل ۽ تڪازن يىج نهنا « يغبر ق ۾ يسرن

 جال نهنا وج يهآ وه ۱ ملظ يت ماظ . سڏٴا ويڪ ڻايٻ وڙرپ ورذ ويج َءيئيرفآ نبح

 لن يک نج سا نواب نو. هج نويڙها ز ڙيگسنا لاعتشا ۾ نيگنو نوج نمسق فلتخيم

 وڳر ؟ ترورخ يه يج ڻرڪ نايب ليصفت يرتيا ر۾ رخآ 1 وڻن رڪ لن
 1 وھ ى اڪ يٿ ڻو <٤ ؟؟باؾُيآ لشم َ ڈ21ٻٺِ ڪشور اَ ." لاعخ رڪيڀي ّٴ ندا 9 وج يک عه”

 ”٬ټ مي وج يم ان حرط نا * يهآ وو يڙو يڻ۽ گا وڻهگ ڻناک نا ٣ ر2

 ج َءيماظن اً ٍء : يمهآ ويچ َءيلبُش سي نھ ھت! نيت نوکكٴو تي اڇ ا يا لاح

 08. چڃ
 ! اٿ نڃو يت اگنٹ + َ, وٿھامح نھ وهڻام اڙهج َءيماج

“ 
 77 "ان ال اس وي” ُخ ؟؟ناتسلگ 27 هن ى 57 وها وزم

 شيرهڻ  ۽ *داهرف ”ليليٰ  ٫ "نوڪ ٫,

 اٿ نڃچف اياه ڙپ ڪٿ ايهڙپ ۾ ن+ 1 ڪلب ,نهآ مڏ ڻوح وو نيت ات ٣ باتڪ يى ڙھ *+*

 ٿڀ٣ ۾ ٹٿهگ 0 بھ نا مڏ َ .يهآ يئڪ تڻ نون اق اڪلٽ ُٴ ير .گاعم ٤“ يت نهنا

 7 نهنا فارزب ءَ ِملاع اج ناسا ۽ نهآ نوير ذگ ى ڈَّ نباتڪ نهنا نوڍ دص مم

 ۔يهآ ويٿ اديپ مآ يار اَ ,ڊوڪ ۾ اٿ نچا ادنڪ تشادرپ



 تاٽاججر ۽ ردق يئڦ اج َءيرعاش يقرُسم ھوت ڇ

 يوعاش »ٴ فوصن

 .نوڄ ولا ٿد ٺ> و

 َءيئيگنر يج لاذتبا ٍ شخحًث ۽ ايرج ڪج ھتي رڪ مس يهآ ويڪ ير ع َنوم

 يىچ 6 » نا ءى ھآ يهگس من يا يرعاش ى ج رود ہڊ نهنٽڪ ناک َءينشاچ ٰٴ

 يج ناس أ ۽ ي دڪ نايب يک ن اد َ َ ات -*ڳ فوصت ءفڦ ۾ ح يهآ يڙڪ يٻ

 ۾. باب يج فوبعت «نخڃر 7 ڻأڻر ص ملاطم يها «ڻهآ نويڪ ڻي .ڪيج نرعاش

 روط يزاجم ۾ نج « نهآ ايو ايڪ اديپ تاريبع- ۾ تالب وات 799 يئيڪ

 *. اٿ نڃو يچا ه ريغو مر ڄ رپد ۽ وناٿي ۽ ودڪيب ۽ ناس ۾ يتاس . دهاش ۽ بارش

 ڻرڪ ملاطم ناس روغ يک نج اٿ ڻچا ب الثسس رنايفسلف اج تاي»الا يڪ ڀا نا
 اڇ اڇ رعاش ۽ «يهآ ميسو من يرتيڪ ايٿ د يج َءيرعاش مت يج رڍگ ڻس ڏ ۽ نا

 اد دن قالعتم لوصالا لصا تاقوا صضعب (« ويهُڏ 0 تاغورش وه . ڻهآ ايهگس آي هٺ

 . يهآ يرپ وڻهگ ناک لادتعا ۽ طايتحا مالڪ ۽

 نيعلا بصن نهراهب ڪھ ِءالل ڻرڪ اديپ رادرڪ دنلب ۾ قالاخا هزيڪاپ فوصت

 يک هنئامن يج فوصت يک ۽ دوجولا ٿدہو رت هداهز ۾ َءيرعاش رپ . يرڪ وٿ اديپ
 ۽ مالڪ يڪيسااڪ وتشيب وج َءيرعاش ي نس ۾ و درا « يسرافق ٍة يهآ يىئيو ينڏ

 يج 3 ۾. نر من اتم نرعاش . يهآ لمئٽشم ين َءيئامجرٽ چرس 2 ت

 ٿت دحو نھ . نهآ ايڪ |ديب ثاربا ڙيگنا دحو زيدنڪ نايب يک قلاق> َ ضماوغ

 ,شيپ يئامجرت اھا ٌآ لي د٬چب ناک ٹثاريبع7 مئايق٫ ي+ دوهشسآا ت فحو ۾ دوجولا

 . يهآ يڪچ يب حور قج ير .ءاڻ ي*< ناسآ اح وٿ نايرڪ

 ڇا . نيك
 !ھا ھا نن جور د يج دوخولا ت دحو اج ۾5 “از ا.- الا حد يماج اٺالوم

 وٿ يئاسرف ۾ ىٿ 3” رھاڏم وح ھن ِڪاآ عوصوم ڻه

 7 ٴ رو
 گٽاڻاڊ شاه 00” بيايمااطط عا

 ءَ ٿي ٿا ضشويخاب ۾ هر يئامن ڊوسا س=><

 َ 15 *ٴ
 « سبو دوس وآ مٿ روظنم و رسندٽ ان

 . سک دوميي مس مصرع نيا يو ريغ

 ۽ مٺ وه آڇ ويب تت مام

 . اک ت ل .

 تي « يڻونآ و ين ام يڄار هج ڻل

 ۽ وڏ يوچ ال قٌہع ف نا تر ناک نا

 ۽« قتع ون سح رمډ دلا و بلاق”

 « يئع و نسح مب دلا و رھوگ



 7 ٿا اححر  رال# .ہڦ أاح يرعاش يترشم

 دا ه دٴوډ وحڄډ و د رھ نيا لزا

 ".دنا هدوييپ ہآ هار نيا ۾مهب زج

 ريخ وڪ اوس ناک ڻا .وليڪآا و دوحو ڪه رپ نا ۽« يشوماخ وه رم دعا”

 جني نا وج وه من وڻيئآ وڪ .نويه روتسا نويبوخ سادئس وه مت
 يئاهجلس يک نفل يج نا اج « يئه مڏ چن اڪ 0 يگهج يئ سڪع

 وسي رهم . يهگس يىروچ يک -.+ يا سس دنس اج ۽ يڱه مئاڀص . يهگس

 يّهس 5گج . يهگس ي يراگنيه يک يسگ رٽ ۾ راج نس داس وج وه مٿ
 .دوخ مب قشاع مت وه : ہڊ قوشعم َ.يئٿھ يا دزاڪ تروص يڻهم نم ڄ

 زاگشيس من ڻئڪ ۾ راهب نوسڏ يک ہلال .يئهآ ِتولخ يج نا ۽ وه نسح

 هولج يجنهڻپ نا زادنا ۽ زان 8 يڙهڪ ۽ وس د يو ٺل. * يه! وٿ يرڪ

 ىلچت ڪه آوف . يرڪ روهظ 7 ويھاچ لزا آڳ ۽ سب ءيرڪ وٿ يت امن

 يج ي منا ۾ يرذ ير . يئيو يجاهٿ ۾ رهظم يج ملاع يروپ 7  يٿ

 ڻمح وها ۽ نلگ .ڏ وڌرپ وج رون س دس يرذ ير . يئيو يچا تيصاع

 .يٿ بيصن يلجت اها يک ممش . يهآ ناشيرپ ۽ ناريح لس يٿ نهنج ۽ ويآ

 نايوپ يج باقث نا . يهآ باقث هج ڪس يھ . يچب ويډ وناورپ يت نهج

 بو 0 َ يک دنز يج ناہسا شّشڪ ي > بويحد نا ۽ بوحسم ڪه

 َوپ ۽ ۽ يه ني لزا ِ ڻمسح ۾ ننهن « ڻمھآ 0” ڪيه نوت .يهآ

 يٿ اها ۽ آ وتيڻآ يئ وھا ۽ يهآ تروص يٿ اها ڪلب .نيهان ہب ؟وها نوت
 ً ََ َ : يهآ تٽروصم

 رهظن وج تايلجت ۽ تاثص يج نيلاعت ق>ح ايوگ مالاع يه . ٽو فوصت لها , ضرتلا
 , يهآ يج يئيٌآ روطب تاقولخس يروٻ مت اٿ نوچ .اڻرڪ اج نا ۽ چس نثج ۽ يهآ
 ---_ .يھآ يرگ هولج يج تايلجت ۾ نا

 تياهلٺ ناس نيانڪ َ نراشآ بير بيجع نيك عوبص وه نا ٣" ني
 هت بس

 ناس ممعش اي يتاس ,قوشعم يک ادخ نڪ .يهآ ويڪ نڻايب ناس يتيرط ڑيگنا دجو
 مالاڪ منأيقوص 0 يهآ ويلوڪ وناور يا ع شويم .َ 00 9 ڪڪ مک . يهآ ويکيڍ

 وه . يهآ قباطم نظ نسح يج نء+ قنويرفت ۽ يم يج #َءيزاجم ۽ يقيقح نيو|تسم ۾

 ۽ ڊنمس يڃو نهني ڏڌ ڪه وح ۽ ورطق يک رهاظم ۾ ( ني ڏس اٿ ڊنمس يک ييلاعت قح

 ۾ نسح ي دبا َنا ِڀس . نهآ اڻرڪ اج جس يدبا ڪه نيد ۽ به دم ڀس .ودنلم

 فوخ وج ازج ۽ ڏس ءڌ ۽ ھاورپ يج يلص د يک نيفوص . نهآ الو اج تقي يلرا

 ,يزاجڃ٫ قع ٽو نيفوص . يهآ لالح ڪال نهنا خزود 5 « يهآ ؿسح ِءال نهنا تّشهب



 تاناحجر ۽ ردق ينئف اج َءيرعاش يقرّْم څ

 ِوپ وٿ ىچا رظن نسح مم« وج ہت اٿ نوچ وه . يهآ لاثب لپ ڪه ُءال َءيقيت>

 ۽ وج تفص اي وج تاذ ۽ وج 5 اي وڊ َءيلعت نج تروص اي وج رهظ, يهاچ
 َ لاصو قۇج رون نا ناس َءيشسڪ سفن خ تاأير . يه سڪع وج لزا _لوحت َءيجاب

 ى . َ . - ٣
 ۽ قد يمن بيبصخنا ل 6-7

 يک قلعتم يىيرظن نُا يج دوح ولأ ت حو ۽ يليش مي ال ع

 ياضق ءيهآ رعش .يٿ يرڪ اديپ تيفشيڪ زيگنا بجعت يت لد اج زيچ رھ”
 اهتنا ال اج نامسآ ,نويلوڇ ۽ نور هل نوج نا ۽ نارڪيڊب رب دوم ريغ
 نا .نهآ رعھش ٤ ڀس نوجوم نوج ِءاي رد ۾ رص رص داب ىلرات ت اراتس

 ۱ هڊٻ ين ۽ ڻ دلج) يهآ ير نا رسآرس ولقسم وج ددخ وڏآ ٺٿ ك>و يٿ يرڪ

 ۽ وٿ ىكل دڈاه ِِ

 2ر
 7 ناوصت نڪيل يهآ ورذ زوزمڪ - رح ڪجه ناسنُا ۽و 9 ملاع”

 نهج .يهآ ورطق ودْٰڀو يىڏڊ باڻتئآ وجح يه وقار ڪ وح باتفآ ورذ وهُا

 ؟"” 2*- ْ ؟ َ

 .يهآ نشودہه ناس نرداد وج ,يهآ وت ي  ًأ نڙجوم ُِءاڀ رد ٬َ شوڅآ يج

 (. مي ص ۾ دلج )

 ۽ وٿ ٍي يي كل ڌنه مع

 يج نيہش ناس نيڏ ًا يج نطاب وھ رپ « يت ٌ يىیٿ لنڊ کا يرهاظ يج فراع”

 سوسحهم تيفي ڪڪ ۽ تل ڪه ناس نا ۽ وٿ يرڪ ودھاشم وڑح ٹتايقح

 :يوپ وٿ وڻوچ اروبجى . يهگس يٿن يچا ۾ نايب_ تيفدڪ اھا وٿ يرڪ
 گي ض ۽ ۾ خا الا لڏ اد , يئاد مٿ ه دان نفا قوڏذ

 ۽ وٿ ىكل ىلٻش ؟ويڪ نن وڙهڪ يت ذي رعاش رمالاڪ من أيفوص ج ڙيگنادج و لا

 رصتع وج فاوصت سم نين اتسيج « يٌئھ ووډ حوريڊ ڪه نيل اسين يرعاش ٌ
َ 

 فالو. . نفئ وج راهظا ي = تاپ لح يهآ ۾ لصا يرعاش هويو ويڪ ِءآ لاش

 ه« وج دباشوخ #»ٴ م ۔ای وه #2ّ 3 *نلاسن وھ ولابن وج ٹتاپ لح ڳا ا ڻناک

 .. ينابز وڳر وه لزخ يه دو ده نيڻات َءيراگن مهق او يف يونہم

 ج يب ذج ۾ شوح أاپاترس وھح « ىفہ> قْٰتع چڇك وڀاأمہ يٰٺصا وج فوصت

 ٌ لاد مھهاپ نا . ويڏو ردق وح َءيڙاچ ۽ تلودب يج َءيتيقح_. يهآ راواديپ

 وتڪُل ڊ ھڪ وه نام ناز 3 ايدڇ يىڻئاجر مَ يئار - اها بس

 سوھه لها .فرط ڪھ ت لا لھا .ويھر من لات ۱ وهُا
 ؛ 8

 ( ٣۱۽ , نص ڻ دلج ر ". ويو يٿ اديپ - م! ۾ --”
 ايف

 . لو ۾ راديد وجتسح ۽ وزرآ ۽ نهآ نولزن٫ دنچ نوج قشع ٽو فوصت لها
 7 1 .لا_ر_ 17 3 آ
 هاٿ نڃو يٿ ڪه “ بولطب۱ ۽ * بلط ڻڄ ۽( يهآ نيٌأ ہت اٿ نوچ ِءال لزن٫ يرخآ



 0ء تاناحجر ۽ ر دق ينف اج َءيرعاش يقرّم

 .قلخ .روهظا ۽ ؟رھاظ۱ ۽ ؟رهظ, ۱ ننوڪ ذي ۽ ؟رڪاذ* ۽ ؟رڪ ذ۱ ۾ نا

 ورطق نئج اٿ نڃو يٿ ڪه نيئا ؟قوشعي۱ ۽ ۽قشاع۱ ۽ * قشع» . ؟قلاخ
 ه يچ وو ٤٤.2 ڄا

 ؟ قاطم دھهاش۱ ہت يهآ اھا ثتياغ يج قدرت يج دوهي ملاء+ ٽو نيفوص

 ۽ وٿ ى وڃ بلاغ « يهآ ويڪ ورالظن وج لامح يىيھنهنپ ۾ ينيئآ نا )اى اعّ ق> )

 ۽« نهال يىوشعم  يئاتڪيڍ هوا ڙسج راه د

 ![ ني دوخ اٌ* وھ : نسح رگا موھ نايڪ مٿ

 ْ وٿ يوچ بلاغ دنهھ ٻ

 ملاع مه رہڪ يڪ قاطم َءيٽس داها

 . نيهُٺ رودخنم نيہہه ر۽ 3 - ڪڪ نھ مهڪ نل. وۇٳ

 نهج ,قولڂي٫ . يهآ وج تان:؟اڪ ِ قلاخ فرص ىئوةح ِدوجو 6 وٿ يوچڇ ىئوص
 4 ِ : ٣ دشت ِ

 اٿ نکر ڊدوحو وھوھ وي يرايتعا ۱ ض> ۽ نهآ لساش باس ڂايا - يعيہط ِملاع 7

 يها ناس ءيٽيپ مھاتوڪ يجنهنپ ڳا . نهآ اڻرڪ أج لزا رون كآ مم ۾ لصا

 تاذ يک ناسا :َ نهنا يج تانيعت ۽ نوچي اٿ يرڪ يقيق> ؟ يلايخ ِمانصا ۱

 ي*> يهآ 1 ؟ بلا . يهآ وڍ ڏڇ يرڪ رٽور>ه ناک تقردعم

 .ُ َ#يراتس رپ مه تادحو يئارا ترثڪ

 . مهم من يلايخ مانصا نا رثئاڪ ايد رڪ

 يٿ يڃا يت لاح ِبملق اح .يهآ اي ڪم ڪوھ ؟تدحو ني وه ر۽ لصا ؟

 ىچھر دودا ٫ نينات ظافلا ۽ تار وصت طتف لات _ناب زر .يٿ يڃو ير پي اناف آ ۾

 سويلب ىج نظنل اها .يهآ ويارهپ سال امہشوخ نرءاش ني نظافل نهنا ءيڃو 6 ت

 يه اٿ نچو يچا ۾ تري> ڙدنڌٻ وج يڻٿ يٿ بم رد # شڪلد مڏ يڙها ترو

 *؟؟ ترا باوخ نتُم واش ارب” : يهآ ويج نډد زح يش ِءاال نه ي 5 فوتضٻصت وها

 ِءوپ ,ت لاھ يهر دودي نيڻات َء يچ٬ اه متڪن از عاش صضح٫م لاق ليق اها رگا

 نيرادييذ يجنهنپ ۽ موق ۾ لن أامسپ -= اتڻآ لاوز ڪه نھڏج رڊ .وه مآ جرد> مڊ وڪ ۾ نا

 نھر سرراود ٹثتياهن اچين اج نا نھدند ڙد .يٿ يٿ هت ريگدانپ ۾ يفسلف نا .يجئارٻهگ ناک

 وج ىلاسنِا سشقن تسوا رهظم ڪ نادب يئہ۽ مح ره ڻجڃه موھوب وج تانئاڪ ِءاٿ

 .ڻڃه َ لصاح ال وج لمع -ت دّهحو مح « ڻچھ تا يئ وج 2 يگ دنز ڻڍجھ تقہة يب

 وج باوث ۽ باڌع اڑج ۽ ازس ,ڻھر هٿ وات وج قرف ہب ڻهنڪ ُ قولڂ٫ ۽ قلاخ
 يهآ رهاظ «نهآ ايو ايڪ يُو يج الاثسيب اڙها يىٌئيڪ ايٻ ۽ ڻرڪ ر“وبصت لطاب



 تاناححر َ رادقآ يٿف اح َءيرعاش يئرشسم اه.

 زارق رپ توق يعامتا اڪ 2 ۽ ىٿ يىهر رادناپ تيثيح يدارفلا اڪ ِءت ناس ڻهنا مآ

 .يج رهگ ڻله ىتڳا ,يهآ مشرتعم ملمج ڪه #يه ۽ ريخ .يٿ يهر

 ِءويڇ شرعاش َ
 ۽ لفاش يا تسنت هار 9دسس يليبةع مهج و ايٿد م

 ۽ اهلٿاج تساه نتش گ _رهب وا تڪ

 ۽ نوئايچ ِةال خڙزود ۽ تشهب

 ۽ دشاب ہي ڙٳډ ريل سوه وا صرح زرارث وڪ و تّبډ

 « اديڊ كش مٿ ايٿد نيخھ ڑڙج رم لي ميس يلوبمئعڊ

 ۽نرئايپ .غٴيل -ڊڊا)

 ۽ رظن دراد رڙ و ميس رب ڌ رب هر وس ره صرح

 « تشاد مٿ ايٿد ز+ج ب ولطب يھ سود رف زا دهاز

 ويو ويچ رپ َءود ڙا
 مھ تسرپ تنثئج ۽ دھاز تسسرب قصح بڪ

 . يه ٹس رپ ٿتوهٺ مڍ اھ اهر رد پ نوروح

 !دراد ملصاف ناهجود اب زا يگد وسآ .لامعا غ ٰيبقع و تلفغ لا ايند

 ۽ وٿ يئاہرف يمور .يهآ رمضد زار وج انف ۾ داي ۽ ر*وصت يج ٻ وبحب حرط نا

 ۽ َآشپ دنأ٫ نه وڌ ودارب ها

 .ھ ٻڊ رو ناوخت سا وت اتب ام

 ۽ يتشاگ وت ءبشيدنا تسا لگ رگ
 . يئڂلگ ہمھ اوت ع_راخ دوب رد

 ويو وچ ۾ ينومن رادروزآ ہ« ناک نُا

 3 يڻامرف "يناج" ح رط نا

 ۽ يُاب لگ درادم لگ ٣ _لد رد 23

 « يسڻاب لڊلب لار يٻ . للسڊ رد

- ٌ * 

 ۽ دچ زور تا لڪ ق>و يورزرج ود

 . يهاپ لڪ ۽ يئڪ رگا لنڪ ءشيدنا



 هڻ تاناححر ۽ ردق ى يتف اج َءيرعاش يڻرُسم

 : ىهآ ويابرف مھاش

 . َءير چورٻ ويٻ يهنوڪ ڻاپ نوهنپ يهآ : اي

 يرڪ ڻنايٻ وٿ ٣ نھ نن ملاع يج ھاهوا ۽ تارابتعا ,ھاش
 .-ھ.

 ۽ ناهر حور ويڍڪ ۱ ۾ (ناڪپ لاجح يهيٻ نا كا ڑ

  ڻاڪ ن جيڪ اڪٽ ۽ ۾ مهيڏ رگنوڏ وڪلٽ

 .هائه روس نات يئسس «ڻا سيٿ نوهنپ

 : يهآ ويچ رعاش ڪه يئٻ

 ( ٿتم٬أ نيہأ رڏُڦ و “هويش اٺڦ ِڪ ار نآ

 . تسأ نيد تار هم مٿ نيفشڍ و فشڪ ت

 لدخ دناب ادخ نيهه ۽ نايم ڙز وآ ٹثتفر

 .انبأ ڻخها. هالا -وه- واڍا رس لا

 مڌ قرش" .نيئايچ .) نيھآ قاتشم نوت اڇ ۱ 8 نونايڪ اچپ ناک ء يثوص نهنڪ

 حرط نا "! باغ قوش نه ڏت وٿ يىئٿ رصاح نه ڏج ى يهآ” و دنوھ وج بلا

 ,يهآ و دنوه بلاش ب واطم رپ وٿ يرڪ بلط ى َت يڻاپ ۽ ٤ ؟ يڳل چّأ٣ دن يک لياڃآ

 نھ ڏج ۽ بناڅ بلط نه ڏت وٿ يجا ( يڻاٻ ) 3 نه ڏج رپ هو بلط #

 ۾ فل لوقتب .ايٿ ڪڃھ مس ,بولطم ۽ 1 بلاط بلط نه ڏن .نيناتيپ يىڻاپ

 ! وڙڪيه يهآ مت ٿتوه رپ « يٿ يہمپ يڏيل

 ۽« ڻيئچ ڪيھ يک مھه ہت ڪين ىئيجه رظن ۽ اب

 ۽: ويابرف َءي دعس

 !يئاد شلامج اک صو نم ممڪن تس“س ٽاور ”# نآ

 ًأ منأريح نا مڪ عس رپ نر ك زا ٿي دح نيا

 يبرءلا ن نا رٻڪا 3 يهآ حراش :- 3-9. نرڏو 00

 قاعتم ى اًت نا 5. "يڪحلا صوصق - "نوڪيلا :رجٽ” ڪا ممڪس' ثتاح وتف” “نس دٿس ,يسلدنا

 مامڅ ملاع اڏو اڏو ڪاپ . نهآ مڪ ريڇف رماع باتڪ يها . اُ 5 نر وجر د قشسجخ 57

 2 رماما اراڀ وه نيا ت يڙوج نبا ڪڪ منه نا .نھآ رصاق ناک ڻرڪ لح يج نهنا

 رپ دوجولا ت دحو َءيرظن سادئس ۽ وھ دحاب ۽ قي دنڙ ربڪا ڂيش مت اٿ نرڇ ہبالع

 مد وج محر ينات لا د لچوي تورضعح .يهآ ما مي ہهجچڪ ويٻ ھاوس ناک داجلا ۾ يت دنز

 .وٿ يڏس 'داحلا۱ ٰنڏّ دوجولا ٿا دحو عمار ظٰ ٰ.۽ ِد لاقا 3ا. . وۇھ لايڂ ي وها ۾ ۾ ادنبا

 ۾ ز :ادنا مٿ اق نٰق 3070 نهج ,يهآ تيصقخعش ۾ هظع ين يج َء ىلازغ 1 ۽« و۾ 6

 *آ ٬
 - يي دزورؤهس ني دلا باش تربصح 1-0 ۾ يلملس نا .ويڪ ڻاڀپ



 هن اج َءيرعاش 3 يس .

 وڊ ناک يلازغ .نهآ لُثاق أحب يڊرظن نا مر را اوز ۾ ډٴڙگ رڊ اڙهج َءيرہهجاأ محأوخڂ ٿترضح

 َ هه تاقؤو) يئامرڪ نبي دلا دحوا ِءوپ ناک نا (ِ,ھ ڻ . ڻ تاثو) يتٴاثس

 ۾ رڂآ ناک يتڀس ۽ نھآ غايم ۾ حراش اج دوجولا تدحو ۽ راطع ني دلا ديرف مجاوخ
 وٿ يىئامرف ڻاپ وج ,يهآ يمور اٺالوہ

 وآ يم ود يئائس دوب حدر راطع

 ه رم وڙي را طع و يئاٺس ِ سپ زآ ام

 ناس طب سب ۾ حرش يت لات رظن لا فراع ٍ رعاش نًْيح ڪڍ ڌو ناک نر ,عأش يٽ“

 ڪيھ يت عوشضوم نا *؟.ليلا قطتم” يوٿ 1 ,رامع ترضعح يهآ وها يهآ ويل

 ۽ ويڪ نشاف رازاب _ رس قن زار نه نهنج يهآ رعاش نويرهپ ير .ى ھآ راڪهاش

 4 يئامرث ويھ مآ ناکّ اكر تيز اي " ٹٿعحلبصب : نهنڪ ۾

 رادي اد وو رد ا ين أ ٳڄ راديد “هول مڪح اشڪيب ويال
 يى

 .راو نن وڏ 9 رَ ورؤرس ورس وجڇ ه دأت دا وڏ  ش مد وا

 اڳ ہآ .گڱق يىلڄت ناک را هڍيد ورد ر خٿ را, ُهواح مد سڏ َّ لوك کا” 7 يئامرآ
 نَ

 رس ۽ وير ڪڪ دنب کا رگناو يگ نوت , يهآ وڏيب رگنناو ورّس نا.رآا يجنهنت وه

 ۽ وٿ يئ امر دنھه يّّٻ ! نيهآ وڏي وياڪهج

 ءراتڎڪ تاس عا نهج زا دو وآ

 ۽(ديوگ وا مان هديدان ڪ ره

 . راجنھان لوضقف وا ادا ڪ راشسسم

 .يهآ دوحجروي ءَ پج .ڻهآ ناهجنب تعاعح يج رانڪ ڪهل اج قحلا اٺا17 5-7 يڻٴامرف

 ".يهآ راجنھاٺ ت ڪڪرشم وهِا .يڃا ون ار .ڪڏ 8" يوچ ِءال نا وج

 ؟| ٳلا ال! دوج وي الا ۽ وو وڃ 8 يهآ را ناب نا ت دش يج يبرظن نا

 ۽ .يهآ ہئ دوجوي ب هجڪ ِءاوس ناک هظلا) "!هنلا الٳ دو>ولا يف رو ال” ۽

 دويع اي ۽ لباأع ناک لايخ نا ).ى ھآ يئ “ادخ» وهُا ,ىهآ ٿتقيبح روپ أاح ,, يش ر وٿ

 نڪ ۽ يله ىٹأأ لايٹما (بمانب اتخ بارود َ باذع (ازج اڙس ( قول قلاخ
 ھ

 اٿ نهھو يٿ ومحخ ٽر نيفوص يلاغ

 ۽ ڪحادنا ناهج رد او غ2 رغ2 هو زر يا

 ۽ متحن ادا اڇو رد ار دوخ و يثرح دوخ پد

 0 رپ نشو زآ ۽ 'نوراد و نوريٻ هه ديد

 ۽ ماخ أذناأ نا.ہد.رد شهر اپ رو-در رھلڊ هن رڊ
 يا اي



 = ۽ تاناحر ڇ رادق يئڦ أج َءيرءعاش يقرسه

 ۽ يرڪ اديپ وھو ري ڻجھ دو>وم يحج نہ ِءاوس ناک ڻاپ يليلاعت ادخ 7 ۽ وٿ يوچ

 يهآ ويڏڇ يرڪ الاتيی ۾ نامگ نت ًَچ يه يجنهنپ دوخ ۽ يىئيڏ زادنا وج َءيتسه

 روپ ڻہس ڏ ٴ يهآ ڻاپ ہب وراو ڻسڏ ي ھا ڻاپ ہب رھاٻ ۽ يهآ ڻاپ هڄ* ۾ نيک ا ڪيئالاح

 شٽسرپ ۾ تادابع ۽ ۾ چو يج نتيثٿيح يه نهنا ,ڻاپ دوخ ۽ يهآ ڻاپ مب دوجو ڙادنيا
 ؟ . سٿا ويڏڇ يىن ڈاڪ ول و درپ يمهو ڪه وجح

 يک ڪا يئج ؟نٌٿڪ۱ فرخ يهآ ويب ڏڇ يئاچد وداگئه 3 اين د مھماوحسب مھاوخ

 1 يوچ نه يئٻ ۽ حرط نا
 ۽ اھ ايڪ اد يآ ماه اد رهپ دوجو. ى دوڪ نہهَل نِ ڪ بم

 ۽« ايڪ اوم + نتهآ ڻيڃ الي ہرطلا ..۽ نسيه 1 رس ڻاهڪ لگ و هزيس
 هه ايڪ ادا واهڙ و هوس ع ۽ نھ يسيڏ” گرل هرهچ يرپ مد

 هه
 :وٿ يوچ نل يئد َ ٣

 ۽ يه نيهل يه مڪ نيهڪ دنچ ره = .يتسه بيرف تس ويئاهگ نام َ
 « مه نبهن ي٤ث يئوك وت يس ہهجت رپ يه وت نيم تث کيا ره دنچ ره

 يهآ وي *چ رعاش يئٻ

 ۽ تسوا ِ نيع هرڎڌ ره مڪ تسأ يتياڪح لڪشم

 (ظفاح) َءلڈئڪ وا سي" تراشا مڪ ناوست رس مت نڪيل

 ۽ بوحو وج نن آ ڪه ڪٽ, قلطم دوعو مت يهآ ويو ويڪ وھا ليوات وج نا

 فاتخمم « تيلپ ۾ ڪاپ ۽, رثاڪ ۽ نموم يسچي ۽ درجي نٿ داح ِء يي دتق ناڪ ءا

 ادح ريڪح وج رهظم رھ نڪيڀل ھآ رهاظ ۾, رھاٺظد 8ً
 “ي*

  دراد يعڪص نسدوحو زا مم رم رھ

 ؟ي

 ً يىڻٹي دنر « يڪ 8 بتاردم ِ قرف 3

 َ هآ ينابز ٽو كح س دنس - ۽ يهآ تٿ دامح ٣ مڌ يهآ لايخ وج نہہلڪشڻجم

 ٿ داح ِلاع هت اٿ نوچ قتحب يڻنوص يڪ رپ يهآ ويٿ اديپ ناب مدع ۽ ملاع
 م ٤

 يٽ

 ويلاع رگشاو ڻوچ يه فروہسأيف وڪڏ -َ ٍ ينامز ٽو داح قصا دس رپ « يه

 يهآ يتاذ ۽ ٿو ۔ح

 يىج نهنا ٍَ لُداق اج ِملاع ويد اق ى ۇوص نضعبٻ وٿ يئامرف ؟ميولعلا خاتفي” بحاص

 اٺ تڪ 5 اڇ اَ ح کٽ ح

 يي

 دوحوم موئهق وھا ۾ .؛( را :اأ يڱڪ ۽ « روهلظ رهھاظ يٿڪ نا مالڪ

 :اٿ نوچ . نهآ لئاق اج او د يج يلاع

 ۽ ميروخ مس زوريآ من گنچ گنئايب سام
 ه ديثش ادص نيا خرچ دنگ مك دش رود سب

 ۽« تسہن ڻاياپ ارب ىقوّ سم و ني يارجاب

 ۽ رمماڄلا دري ڌپ مت دراد من زاغآ هڇ نآ



 ٿتاٽأڃحر چو دق ىنئف اج َءيرعاش يىقرُسم =-پ

 وح ملاع رگا هون يوپ را ڻب ىت تمايق ۽ رح ِوپ نڻاک ماود يج ملاع

 وج نا يجرهگ ڻڇا من لا دبت ٴ “ريت ,ڊوڪ ۾ نا ِءوپ مت ىھر گ تباث ماود

 وج نايثيح يهنٻ نهنا يج دوجو ۽ لولماعب وج ٿو دح ۽ مھ دق مت يهآ وهِا ليوات

 فليشڪل وا وها ڪلب َ ھآ مآ ٿٹسر د ورِپ وره وج « يهآ يقتطنم نضحم وطبار ى ڪٿ اب

 ڪه رپ ء تسرد ہب رشن ۽ رشح ۾  تسرد يب رماو دا : وٿ يئٿ لح ناس ؟نادجو ۽

 ۽ وٿ يئامرف رعاش

 ءڻ+ هن و يناد وت مت ار لزا ِرارسا ّ
 : نس ہ و يناوخ وت من ٰيمعب فرح نيا
 ۽ وٿ و ن٫ وي ۾ درپ ِ سپ زا تمسه
 . نو يىئام وت مآ  دتفا رپ ۾ ڊرپ رگ

 آ هلاڳ يج تراهجر( ڪه َءيه ۽ نام ن ۽ نيڻاڄ وٿ نوت ہن رارسا اج لزا ۽ ىئعي

 نه ڏج ۽ « يهآ نايٺپ يج يدرپ وگتفگ يج ناسا :نوس تن ۽ يهآ يهڙپ وت هن اج
 يئ نام وڪٽن ۽ « نيهآ ؟نوت۱ نوت وڪڪٺ يآ و دنيٽ رهاظ نه ڌن ودنيو وياڱه و درپ

 !نايهآ ؟ناي

 : وٿ يوڇ رعاش ويٻ
 لدٽسرپ مه ار رد نايوج مرح
 ۽ دلتس رپ يم ار هر شتقد ناهيدق

 نهاد رگ مول اٿ هدرب :ڻگنڦا رپ

 ۾ دل رپ يم ار هه رگيد ناراي مڪ

 يک ننرتف د ي >< هقف  ,یھيقف ۽ , ن٫ڄوپ اٿ ني رد يج مرح ,مرح لها۱ ۽ وٿ يوچ

 7 ِءاکھ يک يدرپ َنوت ۽ نيڄوپ

 ". يڄ وڊ وٿن يک وت يئعي
 : يوچ وٿ وي

 .يڄوپ وہٻ ي اس هر کي دا وڪرھ ءآ ىڃو ىٿ رمولعم

 « دننڪ نٽ رمهسغت وٿ يورز رح ماڪ ناٺا

 ۾ لنڪ سا ري, ھڏ مهن او ۾ لا د مس باوخ

 <٤ ھ نه . َ ٬
 لُڦد 6 ڻڄ يهآ ۽ نڪ اثٿ ر۾ تهد وج نسح يج روشئا خر يجنهنت ي ۽ .يلعي

 ه نڪ اٽيو ريبعت وجح 7

 نجوم يج رب مت اٿ نوچ . وٿ يتڦ ءپ وس وج دا ۽ ريخآ نام ىل٤ه نا
 س --

 , يهآ وڙيهج ناس نوم وج نجوم مڌ وٿ يهجه س کڪ داك اڪ 3 ويپ لفکڪ ۽

 يه ھا مم وطساو وڪ ناس َک وج نجوم ڪءڪيئالا

 , دراد م> وي ضشويخ هدووب اسيرد

 [تبہوا ا شڪاڊہڪ ڻ أ مہڪ ڊرادنپ سخح



 ٣٣+ تاناحجر ۽ ردق يتف اج َءيرعاش يترُہم

 . يهآ اڇ ترثڪ ۽ تدحو هت يرڪ وٿ اڇٻ قلعتب دوجولا تدحو رعاش ڪه

 : سيل وٿ باوج
 ۽ زر ِڊ يئ وگ مئڪ ترڪ و تادح و ًزآ ۽ ويئڏگ

 !تدسايرد ڻايه باد رگ و نڪ و جود ۽ تمگ

 ۽ جوم مڌ ڻيلايچ ِءاهجيس ناس زهر نچهنڪ يک ت دحو ۾ ترثڪ مت ميچ :ىئعي

 ! يهآ اي رد يئڍ ڙہ ,نورهل ۽ “نڪ هج

 :وٿ يوچ ؟بلاغ"
 ۽ ھ ڪشڎويآ دوهس و دھاش د وهم ِ لسصا

 ٳ نيم باسح سڪ مه هادهاٿم رپ ,نوھه ْناريح

 ۽ رد دوجو رپ روص ِدوآ لمتشس ہه
 ه نيد بابمح و جومو ه رطق مه ارھ د ايڪ نار

 تا مت ,ڻهآ ڪمٿ مس ( لاڏ ِ ڙدنس ڏ ِڻس ڏ ) دوهيسم َ دھاش ّڪ دوس : وٿ يي وڃ

 يهآ لمتشم دوج و وج ر=ٻ ته ! يجڻ ۾ باسح يڙهڪ ؟ودهاشيآ مت نايهآ ناريح

 يئمِڍ ؟ يهآ وير اچ ۾ بايح ۽ جو٫ .يرطق ِءوپ مت .يت رھاظ يج نتر وص دن
 ٳ نهآ ر=ہ ہت يت يه 8 ٬

 ۽ وٿ يي وڇ ياد

 نو ك قشاع ( ت۾.ٳأ يوّمغعي مأه>
 رَ

 : وٿ يوچ يبور نه يئن

 ۽ تسين ش٬ سڪ ڪي .دنا نارازه 1
 ۽ تسيآ شاډادسنا د دع ِتالايخ زج

 ۽ ٹہٍيڏ جور و تًح ۽ تډہيلأدح ور

 ۽ تم جوم ريغ شا يهام و رھوگ

 « چهل جس ہډ ڪراس رپ رادنآ تسہسيآ

 ه ڇيهٿ جي نوسيوگٴ کي لومحااب ڪيل

 ۽ يهآ ڪءڪه رب ات ني فکنا نيرازھ نا نا « ىهآ وج ڪه ت فنا ,وٿ ي وڇ
 !يٿاهجمس ريڪ يک يديب رپ َيهآ ڪمه بس ,يهآ ڇوډ  يڄن نهوگ ۽ نا | ٬ُ په اه اٿ . ٣

 ِءوٿ يوڃ فيطل
 [وڙڪهھ يهآ مت توه رپ ۽ يٿ يڊ ي ڏيٽ



 اناج ر ۽ رادق يئف اأج َءيرعاش يقرشم

 ۽ تمم لاوحا * دډ د اص وا يئد نيا

 ه« تس لاوا آ «رخآ لوا من رو

 ۽ وٿ ي وڇ ؟]ٳيا۱ . يل وٿ زار مم وڪ ٣ تلاح نا

 نوج رثتمڪ رھد زار و وگآ مس و  برطم زأ كٿپ دح

 ءار ام نيا تمڪح مپ نياٽصڪ مآ بهي مڏ سڪ مڪ

 مآ ميڪ ِہت َءاوس ناک نهنا ,نهآ نوڌر وص يفاا يڪ ِءال تاتلت ى>ج ترثڪ

 .ق دئهگس 0

 : بلاغ لوتب

 يڳ

 ,وگتنگ يڪ نھ ٌُءدھأام وه ديح رھ

 !ريغب ميڪ راس واه داب مه نيهن يتنب

 ۽ دفاي رب ٿاياط رگد نئال يس رفڪ زا ڪي

 ! مڍ زادنا راواد شپ ار اهيراواد نوڪ لايپ

 ۽ لاح رهٻ

 تس وا ڻيع هرڌ رھ مڪ تس رالاڪح لڪشُ؛(م

 . دئڻئڪ واب ٿت رائا مڪ ع«ناود مم هڏ: نڪيل

 ناس حرط صاخ . ويپ مءڊ ي َءيدنس ۾ ود را را وھا وج َءيرعاش يس ہ راث

 يک نو نويدا ,هتلا ڻاپ انابشا ءو ده يه اد اڪ ؟لچ٫"

 5 نويٿ ريڪ

 :وزگاج يديگنذ
 ڀي يهآ ويڪ هت لوب# نملاع ضعب يک” مجډ رشتن َءنيئڱب يج دوح ولا تدحو

 ديپ نويمهف طلغ يئيڪ ب ۾ ن صاوخ اڇ ہت ماوع ناب يه رظن نا مآ يهآ ُڻوچ وح

 . نويٿ نم

 ناس ريبهت صت ان يج دوجولا تدحو ِءت يهآ ِءار يج لابقا ہبالع ۾ يلسلس نا

 مد قرف وتڪ ۾ ادخ ۽ ناسنا مت ِءال اڇ٫ نوياوا.يٿا وٿ .لدنع ِڦٴۇ ڏ ناى ن ُ“ناملبپسم

 وجڻهن٫ يتعي ۽ نايھآ مو دي ۽ موھوم ناب ڌ يچوس وٿ نيئا نھڏج 5 . ويهر

 نُئيڪ نوناڏ ڃلاٴع لمع ۽ ديح ودح ِءوپ ہت .ننهآ رظن _بيارف ۽ وک ود دوحو

 ہب ناب ۾ نظفل نيٻ .يھآ ادخ وها يهآ
 مڏ ميڪ وج ۾ تا٫ٰلاڪ ؟ ودن اى بخار

 ؟ناهگسي -+ وٿ نيڪ تعاطا ت ٿ دا. يج دن َءوپ 8 ,نايهآ اد!
- 



 5ڻ ٿتائاسحر ج ردق يئل أاح َءيرعاش يقرُب

 رنو ري يتاذ يج نا ۽ يئيو ىٿ لطاب يتسه يج ٌَټ > در “ني حا

 ةالاخا نهڏج ؟ ودنيٿ اديب نيڪ .نماننخا وج َءيرادي٫ذ يىقالاخا ِءوپ مس

 ؟يٿ يهر تہ ح يڙهڪ يج بهھذم ج نيد ن .ھ ات وٿ يهد يٿ ومناخ

 راوطا ِ اديتع اج نت ۽ ايٿ اديپ اترف مد يج ناب يبرظن ن يج دوجولا تدحو

 يىهآ ويو وڍاڌٻ ۾ َءينشور ي ج يفاآ ي < لايقا ۽ نهآ دوجود 7 نباتڪ يج خيرات

 نششوڪ يج نلاس ۇ وي نٻ يج َنح ۽ وتوو مٽچ ءيّطأٻ مقرف نام فوبہمت يا ريغ مڏ

 : يهآ يه وصالخ وج نهنج ۽ويلم غورف يف يفاڪ يک فوبصت ينالسا اريغ نا ناس
 , يهآ ادخ نيع ڻاسنا ۾ يهآ ناسنا نيع ادخ . يهآ من قرف وڪ ۾ ناسنا ۾ اد

 َ ادخ وراذ رھ وح ثانئاڪ ڪيلب

 دوبعب ۽ ادغ يک نهنا ناسا يرڪنهنت وٿ يرڪ مب لولح ۾ نديزگرب نڪ ادخ

 ه« نوچڊ اٿ يرڪ

 « ڻهآ ريبعت يٿ اج تقيةح ڪه يل ۽ دي هالا
 .يج٬چ وٿ ؟)ورب۱ يک نا . يئٿ وٿ رهاظ يعير ذ يج نهڻام نڪ ۱ دخ يت ندو نڪ

 ۽ يهآ ادخ يئ تانئاڪ َءيه .يهآ هن يتسھ ادج اڪ ناک تانئاڪ يتسه يج ادخ
 يهآ ولاث ويٻ وج تانئاڪ ادخ ۽

 وهھا ناب ن ديقع نهنا ى ج للظ ۽ زورب ۽ 67 ۽ لولح ۽ تيثيع ۽ داحتا حرط نا

 .يئيو” 7 يراع ناک رادرڪ ۽ لمع ِملسس تا وج وتڪن وجيٿن

 دهحجو دح ۾ لمع ِءوپ مت نويهآ ڪه ؟ادخ۱ ۽ 'نام” نه ڏڇ م 7 ويو ويچ .َ.دَد

 يج نهنج چو يئ يهآ وجر د ويٻ مآ رتالاب ناک ادخ ؟ يهد ىئڪ ڻاڪ يى نهنڪ

 دهجو دج َءوپ نوڪ يئ نايهآ 'نابآ ہءت ويٻ . يئٿ ترورض يج لمع ِءال ڻرڪ لصاح
 7 وڇ ازس ۽ ازج ۽ ِاڇ َباوث ۾ مها” ؟ يرڪ ريڪ لعع ۾

 ادج ادج ۽ نهآ دوجولا دحتم يغٻ ناسنا ج ادخ مت ويو ويڍڪ وجيٿن وھا ناب نا

 ("ي اي حرش) ءو دئلب رپ اڀ رد يڃو وج « يهآ ورطق ڪه ناسا . ڻهآ مت

 ؟فوصتاو وٿ يل .يروپجاريچ ولسا ميالع . خراش قيب٫ وج :لابقا َءشفبللا قلمٹت- ڻا
 . يهآ بيرغ َبيجع ڪبي ڌو ہب ناک ٌقايعا َءماگسم يج نوطالفا  تيثيع ملگسس وح

 ۽ نهنج نويڪ اديپ و دعا نس[ ثيثيع ريگ مه وا ڪه ي ديقع يج *ننرياوا :يھآ

 ِءاٿ نج ڏ لوق دنچ ايو يٿ دحتس ولخب ۽ قلاخ , يهآ باتفآ نيع ورذ رھ

 تانثئاڪ نڻهنج تاذ اعا يهآ ڪاپ ۽ اهڻيع و َءايشالا قاخ يذلا ناس ()

 يئ ادخ رگا) . يهآ هٿ ؟ريغ س دنس اها ۽ يهآ “نيعا س دنس اها ۽ ويڪ اديپ يک
 وا دنهرو نئيڪ ابا وج يب َ لان « قو ڪي ۽ قالاخ #وډ مد يهآ تا٫٫اڪ نويھ

 ىڃلث (؟ يرڪ ريڪ َِّ يج نڍنڪ ثتعاط ۽ ٿ دابع -



 تاناحجر ۽ ردق يئف اج َءيرعاش يقرُسم ۱1

 : "دمآرب رادهرخ هڙوك نآ ِرسرب دوح ۽ هڙوک ليگ دوخ ورگ هزوك دوخ و هزوك دوخ” (ٹٳ)
 يٿم يج يزوڪ يٿ اپ .يهآ ڙا دنيهاڦ وڃ يڙوڪ يئ ڻاپ « يهآ وڙوڪ ٣

 يهآ يئ ڻاپ مب راديرخ وج نا ۽ .يهآ
 “:دم ناهٺ و درب لد ,ددآ رب راڀ نآ رگد رلڪش۱ڊ مظح رھ” ين

 روصنم يئ ڻاپ ِءرادِ رسرب قوش ڙادمآ رب دوخ روصند پل زا دڙ قحلاانا دو” (م)
 ؟ويهڙچ َءيهاٿ ناس قوش يئ ڻاپ چ .سٿا ويچ "قحلااثا" ناتاو يج

 ِماسو هيلع هالا يلص دي ى ترضح يٿ ڻاپ ِء' "اڻ دلا ناه دزا ,يي٬البدمحا انا تفگ ” (۾)
 ! نايھآ ( '؟دحا" يئہي) د.؛حأ يج وڍي اأئڀ" ڻنايب مت سا ويچ ناي ڪرابم نهنم ىج

 ۽؟راذ رئيٿئآ تس يفخ ڪر ڙادوح اهللالا “هدلاالا رسپ يا” (ٻ)
 : "رآ رب ڪرش ود نيزا ڪار نتشويخ  'هللا لوسر۱ يڻاج رڪرش تمسه

 ؟ڪرُش وٿپ وٿچ۱ ۾ «يهآ راد مئيٌآ وج ؟تڪرش يفخ ُڅ٣ دوخ ؟هالالا “هب!الا ,ٿٻ يا

 !رڪ دازآ ناک نڪرش يهڻٻ نهنا يک ڻاپ نوت ء'هللا لوسرآ يهآ

 ۾ لصا :"دش گنج رد يئسوم اب يثسوم ) ,دش گنو ِريسا يگنر مہب مڪ نوچ ()
 لاثم يب ۽ نوچيب تاذ نه ڏج رپ وھ ادخ ہب نوعرف * وه ادخ مہب نيسوس ہت

 لي وه اي ۽ يئآ و۽ يي درب يج تانيعت ای .ويڪ لوبت يک لاثب ۽ کگشٽر ڪه

 مڪئالاح وڳل ڻهڙو ناس نا يهجمس ؟ريغا يک نا ۽ 0 يڻاڃس من يک نوعرف

 (يروپجاريج وي اسأ تار داون) .ڻهآ ڪه يئٻ ليسوي ۽ نوعرف

 نج يڪگاارس ٴ , ي ڌنس يار يج ناسا لايخ اج مس نا

 اح ای يجه يدعمس مرد اي يجه يلو « ري ای يڃهھ بلاغ .نهآ ايٻ ايرڀ ۾ َءيرعاش

 اپ يجه مھاش الٻ « وهاب اي يجه ديرقآ محاوخ يڀا يجه ٺيٰطل ؛يماج اي يجه يمور

 "ايآ نٻب ڊ يم دآ دلا” .يهآ دوحوي ويرظن وھا وج دوحولا ت دو ٿو نهنڪ ره لاديب

 .يهآ ويو ويچ نه ره
 ِءوٿ ىئاىمرف يدابآ اير د دجاملاد,ع انالوم قلعتم فوصت نا

 ترضح َءيئاٻ يج ي ايسلس ۽ ديرم يج نا ۽ َءيناليج رداقلادبع خيش ترضح”

 . ويھر ماق رصتع ينالسا ۾ نباتڪ ۽ نيئات َءيدرورهس ني دلا باهش خيش
 ! رهاظن يج فوصت ناس وبا يج َءيبرع نبا نہ لا يحم ڂيش ِءوپب نات نا

 يسراف “ايٿ اديپ الگنس اج دوجولا ت دحو ه ويث ودغ وي رصشقع اًت سلق

 وج َءيباڇ ال چئانڇ .يل تيوقت يک نلايخ نهنا ناس رثا يج َءيرعاشم

 َءيدص نيئان وهاٺ .وٿ ٤ ورد 70 فلينصت ما ايف سلف ڪه ؟ حٌئاول» باتڪ

 .وه وڪچ يجلدب نوڪ ردي اک نر يج ني دص يڻادتبا ب فوت وھا وج

 .يکر وڱن . ٿتيهأٽہ ڊاڪ فوصت يقيقح وها ناس نہسر۾ ويسر نهنا .



 اُ تاناحجر ۽ ردق ينف اج َءيرعاش يقرشم

 .نلايخ يناريا .نمهو ينانوي لڪشُم ليڙگٻ ۽ ليٿ ڂسس . ه دوحوم يج فوصت”

 يج نهنج ,يهآ بڪرم نوجع٫ ڪه يج نرصنع ي -- نيٻ ۾ نمسر يدنه

 ۾ قيقتحت َءيڌڏو ہب وس وٿ يجهگس يئچ يمالسا يک نزج نروٿ نڪ

 يه لاشاح مٿ لائاح رو دنيا رظن ہهجڪ ناس َءيزير ه دي د ۽ ِءوپ ناک ضالت

 (ماليآ ِ_فوصت) ".يهان فوہصت يمالسا

 5 رگاٿم يرعاش اج ناک دوجولا ت دمحو تت يىڻٿ وٿ تباث وھا نايب ثحب نه

 يهآ دوجوم مسجت ۽ زورب ,لولح ,داحتا ۾ نا . يهآ لئاق يج "تينيع۱* اها .يهآ
 ڪه هه بولطم ۽ بلاط ,قورّمعيب #ٴ قشاع ,قولځم - 8 ڻڻويعي ۽ ديغ ۾ نا

 يک نا ى يهآ ويپ وڍرڀ رتف د وج َءيرعاش يج ناسا ناس َءيرعاش ٫ايفوص نا .يهآ دوحو

 هان ن٫ُ 3 . يهارمگ -هس ققفحم ايٻ ۽ لابيڻا ,يئات لٺلا هد حب تربضح
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 وہٻ ويرڀ ناس َءيهارمگ ۽ ر ھڪ رتفد وراس وها رگا مت يم اديپ وت لاوس يڻاه 2

 يڙوت رادرڪ ۽ لمع يڪ مآ ويهر يرڪ غيٰلبآ ي 2 تالايغ يمالاسا ريغ ۽ لطاب .يهآ

 ومرج و ريد « يهآ ويهر يرڪ وري اپ .. ناک نيراديب ذ يقالاخا ۽ هجو دح

 1 "يفخ ڪرش 7” يک "هال]ال” ڪلپ ۽ ورتا طقف مآ ۾ .يهآ ويهو يئاٽ يک قرف يج

 ِءال نرعاش نهنا َءوپ مت ,يهآ ويهر يڏس * اچ ڪر ٣ يک "هالا َأ وديس

 ۾ ديرف مجاوخ ,لچس ۽ ,ھاش , راطع ۽ ظفاح .يباج ۽ ۽ يمور ۾ نج .و دنيو ويچ اڇ
 وج نج لاٿ نڃو يچا ريهاشم اراپ هريغو ٻ ۽ وهاب ناطلس ريم ۽ بلاخ مها الاب

 ناک تاريبعت ۽ تالي واٽ قلعتب نهنا رگا ؟يهآ غلبم ۽ حراش وج دوجولا ت دحو مالڪ
 نا يج لڀوات َوپ مت . نهآ ايهر يئچ حراش اج نهنا نئج ودنيو وترو ويڪ

 اٿ نهگس يٿ دوجوم رعاش اڙها ہب ۾ رود ادي دج نھآ .ودنوپ وڻرڪ ميسو يک نتياعر
 ۽ لايقا .ھآ أيهو يئج مالڪ وج وتممق نُا ۽ گشسآر يج َءير ددلت ۽ َءي دنر يج

 تن مت ڻوچ نيئأ ى ةأڊ .يهآ ويو يچا مب زادنا مئاڂاتسگ .. نه ڏڪ ہ ٽو نڙها نيٻ

 وڪ وها وس « نهآ نر لباق يج تفرگ يها - يئھ تزاحا يک نيا ي ۔> ڻوچ

 .يهآ ۾ يدرپ يج ؟َءيرعاش” مت نه ڏج مههجڪڀس وها ,لاحرهب ءوبٌڇ مآ رذع لوقعم
 ِ ِ .يهآ ويو ويچ زئاج ہههجڪڀس نه ڏت

 (ماهڅ ۽ يي

 ڪي دجڪ وڻھگ ى قلعتم نههنج .يهآ ولغسم يت وج ؟"تايهال[آ ,چرگا دوولآ ٿٽ ذعو

 ٌٴ ِيدنڪ خيڊ ناس ليبفت ما اڇا ٽيھ ناونع ڳر نھ تھ ٬ .. وڊو ويڪ يسضارع

 هوڏ يجڪ نه يک يلئ--ب نا ناس ن ڪڇ نس يج ڻرعاش



 تاناححر ڪ ير اح َءيرعاش ي سه

 6 يک يبرظن مئا دس تيثيع يراو مٿسجت ۽ زورب ۽ لولح ,داحتا ي > دوجولاٿ دحو

 دوحجوم ايرظن يئيڪ مد ايٻ هوالع ناک نا 7َ رتثد ي < َءيرعاش رپ يک حرهگ ڻک زر نايڳ ا

 .و 6 يئاڪ ي ڈ ڻرڪ وراشا نشحم ِءال ڻ نج «نهآ

 ۽ مور انالوم

 ؟لیاڪ ناس!" 7 نرھش نهڻا ڻاپ هان نڃڪ لقن رعش دنڃح اح َءيبور اٺالوب ترصضح

 ر۾ رعش ڪه ندا وناڏ زار َ ؟ىفوص" ل دبلا معن وح نا # نا ويڪ ريبعت وج

 يي
 ( دئنادرب شايربڪ “ورگنڪ ريزب

 !ريگ نادزي راڪش ريبميپ ,ديص متشرف

 اشرف ٽو نج . نهآ دوجوي درد اڙها ناٿ. ه يج نرگنڪ ڎي < َءيڻايرپڪ ۽ ين

 وھ ۽ « يهآ وترو يڙڪپ نھ نيك نادزڀ ۱ ,نهآ ليٿ راڪش ۾ “را « نهآ ليٿ ديق

 ٬ ُ .نهآ ٤ نادزڀ ۱

 ؛ يهآ وڪ نايب حرط نه لابقا ہبالع يک لايخ يئڳااس نا

 ۽ څ ديص نيما ليثربج نب ِنونج ِت شد ود
 !مئادري ته يا ,روآ دنمڪ  نادزي

 وڪڇ يٿ ديق نيا ليٿربج ۾ نادي٫ يج 'نونج" يجنهنم : يئامرف وٿ تمالا ميڪح
 ! ِءاساڦ ۾ راڄ ۽ دنمڪ يجنهنپ َيڏ ؟نادڙي۱ يڻاه ! مادر م ٿم ھ 1ٰ:)). يهآ

 ۽ يهآ تير نه رعش ڪه وج نا ۽ هنايفوص وروپ ,يهآ لزش ڪه وج َءيبور

 ۾ اير د نه د ردئنو ناٻ ايٻ رد تفگيم

 .ه ديرفآ ٹتٹدبسين وا ڻراد مآ ادخ ىثفوص

 دكالا وج َءيفوص ٿ وچ يځهپ يڙوٽاڦ ٽٿاو دنر يڙڪه و۾ نابايب” وٿ يئامرف

 ! يهآ من قولڂ٬ ليتلخ ۽ ليڪ اديپ اي ۾ ديرفآ وج نهنڪ وه حج يٿ يهآ

 وج َءيفوص .و دنهر يئ ليوات لاحرهب وها ودنيو ويڪ ليوات ہب وڪيج وج نا

 "يفوص " يج رپ .لطاب ٰيوعد يج * تيريغ۱ س دنس َةوٻ مت يهآ مٽ دوخغ تاذب دوجو
 و دنيڏ مال ديآ وج ناڪسٻ 5 نايڙ ِءال نا وپ تت لثاق وج تاذ َءيجنهنپ

 ۽ 'قلاخ۱ ِءوپ ۽ يمزال ؟مدب۱ ۽ *قلتخ۱ ڏگ ناس ڻجه زال ديق يج ناڪم ۽ نابز

 َءي٬ور رپ . يهآ ؟يرفڪ ۱ ناس تيثبح َءيجنهنه رعش 9 هرهڙال َدوجو وج "مي دب ۱
َ 

 اأ اي يرڪ+يھنت .يهآ ؤۇح



 4 تاناحجر ۽ ر دق ينف اج َءيرعاش يقرشم

 ۽ رمھايخ
 بس ها خ يهآ رعاش يفسلف َءٴ 7. ٿِ تايھالا ۾ باب يج َءيرعاش و رعش

 ىلوك لد ي د تايھالا عقسأف يج نا ن اک . ڻئ نل نت د مايخ۱ ن ره لح داتن ۾ ڄ

 للاحرهب تو يئوم * ڪڪ ۽ لٿ وڃ را ةاڪح ۾ دحلس سيک يڪ .اٿ 5 نک

 ِ يهآ رهاظ نا مالڪ يجنهنپ وها وه ب هجڪ وج 'مايخ ۱
 ءو 77 يلبش ہيالاع زيدنڪ ورم ين مايخ قالعتم تايھالا ڇ يفمسلف

 شپ ود درگ يچئهنپ نه ڏج نيسا . ڪار دا وج َءايشالا قٌاقح ؟يهآ اڇ وفساف ”
 نوڙيج يه ڳ يىهآ اڇ يه مد يئٿ اديپ وٿ لاوس د ويب دوخ نه ڏت لٿ نويراهٺ

 ىج نهنا ؟بڪرم اي نهآ درفم يها ؟نويآ ناٿڪ ؟نويآ ۾ دوجو نئيڪ
 تايڙاول اج نهنا ؟نهآ نويڙهڪ نوتيصاخ نوج نهنا ؟يهآ اڇ لصا ۽ تاذ

 ,نويرڪ راچيو اٿ ىت ڻيٿ اديپ وپ ڳاا يج نزيچ ةوپ اک نا ؟نھآ اڙهڪ

 ىها اد .يهآ قالعت يمهاپ وڪ ۾ نهٺا 2 يئٿ اديڊپ وٿ لاوہ هوپ ۽

 وھا ِءوپ ہت يهآ قلعت ۾ نهنا رگا ؟نھآ نويو ىلم ۾ ڻاپ ناس قانتا
 مڌ بلط»د ؟ىهآ وڇ ؟يهآ يڙهڪ تيعون يج نهنا ؟يهآ وج وسآ يڙهڪ

 َءيفسلف ڻڍ ڏ باوج وج نهنا . نهآ لازس يدايئب اج يفسلف لاوس اج وسق نا
 نيش ناسا اڇ ,ہت يهآ وها لاوس نويرهپ ناتَ ڀس ۔ يهآ صضرف وح

 يج*< 01

 باوج وج نا يفہ اق َ مم ڪح بس روط رماع ؟اٿ 1 يهجمس ي 5 ٽتقية>

 اڙها ۾ رواد رہھ نڪ ڪرِل .اٿ نڪ سش ليلد اجنهنپ - لاٿ نيڏ ۾ تايثا

 نهنڪ مڌ يهآ ِءار يج نج « نهآ 5 ڄا ۽ « نهآ ايھر ادنيٿ مب يت-اف

 : يٿ مولعب تقيقح يج زيچ
 .'!ڪارادالا تصت۱ نھآ نويٻ ۽ 'ڪاردالا قوف ۱ نهآ تت . نهآ

 ۽ .ڻهھهآ رھاٻ ناک يرگئاد يعلع يج ناسنا الثسم اج 'ڪار دالا قوف»

 مڏ

 اياڌٻ ويم مَ ٣ نٿ يٴ۾ تت رمسل۾ههآ ! يفگس ي پب

 مت وٿ يوچ ہ: رداهٿشپ وش .. ى 5 صتا ڏ 7 يناسئا ۱ قاعيم ڪار دالا تت ۱

 يئوها مي وج مايخ . يهآ من مولعم تقيقح يج زيچ ہب نهنڪ يک ناسا

 . . يهآ َت دل

 ۽ وٿ يکل قلعي نا ىلٻش مبالع يله يڳاا

 يک ناسا قلعتم نَ هج ن< 'وڍر ڪڪ روغ -َ ًَع يڱچ - , وڍرڪ رو”

 روغ قاعتب ي*داب لوا ناس نت ات نوڻاڄ نم 0پ 7

 وها ؟ نويهآ ايهگس يهڪجمس* ن نيڻات دح َءيڙهڪ نيسا يک يداسم ٣ ویيرڪ
 وسڏ ناس روغ ڻنڪيل ۽ يهآ نايامن ۽ روهظ رھاظ سوسحم هدايڙ ناک پس

 ليلحت: وداس ايهگَس ينجمس نيئات دح َءيلهڪ نيسا نن يداس

 نهنا .( لي زجتي ال وزح) ۽ يئٿ وان ارڪٽ َِءوپ ۽ وٿ ىئٿ ارڪڦ ۽ ىڻٿ



 نوتيصاخ دنچ نويٻ ۽ لتُث ششئڪ لاصتا شّہڪ نڻڙو تڪرح ۾ نڑج

 يأ دام ه نويٿ نک ر تيثيح يج ضارعا ۽ صاوخ ِءال ازڃا يها نڪيل ۽ نهآ

 مهجڪڀ وهِا ؟ويآ ناک ناٿڪ «۾ ويآ ۾ دوجو وڇ ؟ يهآ اڇ تقية> لڂصا يج

 ھا 9ا ريغ

 لٿ نويرڪ وئات رپ زيچ نهنڪ نيسا وج ولسلس وج 7 اع حرط نا”
 تلع يل. يئٿ تباث وٿ رابتعا ِلياتان ھوپ ناک تاقيقحت .يڏڌو يڻم وها

 ماسجا _ بذاجت رپ ءرھاسخأ _پذاڃت يهآ بيس وج لڌٿ شڪ درن وٽڀ وح

 نمسج يثعي . يهآ ويٿ منا لح ہب ول وهاآ نيُئات ڄا ؟ يھآ اڇ تلع يج

 يئايبر د مهھجڪ حرط نا ,تك بلط+ة ؟ يهآ وڇ تي[صاخ يج ب ذ> اهآ ۾

 ڪه ۾ يئٿ يٿ ۾6 أدپ يملع ال ي داها ين هہ« رپ .نويٿ نيٿ مولع « نويهلاڳ

 ني ي٣أ يٿ ى اٿ ڻي 6 يڙڪه پن وٿ اديپ ويٻ ۽ وٿ يلك زار
 يهآ يکر
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 ,دوشڪ - 7 ٣ ٽتقبةح رگ يئن

 وه وا تا يک ٺڻاسا" هت ىهآ ويڇ نميڪح رظنلا ؽبتد يرڪ نا”

 9 ويچڇ ين د نينا َِءوپ ناتک 0 يج رھع َءيروڊپ ء- طارڌس يهآ مم

 ". يهآ په ڏٳ يئوها ,* وج ماہخ ؟ شين اي -* مڪن 4 0

 (ڄآ ٻا .ڻ ص ص لوا ہهصح ۽ .مجعلارعش )
 هاه يرڪ نايب ہب وي رظن يمالسا قلعت٫ يلئس نا يلبش نه ڏڪيج اه يئٿ وڱچ

 غ يهآ وڍابرف نج لسو ههلع هظلنلا َ روح يهآ وھا لوصا ي ي داينب قلعي نا

 ۽ ڻچوس قلعتب يج ري دقت ۽ حرط نا “؟و.وي تڪ :يئ واش ۽ .قيٿ و۾ڀ تاذ يج هالا”

 ؟ناطيشا۱ 91 نِ مت ويو ويابرف مب قلعتم قيلطت . نا يڪ مئم ناک ڻرڪ ثبمحب

 روصعح قلعتم ثتاذ يج هالا ؟ويڪ اديپ نهنڪ ى رت هالا الاگ مت ودڻڪ لاوس

 ؟يٿ يهگس يٿ لصاح تفقفرم يٿ نهنڪ ت ڪِ ڌَو ناک ِمياسو ةىلع هالا ىلص ويٿ رڪ
 ؟؟ ھپ )۱ 1 *# ۱ ۽
 هدز تريح ۾ *"تاذ۱ َءيجنهنت ناب لا يا" يئعد !  ڪيف رد: ان ىئٺًأ ۽ اي نيتامرف
 اص را ڪلا ڪر نع زجع* ۽ يهآ ويابرف قي دص رڪبوبا ترضح حرط نا ؟!نايعآ
 ".يهآ ڪاردا يت هاج َءيجنهنپ يئ ڻوب يٿ زجاع ناک ڪاردا يج يٰيلاعت ق> ۱ ۽ يتعي
 يئامجرت حيحص ي يج نا هو ادليگس جج يٿ رمولعي ہڊ مهجڪ ويٻ ڪيڏو ڻاک ڻا ۽ يئعڍ

 ۽ يرڪ وڏ حرط ن رھ يدعس
 ب

 ۽ ويهو و نايگ و سصااڀآ  لايڂ را رڌرڊ يا

 ! ميآ ۾ دلا وخ 7 ِييأ ۾ ديد مجرھه ام



 ڪا تاناحجر ۽ ردق يئف اج َءيرعاش يقرشم

 يي ۾ ھو ,نامگ ۽ سايق  لايخ ۽ ملع يج ڻاسنا نلاعت هالا  لاحرهب

 9 قلعجم ت٫يهام يج نا يهآ الا نا” ڪجازدآ چڇ ساسحا يڙوت يب رجن

 9 نا . يهآ اهتنا يج  شواڪ يئاسنا ّّ ڻيٿ زجاع ناک ڪاردا۱ يج نا ۾

 مولعب ڊ هجڪ يک ناسا مت اٿ نلم ۾ ڻاپ الاصيف اج رثاهشپ وش ۽ رني ۽ طارق
 ايو يجهر ب ذدٻ ڌم يرڪ ڻئھ من ميلع يج ؟ تيھام ڏ - فوسليفا ۽ وي ۾ ڪج ! يهآ ڏ

 ني -آ- دوحو ۱ مت يهآ وها ولهپ وج تابثا .اتهپ ہ نيڻات َءولهپ يج كن.

 يک دز تر بح و يلسلس نا ۽نڪمسان يئاسر نيئات نا ؛الاب ناک ڪاردا ۾ لقع يج يا

 . سپ ۽ اٿ نيٿ لصاح يئثزجع ۽

 يئاسر نيڻان تقيةح سيک يرڪنهنن « يهآ سصآان ؟ساو«لااب ملع» وج ناما مت ويٻ

 َءيڻاسران يجنهنپ هوم٤ُج ِءت *؟ تتي٤ح ۾ دع ۱ يک “ملع وم دع”” ۽« يرڪنٽهنڏ ۽ يڻٿ لصاح يک

 وڃ !م نوڪ يئ يهآ " د۽و»۱ قڪ مڌ يهگس نھ حي وھجيتن - يرڪ يج

 يهان ملع وج نا يک نانا

 :وٿ يوچ مايخ
 .نيد و به ڏير اد دنر ڪفت٫ ممعهج

 ۽ نيتي و ڪش رد دنا ريحتب رعمج

 « ڻيمڪز دیيآرب يدانسس هاگ اس

 ! نڍا مٿ تسذآ من هار  ناربحسيب يا هڪ
 ڪش پس اج پس“ ۽ ,ڻھآ ۾ رڪن بم اج پس تباب نيد ۽ به ذدب : وٿ يلامرف

 نيئا : يهآ ءآ ہب يک نهنڪ ملع وج تيهام ۾ تقيقح ۽ نهآ دز تريح ۾ نيقي ۽
 ! َءوه ٬ َ يىهآ َءيه م هار .وريغميب يا مڌ ىئآ يدانب وتچوا ,يدنڪ

 -َ َ وٿ يوج نه يئٻ
 لڻداٽڪ هن ار ڪلف ِرار*سا لڪشم سڪ

 ھداهن مٽ نوريب داهن زا م دق ڪي سڪ

 داتا سا ات “يدنيآ زا مرگش نو

 ه«داڙز رڙداي ڙا مڪ ره ٹس دي تسأ زچجع

 يهآ وياڌو مد رگا ۽ نهنڪ ۽« ويهگس ىلوکّ ڊوڪ يک ناٿسسم لڪشم ننھ : وٿ يوچ

 - ھآ ُرحاأع ؟داڙرداب۱ ِڀ+“ نيئان داتماا َ ناک َءيدئٻ٫ + يهآ ويهگس يڪ مر -َ 8وپ مڌ

 : وٿ يوچ ناس حرط فاص قالعتم ٰيلاعت ههللا
 لادنش هٿ هار اضق هدرپ سپ ار سڪ

 ۽ دش مڏ ِءاگ آ سڪ چيھ ادسخ رس ڙزاو

 , دئتفگ يزڙيچ شويخ سايق - سڪ ره
 556 رجا هار ڪ مسٻق و تمهگ مت وھورلعم



 تاناس حر ۽ ردق يئن أج َءيرعاش يٿ 3 رد ٣

 يج هظالا ملوڪ ٍ , يهآ يلد مد مهار نينان ؟|ڻِی هدرپ ۱ مس يک ---

 . نهآ نويڪ نويهلاڳ رھآ سايق ىجنهؿپ نهنڪ رھ . يهآ ويآ من مھاگ آ ناد زار

 ,يهآ وي مُڏ مشاتو ڪ وصق تت يهآ ويٿ ق : مولعم 4. مَ 1.٣ هڪ ۽ لاحرهب

 يهآ ي

 ۽ نيم _يدنن سس ارڊ مت سيل رھ سيد هئ .كٴۇ

 ۽ نيد يم وايند ى ما ...آ يل رُڪ 8.

 « نہكي ِٽ تع”ڊ رش جر ۽ تق,ة> ڻي قح 86

 ! نسوا هراس ٿر دو ارڪ ناهجود رادنا

 2 وه قح> مآ وه نيد مد يئھ ايند مد ۱ وه رھا. من وه رمفڪ ْ سٽو ۽ وھ وُڏيو يت

 ! نيٽي من ۽ يه تعيرش ما ۽ يئه ثتاليقح

 ۾ قح ِأايئد ۾ نيد مالا ۽ وؤڪ ناس ٿيثي> نارعاش يجنهنپ يچا يىتا مايخ

 يهآ ڊيڪ .< - َءيلک وج ِءار َءيجنهنپ قلعم بھ گا ڇ تعي رش ۽ تقہةح

 وٿ 7-3 تدډداد ثتاهيحوذ يج نڻر وَ يمالا-ا ڪمسڀ ڏو قلعا تابھالا
. 

 . وسڏ يک نقرف رامشيب -. . يهآ لباق يج روغ تياهن وظتن ويٻ ڪه ؛٬
 وٿ ڻاپ ىلبث وپ ناک نا) ؟ نسهآ اڙهڪ اگنسم ىفالاتخا ىماب اجح نهنا

 نوتفص نوج ادخ 4« دار الاب اي , يهآ داجي ال اب لعاف ادخ (يرڪ نايب
 وج ادخ !ثداح اي نهآ ّ نوتفص ؟ جراخ نان تاذ اي ۽ ڻنهآ تاذ نيع
 نهڏج ! نهآ ڪاردالا قواف آ اديڪ يا يه ؟ يظنل اي يهآ يمسفن رما)اڪ

 اڙهڪ فاصوا اج نا مت مرطعم 9 ِءوپ مڏ . يه ھا

 ھآ نہٹي يعطق ى يٿ ي رف ره - يج نا دوحواب ! نه

 وڪيڀيح وج « ى*آ ىعطق راهي رتيآ وها ڇ ََٴً ىعلعق وھاأ ۽ يهآ رمولعم مَ

 .يهآ نطاڊب روڪ ,يهآ لعاح , يهآ مھارمگ وهھا وٿ يوچ فالاخ ىح نا صخشت 2 . َ . , 7 *

 ۽ معيش ملان  مورعشا دقت آنو. يهآ ٽن وا

 ۽. َ ٌٴ گ +4 رص
 7” ڻاپ قوج نان ۽اثٿ نا لي مڪار . ِ ر؛اڪ يک يئٻ ڪه تاس رَ هس

 "؟ ٌا ۽( 2 ...4 .3٣
 )1 «4=4. ,/ لوا ممحخ ۽ را چي اد نن څډ ْن أ ٌٰ ڏن لادح ھڪ  لننح



 ٣ ٽتاناعڪ حر وا دۇ يا اج َءيرعاش ير .

 . وا ]ب

 لوم وجح نلاح وح - يان آ ڪڪ اع < قا ناس قلعتد ؟ناٍالِٳ۱ . .ھآ ڪٿ

 ريا ي نار ي*' ي
 وي نما 8 1 هم 7 9 *ّ 7
 ټ نايرڪ ود لقا مہب يرو نل يه اح َءيليش .* يهآ و ۾ رح نايٻ لاس َءينابر يج َءيلبش

 3 .ھآ اڙهڪ ؛فابصوا أح کا. د 9 اڇ وت ڪڊ مڌ ٣ مڏ وَ . تڪ يج ادخ ڻھ ڏج”

 يٽ ۔ يعلعت اق رف 7909 ني نًُهْ> ىلش لوقب َٴ وي ٬٬٤”َ ڊ وھاآ نام نا

 ي٬ٌ ڪه وه 1 ىج نا دو وْأب . يها ٌ . ثك ىمحلع ماڪ يج نا ؟ نن كلك ٫ ٤ِأو

 1ا 9 ً . . چا يس
 مھورگ تل ھا ۽ ۽ ندافس اٿ نوع ۽ رفاڪ ۽ درد « نطاب روڪ ۽ لهأح نير د

 ُک
 1 ٴ َ 1...

 وھا .نيڏڌس اٿ ھا. هگ ۱ ۾ “رڪ 7 يئ ڪه .ڊ مھورگ يهآ يرو . نا ايھاڏ

 داحاا ٿتومھ اب ال ڇڄ رڪ يت مهاڳ َءيڻڍگ َءيرود ِ يهآ يراح نہدان ڄا قل ہسأس

 . ء . * ح *ٌٴ ..ْ

 . يهآ ماڪ ڊاڪ تيثہ> يعاع يج نا ڪبنالاح ۽« يغآ ماع مڍاڪچڇا ڻيذ يل وت يج
5 0 

 يها مد يه ير لاھ ي* لمع ڏ يه. يج رھاخ وج 8 نهگنا 0

 يىج ڻڏاڇ ملا وخ ۽ اٿ نوڻاج َيآ و.:وآ ڻہہأ كي... نهآ ڪڪارد الا قرف 1

 يل امحأ مک يها سرد ورتا وار وج ناسا ناس ٽٺت٫ہّہَح ي7* 9 يهآ رہبارٻ

 نت . . ط ه->چڄجچڑڻ8ڄوچ ءو
 < ( ۇد ي ھر  ود ي“ ڪ  ود يئاج ؟ يهآ اد ڏ يم“ يُڊ لوڏا نامہيآ

 نا هريغو ۽ نھآ اڇ فاص وا سادن 7 اد... قيآد يها يڻاب وٿ يٽ يلاڳ 3 , ٣ . 1 9 ھل َ .
 7 ٬  . . “ 1“اب ٣

 . يهآ ين ھ ما فيلڪت اڪ )رم پ ( عراش يک ناسا قاعم

 !اه نين وڇ يىهآا نهآ ن.يآ نوٻ دين نويڍڙير نو ۽ 5 نوڍار 1 ڪي 1 8 ج نويگنٿح

 "! دئاڊ يس تااط رگ د  دفال يس رشڪ زا ڪو: يهآ ويچ بوڂ َءيزاريش فتاه

 حج ,فاصوا) يج يليلاعت ق> تب ويٿ وها لصبححام وج تب ,ليآ يه يىج ءيلش

 . يهآ شومان ڊ "بھ ذي" رپ « يهآ شوداخ يفسلف چا مه ڪح طقف من قا “تيھايبآ

 4 آ واواديپ يج ناسم ۾ دار 3 دوخ يي يڙراس رڪ يج نيلام نراو بھ دام

 ور ورھ يگ نمٻ َ 01 وٿ ىعطق م#شأو 2 ,ھار هم يک اق يجنهنپ ور, وڪ رھ

 ه1!آ وهآ يس لقع ِ بحاص م1وڪ ِءڪنالاح 7-7 ٌ دنرد
 ۽ وت

 ةث راڪنا ناک 'تاذا يج
 ۾ 5 و دلنھر ُڪ ڻآ لالا

 لاتځ وڪ ره قلعتب فاصوا ۽چ تاقص . يهگس يرڪ

 ۽ . نهآ ڄا ناس يعطت ص جا ام أ 7 . يهآ يٿ وهس ناک” َءيل رم لابخ يجنهنم -ت

 ؟نيع)» وج “تاذ'” تاذص ايآ 7 يڃو يجهر 3ُ وھا ول يئالٿا يىٿأ) يک نوتنص ي 7 يها

  ي ٬ يت نا ؟ ؟ث داح۱ اڀ نهآ ؟ ڍ دا ؟ ؟ريغ» ٍ نھ گا

  4 يش هل ڪ سيلوا . ڻهآ ايهگس  يرڪ لح نيئات اڃا يک يلَ رتا د يئڀس اج ؟رالاڪ

 0 باط ٺم هڇ ڪه ى ھ .,اٿ ڇنؤ#»-- ۾ اع اج ههلڪهأ ن هي  يهآ ِل يڻآ يى*> هل تاقبح مَ ۾

 ولع ۱ رپ 1 ويھ وڍاڏ ۾ وه نملاع

 ف
 . يماوگ- .ِءال ڻراو 1 ۽ نراو ملع يهآ ي يناڪ ڻڍ ڍ ڏ وراشا طہ7ۇ ته . يهآ



 ثائا حر حج ردق ين اح َءيرعاش ير ٿم نا

 يت نڪ . نهآ ابڳاس ب تالايخ اج نرعاش ينوص يقالطا نڻهگ ڏگ ناس مايخ
 نما هيا نا ھر تا اي ڪر يت نڪ هت ۽ يهآ بلاغ وفالف
 نيئا ىفسلف . يهآ رھاٻ اک ملع يج ناسا تيهاب يج نا ۾ تاذ ىج نيلاعت ق> هت
 يڌو يىتڳا ىثوص ر۽ 1-9 َڏ مم ولعم ہڪ ھدش مواعب شڪ وٿ ىهو ىٿ ڪءڀيج يڻڇ

 ڀ ب ب تت
 ون يورڃ

 ۽ مھو عي راس رپ ڻھ ٿت دحو ڪيارأ ترڪ

 .يهجم من لايخ مانس انا رثاڪ ایيد رڪ

 ( بلاع )
 ۽ وٿ يوڇ ۽

 0 _ رن مڪ نادب ٴ
. 

 اي 7 #؟ب ءاررت ڳنک

 ؛وٿ يوچ بلاغ

 ۽ يٿسھد ربسير# تم وداک ناھ

 . ٍه نيهن ( ۾ مڪ نيهڪ انچ ره

 نتسوا نيع هرذ ره مڪ تسا تياڪح لڪشسم

 « دنڪوا ,ب تراشا رڪ ڻاوت يب ہن نڪڊڍ

 :ويچ ہهاش الب ۾ يلسلس يٿ نا
 !فڂاآ وھُا وهآ وت ڻكک آ رثئاڪ نونيت ايلب

 وچ ديرف مجاوخ اي
 يد تاڪ ڇچڇح ہن شھاوخ  يد ُاولص و موص مت تجحاح

 .... يد تافص تاذ مٿ تهاچ

 :ويڇ فيطل 5
 ؛!يىڪ نھنان ىڻار َءير ۽ وڻار ٣ وڏار

 ويچ لچس اي
 !وڻاڄ نو يٿ ربڪ يک نوي نويدا هالا ڻاپ نايھآ

 ۾ ويچ مهاش الاب اي

 !ايآ ڻ يم دآ هالا

 ى> نرعاش يج ناسآ قلعتم تا٫مالا يهآ يه

 ۽ س دن٫وج نيئا تت أ ال نج ۽« تالڀوات اح
 ت

 نا قلعي ڻنا ٿڪ ىئارآ لايڂ

 ٍ[ 4 دز 69 زر تتيفح 4ن ديد آڏ نوج



 ڪشچ ٽتائا حر ۽ ردق يئ اح َءيرعاش يڻرہ

 يروعاش و د را

 يج داوم ۽ عوصود يڙ وٿ ناس ظاحيل] يج تئيھ ۽ نف يجنهنپ «يرعاش ودرا

 يج ڻاپ ڙ ودرا 2 نھڏج .يهآ ؟تخًگ زاب يدادص" يج عوضوم ۽ نف يسراف ناس رابہعا

 ني ناس ؟وابرد ىهاش” ہ دايرز ناک” بس ( قلعت وج اد را جڪ شاد ليڪشٽ ؼڄچ ريمعت

 ؟

 ءيهآ يئآ يدنھهر ,هينډأو لاس

 "َءيھاش راٻ ردآ۱ مڏ يگتسارآ 0 يگجساو يي نف ۾ يرعاش يج اب ڙ نا 9 ٣

 ۾ تايانڪ تار وامحب ۽ تاحلبصسم اراو َءيرءش يسراث ىئ ىهآ ر َءيرعاش ودرا

 ِْ لگ ىٿ وها .وربا 2 لر يت وها ,لاصو ھچ رد 3 وها ايو ايڪ لقن تاراشا
 ِب آ ِپ

 بس 08 بللطم «ريظن َ 9-7 لوديصعڦف ۽ لزن وج ناب زر ودرا ئائچ !ليلب يىئٴاعا

 ور وپ وج َءيرعاش يئادتبا يج ةودرا .نهآ لدنآ رامتس ناب َءيراف نحس فاٹصا دادتب
 ناک دماج ديلقت ہب ۾ َءي آنا ۽ َءيجنس تڪن .يهآ ليگنر ۾ تگنو نا . رٽلد
 ايارهد لايڂخ يساف يٿ يه ال َءيئامج رد يج تادراو ہ:اقتشاع .يى ھآ ويو وت رو ويڪ

 "فوصت" - ڏو ويڪ .َ فگار وج ينآاق ڪ َءيناقاخ ۽ ۽ گن ۾ .ايو

 ووط سصاخ تاداقتعي ۽ تالايخ عا . ويو ڪم لڌل وهب وه نيئات ي نڻاک ٺلا 2

 ىج *نايعا ِب رظن” ۾ تب وا مه” “نحلاانا” ۽ ڻرڪ نايب ىج ؟دوح ولا تدحوا۱

 نا ہت يئي و يکل را قوخ٬ ۾ .َءيرعاش قد يئي د يئڪ ي ان ۾ ينامجرت بوخ

 لاحرهب ويو وترو ميڪ ناک َءيشاحف  تيئاي رع ۽ ويو ويكر مدي وج َءيباظن
 بي رق ناس َءيسراف ,يرعاش ودرا ورڪ ناتا کيس يودعب  ي٬ډوص نرنل٫ ۽ يناسل
 .يچا يٹن رظن يرعاش اڪ يِث يرت وا .يهآ

 ج جازب ,نابز ودرا۱ دوخ مت لوا ۽ ڻنهآ بايسآ يئيڪ اج ديلتت ۾ ملت نا

 ىج نطو ىجٽهنپ ۾ ىلباتى يج نا ۾ يهآ رات وڻهگ ڻاک ؟تيس رافاآ ناس تيثيح

 َ نراٻ رد ما وو[ ي ھآ ممسڏ وطماو مڏ وڪ نم نس ناس بدا يج نا ۾ ۾ َءيلوٻ يدنه

 ۽ تعغاڅا يج نونف و رمولع يئا ريآ ۽ ,ڻجو ڻچا يج نرعاش حج

 < يهآ يٿ رات ناکَ يي” يمراف رت ه دايرڙر يه: زاث ودرا مم يرڪ يج غو رث

 ليمڪنت ي*ج9 قطتم ۽ 2 ۽ بط يفس ف َ ليصمحت ي*9> ہہلاعغ مولع ۽ ۾ رود يح د:ھ نيطالاس

 يک يک ڻاپ ڙ يسراف يرڪ 8ً ِءال سيرد57 سرد يج تايثيد ۽ تايقالخا يڙ وڌ
 نملاع ى ح يه مت يرڪن وٿ وها وجيان راوط يمزال نام نا . يهآ ويو واڪ لامعي سا

 ويٿ آ رايدگ وج مر اف ىئٿ تايفيڪ ينايب ۽ يئاسل يي رڪنف ف ,يئهڏ يج نرعاش ۽
 َٴ

 نه ٰ!اع يئار كا لامڪاب
- 

 يه وڀآ ودنهر اتم نڊنات 7 يت نن -| رڪن ندنس وج , ودنورھ



 ثائاع رھ ودق .مف اج َءيرعاش يئ رام 8”.

 اي وگ .يھآ ويو ويڪ زرامش يل قا ۽ نس> ۾ تابالغ يزڪر٫ يج َءيرءاش
 ,هٿاأب يج "“قرشعم هم يٽاشاخ اد ٍ ءلاٺ وج َءيئاہ+رد يج لا ع هي دا ھا يرءاش

 ناک بالت:ا يج عا مد ادا يج رود ديد!هج ۾ ب دا ودرآ ن٤ل٫ا حج بدا ودرا

 ورن وج 4 فاا يج َءی رعاش مد ْز تيرا ؟َءيلاح۱ ر۾ رود نُا .اٿ نڪ عورش

 يج ندا يغهنٻ نهچنا . 9 اه لس. ؟دا]آ۱ ن ہہس> لھي ۾ ناک نا ٿڪ ه« ويئه

 هنس ] 8 اي ٬ ا 1 , 9 . َ
 - پب ي اب عا يب ۽ نجکڦاس يب يج بدا يجنهنپ يت رولط صاخ ۽ ناب زر يجنهنپ ۾ نري رحت
 ى ى ٫ نادسا 9 ظ نا نحًأاع .- ىٿ ي ڪه ى*> سساہأ نا نھ دوحوص ساسحا قوجح

 نا رفآ تّابح مل أ ڪڪ ي! ِءاوس نت 6 ڄا يغابد ۾ نا ؛يک | يعونصم يرعاش يج

 ٽر تت ي دو يج زراود نھ ه نلوبعاأ اڻڻا ان ناک لوحام يم َٳنا أ .يهناڪ زريڃ

 نالا ار ى-< لوحام 2ٿُہڄ (ىرڪح نار ير اڅ يج ٬َ طاق ناس ٰ 5 يهآ ڳا

 يىج يگ دنز ڇ واهلا >< تا)أيبڂ ملارعاش يي نويرڪ اديب سان ىج نتقةيةح ؟َ ّ؟ ھو. ٤ 2 ي نس ڻي

.. “ 1 ۱. ِ 
 ني ي وه نا ج تامعتاو عونلا فلتخم داح وج نن >رد ۾بايوھجہد ُ نل 2 مس

 ہٿآ ڪه ِءال ناسي يڪلب چ يترشاعب ,يرعاش يج ناسا نئيج

 دازآآ ۽ *؟ لاحا۱ پب يدنوه اوعد نا
 ٺ

 - 6 وج ٣ - .-4َ يج نس از 3 يجهر دو دہ نينات حالاصا

 ىحالاصا يج نا ہآ يجهكگس وه لچ نيئا يرڪ نا « يم گس .مآ يرڪ زرايتخا تيثيح

 ٣ اس وج نساسحا دي ۽ ميب=ص يج راود نا اب رجت اج نق نا ۽ يرعاش

 ۽ وڊ ير دان) هڪمھ ِءال ٤ يم رعاش يج رود نا

 يڻ و ناک ينابز يڻاڪ ۽ يرعاش ناس حرط صاخ  بدا رڍ دق وج ناسا”

 ٿاساسحا ۽ ثتالايخ يج ىٴ٬ٰط صاخ نا ۽ نھ ھآ ايآ ادييث ثاريب يج ىقبط نعاخ ڪوه

 يتبط ساخ ڪه يرءاش يج ناا ءت يجئچ روط رصتخ .نهآ ايآ ا [ك تڪ 7< ٫ يج
 يا اق اي څَ غ آ ْء

 6پ َ : ر
 ھ 17 1. “* ه ٬ َ ان

 ين شدش؛شوڪ يج ڻرڪ نٺ اھا نا ِءال َء ينا > رد ھ- نل سم نڍ رد بډ رد يج َءيگ دن ر

 ؟ِ 3 1 ۽؛”. 2 *
 ڻراگنيس ءَ وس ى ِ 3 7 قاخجڀ ىيج هي ٍخ ٺٺ راونس 5 9 وار نهنا

 79 پب دا لڍاد ٤ ب دا وعل گا ۽ يئن يتڳا وج (قىڪ عورٿ ويڪ ال 1 ٳ ٴ 1ا ٣٣1 ټ



 ڪڪ هت:أنأجحر 5 ت هن ٣ ۇ اح َءيرعاش ي

 يهآ اه. يئف يج٬ر يماخ هجي اڃا ما ۾ َءياڌ سپ الي أ نا يج رود نا

 ىبالاقنا» ر۽ ( ايڪ مت اب رجت يداهتجا يڪ نہيد! صن>خب ۽ زايت ار يج رود نا م

 ٴ جضاو ري ۽ اه مي اداس تواهث اب رجت يداهتجا اج نهنا ت ويٻ . ايهگس رٿ َي

 9 َٴ َك . 6 ى ط را
 ہت يئ اب رهجت يها يجهگس ول يرڪ در ام يک نہ ر*آ يداهتحا يج ڏأ مھان

 . نها اڃ دناث ايڊ اگنيس وج رود يلھ ي يج ۽ نه بت آ اد => 1 چا ٍّ < *.

 ٬ ٍي ي ناک بس نھ ڈډ ۽ ايڪ مداثق تافارءا َءيرعاش و درا مد دق نه طح ج لا
 ه درسرف يڻاه اناہنا اج ليلب و لگ مڌ ڻيئاڇ ۽ نان ڏ روز يت ن٫هلاڳ نسٻ ََ

 گنت ۽ دودي يک يرُثاد ملارعاش يج نا | لزغ مت ويٻ ۽ نھآ '-ة و يٿ لامئاپ

 َءيئا »رت يج نشيس مع: و٫ طوبرب ۽ لسلسيس ءي نهنڪ ۾ نا .يھآ وڍ ڏڇ 0
 لايخ نيم يج َءيلاح مت يهآ نڪهجه ما ڻي . يهآ يىهر ناڪ يىئٿ تڀيحالى يج

 ,نهگس يٿ ان هدرسفا ,ڊ ڻه ڏڪ امغن اج لياز مت وڇ ,يئٿ فالتخا يک نملاع نڪ ناس

 نھ ,رانڪورد 0ً لِياٻ و لاگ ٬ً يهآ وها ٽتممدب يدايڌٻ وہمڪج لديداآ يج ٣

 * لباأح ڂ هدوسرف " ۽ رظن يج نراش يج ناسا ۽ ُءيش رھ يج ٿانياڪح نيچ ه

 مٽ ي داع اح ڻڂ«*ڏ ,. َى چچ پور نٿا تن يئ نيش يجراخ وہھ . يٌئھ ي ڪي يٿ

 ٍي ڏ =هھ وھ #* وھ وڍو يچا لاذنبا ۾ دوم ۾ 25 3. يج نفنا دوخ من ِءالاچ ۽ اٿ
 ين يک دنز دوخ نه حج .اُهه ايو ير يره ين يي نهناڏ فرط رھ ُناس رلظت -ٍ. ... ٌڱ پ ”" 11

 نيڪ ينئش ور ۽ تواق ۾ ندا ۽ نبرجت ۾ رود نا ہت يئھ يڪهب .نيڏ- وادي: . 1 ٣ “دا . ّ ڪچ ها دز

 يعونصم ُ لاذتبا يحاعس مآ ۾ تاب لاسح يج نا ۽ قنشع « وهٽ مہڏ ويب « يڻٿ ادي ُ ّ=

 يج ڙهگ وچناس يٌٿ ڪه 7 ڻڄ ِءال تاب ذج يج نرعاش نهنا .ءائه اڪچ يڃچا تافلثڪت
 ۽ اه ايهر يرڪ يکئادا يىج نلايخ يٽ ڙزرمط يه لڪلب نام نهنج ويھ وڪڇ

 0 لاذتبا ۾ تدمادق يت #ءيجنادا ۽ نن يج رود ن

 -* = ڪ

 . يئه يڪ يڳل پاچڇ ڻٻ َ ٽم 1...
 م) ت لا هئه ثيعِون يئ ڪه ي> يڪ ۾ او ذ ۽ سن ھ برق ۽ لاصو

 رھآ تمسق يجنهنپ وڪرھ مت وھا قرف وج مسق ڪه ۾ باذع مت ۽ يج اق ڪه
 ه وھ و د1ہڪ نيڻ انا ,ڊ 4

 5 يئھ يڏڇ يئٴاثب نابر يىڻآا ڃٳ صاخ ڪڍوھ ايرگ نلدومح ٿڪ َءيگسلر ڪو نِ

 ضشراگن براسا ڪه ۽ نايب رادلنا ڪم ھ اپ رت ىئف ۽ نونابز ڻوج نبيدا ۽ نرعاش يتيس

 .ائهھ اڪ ىٿ ووحح يڄن 2. هس يىت

 ٤ يهآ ىھ وھُا « يها همڏ لاسخات و دو َہ= 8 ناکَ لطعت ھ دومح ير7يآ
 .يئو يدنيٿ اديب يٿ درس ج ني رتا مي ۾ نئانعب يج نهنا ۽ ن يتہهآ يتسهآ - ّ ٣ آ . ا. 3
 رٿ ن٬ُح ءاڀو يٿ ودد يج ملأاڂر اڪ يج يزاس مس ته نوڏ اثعد نوح نيا چا ده 7 َ 9 ”:اغ ٍ “ . 11 1

 - ا٫ 1 1۱ ُ

 7” يٿ زرد مڇ ڊ أح ندا ان مد ٴ نفل نن: ٤ وٿ يى٤ز وي اس َ لاح ره مل وج يڪحس



 تاناحجر ۽ ردق يئف اج َءيرعاش يقرشم 4

 ويھر يرڪ لوصو داد يرڪ لامعتسا يت راڌآ ىج مهامم يٿ ڪه نا رعاش وڪ رھ

 ِءايو اي ڙهگ اراعتسا ۽ نوتبالع يج ناب نبيڪرت ۽ نظفل نهنا وپ ناک نا . وه
 ءيهگس مڏ يٿ ڳا تردن ۾ تدح اڪ ڊ ۽ نهنا . ويشر دو دمحم مل ئااڀٴۇ وج نهنا

 حور وج تڍدوعنب نام نج ايو يجنب اڙگ اح نظفل فگشر ين ۾ ناڃبب مر ىهأ

 هڪ وٿ وڪڍح يٿ ويا

 رپ ىلسلس نا ۾ .ويٿ ِوپ ناک ميظع نج خر نهناڏ بالةنا ۾ بدا ودرا

 .ويٿ [] وج ڻکل كل ماظن* يت ؟! رط ديدحآ ٴ رَ ق هه "نوڙدير” يلاسر لوا ناک” ما

 ڻل يت َءيراوادپ يہوق ج ىئامج رد ى ح لاوحام اراتن اح ٽٿت رطق ۽ تہ يج نطو

 يرتيا هوڍو ويڪ 00 نات 99 رڌ ه دايزر رڍ ؛ياڍو يئڪ عورش قم يج

 ٬٫ َءيرعاش مئا وھلاوي َ ملا لار راد ملاتسم ىج ۽ ري دا جڪ غاد ۽ مسۇ ءوپ ناک لڀ ديآ

 ناهج رورس ۽يظن يبوق اج تسيڪچ رود نويرهپ وج لاب#ا .ايهگس من يڏڇ اثص
 يودكل زيزع ,يڻاو دق قوش «يٿابطابط وين « رظان لب شوخ ي-- نيدلا دي=و ,يدابآ

 ادننئامٽ اح رود نا يئاهوم ترهبسح يي رہست رما كا ,يدابآريخ ضاير ,يوہکل بڻقاث

 .ءنهآ رعاش

 ڻډ ڏ حيج رٿ يک ريت ۽ ۽ بلا « يت َءاج يج ريدأ ۽ غاد ئ۾يايند يج لزغ

 ؟تاياورو يبدا" يجنهنپ رعاش اج رڪن 0-9 يوتکل ۾ يل لس 6ا 7” .يٿ عورش

 نويكا ناک تالاح ڙادنڃل دہ يج جامس ۽ ثداوح يج ي ينامز 1ا مآ زايت ِءال ڻڏڇ نيك

 رپ هايھر ادنڪ نوڪوڏ يت ندنسپ وَ ۽ نون ۽ .ِايهر يهيو يٿ دنب علت «ىٿوٻ

 راوگشوخ ڪه رپ لډ ديٽ اها . ويو يج#پ بلاش نس گر وج *“بلاغآ يتسهآ يتسهآ
 ءو ڌو يڙوٽ 2 يک يدنب معلق دباج ۽ هلادلثم نهنج .يئه ليدبت

 ۽ تيسيڪجح ريڪا ۽ ليعامسا ِءوپ ناک يلبش ڃ _يااخ ۽« ۾ .يلسلس يج وين

 ڪهھ ٿو نهنا ءايآأ ى ڌد ناديب ه ريغ و ى داو دق یو -. ناه رورس ّ ( لاِڌ

 يج نف لاس ىئ لح نيین پس ِءاوس ناکح ريڪا ., وٿ ىج | رظن اي رؤراڪ نه ذ نوئت

 ايھر ادنڪ يرايبآ

 لي رڀ نرات نوري وصت نوج َءيضاب رادناش بح يج نو ۾ رود نا
 راز ه ڙياس لاراظن اج ارحص یدو قل اراظن اج نالي نو ناوھ نويڌڏٿ نن ويتار

 يلوڌ لد يت َءيئاو ر يج نهاي رد شوج رپ ۾ ,تيك باداش ۽ ربس رس ۽ رظانم اج ني داو
 ۾ ويل

 . وه نوئٿ لڪلب ِءال نتلح دتاسپ تعجر ِ تسرپ تمادق ۾ لصا ,بالتنا وها

 ,يرعاش اها . يڏڇ ي راٻ مھاب فالاخ يىج "تياورآ نهنج ِيئھ ت وائب ني رهپ اي 3 اها

 ٴ ترطف ۽ لوحاب يجنهنپ اس .يئھ يڪچ يٿ اد ۾ لت يهاتلاخ ۽ يرابرد اج
- 



 ءَ تاناححر 2 رد يئن اج َءيرعاش يفر
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 اعم
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 !اطم يي ٤ كادنز ي رڪن ناب 'لزغ٬* ىج اي . ىٌ فڍډ نينا5 يدھاّٿس ى

 ٽس 7 قاوس ناک ؟,.ڪا" .يٿ ع9351 يڻا ي يڙ وب .-خٻ .يلوک نويک ا -

 ءايھر |دنڪ اٻ رهت ۾ نشالات يج نر رط رد

5 

 - ه زات باننآ 3. 1 :لٻ ٣ ي*> مح ود رظن عمل قح لايقا ۾٣ يلہلس نا

 اه
 يي داصتقا ات 7 ۾. روش مسڏ ار عا سس ,يهآ 7 ۾ رو دقد رمخ

 ,يرءاش سد:س ٿوعد يج داهج ف ف” يج تھاشداب نانہلا قلطم - ,نوداصاڌد

 ويج ٿو اڻ 0 . يه 1 لوياآاھرو ۾ نرود نڻڏ ۽ ۾ < تاڪ رد يدرد

 يئاهلاڳ ۾ ؟نابو» لوا ِرود وج “تيئاسئا ملاعا نويڏ ۽ رود وج ؟تيثطو مڪشا ويٻ ,رود

 يراڪپ ِءال ثتوخا يمالا-اآ ريگملاع ۾ وڏ يه د رن يت ايند عي“ او  و۾ ناک نا وٿ

 ٣ !اسڏا ريمملاع ِءوپ ناک نا ۽ وٿ
 ت واغب ناس بهذم ڪ تيآور »۾ ىل لس نا ۾ لس بلطا٫ ناس ناسئا عون يىتڌ

 ھڏڙو نا َءيثفوص ڪ ها . وڏ يرڪ

 -ت ِءاوس ڻاک” نناملسم ّ وٿ ھ>ڄ+ نددات ٿتاواسم

 دهحو ح فالاخ ىج لوحام روآ نوڪس َ وٿ

 1ا 4ا
 0 رماع ين وج تبواعب ًخ

 نا .ويٿر داينب وج ففگئهآ ڻيٿٿ ۽ لزغت نين ڪه لايثا ۽ ۾ ايئد يج لزغ

 لايفا . وه دودو نيڏات ادا ِ نسح ۽ َءيب وخ يڄ نايب بولسا وار لزغ تا ناک

 نظفل منارعاش ۽ ايڪ اديپ اراثا ناودذ ناون ۾ نتمالاع نيڻارپ يدنکر وڏا ي 5 نا
 . نويڪ اديڊ نوڏ ريبصب نون ۾ تډاوہهم يىتياور يج نهٺنا ۾ ويارهپ سايل نوئن 7”

 3ا را 1 اد
 ۾ ليڪ اديپ اراشا ۽ ايانڪ ناون ناوٽ ِءال ناميآ ۽ رثفڪ ,تيحم و قّلع ىقاس

 .ويڪ اديٻ گر نون ۾ ايند يتابذج يتيا ور يج نهنا

 يج َءيدنب دح يداقتتعا يج تا هلت لوا ناک بس بلاغ اڙرم ۾ بدا ودرا

 وٺهپ ناوُن اون ۾ ىلسلس نا لابقا .ويٿ مڌ بايداڪ ري وھ ويڪ جاجتحا فالاخ
 ڊ ناک ى هلاطم ىيج نج ليڪ ادي

 اي

 ڄ
ُ 

 ۽ ٣ ۽ لگ ۾ َءيرعاش سدنس .ايو يجلدب ہب ايواز اج ٿو ورپ ۽ ڻڄوس ڏگ
 وٻ اضيب 4 ۽ اصمع ۽ روڪ ھ نوعرف ريڍيد ۽ مرح نڙڍ ورپ ۽ نڪھوڪ نر

 .,ھآ ويو ويلوك رڪن ناتسبد نوئن وج تيوثعد ۽ تډزدر فالاخ يج "تياور"”

 نينا ,يرڪ اپ اياڪ يج نهنا رپ ,نهآ ايڪ ہت . رد ڪٿ ٰيتناد يىهآ 'لايقا٣
 ؟ َء يگ د:-ه۔ڪ يتٹياور يج ڻهنا ۽ سٿا ويڏڇ يئانب رادرڪ اج رشاح رود يک

 . وقت اٿ ين
 0671 ود ڳا تاڪ *رديڊ۾ يىي ھٿ -ت نڏ امان يج ردو د ينهنٻ نُڅ تم ۽ يس ٰك

 َ سا ويڪ



 ٿتاؤاح حر ت 1 ] يىئڦ اج َءيرعاش ير 2

 ى> نال . يهآ ويڪ اديب گم نر وج تيگنس 7 نن يجچنک 7 لاٿا ۽ نيت أ

 ڪه ّ ڏگَ يا ۽ منرڌ يئور دنا وج رعش ۽ ميو رڍۇ و زاوآ ۽ اَ ٴ 5”

 نابب يک تاراث يرهش ۾ تالايخ ق٫ق د يج يفسلف وج نات .اٿ نڪ اديپ رثات صاخ
 رعاش نويرهپ لابآآ . يھآ ويآ ودنڪ داجيا  نوبيڪرت نوين ۽ ظفا ناون .يدنڪ
 رج ؟تٰخٴأ٣؟ س ٴ ودنآ » ؟رود ذ . َءيرعاش يج ؟تياور۱ نهنج 1 -]

 . يٌّٿڪ اديب ٿت هج ۾ ٹٿي٫نأ ۽ ٿيادٌق َءيگنهڪ « ٹيريغ

 ٻ 2. ۽؟گ. ََ . "ّٰ ه
 1 بولا رپ ۽ يھآ ويڪ اديپ بالقنا ۾ “ تاياور۱ وٻ ر ۾ نا يجنهنپ لابقا

 وج لاوآا مهان . سدا 3 ڌو وٰط ىلمع ڊاڪ نُڊناڏ نر نون يج ته
 ۽ اع

 يىج نہ ءپ رصتع يىٽياور وراو 5 ر ي>ج رڪح/ رٿ ۽ رظنم سڊ مڏ أا ٿا 4> وها

 بم لياذڇ ۾. کا سس دس هوپ س تي کر ك .سٿا ويڪ رڪ ؟ڌا ۱ ايوگ ڻاپ . يهآ قال
٫/ 

 لڏ ا نل تواب ِءال ؟نواورآ نيا ۽« ىْ 3 .يهآ وو وووپ نرعاش نڍوپ س دنس نج

 يهآ وٿ د روز ہ| يت ٽٿر فڏ ڇ ٿا لح يئڎ يج بولسأا ۽ تئئيھ مت يهآ

 يڪ ِ
 .يهآ نك اديپ تعسو ڻہب ۽ نءهير د ۽ نليسو يج 2 يىت دنز لِءوپ نا مہظع گنج

 يروپه . يهآ نادرگرس ۽ ناربح ۾ شالت يج ٤ ڙزڪر+ دحاو ڪه تيناسنا يروپ
 ديد -- سن اس « ڻاھآ نوويو يجلر ۾ 07971 ڪڪ ۾ نورداضاق7 ن نوح تاذاسلا

 وملعت وعاع ۽ َي دازآ عي تر وع , بالتنا يئي ۽ ماظن نن يج كثتاڀ داتا ۽( مڙاشوس

 ۽ نهآ ايڪ اديپ ولهپ نشور ناود يئرڪ ۽ دهجو دج يج َءيدازآ ۽ نبہلا بصن يج
 :ھڎ ڪوپ ناک لاتا ۾ يغآ

 يک” رذڦ د يتياور يج َءيرعاش نج « نهآ ايٿ اديپ رعاش اڙها

 ى ويآ وادي رڍ دپ رثا جي ر هٻ لہل نوغڻن وج ناس ناک نج

 يئيڪ ناس رايٿعا

 ۽ . 0” َ
 ٰيلوا بات مد ِقرغ ۽ ليٿ» ماڊ راڦ د نيا"

 نا . نهاآ ايڪ اپ رحت ُناون ناون اج نُف ٍ عوضوم ۽ برلسأ َ ٺنتّميھ « يڙہ يس « يڇ

 2ا

 لب دا مڪي ڪٿ
 . 1 َ َ 11 # پا
 ميج يها يىئيو ي َ يک لُہ سپ ٽتفاطل يج رونا ما ۾ رود يو بالتنا

 زُداج يک ديلتت يج يجهل و با ن ؟دازآ۱ مالڪلا ويا
 اي يي”

 . يهُا وڍيو وير

 يت نيانڪ ھع لر اتا ۽ نَ؛ئٿ بلځر ھع نا عمہ مح يڅخفل ٴ يتياور نرعاش يج> رود ني

 2 *ٴ َ " 3 ..
 .يهآ و ڍ دڃ يىئالاڇا ي يڪ ورالو بعد 5-9 ,م يل يج َءيئامجرد يج َءيگ هال مڊ

 1 گ ؟ 9 َ .ً 2: 5
 4 يھآ ي هڪ 9 87 صف .ڂلاخا “:رپدا ڪا “وڌا “ريل .ڪ ؟غادا يىت نج ۽« نو*ي اور ..,هاآ

 لامجرت اج نڻراڪهاش ياد ,هب ۾ رود نين نا .نڳد نوي صونا.ان يک نئڪ ڄا يها

 ڪه مد اها ر-چ « يٿ يل ٍ يلاتن يج بولہءا يلرحم ۽ مظن لاڌٻ ين لررط ڊرعہم
 ٍى

 ناي>رلادبع . يهآ ڦاذاأر-ہ يج ڻهجو حور ۾ تو 4 حور يڊ مهج ڪس وھا ٍي | ۇٴةح



 4" ٽتائاححر ۽ ردق ىنف اج َءيرعاش يقرشبمس

 ايو ايڪ روصت ہب بذاج ۽ نيگنر ۾ رود نا  ابرجت اج ناخ هللا تمظع ۽ يروتجب
 يرم . يناوج يٿٻ يهاآ هت يهآ ہهلاڳ يٻ اها .ايو ايڇ٫ ب يدافا ڏگ ناس نا ِت

 .ائه * يڪي ۽ خيك نه ڏج يهآ . يهآ ويو ويڪ نٿ .+ فارتعا وج ڻث ندنس ۽ ۽ ايو

 , ناخ . يٌئيو ينڏ اڙس يروپ يرڪ يج تواغب ڦ نه يرڪنتهٽت

 ِءال ڻرڪ حالاصا ۾ 5 ڪلب ۽« يڪڪ تواغب ناس لزغ اپ ناک َءيلاح

 ودرا ,ر.اڪهھاش يئن يهآ سص دنس ۽ نيئايراکيڏ يويگ ٣+ نوڙرط نوين ناراپ يجنهنپ

 اديپ تدح ۾ عوشوم ۽ نف اج َءيرونجٻ هالا تملظع . ڻهآ وفاصا ردق لياق ۾ بادا

 اراپ َءيو ڈنلاح ظريف ۾ َءيناريش رتحا اب رياتم رعاش ارتيڪ ہي ناک نا « ىثڪ

 يتابرجت يج مظن نيئن رپ بدا ودرا .اڳل ڻرڪ يرعاش رپ گنر نا ۾ رعاش .َ
 نوئ نڙها ۽ داجيا ۽ قيلخت يج ييفرعم ريان ۾ وياظڏ دازآ  ليئارت ۽ کيئاس دمآ

 « ڻهآ تيانع ىيج نبرجت

 وقلح يو يترن" ڻای َءيڻرڌ جير دتب يج َءيئڪش ثتياور ۽ َءيدنس ت دج نا

 ,نهآ راواديپ يج نڙال نون نهٺنا 7 لصا ۽ مظن دازآ ٰج مظن ہيفاق ي دس لس .ويٿ اديب

 . نهآ ايٿ اديپ ناک رود يج ناخ تمظع ۽ يرونجب لابقا يج
 ۽ وٿ يکل ڙورس لهخحخأ لآ ۽ داتت روهس وج بدآ ودرآ

 ناک ڻابز ضحىب يهآ .نهآ نايامن ناک نلاس نهيو تارثا اج بدا نيئن”
 . نهآ نويئاسآ نويرتيڪ ۾ نا . نهآ مٿ يرڪ يج َءيڙايٿ ى , ناک نف اي ثت٬فٹاوان

 اڪ ٽواڪر يرتيا “7ا لسلست ۾ يناور .يهآ ” ي دنباپ يرتيأ ڀ يٽ لايخ ۽ ن|)

 ۽ َءيدر دمه يک نا يا دراوون اڃا ۾ ِءو درا (ميظن دازآ) فئص # يه .... يهآ

 نف يه ناس 7٣ يج نرعاش يج ناسا رگا . يهآ ترورض يج ڻس ڏ ناس َءيراداور

 يويڻاپ مٽوو ۽ و دنچهپ و دناف اڻيت يک بدا ودرآ ناب نا ھوپ مت ويو ىٿ گنهآ مه

 #« اى نڻهگ“- يى يل اٽومُن ردق لبات يىٌئيڪ اج نا ٽو دشار ۽ ضيف ءو دنيو يٿ واخ

 )ي رھ ودواآ يقرت نمجنلا رص ديدح باڂتا)

 اديپ يرعاش نين يٿج يه وي ناک نواب ناس تياور ۽ لزغ پٻ َءيرعاش و درا

 قِوپ ناک َءيلاح ۾ 4 ودرا .يى ھآ يىئيو يئڪ ڻپ ديدت ىج تبگ يتا «يهآ يٿ

 فئص يدنهآ ٽي مر يدنڪ يگدنئامٿ يج تارا يبرغم نهنج :يهآ يى ؛ ناخ هالا تہلبع

 ۽ يروپ دمحا نيس> لوبقم رڀ ناداقب س دئس .يھآ ويڪ اديپ حور نوئن ہب ۾ تيگ
 تيگ يدنه نن وج ڻج اٿ نچا الان اج رسفا ۽ رغاس ,يرٽنلاج ظيفح امرش تيجر دن
 نه ڏن ۽ نهآ رعاش يئاتغ پس يهاآ مي نه ڏِح َ يهآ رات ناک فگسر ۽ سر يج

 ,ايهگس يهر .ن يثختس نا نن زير ہمغن يج ٤ي دنھ



 تاناححر َٴ ردق ينف اج َءيرعاش يقرشم ٣/4

 لوٳغ

 « ري|أ - ريم .يهآ ويڪ رثاتب مح يک ؟ لزغ ۱ ٽٿتارٌدا هه ميأاگٿه يحج موظع گنج

 من وراو ريڪا ۽ يلاح ۽ ريظن ۽ يفحصم لدوس ۽ شتآ ڂسان - غاد ,قوذ ۽ بلاغ

 .يهآ وي ڏڇ يڙوٽ يک ؟تياورا نه ,ٻالتنا يج لوحام !گسنر ِ يهآ ويهر رود

 نت وج َءيناف .ى ھآ ويٿ عورش ناک رگج ۾ رمقصاأ َءيٽاڦ رود يه وح ب دا و دوا

 گنر مہهٰلأ ىجنهنپ ,يٿر زار ,ةرڊ يک تاراشا ۽ ٻ تامالع يتياور ٰى..ٹ يهآ يحنام ۽ ميخلا

 يج تالا يتاذ 9 اح ,يهآ 0 ۽ يروہجم 7 ِنُف سس ددس * 2 يئڪ يرايبآ ىج

 وٿ يک ر جاجتحا ڪه فالاخ يج لوحام يجنھنپ = سس دس مم ھات .يرڪ يٿ ڊّ

 .يهآ دوجوم سصاشسعحا وج 2 يھلت رپ لزم نييريش ۽ ۾ نيگنر” س دنس

 َءيفسلف ويٺ ؟رغصا" وٿ يلم جازتسا وج نف يج نوس ۽ بلاغ کٽ نن” رغصا
 ,رغصا .وٿ يراکيڏ ۽ وٿ يسڏ مجنا وه ۾ نيشنآ رماح ره گناه . يقفوص مين

 يڻارپ .وٿ يچا رظن * ياد نسح۱ 7 *".ڻبس> يئاوسن" سگا يهآ يراڄوپ وج نمسح

 اَ ڻرڪ شډ ۾ نزادنا گشٺلا گلا يک ؟ناتسيش - َ ي دنيهابن يک تياور

 تال ۾ نسح .يهآ ورت َ تئاطل ۾ يل يج لاڪ س د4٫. .ى ھآ لاڪ سس ددس

 اڪ دوحواب يج ڻيٿ رثاتم ناک لايقا قڪل يهآ مڏ ماغيپ رورپ حور وڪ رپ .يهآ

 ۔ يهآ 1 يڪ ديپ تمالع سشخب تايح

 سهڪجني رپ
 تقو اج «ىھ

 يهآ ويد داق تياور يئف قصا دام يهآ يدابآ دارم رگح حرط نا
 ؟ٴ

 ّآ ىئاوچ تثتمس ھڊ ,ىلاوج سس لٿس 1 دو>وي مڊ محو ن ڇ نا

 يج دهاش ۽ بارش .يهآ هرهب ىب ناک نئڻاضاتت ي ينامز ۽ ۽ ربخيب ناک تالاح ى

 يج ٿاڀ> سلف ۾ َءيريپ .يرڪ وما # َيئاوج > “.يدنيارهد يک” تياوو ٰ

 نھ دجح « يرڪن ناک تياور ه دو سر# يج يرعاش م ھم . نيا يئڪ مم ينامجرت

4 
 ۽ سٿا ويڇچ نه ڏڌ يهآ وهآ ,َ َءيواديب ملاع رگح د

 مئاهك د مہڑ٣ نند مل درخ ِ لجح

 َءيتڻان.نڻگ” ءپ نڻايسا قگ هك

 1” ر داينب ىت ليوات مدأاي سلف يج نالايس ادنسپ يٿرآ ۽ يدنمہشوه اھا سص دنس

 يمنڪ نا” ؟رمڪ - مہب اٿ ناشيرپ َِفلز ۽ فاقش مٽيس” يتياور مب "نسح ميرن" سدنس

 لَهاوس ناک نا ِ ڻيئايڪ ِءب يقرت هجڪ ۾ نا ۾ رواد نيٿوپ رپ « يهآ رورُص رٌاٿم

 .يهآ ويپ ويرڀ مالڪ سادنس ِب ناس تيزبر ۽ تاراشا يج فاوصت ءمسف ۽ ف

 . سٿا ويرڀ ڻپ گنر وج تينايرع يٿڪ يٿڪ ۽ يدن ڍڪ ريوبصت يڙاچ٫ يج "نس"



 ٣ تاناحجر ۽ ردق يتف اج َءيرعاش يڻرشم

 ينيگنر اح « يهآ نامجرٿت وج َءيئانعر - َءينيگنر َءيڳاس نا ڻ ڊ يناهوم ترس

 نسح يڙاجم ۾ مالڪ س دس يتج تل. يهآ حور ۽ 1. يج َءيرعاش يڻارپ
 س دئس .يهآ دوجوم ہب قالخا ڪيپ وڪ ۾ ر9وصت سدنس يتا .يهآ ريوصت يج
 حدم يج َ ؟نشرڪ» يلوک لد ڻاپ وج يهآ رهاظ نا نا مابآ ناس َءيرعاش ي دنه

 ۾ نف نارعاش نا ,سڪعرب يج لابقا رپ وه دهاج٬ "يبالتنا * ڻاپ .سٿا يئڪ
 بلاغ تالايخ مئايقسلف سدنس ۽. يهآ ويهگس هن يرڪ اديپ تالايخ رپ ڌپ تدح مپ يڪ

 ه ڻھآ دو دم ڻيٿاٽ بلاغ ۽ نڻهآ رثاتب ناک

 ؟نفا» سٽو . يھآ ڪلام وج تيثيح نايامن ہب يروپک روگ قارف ۾ ىلسلس نا
 .يهآ گنهآ ق ناس تياعر يج ؟ تياور ۱ لزغ سدنس . نهآ دوجوم اپ ريٽ د# ل> أح

 لباح اج ڻردق ديدح ولهپ فلتخ اح نا ۽ عوضو س دنس ناس ظاحل يج تيونعم رپ

 يج رود يجنهنپ روعش يديتنت سدنس اٿ نيڏ روعش شب يگ دنز ڪه ۽ ۽ نهآ
 نحس فالصا” يڙوڌ « يت ب د دأ ۾ دح يج 2َ يرعاش يِبرغم . يهآ راد 671 وج تالاح

 ڏگ ناس نا رپ ,يهآ ؟لزغ»
 يهآ ٿي رس ۽ لايخ رھه سصادناس . سٿا لصاح لامڪ م- ۾ ڻهابڏ يک ًقڙرط يبرعم

 .يهآ وڪچ يجنب نف لامڪاپ  ڻث س دنس يرڪ يج قمع ۽ "َءيئارهگ يج لايخ ۽
 نقا سصداس ناس تيثيح يج داوس ۾ عوشوم ہ يهآ تواغب ۾ حور ۽ ؽنف سدنس

 تدمالع ڪه يج تواغب ؟ ني س لئس ناس ثيثي> يج داوم 2 عوضصوم ۾ يهُا تواغب

 ِءاوس ناک نا . يهآ رعاش يغاب ڪه ڻپ ؟م:اڱي ۱ حرط نا

 ڙيچ س ح س يت - ۾ اي باتبمبمڊ 1 5 يهآ هو مشاگُئن دس د

 2 ايٻ و۾۽ رو د نل ۽

 يج نج ,يٿاس رڪن وه اج نا ۽ ضيف : ڪوڙهج ,نهآ ايٿ رعاش وگ لزغ يئارتيڪ
 . يهآ ايرفر اڪ حور منايغاب ۾ وهالاڪ

 مظن روپ رواد نه . نهآ ايٿ اپرجٽ ارٿتيڪ ۽ ِءوپ ناک َءيلاح 4 يلملس يج مياظن

 لمتشم يت نڻلثسم يجامس وري رت هدايز وج مظن . نهآ ليئاڇ شوج ۽ لابقا يت
 وج َءيئاريش رتا ناچ يج َءيرونجب ۽ ناخ ءللا تيظع ۽ ليعامسا ۾ يلاح 8

 يج جام ۽ « نهآ ايو اڀڪ شالت عوشضوم ناوثن ناون .يهآ كم سډ فگنر .ي ّع ٌ

 يڃجو يئڪ يئامجرد بوخ يج يتبط تمپ .يدنلو يزئاج يى > شڪمشڪ د اٿيْط

 من هجڪ نڪ يت ناوتع يج ٿاح معلق ۽ داهح 9 ناک وان < لابتا - يٿ

 نايب ياري گ اس.« يهآ ويو ويڪ ,تآ ہس لب ہتاود 6 .يهھآ دوجوم
 يڪرڌ « يناپاج « يئج ۾ ۽ يلسلس يج نمجرت . يهآ يئيو يڃا يغٰلت ت تَ"دٿ مآ ۾

 9 حرط نا ءنهآ ايو ايڪ ومجرت ڻپ اراپهش” ٍ بدا يڙيرگنا ۽ نمرج ۽ چنڍ رف

 -يهآ ويهر يىٿ ومجرڌ ڻٻ نام بدا ويؿيپ ۽ يچولب ,يريہ شڪ يئاڻلب .يباجنپ « ملگنڀ

 ۽
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 ويو يجهڙيو ۾ ؟ناڃيه ۾ ىماگنه ۽ ت ڪرحا وود ديد وج َءيرعاش ودرا

 ون لغش وحج َءيشونيم يهيو يت يرانڪ يج ءاڀ رد ۾ َءيرءاش ىيڪوهڃا .يهآ

 دودي نيڻات َءيد اب ہًآردهح ناڂغنًأ ٿر ك , رغصا ,يئاف طف اد . يچو ويڪ

 ٣ ._* 2 نراچپ ڻيڻارپ . يهآ ي ڪج يڌو يرازيب ناک” لوحام . يهآ ويو يجهر

 ىج تالاح ى ام يهآ 9 يجنب تيالاع مها يج رود نھ ڻرڪ تواغب ناس

 مد ِ گير 29 يىہج )يي .يئاريش +7 وصح يي چچ يڌو يرتيا يرايع - 99
 ٴ

 ريئاهلاڳ تار ارب يج 0 ۾ : ڙآ تڪ اثب ناس ينامز ,رءاش تپ 1 اج تقو نه

 َأ وي> نهنح يم نئف ۽ ثٿ امٿ

 مُك هه راب ڻيب نوتار ڪيرات وج مه

 يرڪ يگ دنئا ٽ روپ رپ يج رود نھ ۽« يرعج # يوٽاڀ ڏل 5“ نيا ۱ حرط نا

 نهنا . نهآ دوحوم اعمتاو شرت ۽ ڂلت تياهن اج نارو د َءيثلت ٽو نهنا ۔ نهآ ايهر

 يرعاش ى ات ہهلڪحا 5 يهآ وڪڇ يل سامحا و> يت٬ط ووعشاب يروپ ساسحا وح

 ىئيو يڌو وڻهگ ناک نهيبشت مهف لباقان ۽ نبيڪرت امن شوخ ىج يوذ ۽ بلاغ
 ڃ « يهآ ي ءچ يرڪن يرعاش نا رڪچ يف التخا يج َءونکل ۽ ىلهد ۽ ي٬آ

 .يهآ وڪيا ين فٻتم يدايتنب وج َءيرعاظ كو لح , ڻرڪ تواعغب ڻاك“ .ت 0 نيٽ

 لهگنب تارا  يها . ڻھآ ايهر يڪولٽ يت ولهپ ر ,ُھ يج يج ماظن ما اراديد ابرسم رعاش َ

 . نهآ 57 ٤ي رعاش يي نس ۽ وتُهپ

 تيثاثا ملاع ىڻاب لڏگ ناس نلئنس خلٿ يج نطو يجنهنپ يرعاش يج رد د 9.

 نيچ ۽ سور نه ڏڪ لنعاش وج رود نن . يهآ ىھر يئاهجاو مب ِءال َءيئامج يج

 يه سا يي « سنويڌ ڪ ايريجلا نه ڏڪ ۽ يهآ ويڪر يئامڄ نورلغن يت قتنش يج

 شڪميتيبڪ يج وماننيو َّٴ رڀمشڪ (ايالب ۽ . ٿ --ًَ م ۽ يهآ ويهر يراهٺ نهناڏ

 يهآ وڪڄج يئانٻ نس عوضوم يک

 ڪپ دا ني دج

 .يهآ وڪڇڃڇ يجنب ولقسسم رها ڪمھ نام نلغسم يڻتالخا يج وودذد ڻھ ؛ب دأ 4يدح

 ققاوص ناک نلاتم .يهآ ويو ويل روط ى اڪ ۾ تقلاځيم ڪ تقفاوم 7ً يلسلس ن

 . نويو نوينڏ ” نوئاوتف يت يى ور ڪه ءنهآ -. ايڪ فيلات ڻپ باتڪ يىئيڪ

 ملاڳل نمازلا ھ .ڻنهاھڏ يج َءيشاحف ٍ تيلأي رغ .يهآ ويو رَ مد دل ۽ رفاڪ

 ِءوپ ناک يي يديقنت ۾ يرڪف يرتيا 9 آ 709 ہب نوتادراو نوح
 يڃو ويس يس تححر 8 نڙڪه ڄا .يهآ 1 طرش يبزال يل و ٣ يبدا
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 قلعتب نف ۽ بدا يج يڻٻ ڪه دال ادئٿامٽ اح نھورگ يهڻٻ ۽ دنسڊ يقرت يک نڻيٻ ۽ وٿ

 ڻليلد ۾ ٿتوبث يج لي وعد يجنهنپ .نهآ اڪڇچ چر يڪ ناتک نيفاگشوم بميډرغ بيجع

 .نهآ اڀ و يڳل رابنا اج

 مغايد يڏڌنٿ هوپ ناک ڻرڪ ملاظم ي يک شڪمشڪ يىتاي رظن يج نهورگ يهنٻ

 بدا دنسپ يقردڌ 8 ودنيٿ رھولعم ت7] َ وچ قس ۾ ڙادنا م!ارادبلاح ريغ لڪالٻ ِ ناس

 نهناڏ شردآ يلاثہ ڪجه مد يدنوھ نياڻوا َ نيأخڂ نشر مل ۾ نيطلغ نڪ بيداآ خ

 زادنا رظن يک ۽ َءيخلٽ ,لمع ۽ تڪرح يج نهنا .ڻهآ ايهر يرڪ دهج ودج
 واب رد ها نيئات اڃا ھورگ لٽي تدمادق ۾ يلباقم يج 3. يچهگس وڱل يوڪ

 نت ُ يها ِج اراعتسا يئ ي | ,نهآ أراش ۽ نوتيالاع يٿ يها نيئات اڃآ .نهآ مٽسڊاو ناس

 ً .نهآ ايابڪ

 : وٿ يکل (() داقن ر ِگ تڅس ڪه وج بدا دنسپ يقرت ۾ يلسلس نا

 خ  عڅڻ رود نون وج َءيگدنز يج (ناتسڪاپ ڄا ناتسدنه يج لاح ينامز 77

 نل اي نجه يسايس ها وخ »۽ نہ٫عش يه“ يج ٴ يک دنز ه وٿ يڻڱٿ ٿ ع ورش ٍٴويډ ناک ردغ

 راوط روهط رهاظ روتسد نودن ۾ھ گنسا ني ۽ ڪلهج نيغن ڪه ھ .يبدا يڙ وت يملع

 .اٿ نچا رظن

 نيئات ڄا ڻاک َةوپ ,ھرو نڻاک رد ۽ پا ا ميھرو ۇ نا ردشغ”

 نول يه جج وھ : وارڊ ر وھ .يهآ قرف وج نامسآ َ نيمہز ۾ (ناتسڪاپ ْ) نايدنھ

565 ّ 
 .وج َءينشور يه #* وه رود وراو َءيِڪي رات ويھ

 نهلاڏ جو رع َءيترد چا ۽ ,يئه لٺام نهناڏ لاوۇ ۽ راب دا موق ۾ ينامز نا”

 1 مل ۽ _ خيرات ڀ يج ؟بدا رو واع" » رگناو نيمعش نء«ٳ ي - يگ .يهآ ٿ يڏو

 1. نا وه ع يديقانت لوڪ داشرپ نشڪ تډدڊنپ لوا ناک” بم يت ؟پبدا دبدحا )1(

 ۾ يلان يج ؟بدا ايل ,يرڪ معہج .ڻناتسڪاپ ودرا يٿ رت نمجلا۱ ي 5” نلاق٫ ليکل سدنس ۾

 يهآ َ عياش ۾ تروص ي/اتڪ

 اب وج نهلا ۽ نهآ نويڪ ڻودينت يٿ ؟پبد! ديد ڻييدأآ ب نج 2 يهآ َءيه زيچ يي

 ويڪ لةا وهپ وه 7 نڪ يک دي يج باتڪ نا .ي ھآ يُٿ 2 ڪه .وها ڇجرس ۽

 اوڪ ولاوح مَ وڪ نهلا ُ يهآ وها وزم .يهآ ويڪ ومت رگ وج نا نيډد دآ يڌنس نڪ .َٴ يهآ

 .يهآ ولڏ

 .يهآ ويو ولڏ رارت يک بهحاص ٽت4 ودننامل وح نداتؾل يئپ“ نهلا وگ ٹڅ يعاع نه
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 وناأمر وڪ ِءال ىج ؟يڻارپ ت يا گا .وٿ يکر تيهحهأ يڏو ونأامزر وج رد ىیج

 بدا وج تا ناک نا .يهآ تا حڅ وها ۽ 8 .ىٿ يجهگس يرڪ زارڌم خي رات اي

 .'نوئنا بدا وج ِءوپ ناک نا ۽ وه ؟وڻارپ

 واهظا وج سصاسحا نا ۽ وه ويڪ سوسحم ۾ تقو يجنهنپ ہب 'بلاغ۱ مت نئثنوه
 ُ ۽ سڻٿا ويڪ ۾

 نلزغ ما: كم فرطظ نيهن قوش رادتب”

 *.,مقل مڪ نايٻ ڪري تعسو ثهاچ روا چڪ

 (۱,.ه ص "بدا اين” )

 مھاگد مضالاشاق چ يئادقان سدنس مت يهآ رهان فاص نام يلاوح نا يج داقن لاق

 وج ِءوپ ۾ تي ناک ردغ .اٿ ناک و ته ؟بدا نو ۾ 'بدا وڻارپ" “

 يل لس يىج بدا ۽ ماع .وٿ ڦ ثيٌّڄ> يج ؟ح ورع ۾ لاوز۱ ؟نامسآ ۽ نيمز" .رود

 ال ؟نايب۱ يجنھنپ نا "بولسا ۽ تياو رآ يڻارٻ نهنج .يهآ صڈش نويرهپ بلاغ ۾

 تواور .يْڃ "رثايڪ نايبٻ ڪچري تاس و شهاچ روا ڇڪ” - .يهآ ويڪ لايخ صټان

 هك نئنھ ڻُئٿ وج ؟يلاخ ءسٿا يئڪ تواغب ناس رايہد ۽ ڙزادنا يڻارڊ يج ٹتّنيھ

 تالدج ڪ تودُن > تاساسحا ۽ تالايخ رپ وه مهاج ۾ لیاڪ ناس ظاعحمل يئن يجنهنپ
 ؟ه

 سس كٽس بواطسا ت نف يىخحډاور ۾ دو وي ماسڏ ويڪ رو ہټهمه سيد تيعماح ھ تھهء+ب و

 ن[ٿيھ نين راوط ىلمع ؟ڻيلاق» نشاڪ يا .يهگس وهن يئڍد ٿاأس وح نلايخ ر3 اپ تدح

 له يجهس هارب رس وج ھ ورگ لت يترت" ۽ لاھه يرڪ اب رجٽ يڪ يت 2 8. 9 ۽ -_

 نہ تقرگ لپاق ني رهپ ۾ رم ر> د را يىج> ؟ڻ لگ بيڊ يڻرڌآ اى ال اڇ .اه تا تہهالم

 ف دھ ۾

 دودي ۾ يٿسد هاتوڪ يج  نُف يتياور" يٽ*ڊ ہس يهآ يئ۾ بلاق اح لاها ين يهآ “ “ ؟ ٴ ؟ 2 ٻپ

 اج « نوج ان مهلاڳ يا اها وهځڊ وه مډ اراو ,ھورگ فٽ يىقرد نت يهآ يه ضرع

 ءيهآ دوجوي ۾ ٽو ؟بلاغ" لوا ڻناک بس صاٳ..حأ وج نهنح « يهآ يئجڇ لوڪ تب

 ايپ ڏس ِمڊ رفاڪ  دحام - بيدا ؟دنسپ يٿرت" ۾ يلباقم

 ۽ ڪلالا ۽ مٿ

 [ دنئڪ ڙيڏآ امش رش رد ڪڪ ٹٿٹس٬ يهانگ نيا

 ۽ يهآ ويو ويڪ حرط نه رڪاذ وج نيب دا ناددسپ يقرد يئادتبا تا ناک نا
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 “وو ہه نات مھارھاش يج نلزغ يحرط ۽" ىلم لس نا ڊپ يدابآربڪا *؟.لئز ى

 ٣ نيچ َءيگ دز يىيج وو ناس .ڻهج . ليٽ ويظن اڙها ,يڏو

 نا يئه ي دنيٿ

 وج « يهآ ويڪ نايب ٣ مپ وها زايعم ڪڪ ھ ٣ بد ڏس يقرد بحاص ٿت ِلدنپ

 ناون يڏو يتڳا ناک توياور يج "نلزغ يحرط 0 " يٽ ۽ ويڪ يئاق َءي دابآربڪا ريظن
 ۔ هج هم ڇھ 7” . جي . ۽ 9

 لئسپ يڻرت يعداو .(اقرڪ ينامہ»رت يج اي ىج سصادلا ماوع وہٻ ۽ ,ڻرڪ اب رجت

 َ *= ! يهآ مهانگ يئ ورتيا وج بدا

 نھ . بحاص ت دنب قلعي بواسا ۽ نن يج تعاهج ني نا ِوپ ناک نا

 : وٿ يکل حرط

 عورش ڻڌل يت ڻءو صو ۽ نام نوها رثڪا هي نا  تعامح نڻيٿ”

 وج نهنا . وھ ويهگس يڃو مت نيات ڄا مهحود وج ناسِا يت نج يهآ ويڪ

 رڌ ۾ دايڙ ,ڊ ؟رورميت بولسا۱ وج نهنا - يهآ ولارٽ نڪڀل دو دحي٫ رظن عمطقن

 يج نبيدا ۽ نرعاش ناوج وٽ نهنا َءيه . يهآ وك وٺا ڪلب فلتخم فرص رہٿ

 :" ها ء يس 1 7
 نهنج ۽ اٿ نيئا دس نه صم دنسپ يقرت" يک ڻاپ يج , يهآ تعام> طيضقم

 11:ترٳ “يا 1ا3 دلال: ق» 14 3ا نياز يک نزانراڪها ياد .نجنڙنپ
 :وٿ يک بحاص ٿ ڊنپ قلعي ني دح نادنس

7” 

 ,نرعاش ۽ نبي دا ناوجون نهنا ناس ظاحل ضعب ,ت يهآ مآ وهبش بوڪ ۾ ن

 نوج َءيقرت يئيڪ ۽ , يهآ ويڪ وفاضا رادق لباق ۾ 'باا نيئنآ يج ةو درا

 ((۽ ص) ". نٿا نويلوک نوهار

 ڻاڇ ڊنڇ قلعتم "تاڀرطظن يب دا" يج "ن دنسپ يقرت" بحاص ت چ5,لکپ ( ءوپ ڻناک نا

 دنسپ يڻرت ہب نهنڪ رہڊ . يهآ يئڪ ۾ تروص يج ه دنيامن يج نادنسپ يقرت اي
 :وٿ يکل يدنڪ ۾ نظفل نجنهنپ يئامجرت اها .سٿا وٿ ڏ ما ولاوح وج بيدا

 ۾ چو يج بدا يڻارپ ۾ نيئن لادیيوعد اج ؟بدا نڻيئنا ڻا يج ناسا”

 ہت يه نويرهپ : نهآ ايهر يرڪ يت نلو/ا ڻٳ نڻه ناس حرط ماع قبرفت
 ير ڪڪ 0 ناک يراگسن ڻي ۽ وڏ ير تو > يونابور ضم ب دا وج

 وا
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 يئوها ؟بدا نوئثنا . يهآ ءٌٿ قح.د وح ڻڻٿا ڏس ؟ب دا نوئن ب دا وھا وٿ

 يج نا ڪاب هيجا نيياڪه يج تاب دح يئا-ور يج ناسا نضحم وج .يهآ

 ,نترورض ۾ يک دنز )اٿ نيڏ روز وهگ مام” يت يدام اراو ب دا نيتن) يوابن د

 .يجه ودنڪ مم ينامجرت يج نلولو خ ننامرا يموق ۽ ناس تب يعامت جا خٴ

 يرڪ يهر ڳلن” ڳشلا ناک رھاڏظظن ۾ ڪهو ناود ۾ ناور يج َءيگدنز -

 نا ۽ ۽ يرڪ ۾ دتہ ريخ ناس يئاشيپ ه دن وج نبالتنا يج ي "9 ھڪاب َف

 .يرڪ ى٬ٌط نولزنم يڏوٳ ى را هِءاجڀ ىج ڻ>ھ يتٿوپ _ ياد ٿا وج

 مٿ وج * َءيگدنز يج 99 اي ىقبط صاخ نينڪ (ب دا ناهن وھ مت ويٻ

 ني ڻا ۽ َٴ ننامرا يج نا ۽« تاب ڪ يىج نا ۽ 3 يج رھاع روح رپ
 ٣ ٍ ّ ٬ نت” 6.

 (۱ڻ ۔ |م ص) ". يرڪ ين ہء> رڌ: يج نلولو

 ڪه نا رگآا . يهآ راوآديپ يج زوعش ي 4يڌْد ت يعلاطم « ينصوح س داس اها , يهآ

 مڊل ناس لايخ ۽ يج فيرعت نا ات يها . يڃو ين تہ- نڪ ملصث يئ يک في رت

 يج يندز . نيٿ تباث اٿن لبات ندرگ بيدا ۽ بادا دفسپ يقرت

 سوسعھيي ول ترورشض 3 يج تالايح يونايور هدوسرف ۽ ددسپ تمبادق .ب دا نون

 مد يلاح 8 بلاغ يک نضهنج « يهآ اٽانت ى-# يٽ ر ز ني 7 ا۱ ءو ات يرڪ

 7 , ڻهآ اڪڇچ يرڪ سوسحم
 يڙهڪ ۾ ڻي ڏ حيجرت يټ َءيئارس ناتساد يوناسفا يک َءيراگسن تقيقح ٣

 ِءوپ 5 يرڪ من بي ادا رگا ينامجرت يج نا ۾ تټةح رخحآ ؟ يٿ يهگكس ي طلغ

 ۾ ڻرڪ ايڊ يک تايضتقم ع تالاح يج رو د يجنهنپ ؟ وٿ يهگس يرڪ 2 ويٻ

  يٿ “َ يٿ اطخ يڙهڪ

 َءيگ دنز يداب َ تبيہي> ياش+ا , ڏگ ناس تاب ذد> يناحور . يک *ٻ دا ڄٻ

 ڊ ھالا دوخ ؟ يٿ يهگس ي يطلغ يڙهڪ خا ؼ ڻر ,= جويو نيات محالاصا ي*>

 52 ديحو ۔اح يواين د ني نراپ کي . يهآ ويڪ ما چا يک تينابھر ٴ اين د _ڪرڌ

 ! يهآ يٰللغ يڙهڪ ۾ نا رغآ .« يه وند ار ار ترطف ي اڻ نت َءيقرد ي دام

 مسڏ وين « يهگس يرڪ ينامجرت يج ن٬ولو ْ ننامرآ يموق وج 9 وها ہسۇع

 ! يهآ هوڏ وڙهڪ ر۾ نا . يهآ ء: يش تقرگ لباق
- 

 ٍ ِ دهحو >٫ ڙيگنا ہلولو ت زي مي أاكٿھ يج ٴ يٽ -ۇ وج ؟ بدا ۱ وهُا --ڻ

 يلع ۽ يٿاڏ 85 توع 2 يج َءيني هن تولخ ,۾ روڊ نا ۽ يراکرس مٿ ٹتيرارف نات”

 َ لا َءيئاشيپ ه دشخ وج بالتنا نا رپ ( يرڪ مڏ ملين يج ڻهر يرپ نا

 نن وصا دنمتص يج بالت:ا نا ۾ , يرڪ رات ِءال ڻپ ڏ اس نام بالتنا ۽ يراكي*

 ك



 2 تانام حر چ رادق ينف اج َءيرعاش يقرشم

 ِءال ڻرڪ گنئج ناس تالايح ۾ دو مر .فڦف - نردق رڍ لڀ لاوز (يراڪ هٿ ال ڻله ي ڱ

 97-6 سشانۇر+س 7. ڻڏہه ىٹٽوپ ير .ڪ يچڊ ۽ يڄھ ناک بابا , يرڪ 9

 ٽٿتاپ ڏج ِءال ڻرڪ يٿط َ لزئم ۽ ۽ يرڪ اديپ تڪرح ِءال ڻڌو يئن ا يرڪ
 تاب ڈح يج مار ع رت . ناردب يج 2 ينامجرت يج يقبط صاخ ير تو مرگ يک

 يماخ ۾ ِ ِ يطلغم يڙهڪ ۾ بدا يڙڑها 9 مت ۽ يرڪ ينامجرت يج ننامرا ۽ نلولو ڇ

 7-09 يهگس يٿ اديپ ؟داحسلا ۽ رثڪا وڙهڪ ۾ بدا نا رخآ !يٿ يچا رظن
 بدا۱ وڙهڪ ويٻ ومولعم مڏ ھو ډ يڏ يهآ يىٿ در ندرگ لڊاق فيرعت اھا يج ۽ بد!

 نن ا اڌ ۽ نلئسس يج روهمج ۽ ڏگ ناس تالا ايخ ۾ تاب ڏح يج ڻناسنا وح 1 ََ يت

 ڪهھ اج 3 0” نا يج ب دا دي دح ناسا وٿ يهگس 5 يئامجرت ما يج

 .اٿ نور ۾ تروص يج ؟رايعب ڪه نايڳا رظن لها « يه آ يئڪ دقاث فلاخيم

 .ودنهگس مٿ يلئوڪ طلت من دىأ 3 في رهآ نا ۽ ملاع ۽ قتحب ڊوڪ

 ني ڪيا :هاگسٴ

 ۽ تالايخ زيگنا لولو يج 2 يک دنز ,؛ب+جو٫ لو يج ندقان فلاقب ,بدا ديدج

 اڪ لد ايف ھ ارهُت

 يئارآ ہياگنه يرتيه فالخ يج نا ات :َ نامجرت وج تا ذج يج مارع روهمج
 يهآ يرورب مامت ڻڍجمس يک نا يهآ وڇ

 لاق حرط ره َ يج تيدافا يج ب دا 9 مهاگ لا يج ن دقان مرٽح يىج ناسا

 اڊنگيپورپ يج ؟مزنويءهڪ ۱ َ وھاآ يٿ٬ ها قيثخت اها :نادنس ڏگ ناس نا رب .يهآ
 مہهنڊ ہ٣ تڀ دانا يرڪف ۽ نسح ريت وھا س دنس يرڪڻهنئج « يهآ ويٿ اديپ نام

 يهآ رثاتب ڻاک مزٽوييڪ ؟بدا ۱ وها  لاجب ضرفب نرگا !نهآ اڙهج ڻرڪ در
 نا اي دالاف يج ڪلم يجنهنپ راولت 11 يٿ يهگس يٿ اطخ يڙهڪ رپ نا ِوپ مت

 يرڪ نا ۾ يىلباقم يج نمش د ۽ اڇ َوپ مہ يهآ ”َ نام دالوف لډآ نام َءيئدرح

 راولت اڇ ؟ “ يسيدرپ رپ 2 را وات اھا وج ڻاڪ اڇ  يبڪ الا
 8 گ

 ىهگس يٿ ي-درپ ۾ يسيد 0 لم وج

 تھ و )3 آء يج ٹتاڀ رظن ۾ راڪ 2 : يماوتالا ن هر ۽ يملاع رود ي*

 يڪ رگا رپ ملاع يج راڪفا ہلدايت . يعآ يڪچ يٿ يواح يت تاذناسنا َءيروپ
 ناک نا ِءوپ مت اٿ نڃو اٽڪ سوہحه ۾ نت يج ن دا نڪ تاو .1ظن يڪ لايخ

 يماوت الا نہڊ ڪه 7 ولدايآ يرظن ۽ - وھا ؟ يهآ ترور#ُ يڙهڪ َ يج ڻئاريهگ

 مڙئويينڪ يلاع عه رڪفي اراپ َءيڏنس هانالاديع ان ال ۾ لاٿا . يهآ وڪچ يجنب لوصا

 مئاراديتايرس نانهلا قلطم وه ۾ نهآ مب حادد رپ رپ ۽ نهآ لّاق مّ مت اج بالتنا يدام يج

 نهنڪ يج يبرجت ۾ ماظن يداسي يج رمزاويمڪ ۾ يل لس يج ڻڙوڏ يک ۾ أظن

 . ىٿا ول يئ لاوس وڪ يت وج مزو ي هڪ يج سور ۾ نا .اٿ ڻڪ ديثات ڻيٿات هح

 وٿ يىئامر# ي ڈ٬ب ان الوب



7 
 يعامتحأ <> ٿتااعن ي٬ھ لي ىج ڪلب ٽُ رماظن وج رھڙٺو هڪ ۾ ڪي رھ 27

 رواسيڏ ڳا نه ۽ يهآ مڏ وھالخن يجراخ وڪ رمزن وهڪ ۾ ق لم ّ ادي ناپ ريمڪ

 ؟ يچجهگس يرڪ جد 7 7 ڪلھ يجنهنپ 1 ني نام

 يىج ننہل کی داڪ نابيب 7 " ٰيلاعت قح ھاگ رد رد تاح= 2 يج نيل .لايڌا حارط ِنُا

 :وٿ يئاروچ نات نابز
 ! ايف س اڪ يتسرپ ہيامرس اگييوڊ بڪ

 ۽ يرڪ نا وٿ حرط نھ بار> وج ليلاعت هالا ۽ باوح يج نا ۽

 نلوداگڱح وڪ نوہي رٿ يڪ ايند يره وهنا

 !و دال ھ راويد ورد يسڪ ار دأ ,خاسڪ

 نا تتٴ) يي-ھ ايآ اڪ روس ڇھ ح عي سا طٳس

 »ادا تا زيب نڪ ہيالا .نيهڪڪ  .قتټ .وضڪ

 «ودالا وڪ ھمادنك ھ شوخ رھ يڪ ٿين سا

 « يزور وه ييآ ريس وڪ ناتھد چچ ٿن سح

 ۽ رس ڻيڻپ ,ڙوس وهل اڪ نويبرغ وس ئاحيرگ
 هو داڙك مس“ ڻڌہھاش وڪ مويآ ور ڪُجنڪ

 . مالاوط مه سل ار ْناہُص ۽ 3 ۇت مح ار قاح

 هو دانهن رسو د و مر غار سڇ مھ رت#هب

 ٺ مس نولس يڪ رہ رس نوھ ضاران وا شوخان نيب
 ه

 هو دا ہڊ روا رھر اڪ يسہسد مل ڪلر:

 ر:ز!وي هڪ" يئاها ر گا ,يھآ يئڪ نيتات اج يک نئيل ۾ نابز يج لابقا ٰيلاعت هالا 1 . 9 يب |
 ۽ اٿم سٽو ۾ ۾«ڪ يي نا ! ي ٿا لباق َج يندز 8 )وي ُز لاقثا لوا ناک تا 8 يهآ

 نربهأ وت وٿ ير ھك اڪ راديب يک نر وج -.َ نا لاٿ لر 2 لھي رثاڪ

 نلصف نهنأ وج يرڪ وٿ ن اد ال ڻهاڊ نٿ را عدد ورد يج نيڙام - نڌ الاحم يج

 وج َءيرو رپ نت يج نڊ راه ڙٳ نڪ يه نا ن> « يهآ ۾ مح يج ڻ خداڙ اس َ

 ۽ يهآ ويآ ونايڙر وح َءيئاحلس يج ؟ووهي> ۱ وٿ يواڇ فاص وهشه يلم وڏن ناباس

 هيا َ 8 7_ 1 * ۽ ه ؟ , 1[. 5
 ناس ڙوس يج نيٿي يک نوخ يج نبي رغ ۽ وي دڇ يئاڌس يک نماظن ۽ ۽ نشڌن ۱ نڻارپ
 نهاگت دابع يج ره رم گنس ج ہد ٤ يئاسو غار -ڃ أاح رڍد ڪا مر> ۽ ويرڪ رمرگ

 ات

 يعقاو ِءوپ ى ۽( مزنوي يڪ يىهآ !ويھاٺٿ ره ر> نو ومج َءيگ-- ۽ يهاڊ يک”

 8 9” 41 . يا وه 7
 َءيهاڌ بيهدما دا يثر7ك په ِڪ 7 ڻا ڄ لايثا ۽ يهآ 0 يج َءين درز ندرگ

 ادهح ڻھڙاچ ين ٽو پٻ 5 نهآ



 54 تاناجحر ۽ رو دق ىئف اج َءيرعاش يقرُسم
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 رڌ فلاختاج اها ىٌ ىھآ ۾ ً تياڪش يڏو قل«: بدا ديدج ۾ يلسلس نا

 لصا داينب وج نا ء نه ھآ ضارتع يعورف ءس ايڊ يڻاڊ .يٿ يڃد يئارهد راٻ راب ناٿو

 ٽتقيةحآ ۾ بد 097 يهآ ڻوڇچ وج ندا: يىقرڌ .يهآ يت فلياخأ يج ؟تاو رظنا ۾

 « ي٤ه4ه داهح دكً>و و 4 ڳ جھ يئام> رت ى»> ؟ر وهم> = واوعآ «يج رهگ ڻ 77 ؟يراگن

 ب. 5 أ ,يجه راچبو چو ڪال ۽ ىلاحشوخ يدام < ناسنا ڌڏُ ناس حالصا ينا>ور
 اڳ

 َءيجنانب 5 َٿاريم يج م ورگڪه جت يک بدا ڪ ۽ يجه ولصو>ح وح ڻوڏ يكاس ناس

 روط فارتعا پحاص تڊنٻ ي ي يا يڊ يدن وه ُٺا « ببس وڏو وج فالتخا يهآ وھا سب

 ۽ وٿ .يکل
 . مھ ٿاب يس راڪيب وہآ يڻاڙل يک مان َ

 ۽ مت ىمآ يئڪ ٿتڀيأاڪمش مَ اها نادان يىج بدا دو

 ِ َ . ُ رر
 َ نييدا دن يترن" ين مو يآ ,ڳ ورّيہ> َ-ا يهآ ثالبٿحح م ُءيھه

 جه ؟رياوز مشن" وھا هاوخ و يک  ماش ناک فرط يج نا ۾ َءينارگن

 : ننئاوج وٿ نهنا فرص ۽ َ .يجه ؟,ود اينآ اڀ يجه ؟بدا اين اي

 اد ني ناهوا روط ماع ان أاا هُ لوه ؟ رمل ڪ وج نرعاش ن وا

 ؟ت٬ہ٬ڪار ها" < ,ودنرھ رد ويھاراس ني نهلا ۽ ٍح ودنوه ورڪذت وج 3

 ها فرط نا نال. وج ڻڄ اي ادنوھ أاڪڃڇ يڻآ ناميا ين

 يک نيٻ نيفنصم دنسپ يقرڌ رگا .ى ھآ رظنم سپ يتايسفن م) وج ثتيڍاڪشا نه 1... ة جا 1! اَ 1

 ۾ نارا ۽ ڻٿٹسہسٽويهڪ يک نئھه نج مس اڻ و«:ھنپ يک نھ 7 ايٻ ہت ,نيھاراس اين

 ددھلس دل ناس نا ۽ ۽ وٿ يڃو ويچ هب راگن شخحف ۽ دنس تيئاي رع ڏگ ناس راگ يج

 ڄ يهآ يفرطڪيڍ ۾ يهآ اڃيب لڪلب تياڪش اها ناس تيثيح نا ه ڻٻ رث
 يل ... وج يت دديس رس ۾ يا لايقا لالاسر اج ڻهنا ۽ بيدا نس

 ۽ نيسح رماشتحا ----. قارف ,يرو ِءيڌ ر وگ نو ڪڪ .

 وٳ يلباتم يج نهنا . يهآ دوجوم ۾ 4 يج دمحأ زيزع ۽ ,يروپ َءار رتخ
 وي اوس ناتا” لام اڪ يٿ ندنسپ ى يان اج نهنج ,يهآ مڊ وهأ مه ورگ

 . نڪ َي مشازاس وڪن ۽ نوج ان ,| ,ييڪ

 ناس ملق يت ٤" بحاص تپ ِءوپ ناک ڻاڇ لنچ ىج َءيدنسپ تڀيڪار شا

 يک حرط ن 7 يجنهنپ 7 طلغ 13 ن ٿل يج ؟.ڳاوڙب۱

 ٣ تا 7 "بد! نيئن" يج ,نايھآ 9 نام نهڻام نهنا ناس”

 ا۾ 7 ڻڪ ريقحت”ا اي ڪي يج نهنا ,ي لا رچيرڌل گٽسٽويمڪ او

 "؟نرڪوڇ ه ديشارد اٿ ه ھر برعد دٿحً”” يک نُشوڪ ى > نادڌاس يقثرڌ يڪيج

 *؟[ا نيڏس ڪل رد ى>



 'ّ هر” َ
 تالاحجر ۽ ردق يئف اج َءيرعاش يڻر ٿم ٣

 . - 1 َ گ . ..«5 “ يا آل اق 5
 ؛بفري مد .يهآ با نن رد ه زات وج تو دوأ بدا لرُہس مر 7 ِءاو ينهن

 هادي رن نهنا نام تبلا .يهآ نا2اسپ يڻرڌ ناس تدش رپ .يهآ يو يڻرد"
 وي وخ يي 7 بأ نيل 3ا نايھا 8 رايت ِءال ڻوج نيدا رگناو نناوجون
ّ 

 ؟“
 )۽( ص) "۱ يهاوڪ بہميع وڪ ۾ نا ۾ نهُا

 اها ۽ ڻي ى٬ٌڪ ڊ رد ني بدا كي يٽ 1 نين 2 نهج (« بحاص تر

 يٻ 4 ٌ اڦ ڻراسو سيد ي- ى | ليلد قوم ت ىگلصوح دل يفالخا نسدّمم

 ٍ ؟
 ڪار 1 ذي بدا نيڻن 1” اڪ . يل نيدا آ بدا كدقسپ يقرثا فرط

 َ ۾ ٍّ ؟
 ّٴ 1 3 بر ددح يک نُهلوم يج نوهنا = وڏ ٍيدڏس نٿ يس رڱل يٽہسويمڪ' ٿ بدا

 يت ہ يار” فگنينن ۾ ج يلد ټي > نهآا أج ۽ وٿ يڏس مد بدا وح “مر ڪو ه لڄ شأرذاأن

 وٿ ي ڏس ؟بد! ني رڌ ه رانا نا تين يک بدآ نين حرط 13. .يٿ يجهگس ي مح

 مي نوي يڪ ۾ بد ڊي سو. يهآ يلد خارف سدنس يب ها

 !يهاٺ راڪٽنا ٣ 7 ناک نا وس ِنويدنوه

 يگادنز ارڊ با اي با ٌِاو» بدا

 ۽ ڏگ ناس ڻرڪ شب يک هاگن ءهطتن يج ندتان يج نا قاعت٫ بدا ديدج
 ناس ڻرڪ زادنا رظن يک نج .ءى خبر )0 کل يک .- ۾ نلايخ يج نہيدا ديدج دوخ

 چآ۔ك ودني#ڻ ولصيق وقفرط ڪيپ مالش مڪران

 وها يهآ وس .يٿ يجا نايِٻاا يج ناسا رپ رحت 9 7 ناک ڀس ۾ يلسالس نا
 ؟م٣ال اي را ه دعا ) سالا>أ ىِ ٫= رات يراو رو 1-7 ان يج “نشر رپ يي َ (« وهان نالعا

 337 . 5 ۽ .
 وصح يرخآ وج نا .ويو يڪ 3 ثواب حيصوت تا ع لاابم حد ىج بدا نيئنا 7

 نج -

 نمولظم ۾ نہ رغ تا 7 .يهآ ع9ر اپ وگ وج ن يج تت رھ ساسحا”

 بس وج ير 7ا رگا ؟يهگاس يٿ را سب وڏ نڪ ڈ “ ؛لاتنا راز لاح وج

 اج سالفا 8 “يراڪڊ نات نياد يج ؟جامآ مد آكا

03 »8 
 يس مٿئاڪ يٿ ٿر ورہص اڪ وا ڻوج نُہٿ هج 2

 نهنڪ ؟يوچ اڇ وه 9 يج ره 5 فر ط يڙهڪ َ

 "؟يوچ ناس ىّلر ط ي هڪ ؟يروڇ يت

 ٍټ ي (نيا .ي 3-9 يج ها ہت .ِھآ دلاح ۾ بخحاو ديبأ َءيھ يج ڻنڻاسا نا 3 يئاتسدئھ ,چلأثحً”ّ
 گ در ِ گا مت وي ۾ َءيگ دنز ڍايڌب أح بد! َ نيرا 97 ير ,ڪ ٺٽز أً وھ

 0 ھا بدا قداص ۽ ه دن ز .يھ ھآ ولاث وج لي“دبت ۽ رتيفت لساسد
 وٿ يراکيڏ مهار يج جورع ۽ لڪ ني يک 'جامس'



 ِٻس تان اعحر ڇ را دق ي هُ ْاح َءيرعاش ي

 يه ًأ نيٿڍ ى  ناسا . وٿ يک ر وڙرآ يج ٿثتص دا يج ڻناسڏا مون يٽڊ ما ۽

 ودنڪ مم سقأو ]6 ًَحع يا از ي ڻاپ ؟ب دٍ[۱ وج ڪم يج ناسا 3

 (ٻ(ٻآ ص َبدا اٳين) ۱ *.و دنيْٿ رادريملع وج اقنرا يج َءيگ دنز

 روشمم ي دايڻہ مٿ نويرهپ وج بدا دياح 5 نشنج ۽ وداٿ نڙاغا وهُا 5 وٿٿ
 پي يا ي

 ءم مل يڙهڪ 8 يئٿ وڏ 6٣ فاص ءوپ 0 ڻهڙپ يج نا وڏ يجهگس يي

 هد يمان نالعا 1... وجه وڍو وي ْر دايبنب وج ب دآ نہ ٌڏڎ ۽ فمہياٿ ىٿ لح مد اصلخعي ھڪ لب

 يج رود نا يڏ 8ا داٿ نوسڏ 6 نه ڏڃ .يڃو يٿ ي دو ” اڇا ؟نو داناآ يج

 قح>لادبع يو الو ۽ ورهن لال رهاوج ت ڊنپ ناب نج .ائه ايڪ طقيہس د ڻهڻام روهشم

 اج يروپ ِءار نيہس رتثخأا رڌدڪاڊ ۾ دنڇ مڍرپ يشنم ۽ وڍ د را دنرد ,ڊراچآ يو درا يڻاباب”

 . ڻهآ رڪ ذ _لډاق الا

 , يهآ وڀيٿ قيلڂت ن .و ِڃ ب دآ) وج ۾ يا يج روشندم نا يج ب دا سايو باخ

 وڍآ و دنھر ين د٫ وھا داد ي داينب وج نا وڏ يڃو وچ بداأ ٽي يقرڌ يک - اي

 اڙهج ٬>ْأ مت روط ي مع ال حالاتا ان _ , ينامجرت يج ء رماع

 ۾ ليو لح فالخا يج مل ڪڪ .ُڈډٻ

 َ راڪ قڊرط
 آ "ناميا۱ يت ني«لاپصن نا .بيدا ۽ راڪنف يج ىوٻ اک يناث نالعا نا

 ام
 . يٿ اديپ ب تدش يٿَص يڻڪ ۾ نايب ءياريپ يج نهنا .اڪچ يرڪ عورش ٍټ
 ۽ رڌ خلت ڻاک خلت ءنويئھ نوراشن يت واه حور 4 يلكک وك ڪهرھ يى ج جام نهن

 وج نوناي كل هجڪ وھا اوس ناکڌ تحلبصم ِب نهنڪ .ويڪ 1 وجهل ۽ بن

 اج ۽« يئڪ يئامجرت اھا ى

 ٴ ءناهلاو رپ فئص رھ يي ب دا يي يئھ ليٻ د ۾ يتبط ۾ لٽ أہ يج ؟حاء ۱

 ور ڌپ يک تئابڂ ع ڻتظالاٿ لڪل ۾ ن درب ,َم ۽ يرڪ نويفاگشوم 7 زادنا مل اً و

 .نوُد ايانڊ هاگحايآ وج ِنف ي ني ت يک دنز ۾ يلسلس نا ويڪ

 يڻو ناک رادرڪ يى يج ت اپ ۽ . ۽ نين أن ين. ور ۱+گ َ ۽ يلو نا تالابأعب يڪام

 - تاب ح َٴ تالايخ ن٬ُٿ هوهھ دوجوم 7 ٣ ن لا

 >ُينڊ ني رادرڪ رھ

 نتح يجامس ىج ىټبط لاح ٽتدمہسب هويڪ عورش ڻي ننھ ۽ نڻيڻات ٍ يگنڀ َ -

 .نواترو ريڪ م ناک ٴ يبالڪ تّخس ال تافح يج

 ِطل رھ ۽ نا يرڪتڻهنت ۽ يهآ يواح يت ايآ د ميسو ڪه ۽ بدا مت نه ڈح

 َءيسراپ ت يئاتيسي  ناملسم تت و د4ہھ ۾ ؟ بد اٿ نه س يز ڪڍ رش وهڻام اح لايخ

 ۽ 3 ھ
 ى>< بياذأا ڪمھ م به ديال ۾ ڍرھ د وبحح هنادم تي

 ۾ اديةع يتاذ ۽ ابرجت

 ينا . يهآ مڏ قرف مل وڪچ وج

 اڌ اجهي اجنهنپ ( بي دا ڪھ رھ ءَ نه ح اٿ نهگس يڻو

 ۽نويو يچا مٳ نوي > ځلت٬ ت تياهل رپ نت يج ڻيڊ دا نرتبڪ ۽ يرڪڻڈؿهنت ۽ وٿ يکر ”2



 هتان أح>و ۾ رادقآ يئٿ اج يرعءاش يار ه -ى

. ., 1 5 َ 
 اَ يتاذ يج نقلح يه نل يت روط صاخ ۾ ها نڊلاد رادنقا ب>حاص يج چا يج

 بدا ھريخ دا يج لايبعح 7

 يجهگس يئچ يئب+ يت يي دنسپ ايل أ (« هار اها ندين وٿ ڏ زارو مغميلپد يج تيھ ذ٫ال )25

 يروپ نا ڀڻ ادقان و ۽ و ڪل وھا و هل ه« نو٫ھ فالاخ لڪالٻپ

. .“ ُٰ 
 اه نيڪ لوڃأب رو ايره اد بډ دأ - مد وج ۽ ى"

 يتڳا رپ وه يٽ ناس يلومءب رھامڌ ٴٴ٬ دايند وج شش يڪ يڪ نا يج تاي ُ<

 ؟ َ .
 يج ب دا يمڏداأرڊ ٣ نڪا اڪ . وہهپ نيڻان يا ارا ۾ ثايثاڎ كديب وها , يله

 نادنسپاهنا ۽ نڪ يله يتڳا . وه نيڪ هانگ وڪ هہت ر۾ 'َءيگدنز رئارب ب دا۱ نار دب
 ك ہھجص 'ب دا يٽارڊ بد٣ 2 * وي ٴڏڇ يىيئاهرو ۾. نا اميه نٻڊ 4 نيا نا « نعيبط

 9” روپ نهنج ہب دا وها ۽ يي 5 رچا َ يلع اما اڪ ,ب ۾ ؟تاي” يارڊ بدا بت يهآ

 ۽ بداا' نڪيل .وبهگس يڏڌس مل رعاش ۽ ب دا يک نا ڪشيب  يهآ ماڪ تيرعش

 وڪ لاس 2 يگ دنز ي > ناسا وج نح نيڪ نٿ نهآ الاگنسم اك وٽا اڙها يڪ ؟يرعاش

 .اٺڍ :يرڪ نا” يت ابادااارب:ټدا۱ ټيدا انڻارپ .نه ڏج ! يجه ہٿ يئ وط۔او
 رعاش ۽ ۽ بي دا اراو ڳا يڻارپ مد وڏ نهنا ۽ ويٿ اديپ شوح م! ۾ نيب دا نون نه ڏڌ

 اڪڀل اڻارپ ين ُ يها ۾ ؟نفا ف كدشس ۽ نهآ اڪڇ يجنڊ لتبيس تعءحر لْتتد لْتبٍ تماآدق ضد>ه

 يئ يها ۽ نڊڪ ايپ
 ىيجڪ لُٺاز نئڻيڪ يو را يىج نهنا َ ويڏ اديب شوخ ت لاعجث2

 زهد يج نت ڪس 2 ورعن وج *"“تايح ھي ارڊ بدا۱ ن ...۾ دأ نوٽ ناس لايبڂ نا

 نهجنم روط 1 77 ,نثاحرو ايپ واڪ رورو تالايخ ۾ دو سرف يف يه

 يمج ب دا ڪٿ

 .يجراو نڪ -- ہ.ا تي مٿ نر يج ات ىٿ٬ټ٬ُڊ « يئآأرء

 ىٴۇڀ٫ دو نه ڏڌ يا ٴ يم يج تل نه ڏڃ 73 )أً: مأ 2 قرُ# وها . يٿئڪ اديب

 "نف" يجنډ٬ْډ ي :ڄيڍ نهنا يتڳا ۾ كي داد ويآ ۽ 1 دل ڪھ .ايو يٿ راين ڏاج مم

 ىٌ ڪه بادا نوہن ۽ ٣ اَ حرط نا . نويڻر رٿ 4ۇ نوُفصو يزاي:ہما يىها مک ۾

 .ايٿ راورٺ يڙكك يٿ ادج ناک”
 7 َۇ 5 5 1 ٌ .

 ! يا فيالنخ يج فيطل ب ٺاأ۱ ,٬ب فأ ھد ٺڄ اڇ

 يساڏ يک داس ليٿ ادج مئاراڪنف ۽ نيعلا بصن نم يج ب دا دثسپ يقرت
 تفاطل يج 861 نون لب ادا 8 يقرن مت ويٿ اديہ رهو وها يک” َن دمان نريڪ ٌم ؟ُه “4 ۱ .| اب ۾ هت ۾ هي

 يٿ يهآ حوو وج تاپ ذ> تققاطل 2 نمس> قوذ ۽ ب دا ها ډ يقرت * چكا فالخ ى ين يج

 نہسح  ن٫ياداآ لڏ نند ى رد . يها تقہهةح يث ڇ وغل ثياأهٽ ما ِءار َ 2 لصا ![مئوڪ

 وج ۽, يهآ يئڪ يناہجرت يڻهگ مت يرتيا يج تاب ذج فيطل ۾ قوذ

 د نهآ نويڪڇ ى يجا مَ نو ان دا واڦ نوح َءيهار هك < يا: ٰ» تي أہور



 ھو.“ تاناحجر ۽ ر دق يتف أح َءيرعاش يقرسس

 لال وج . يها ويو ويڏ ر ڪيم ڊ راز 9 ورتيا 3 نام يج تاراع.آ _ تاصاحِم

 . يهآ ي٬ُدڍد يت اديب ڻپ ؟نيئارواب۱ يج >| ڪشش ۽ لايخ

 يج ربهخ ِءال مل ظأ نونف مامت * نن هج _قو ذ۱ 09٣ نهآ اڪڃ يرڪ ويرا سڏ وھ

 راڪ نسح لامڪاب يرڪتڻهنت . يء آ حور وح نا تفاطل يج تاب ذخ ۽ وٿ يک ر تيلي

 ,لد وھرذ ٤ وٿ وصھددډ يڙهج تروع وڏ يترا ّ 9 رعاش وج وٿ يهگس ىٿ ٤

 يج بم 2 دًأ ج رعاش وڏ يڄول وہہٿه ۾ ” َ نوان 7 رامش وج ڪ' دا ۽ ۽ َءيرعاش مت نٿ فخحخت

 هيج 1 ٽٿتايح نالا أ_ يجھ ۽ 3 تم ِنامجرت وه مڌ « ي“ ھا ُ وهھا مر جار. وڃ ناخ ڪڪ

 ت

 طي يک دنز مم َءالوھ ۽ يجڄھ ِء راتسرپ دغا اس أاثبش وح يوذعہ نمسح ۽ ڂ هت يروص نہ رپ 2

 < ي٬عش کا نهنڪَ ۾, نا « يٿ هج يز وډ ڪلب « يت ميلاع - رمامت يهآ
 م

 ہب يعامتجا يگ نا نا ي" نو يب. يدازدلا يگددنز .يهآ 2
 دادبتسا نه ڏڪ ۽ 6ا نچا ٬ زود اج ريمعد 3 اٿ نچا مد رود اح بڍ ردجت ۾. نا . ىهآ

 .وٿ يچا ہب نوڪ ةوپ ہ,ت يئٿ اديپ وٿ 'ناجيھآ گا . بالقنا نه ڏڪ همت ۽ يچا وٿ
 لدعت < بڍ ذدهڏ حرط نا . يک” ر يٿ ارد معونلا اى يئيڪ اڙها يگ دنز لاحرھب

 َءيگ دنز حرط نا .اٿ [ لار وا ات ھڃه امر نوئاق وج .. 36ت ا31َ ڃ ؟ نو وٺ اق وج

 1 زي ڪ ۽ نيئآ ىج> ناسا رٿا وحج شڪمشڪ نا . يهآ شڪمشڪ ڏگ ناس نڪ رخ ۾

 ينامز ُډ . قالخا ۽ نادمآ  تفاتث ۽ بيذهت ۽ - اج ناسا . وٿ يوٻ هب يت

 . يٿ يه ي دنيڏ رادومن لڍدبت نين تل ۾ رود ره « ڻهگس اٿن يچا ناک رٿا ف

 . نومٿ نهر نوي دب مڊب نرنثاباقت نوح نهنا اٿ نهر ادنيٿ اديپ لاگ ناون ت٫ ۾

 ناک رفت ۾ ليدبت تڪبر ۽ تسڪش ,ڙهگ ڇا ۽ ملاطم يليصفت يرتيا يج َءي 4
 پي ادا 0ن ير رگناو نا لڪلب .يهگس ون يرڪ راڪنا ناسنا نيٻ ق>س بوڪ

 نهنا ۽ , وٿ يرڪ ِءب يهھ دناٿن ى 3 نراو شڪمشڪ يمغاب ھا نن َءيگ دنز

 ٬ يرڪ وڏ دلىخحو =رت چپ ين يم ۾ لايٴح 3 . وٿ يچوس مم لح وج نن اڪشدم يج

 چڇ نسح ني ىلحرم ره رپ ۽« يرڪ وٿ کا يئارا لا. ِءالل اثنرا گ ناس نا تر مت

 57957ک 1 . 2 ي ٍڀ
 زادنارن ٣ تئاٰطل يوٰءد يج نا ُ ڻيسخج مد وج . ي دڇ وڏن يک نماد يج تئاطن

 وج ردق يرڊيا ۽« يهگس ون يت يٿ ؟قياڂت ۱ ب دا حق ٽي َت ڪسهئش مي وڪ 0 #

 نوداوتف نوح تينابور ٍخ ٿيا رع ۽ ي دنڪ يئاہر ّى يج َءي 5ڊ تثتئاطل 2 ن.ح قوذ

 اھا < ؟.نآ ڪالا هوم ُص مٺ ٰڪ يهآ ويهر يرڪ ٿتشغأدرډڊ وتيط نا وھا ٤

 ها 1ا )0 (1ي 5 نا . يهآ دآ ٿو 1 أ نام #ةءيرعاش ى ڏأر ,دًأ اح « يٿڪ رڍ وص

 . ڻهآ !ڪڪج يس يشاحف َ تن أي رعغ نا 2ً ناک نه ( دقأن اراپ

 !اٿ نڪ فاوّتعا وج ؟نف۱ بڊنا دسڊڍ هج

 ن يٹر
 ّ وو

 رڪ رعاش ِع بيادا لامڪاب مڌ نھهآ لئاق ۾ اج رمهآ نا بيدا د:پ يقرد

 “ نابز يايلا نج ربہہيپ ۽ اوُيِٻ ي.» ذم ِءاٿ نيڏ رپ هأغيپ اج رود نس يت ن



 تاناححر ۽ رادو ينف اج َءيرعاش يقرشم ۾

 وما غيپ نون يک ايند 7 نابۇ يجنهنپ ڊ رعاش نگہت ۽ ان نڪ نيةلت يج يي ديقع ٰهحص

 رپ نڻاڇڄس اين رصعمغ ناس ۽ يت نتَقو صضعب ين تم و رادق > نهنج .وٿ يئ اجهپ

 .اٿ نڪ ناس شئورخ و شوخ ٣ “ٹ 99 ن لس لسُن ْر ؟ دنيا

 اي يج» فيأطل .يدعس اپ يجه ساديلاڪ ۽ يسو در 4 ڍ يجه رموه ۾ يل لس نا

 2 نف وح نهنا . نهآ دواح ۾ كر بس يها , يڻاٻ نار يڙروت يه لڃچم ساديسد

 ]اس رھا2ِيڊ ۽ تئاطل يج نهنا ,ناسنا قح رد ره . يهآ مذ يلاخ ناک تٳيادافآ رڪف

 لُ نڪ تزع نند يرتيا ىج نهنا ,.بيدا سپ يقفرڌ وٿ يهگس يرڪ ودان.دسآ

 ايٻ يڪ يرتيج

 : وٿ يکل يروپک روگ نوتجہ ۽ ىلسلس نا

 ڪڍ ڌو ناک ڀس ,يج َءيروصب ۽ َءيرعاش ناس حرد صاخ  ف٫طل نوتف”

 ون يرڪ ويڙجت وڪ وج شل ۽ رثبا يج نهنا 2 ,.يهآ اھا تيصوصخ

 ! يْت ڏ يڱن ڻرڪ مب ؟اشفا۱ نه ڏڪ يک زار يجنڊاڊ ہت يرعاش ۾ ٫ يجډگس

 رط حضاو مڃان نوڍڪ اطقل نيل ننويرڪ ويز اوريڀ کل مت يل ناسا

 :اهجمس اٿ يک نيٻ وڪٿ چ ,نوهگس اٿ يئاڳل وزادن هجڪ نال او ڪا ڻاپ

 اج ريب آ ڳل وٿ وڻهس ناس حرط نه نيك” ناس رعش ودالاف مڌ ,نوهگس

 ۱ (آبر ص بادا اين) *..آ اڙها 3 ح رط يموصخ راعشا

 هن اً

 نضاو عا يت ب دا دنڍ ج اج ن ناقن

 رمز ڪرام (۱)

 > ,سڪراب ۾ نا مت يهآ يئڪ حرج هب اها ندا ريگتطس يٽ پ دا دنسپ يقرت

 1 نونج٫ ناتن يج بدا دنپ يقرت ,باوج وج نا .يھآ دوجوم ڻيلبت
 يهآ وناڏ حرط نه

 ويٻ َءاوس ُناک نا بلط؛ب وح ٻا « يهآ ويجچ ميڀ ہيهڪ وج سڪراب”

 .يجرهگ څڻ خہاله ہن نايوپ يج ين ىئامز يي ؟ بي دا ۱ 7 يهآ مٽ مہ+ مهجڪ

 راوربغ راد مايآ قاج لاح بدا .يهآ مٿ مالش وج يئامز :يادآ ڪٿ الا
 توقو يل اس ِءال نا .وٿ يجنب وراما مہ ال ليقتسم ڏک ناس نا رپ وٿ

 ,تيعامتجا ۽ ٿي دارفنا ڏگ ناس ثايلامح ۽ ت۾ دانا
 يئٿ

 لہت .ٿ٫يهاو ۽ يىسد

 شي ڊ يرڪ فگنھآ ره يک لبقتسم ت لاح وه . يآ يهر تر ورڪ يج بس

 بس يها ۽ نها ايراذگ يٿ رعاش ۽ بم دا ادو مم. ارم ۽ اه يرڪ

 گھ ندنس رگم ليهر افيب لڏ نيئات َءيچ” يب ايٿد فيثصڪ يج تامتاو

 ٣ نص) ائمه أايھو يڏو فرط ْنامآ ِءالل ڻڙرڪپ يک نرات



 3عڪ تاناححر ۽ ر دق يتف اج َءيرعاش يقرشم

 ۽ يجه وئيٿآ وج لاح وج يهآ وھا بدا نيرت بايباڪ ۽ ہت يه رصتخب

 تيدارفنا ,تايلامج ۽ تي دانآ ۽ ليثعت ۽ تيعقاو ۾ نا . يجه وراثا ِءال ليقتسم

 ناس نيهڻٻ لمع قو ذ ۽ نسح قو ذ نئج نجه گنهآ مه ِڀس تيعامتجا ۽

 ( مه ص) . يهگس يرڪ ودومآ

 نيسح رثٿخأا ردڪاڊ داتن يج بدا نُا ۽ حيٌضصوت يج دصق, يج بد دآ ددسہ يقرڌ

 : وٿ يئابرف . يهآ يڪ حرط نه َءيروپ 1.

 ۾ لس ۽ گنر ۽ نطو , موق ناب ايڻد ت يھآ وها ضرف نيلوا وج بدا”
 , يرڪ نيڻلت يج نٿ يک قيرفن ليٿ اديپ ڊ يت داينب يج

 يلمع يک نايڳآ ٣ .-- نا َ ۽ ين -- وج تعام> نا َ

 , بادا وج ناسا نيئات ڄا 4 3 ڪه وج در يناسنا رپ لصا  ڻڌر

 يهآ ويآ ودنڪ متام وج َءيئاراچبو يج ناساا ٍ# يا ىٿ يج ٍ

 يگدنز .ت يجرهگ ڻوچ نيا ۽ ٰيرڪٽ ناک يب هج 9 - 2 َ يڻاه

 وج تدايق  يهآ اڻڪير اڪ. ]اي راتو :يزأ ناسنا را نيئات دابآ الادبا
 يک دادبتسا ۽ يجنب رسم ِرواد نهنيڏ ڪيه وج ۽« عامتجالا حور ۔ يهآ بلطم

 تّسهڊ وڙها ڪه يٽ نڃمز نه ةهوپ ۽ و دني ڏڇ يىئاچهپ رپ وٽهج ِءال هيشسيمھ

 يناحور للگ ناس َء يڻرت يئامسج ۾ ينهذ ؟ناسنا ۱ ره ۾ نهنج لو دنيقلخ

 ڳلا ڪلسم وج بدا ۾ ٍڃ ۽ تيئاسلا ءودنهگس ى 2< ڇڪ نين ات ني دنلِب يى = َءيفرد

 ه ديسو وٿس مٿ يهآ يه وها يه ڪه ري اي ج نهن ۽ ھ

 يک نبصام ى ح نهنا ڏگ ناس نا ۾ 2 ۽ يهگم“ يک نتح يجنهنپ

 *.نهآ لگاحَ 7َ اق را لس يج « يڙوڏ يک ني دنباپ يٴي“ نونا ج يڙورپ

 (م۽ ص)

 ح به ڌم ڪم ملط

 هار ىج لامقا ۾ ي نس اڏذاٿو۾

 رآ .نهجمس مہب اڇ اواو رظن يحلطعس يک َءيئامجرت نا يج َءيرعاش روط يراعتسا

 .اٿ نوچ ىٿ نيئا ہ«/ ي ڌنس ههللاديبع ان الوم ۾ ۽ لابقا ہيالع

 وٿ يوچ لابث'

 راگ ددم وج ادخ ناس... يهآ يٽيسگٽآ مي ناسا ۾ .ي ]1 کْگرآ ڪڪيھ ادخ7

 تانٿئاڪ ھ ۽ وٿ يرڪ مڪ 7 مهار يج اقترا !. تان اڪ ڻ* وج ۽« يهآ

 هو دنيٿاچهپ يت ليہ ڪٽ نهنيڏ ڪه ۽ يرڪ مَسارآ باس نئ يه ني



 تاناحجر ۾ ردق ينق اج َءيرعاش يڻرشہٻ 1

 . يهآ ويهو يٿ مل ڄا رح وج ندموق .يهآ دوحوم مڊ ڄأ * تيايق ۱ مت وه

 َلاس قبْطت يساود يئٻ ۽ ناس. ادب 4 ! يهجمس ۽ يسڏ وڪ يج رپ

 تيئاسلا وس .يرڪ وٿ ولباقب وج يک دنز ٽمٽرآ وجح . ڻهآ مه دنز مت اق

 يهآ رسمھ ج ادنخ ۾ قيلخت وه ہت ويٻ . يهآ ثغاب وج تڪرب هال

 1 ِ لعشيآ) ,” وٿ يئٿ سڪعدي وترپ وج تيادبا ۽ ۽ يئابز رپ حور سدنس
 سا ٿ٫ًگ آ ۽مٻآ س

  ہتآ وٿ يئابرف ي نس اٽل

 نراو ونئامڪ توق ؟وناک ۱ ون اڪ يٻ وڻاک ڪهھ . ڻهآ نوتوق پب”

 مڌ يجرهت ئي 5 نراو وئامڪ . يو يٿ  يرڪ بضم تالصاح يڄس يج
 ,يهآ 9 يج رش يىئاها سپ ......ڻڪ لصاح ق> ليٿ ات اجهنپ

 ب ٍ * يهآ تيهب ِءوپ ناک نا ۽ « يهآ خزڙود ي وها

 (ويدقي وج صءيڌنس ان الوب تابلطخ)
 [ ھآ رموڄ» مہڊ ڻراونس وج َءيگدلز يدا۾ اڪ

 ويچ ہب وها نداتن ريگتخس نڪ ۽. يکو نايڳا يک نيار ۽ نلايخ يج مسق نا
 ۾ يهآ دو دحب نيڻات اچوپ ٽيپ چ َءيگدنز يداب و 7 ر نيا يقرت مس يهآ

 ني داتن وج بدا نا . يهآ م حيحص ضارتعا ها . يهآ رٌاٿم ناکَ تيڪارتُا

 :وٿ يک ير
 , يهآ ربصثع ڪه وج َءيگ دنز ڪيلپ يهآ گ يک دنز لڪ ۽ تاڀدابصتقا”7

 . يهگس وٿ هن يجئپ بلاغ يت رصتع يئٻ ( ڻهنڪ رپ ۽ يهس ريها ڊ ورتيڪ وڇ
 ہن يهر هه دنز ٴنيئات يصرع هدايز وڪ هاوس ناک َءيٽور هت يهآ چس وها
 تت يهآ دوجوم ہت ہب تواهڪ يڻارپ يراو ني دص رپ . يهگس وٿ
 :. ص) ٣ -- وٿ ہ٫ يهر ِهدنز مآ ناس #8 يٽور وڳر ناسنا" ہت يهآ وهو

 ۽ بٻ دا دنسپ يقرت ہت وٿ يجهگس يئچ نيئآ ۾ ؟يٿ رخن يج باوج نا اڇ
 َ يهآ آ لنا#ق وح تايق الا

 فاومعا ۽ عوجور

 نيار يج مھورگ ڙادنڪ فالتخا . وپ ناک ثحب يرٿيا قاعتم بدا دنسپ يقرت

 بدا ۽ ناراپ يج نبيدا دنسپ يقرت ,ڏگ ناس نا .يٿ يهگس يجئٻ ڙو رپ يروپ يج
 !ڪچ يرڪ شيپ يت َاج يجنهنپ يجنهنپ ہب ولهپ ۽ اشوگ ِڀہ« اج في رعت يي
 تيه بال ۽ تيناي رع فالخ يج ہبدا دئسپ 5 7 ىهھآ ويو را ۾ وها .نويهآ

 داشرپ نشڪ تدنپ يهآ وها 2 وياڳل ٣ ينومن - ۽ مماج نهنج ۽ مازلا وج

 ۽« يهآ ويڪ عياش ناتس 63000” يقرد نمجنا لب دا ايٿ باتڪ وج بحاص نهنج ۽ لوڪ

 مهجڪ وج نيڻات ڄا ۾ نرابخا ۽ نا. نلاسر فالتخب فالاخ يج ب دا ۔نسپ ير” ۾ لصا



 1 تاناحجر ۽ رد7 ينفق اج #يرعاش يقرشسس

 نا .ُٴ ن ديتنت يڻڀس يهآ باتڪ ڪجه يئوها ؟ 1ا وح نا ۽ يهآ وير ويكل م

 نج اح ]5 ت يڍنپ »۾ رخآ . يهآ دوجوم ؟تحگۇ اڀ يادص ايوگ ۱ يج باتڪ

 هھوپ ناک ڻرڪ معلاطم يک نهنا وهڻام ديمساد ڪه .اٿ نجڪ سشڊ تافارحعآ

 ٴ يهآ نج ۽ توڀ وڪٺن “« بدا دتسپ يقرد ,ہت وٿ يهگس ي راڳ ورادنا چر ن 2پ

 يهآ قال يج ٽڙي يرتيا ۽ ڪڻ

 تيڪا رمشا (۱)

 ۽ وٿ يکل قلعتجم را يج تيڪار-ثا بحاص تن

 يرپ يڄڊډ نيساآ ناک نڻهنج !اٻ و يهآ اڪٽٺ ۾ "وه ى ھآ اڪِٺ تيڪ ڪارتشا”

 يج ناسنا عون يئب ناس نج ,ڻهآ اڙهھا ولهپ يئاڻهگ اج نا .نوڃو يڄڀ
 ناس نج « نهآ مد اڙها ولهپ يىئي نڻڪيل 7 متييدأو يقرت ۽ يدوبهب

 9 ٌ 7 يرڪ ہب فالتخا

 ! ىھآ ماغي- وج لمع يدا)آ ۽ هار 0 ,لايڅ يدازآ بدا نون اڇ )٣(

 : وٿ يکل بحاص ت لپ يدنڪ في رعت يج بدا ن

 ۽ ناس ڻھڙپ يج نا ہت يهآ اها ىبوخ يڏو ناک بس يج ب دا نيئن ور

 .يٿ يلس بيغرت يج لمع يردازآ ۽ ار يردازآ ,لايخ يردازآ ۾ ڙ ادنهڙپ

 يعيرذ يج ٻاد ۽ بعر يتياور يجنهنپ ۽ َءيٽڻاسوس تسرپ تمادق يج ناسا

 يج ناسا ۾ لوام نهنج ہت لوا .وه وي ڏڇ يٿهگ هب ولگ وج ۽ بدا۱ ناس

 *؟ ِءاو يتاذ * اي *؟ لايخ نيئن ۱ ۾ نا ۽ يئه يٿئڪ لصاح شرورپ .نڏاڏ نبا

 . َ اق ۾ - 8 4 . * . 8 ن
 , ىلهڦ ۽ يئآ ينشور نيئن مت ويارو وساپ نھ ذجح ينامز .وھ نيڪ يت رذگ وج

 " نمسر نتير ۱ ۽ ؟ نتياور نيڻاره ۱ ناسا .اڳل ڻچا ۽ غام د " لايخ ناون ناون "

 وج ناسا رپ .يئڪ عورش ري مڻاق * ار يتاذ " هجڪ 931 ناک

 ناسا يڻاه خر لوه ودنوه ؟ل ج7 ليڂٿهگ ۱ نه ڏت وه ودنرڪن نهڏج زاوآ

 ناس ات ڪلب ناس ؟َءيدازآ۱ فرص ہن يي ؟ِءار ۽ لايخاآ يجنهنپ

 يهآ و دنيٿ يئ نيئا ۾ بالقنا . نويھآ ايهر يٿ يداع اج ڻرڪ رهالظ

 بدا نيئن مت يهآ ہن يرور وڪ وها .يئڏ بيغرت ہب بدا نين نڪيل

 ول راڪئا ڻاک نا رگس .نهآ ادنوه يىئ تسرد هشيمه وڪ ايار اح نراو



 تات ا حر چڇ و نو يئف اح َءيرعاش يئرہس

 يدازآ ۽ او يدازآ” “لايخ يدازآ” ناس بدا نيئنا 7 ىيجهگس يرڪ
= 

 ".يهآ يىبئوح ۽ تيصوصخ يج هہبدا نيغن اها ۾ .يىٿ يهٿ بيغرت يج ؟لبع
 دم

 (۾ , ص بدا ايٿ )

 نڙ دنكل نر رت رح مداگئه فالخح يج بدا كلٽمسپ يقرت ۾ نداقن يج ؟بدا نين"

 .يجر رهگ ڻهڙپ راب راب يک نا ري يک ر تيّثيح يڙي واتسد ڪه رپ رحت نٿ ِءالل

 ڇ يئاهد داي ,لصحاب و هج رپ رڌ نا .يجرهگ ڻرڪ ڻاڇ ڊنڇ يج يرڌق يرثٿف ى - نا

 يهآ يه راوط

 يدازآ يج لمع # يدازآ يج ءأر يدازآ يج لايڂ ب دا 0” --

 .وه ويڏڇ يلهگ ولگ وج ؟بدا"' َءيٽئاسوس تسرپ تمادق ۽
 .ويهگس ين يٿ رذگ يب يتاذ ۽ لايخ نيئن رپ جامس نا

 .ياهڦ ۽ ٌآ يتشور نيئن ۽ ويارو يساپ ينابڙ
 . يٿ رئاق ِءار يتاذ 77 “اوس نتير نيئارپ ڄ ن نتياور نيڻارپ -ڻ

 هءويهز ليٿهگ زاوآ رپ 4

 راهظا وج ِءار ۽ لايخ ناس َءيڪاب يب ڪاب ناس َءيدازآ يڻاه نڻڪيل

 .وٿ يجڪ

 يهآ ىٻ وح ٍ تيصوصخ يج بدا ن “هُ اها را

 هڪ

 ڻللاّحم وهُا ,يهآ ويڪ اديب مڇھڪ وج ؟بدا نيئنا 8 نوسہادنوچ ورتيا ۾پ رغآ

 يک نهنج !تي٫اڀ رع ۽ يُاحف يهآ طقف ۾ بئاع٫ ڏگ ناس نساحم نا .يهآ ويڪ نايب داتن

 .يهآ ودنيو ويڪ نايب ر وط رماع

 !يھآ ڪاپ ناک بصوت ىهوق ۽ تيموق ناراويقوف با نون اڇ۽ )٣(

 وٿ يکل بحاص تڊنب يدنڪ نايب يب وخ يٻ يج بدا نين

 دھحودح يمايس يج ناسا .يهآ قيغشز مگ ڪاپ ناک بيع يج تيدوت مئاراويقرف

 وج بجصعت يہ٬وٿ رڌ هدايرز مي تئاحب ودرُا لٽميھ رٿا يج شڪيّٽڻبڪ يج

 يج "بدا نين 7 ىٿ يٿٿ يشوخ يڍاڏ يمڏ وها .يهآ يهر يدنيٿ راڪش



 ۱.1 ثتاؿا حر ٍت ردق يتف اح َءيرعاش يقرشسم

 ہئڏ ع ھ .يهآ نا ت ڪاپ لڪلب”٣” ناک غاد ىج " بصعت يىموق" نماد

 ٣) ص) "يهآ يبوخ ِٴ تثتيصوصعخ ىِ يج بدا

 ويلاخ 7 يىبذج زوس تيابسلا ت نڪ 5 يڙهج بصعت يىموق ,بدآ نهن

 ڪ يڪ يج نهآ نو۔1- نوتمالب َ نول َ نهآ ايڊڪ لاشڪ يج ۾ ڻرڪ

 نويڙهج ڻراسو يها « نهآ نويڪ تشادرب نو او:ف نوح مقادُلز ۽ داحلا تٹيھذم ال

 وها - ,يهآ ويڪ وڏو يت عا ىجنُه٬ډ ڻرڪ وما چو بصعت نا 4 ّڄ“ ءنهآ مڏ

 .يهآ ليقط يج بدا ني ہهجڪڀس
-- 

 ؟يهآ نامجوذ وج يتمط لاح تسپ ۽ ماوع بدا دڍدج اڇ )٣(

 ه تڀعہأح يج بدآا

 :يرڪ ڻاايب وٿ حرط نه يبو نيڏ بحاص تډڊنب

 يىئر شاعم يج َءيگناسوس فورس ۾ يىٿ٬ط نيچو لبدا وح ناسا نيئات ڄا”

 يبڙڪ . يهآ ويآ ودنهر راد اهن آ وج نالصخح ت نند داع . ۔اورو ويهو بادآ

 وڌٻط لڀ ڏر ناما نيك نقهٿج اي « يڀسڪ اپ فللاوط ڪاڇچ رڪوٽ رو دز
 .  . تک وچن ين دن پسو نيرون نن رنو جين تڪ وچ يي هت

 وها .يهآ ويڪ ء_ مح وڏ م!وڪ -ٻ دا يج ناسا نهناڏ نا کا نوي ڏس

 يج ينابز ڪلب . وه ہآ روصق وڪ وج نډڍ دا يج ناسا ۾ نا مت اٿ نوڃم

 فرط نا بدا وج ناسا ,ت يهآ َءيه تت٫ح لاحرهب .يئه يڙها يئ شور

 ى*> ناسا رڪ اذ وج نا 3 يهآ ماڏ بلطم وھا . يهآ ويهز مهاو ري ہڊ ناک

 ڪس پڪ

 ".,وٿ ما ني يچا ڻرڪ ۾. ب دا

 يس تب ڪڪ بڪ

 باب را ء ڻاب رهي رڪاچ رڪوٺ روز ۾ نلوان يج اوسر ازر ۾ راش رم

 يجنهنپ يجنهنپ ۽ وهڻام ڀس اج يقبط ليڏ ر ہت بلطم يئن ۾ يراوج لطاشن
 َّڪ . ٰھ . 1 ار : 3 َ ها

 وج يتبط ڻي راس وريھ وج لوان ُنڪيل .اٿ ني راکيڏ بد رڪ يت َءأح

 تت

 > نچ َردڪاڊ اي ۽ رن سي رثڊ اي ليڪو سيئر اي باوث وه ودنوھ

 < وري. ھ فر رش ڪمھ حرط نا لڪيلب اٿ نر ليلهڦ ارات نج يراڌوجچ

 ي

 يک
 پن



 ,ڪاڇچ رڪون روزس , َءيبڙڪ .اٿ نهر يلاوب يلآ اج يتبط ليڏر درگ
 يچ

 . يهآ هل تقيقح اي تيثيح هباڪ دوم يج َءيبسڪ اي فلاوط

 رڪوُٽ ۽( روزم « يمڙڪ يک ناہسا نا مڏ يهآ وها زايتيا ,هرط وج بدآ نيئن

 : بس

 يه هت ويا ڌٻ وها يک ناسا ,.يرڪ ررتب يک تهي# ردق يج نهنا ,ويڪ

 09 ويٻ . يهآ نُ جراخ نام نا , يهآ لسیاش ٫.٬ يرداد يج تڀثأسنأ " وقبط

 نهنج , تروع سڪيب ۽ هراوآ اها . يهآ مولظ, رپ , يهآ ءآ لي ذر وت٬ط يه

 , يرڪ يٿ جراخ ناک يرُئاد يج تيناسنا - اگهن يٽئاسوس يک

 « يڻايبسڪ يج بدا نہ ...َ يهآ رھ ولاخہ رپ 1 يهآ مياسڏ جس ۾ لصا ان

 ِءالل فاصئنا ٍٴ « يهآ تروع ھولظ 7 لصا رپ , يهآ يڪ 29 ۾ ڻوچ

 .يڙڪ روزم . يهآ قرف وڏو َٴ يهآ را ي د وھا ۾ نيهنٻ . ناسنا ڙادديثاڏاب

 يک ثتيثيح ۽ تهي# ور دق 9-ڀ يج تر وع هراوآ ۽  يبہسڪ (وڪوٽ

 .يهآ ويِڪ ناسحا وڏو ىآ ناسا 'ب دا ڻي « يرڪ مد اق اق نهاگن يج ناما
 جم

 وج نا يئ وہها - يجچهگس وٿ ,اآ يرڪ شودارف .ڊ نھ دڪ 1 نهنج . 0 . ه » ۱

 (مم#آ ص بدا ايل) ". يهآ وياٽراڪ

 ودانراڪ وڙها ڪھ ۽ ڻرڪ اديپ يک راوصت مداج ۽ ريگ ممه نا ىج َءيگ دنز
 . يهآ ورو٫ُ ورتٽوا يجڪ رخف ورتيج ۽ يعقاو يت نهنج  يهآ

 نڻک رآ رظن يئ ىت 'بيعآ يج ؟ب ۱۱ نا 7.> ديقنت يت ب دا دنسپ يترت
 نا 2 جامس ۾ 0 نا « نٽاڃڄس اٿ َد يک نم ًع> ىحالصا خ يريمہعت يج نا رٻ

 نهنا اي 7 رم 3 اح نهنا ( ٿيم يراو 4 يج نقبط عودلا فلتخيم يج

 ت تلاذر يج نقبط * دنام -- يلباتم يج نؤنا -= ي احشوخ يتاذ ٴ ي داصتقا ىج

 ناس غابد ي ڏٿ يت نا ي 57 ويڪ راورن *ٻ دا نيئثن" ۾ ينومن نُهيج .يٿآ تلالذ

 يهآ ترورض يج ڻچوس
 رپارڊ نويرگآ جنپ خ ټتننأ -نگيو ميئوڊ وا گڱ زر ار رگ ره' 3 ڪ هيڊ نڊنا

 ۾ ليلا بالاع لوتب رپ يهآ تظلع ۽ ت“دش ٬ نايٻ َءياريٻ يج نرعاش نڪ ڪڪ. نهان



 ۱٣ تاثاحجر ۽ ردق يئف اج َءيرعاش يقرشم

 ب . ال “
 رڪ اراوگ يريم يئاوُن خلل نم* نمچ

 . يڻايرت راڪ مه اٿرڪ يهٻڪ يهي رھهڙز مڪ

 يچرهگ ڻرڪ رظن مي يت *!وگب جا شرھ يتفگ مپ مامج رم بيعا ۽

 ۽ قىيھآَا وٿا وج تيڪاوتشا يت با ديد»ج ايآ

 ويچ يئوها روط ماع »ُُ 8 يج تعاشا يڙونڌ ليڪشُت يج "ب دا! نيٿ .

 ڏگ ناس نا رپ يهآ ويٿ 2٣ اڌ من ناک 'تيڪارتشاا 'ب دا نوثنا مت وٿ يڃو
 نھنج ناک فرط جس . . يهآ يت ؟بدا يڪارةشا" ريبارس
 نباتڪ ب نلاسر َ . يهآ 6 وڪرهھ ناک نا . يهآ يئو ينڏ ناس لييوغد ۾ مد

 رهالظ تھ ۾ يىلسلس نا اَ يهآ ويو ويل .ڄھجڪ وڻهگ يتَؤ ۾ نرايخا اوس ناک”

 نرهامٻ دا ڪه اي ني نيغن دوخ , ُءار يڳاس اها مڏ ىجهجمس وٿ بمہاأئم ڻرڪ

 . يئه ىنڏ ڊ ندقان ۽

 :وٿ ىكل ن۾ہح ڙاٽمم اتم

 ڪلب نيئرھاٻ ۾ ڻيڏ نج يک ڪيرحت يج فوصت ۾ ناتسو دنه نئيج”
 وي 1 ڪور داس ير نٌيڌ « يهآ ويھر لخح د يک روعش لدنآ ناب

 نا َ ويهر لخحد يک رومش لدنا نام نينوي  تيوس ۽ پروي ۾ ڻي ڏ

 .« (۱ڪ ص لاس يب يئ ہ دأ) "يئھ رپارب يج َءيئايب طلغ ڻرڪ راڪنا ناٿ”

 دن يٽامز « نيسح زاتمم رسم يج 0 آ رپ .يهآ ربارپ نيتا ڻيٿ اٽ دح نهنڪ

 َٴ رود ىلٿ اوا يج ڪيرت نا .لخح د وج روعش نيترھاٻب نا ۽. يهآ وير هن لايخ

 ٬# ها نتلاح نئيج , َءوپ ناک نا « نه »رهت ڻ ڻهجمس ڻيئات مر ناک ع٣٣ ينعي
 ڻيٿ ناتسڪاپ وج نات , يئآ يلي دبت ناس حرط يمزال ہب ۾ نلايخ يج نراڪنف نئيڌ

 . نھآ اڪڇ ني َ لڪلب ٿارثآ يى ها ِهوپ ناک
 ٴ

 ؛يٿ يئامرف نهريٿ ڙزاتمم لڪکيل دان روهشم يج ( ٻ دا ن٫ہهن اد نا

 ؟ى دن يقرت ۱ وجح يٿ ديپ حرط نا ڪي رت يت لاوس يج َءيدازآ ينهذ”

 يقرڌ يڻاه .ہب َءنوه . يئو يئائب راڪش وج تييصع تڅس مامت نِءوپ ناک مييسڻت
 3. تياهن ناک 1 يقرت ميسو يراو رود يلنٴاوا يج ب دا نين « يدنسپ

 بدا دس يقرت .يجول اڀ ڊينآ يسايس صوصقي ڪه . يئه ي ڪڇ يرڪ رايتخا تروص

 ڪڪڀ رھ اھا” وج ناٿ ويو يٿ گني ورثاد وج ڪيو رھجڏ 6 . ي٬ٌھ يڪچ ي ٌ طلسم يى

 : رصانع ى همْأم اح ڪي رڌ . ٣ يئيو يج»ھر يجنب ھي ڪه وج 2ء 9 دي

 ڻئامڄ وٿ ڪٽ وجْپ يت ؟.ټ٬د[+ نت ۽« يئھ يج 0 آ يلومعد ٿهڅب> ىب دا ي> نج

 ہ| ورتيج راو وڪ فالخ يج نا « يئيد يئڪ يڙک نال يڻراپ ڪه ءويڪ عورش
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 راڪرخآ وو ويڪ جراخ يڻه بقل نمشد ناسفآ ۽ تسرپ تعجر يک نا 5 ويڙَم

 چنائڇ .يٿ رپ ڏپ لاوز ناس ڪس تياهٺ ڪيپرهآ ڻاک تيبصع ۾ َءيرظن گيت نا

  بدأ اين) 8 . يجرهگ ڻهجمس يئ يت پت 7 نات.ڪاپ يک ڪڍو رخي دس يڻرت ۾ رود نھ

 ء(عب4۾ر ربوٽڪآ ون هام ولاسر
 ,درا ڌا ڪه وڪ نا نڙدنڪ ادڻبا يج بدا نيئن مت يھآ رهاظ فاص نام نا

 رثاہٿم ناک تڀڪارتثا وٿ يىيڃو وترو وا ناک” س ولان وج ريهظ داجس ۽ نج

 ,دازآ مالڪااوبا ,يو دن ناما ديس ۔ نملاع نڏو نيٻ يج رود نا يڻاب .وٿ يڃو ويچ
 ناک 'تيڪارتشا۱ اراپ روگنٽ ۽ د٫دچميرپ ورهن لال رهاوج ,نيسح رتخا رٽڪاڊ .ودر أ اباڊ

 .وه يئ وطساو وڪ ناس ,تيڪار>ڌئشا نادنس وڪ هن ائه رثاتم وڪ هت

 ,نيملا پنا وا ڀا نيئن ,غورف وج ب دا نيئن ليڪ شت نج ب دا نيئن
 نهنا .يهآ تٿثس نوھرم وجح نملاع ۽ نه نهنا بس * :وڻرياڌ ۽ روشني وح ب دا

 يُٿ نرڀيرحت ي ديقاد ِع نلاتم , نيار نروہشم مذاق يا ۾ يرايعم يج نملاع نڏو

 .وڌو داينب وج “ب دا نيئنا

 ناک نناضاقت زيگا بالقنا نتلاح زيخ ہماگنه يىج رود نا هت ىهآ ہهلاڳ يٻ اها
 وج « وڍآ يڙهگ ۾ يرئاد يج ؟ب »دا نئن" مھورگ وا ڪيھآ وج 5 لھها .يٿ رثاتم

 ھر ۽ رظن َءمطقل ندنس .وھ ؟ دنسپ ثتيڪارتشا ۱ ڪهشيب ناس تب ه> يتاذ َ يتاير 0ا

 يج نزيرگنا رادنانپ نتلاح يساوقالا نيب يج رود نا يھآ . وه وڙهج نراو رڌ

 ِءال ڻرڪ متخ اروف يک ماظن يراديامرس ۽ يرادريل اج ۽ هلارباج ۽ نانعلا قلطم
 وج نراڪڻف ۽ نيو دا ىبالقنا ,نراو رڌ 3 نڙها ہت يهآ رھاظ وھا .ائه ايهر يچوس

 جنيلٌڇ ڪاٽرطخ هال م ايز مئارادر گاج يج رود نا ٣ ۾ نقش داوم ۽ حخوضصوډ

 دنسپ تمأادق فرط يڻؿٻ مڌ ودنآ ٍغ تفرگ مہب نوئاق فراط ڪه يک نؤنج .وه وڪچ يجنب

 ۽ بيادأ دنسپ يقرت بس ڪمل الاح َءاڀراڌآ پب مازلا اج داحجاا ۽ تيه دال نم , يقبط

 رپ ناتسڪاپ* ۽ نبريش زاتمہب لوقب ةاوٳس ناک نا .اڻه دحلس وڪن ۽ ااه به # وڪٺن

 لي تيڪارةثغأ 5 أ بد دآ يڪ روط يار 6 يفاب يه ھا يڪ يت مم يىٿ ڪيو ردجد اها

 تبنيح يعامتجا يج نا ۽ لايخ يناڏ - وا وپ 6 ,ڻهآ َ اي .ڻهآ

 5 مڏاڪ ملأاڪ

 ۽ وه نامجرت وج نالعا يبالقنا ۽ جاجتحا يئابواظ» ڪه 7 نھ ڏڇ باد! نوکن
 .وھ رما يمزال ڻ ڏڌ ديپ وح َءيخلت ۽ رمالاڪ ۾ دادن ۾ نايب ھم أريپ سهجڏي نھ ڏن

 اج نا ۽ جامس .ويهگس ه: يڇب ۾ رود يلئاوا ب دا نوین .ت يهآ نڻڪمب َناک نهنج

 اڪ َءيراه ۽ رو دز ۽أٻلاطمہ يروهمج ۽ “ ماوع ماظن نانعلا قلطم  ولهپ څح ولا فلت

 نام رود يروپ نا هويکل يلوک لد نراو  ب دا نين يت نج ِائھ ناونع اڙ ڙها ۽ ق>

 معلاطم نف ۾ مالڪ وج ۾يوٽاب ڌل رحاس ۽ .ضيث دمحا ضيف ,يرثه+ رادرس ,شوج رگا



 ] تانئاححر ۽ ردق يئف اج َءيرعاش يقرشد

 ٿحيڊ ريز الاگانس ڂلت اڙهڪ اڙهڪ نفنا مت ودنوب وہٳ تير َءيروپ َِءوپ مد .يِهو ويڪ

 7 ترو#ء ي ڊأاٿڪ 1 روط لمڪيمي ]مدح وها .نهآ اڀڪ اديپ ناونع ناون = رڪ ۽ َ نهآ ادنآ

 ءو نيو ويڪ سش

 ,ت ڻاڪاڇ .يهھآ يخلت ۽ ت“دش ۾ ؟نايب َءمياريپا يج نهنا ہت يهآ .ڏ٫ ڪش ۾ نا

 3 يىئايب ڂلت ۽ َءيداللڪ تهخس لن دت ,فالخ يج نرادرڪ ج نردت ى مٿ 4 ى> جام

 ج فالتخا نفلع ۾ َنديئنت يدر5 ھات وه ويڪ وايتخا فگشنار مئادتسپ َ ڪي

 .وڊو 5 تي رم دو ينونات ملوڪ فالاخ يج نُف لن دنس ۾ نراڪنف نوٺا ,يرڪ يڌو

 وٿ يڃو يچا ءب ؟ ما سالار ذنا رءعاش يغاب ۽ نايب شتآ وج لاگنب ۾ ىلسلس نا

 ومھات .نهآ ايآ ادنهر رام ڻاک ٹتڪارة:ثأ نتيبصقحش ۽ نهذ ۱ رڪحف ۽ َك وج نُهنج

 .يهآ ويڪ ۾ ڪ ,ھجڪ وڻهگ ما ناتسڪاپ تيبوڪعح ۾ وجوم ِءالل ثتعاشا ى ِنف سس دن:

 ٬َ وڪي ي7جه* ُناراپ يج تموڪح دوخ نت يبالڌنا 3. ويهُل - ڇا

 م۱ لايڻا الخ تمالا ميڪح رپ ينومن مئاگادج لڪلب ناک بادا نيئن حرط نا

 مآ بالاقتئنا سادنس ۽ .آ مالاسا رعاش مت نه ح لاقثا ۽. يىهآ يئڪ دهحو دح ينئاڪ

 قلعخٿب داوم 2 عوض وي > *"ب دا! ن٫ہاد 4 ويھاٺ .يهآ 9.” دو لت. نيات ناح يمالاسا

 ٹيرباح نانعلا قلطم ى 5 تاڀرن يج 9 نيل .يهآ دوحجوي داوم يناڪ سڏو

 رظن لثات وج مہيرأظن - يڻرت ڪو ڌو ناک ى ہى۱س لايقا و۽ ڻرڪ لامع سا فالخ

 فالخ يج ف“"وصت ي #أفآاڅ #ټقدب «يئوص 7 نرادرڪ ى مه ام حرط نا وٿ ڄ

 ب دا نيئن ٬َس ڻڇ او وراس وها .ى يهآ دوحوم ۽ گنج نالعا مي َ نف سس لاٿس

 .يھآ ديوي ۾ "دي نايٿب وج

 يلامت ق> ,يرڪ ي ڏو مب ڻاک نردق ۽ نرادرڪ يبھ دم لاٿا ۾ ىلملس نا

 ٤ ۽ نويخاتسگ ۱ 80 اج رو د رھ يک نت «نهآ نويڪ نويئاگنُوم يج ۾ باب ىج

 2 نيا ناس حرط َءي ليسقأ -ت ڻواتت ِ نويفاكشوم ى 5 نوح لابثا ,ان ني ڏس

 حرط نا .نويٿ نکر وجر د وج خلا ال تعاشا ٍجٴ غورف يج -.. نراو رڌ رمرگ يج

 شڪُٽ۔ہپ ۽ تاعاُہوم يج ”٣ ة نا ا راپ رمالاہم الار دن َ ضيث .,يرُثفعج رادرم رحاس ,شوح

 َءيڙها وجح يهآ بيس يٿ وها .نهآ اڀآ ادنھر ر7اٿم ىت د ناک لايقا ۽ يا ٣ نڪ يج

 وڪُٺ يى 5 + داحسلا ء تيه ذال" يج “نت وڄ ا نيدات ڳل 77 َءيگ دوجوم يج 000 ِطومصضم

 روط ينونات سڏ وڪلن ۽ .يهآ ۇ ونڏ زارُد # لباٿ « يهچمس ؟دامہٳا ۽ رثڪ۱

 *< ۽ ناس دئه دي داوم وراس وح َءيرعاش ۽ نقف سس دنس .يهآ ويو وي م دق

 اج ؟شوجا طقف ہن .يهآ نيڪ شادنب اڪ سٿ ہب رٻ ناتسڪاپ ۾ .يهآ وڪچ يٿ

 ٿنيمئروگ * شوج "۱ -ر ناس نُا رپ ۽ نهآ اس عياش هراٻ ود 7 ناتسڪ اپ باتڪ اراس

 يي ويڪ يج * تل ر-) « يهآ ورهيه طقف مڏ وج ڊروپ و درا ڙ دہهلھ يت ٽمنار 37

 حرط نا .يٿ يو ينڏ هاوجنت ايٻ ور اھرازه سيد ۾ يل لس نا ,يهآ ڻپ نارگت



 تاناحج حر ۾ ردق يئن اج َءيرءاش يڻرُہم ۱ا

 يهآ وڪڇ يهر اد ٰڇ أياهم وح يرادا يبيذهت ڪمھ 0ٽ راڪر“س طقف مَ *؟ ضيث ۱
 /٫ ٍِ يج>

 ,يها يڪچ يت د فراحا يج ڻڃو ٰ ؟سورو۱ سيد واڪرس“س يج توقو ڏگ ناس نا رڍ

 (دڏسپ بالنا يڙها لا. ىهآ وڪڇ يي تھ وزات يٺو 6 نٺيل نوهاتا وه #

 يک ق> يب ال دا ھعع تري 3. 3 نو دنڪ گنج نال الا ىلع يج اس ڇ

 نهنلا ۽ :.ياي ات يىج نا يه ھآ ونڏ رارث تفرگ .ل اب اٿ 9 يج تڻو 3 نه ڏڪ

 ويڪ نامو 5ا ,يقدجڪ وج ال تعاشغا حا .ق ع _ڪيمو مح نراڪنف لئيسڏ ََ

 َ يي ني”
 لام نهنج . يهآ م1 ماٿري رس وح مياسق ڪه چب ىهآ مال و وج ني ہن وها ۽ يهآ

 يا. ِپ
 .يک ھورگ كيا ٽ ڙا دن هس ند اضان انڏ يج نتڌذو فنا زر يٹ ٤ وٿ رهاظ

 قم دق وهُا وح ٹو رپ لصا ناه ما زايڏ ِءال ڻرڪ مورخحم ناک َءيداز | يج ِءار

 .يهآ * وڙهج ڻرڪ فيرعت ۽ ٣ مڏ ددمدحجص
 ۽ يهھآ ويھر يرڪ يئامجرت يج نه ڏذ ديدج مالڪ وج نهنا مت نھ ڏج 71 . هه ”. . ٰ َ

 ينايرظن عا مد نڻهآَ هم نر تيڪار ہشأ ناس روط يىتايرظن يڪ وج يج نا دوحواب

 نوئات مد نهڏڪ يک " تڪبعحش ۾ نن" نت وهاب”  نھآ م] لهي داحجلا لاس حرط

 ايهر يٿ ورڪو ماڄ ماع باتڪ نادنس .يهآ ويو ويچوس ين ِءال ڻڻآ .
 .« يٿ ِءڪ يٽسرپرس ٌف دس ناس لايخ ره ٽپ نهآ

 نڻاي مالڪ ۽ نئف يج نئامحرت ۽ نرگ شنن يج رود نيل نه يل هيا

 . نوسادنڪ شخ لاثم ميڪ َروط يئوهن

 .يهآ ويو وترو وزلاج وج رڪف ۾ نئف يج لايتا ميالع لوا نات بم ۾ يلمل- لا

 نئ يج َءيہجاريب ۽ يرنعح رادردس , يوناي ڏر رحاس ,سضيف .ڦف ٬ لنلاو ِهوپ ناک نا

 يهآ وو وت ڪڪ شډ وزئاج وج
 ڻرڪ شپ نن ؟ شو ۽ لا.ڌا ۱ طٹق ِءال نيرظان ي> ؟ ڻارهب۱ ۽ تحب نھ

 ٤ رمالسا رعاش ۾ تٳ٫ الا مح ۽ يهآ ڪٿ نويډرهپ نام نهنا . يهآ ليڪ اننڪا

 يڃل ى

 . يهآ لئڏ ۱ باتڪ ٿت>*ڊ وراس يڻاب ٤ تواغٻ رعاش 5 0 رعاش* يهآ ويٻ ٍ

 ملاطم ي 3 شو ۽ لايا ۱ .وٿ يجهگس يرڪ ملاطم ي ر ِءوڀ ناک ڻيٿ _ مياش وج

 يهجمس َ حرط َءي ڪڪ يک نرءاش نامجرت يج نا ۾ رڪن مل لس نا ِءوپ ڻاک ڻرڪ
 يْ شور يج اچ نا . نهآ ليه يج باب يروپ نا ايوک رعاش يب يه . وٿ يجهگس

 . يجر4 ھگ ڻڙورپ ات وح نا ۾

 !اري٫ راهب ن٫ :ڻاخساگ” ُز 3 ساڌ

 لابتا .ہاللع تسالا يي ڪح
 لاهقا

 ولان وج لاٿا ..الغ ۾ خيرات يج بادا دنسپ بالاثنأا ليٿ اديپ ۾ رود نيل

 ڇڪ مالسالار ٺل مت « ڻهآ اڪچ يرڪ ميل مي داقن بس يڻرت دو »يه ٹتہسرهقرس



 1۱. ٽتالناحجر ۽ ودق ين' اج َءيرعاش يقرمم

 لپ رمل .أ الايڌا . ڻهآ ايٿ رات! يئ ناک” لاا ۽ مډ رعاش دنسپ بالتنا اراڀ شوخ

 ۾ رود يرخآ , يرذگ ناک ناحرم ىج تيموق ۾ ثينط و يرعاش س دنس ٫ يهآ رعاش

 . يٿهڊ يٽ ريهہت يج تاواسب ۽ توخا يماوق الا نيب ۾ ليڪشت يج ماظن يماوق الا ن٫ډ
 گيج < الا ب ڃ تایاور ۽ يئوص ۾ لام . ماظت حور يب يج بھ ڌ ۽ ۾ ٣ نا

 راڪنا بوڪ نا نا ۽ يهھآ يئڪ تواغب ۽ لابقا ڏ ناس روش روز نهنج  فالخ ى
 يعورف ڻڪ يک لوصا يج ڪارا ناس يلسلس نا . يهگس وٿ هن د
 ' بدا نين ۱ رخ وڙاس وها وج مالڪ سدنس . سا ويھاراس ۽ ۾ يدنوھ نفالتخا

 سدنس يڙوت ناگن حئاوس سدنس .وٿ يجهگس يڏ٫ نامجرت وج روصت يدايدب يج
 مٽادنسپ تيڪارتشا رپ مالڪ يج لابټا مت نهآ قفتم ڀس ۽ حراش اج مالڪ ۽ ين اق

 علاطم بحاص ہوڪ ناک نهج يهآ دوجوم =ور يغاب ,فاالخ يج به ڌم

 0 ر مل يرڪ راڪٺا

 لاها ۽ تيڪا وہ شا

 »۾ رند سپ ي-ج ن> اٿ نجڃڪ شپ لاثڅو نح نام مالاڪ يج لايثا ت#څ

 . يئو يچ4 يناہجرت ي > تالايخ يمئاد: تيڪارتثشا

 ۽ وڏ يوچ رپ دينا“ ىيج بالقنا ديد

 « شہع ناس يا مه روهمج .يراد يب هن

 .کلت پك ,يج وردنكسا روآ باوخ “مت
 اھ يس نت٣ . ڻي دا ديپ رات تات
 .کلت تن نام اک نورات کوھ موډڍ نامسآ

 7 يج نا ۽ ,ي ڏس وڏ روآ باوخ يک تيڪولم يج مڄ ۽ رڪ سأ  لايثا

 ك بالا حر-ط نا يو ج ڈ يه. ناماس يک َءيراديب < ماوع ۽ روهم> ۾

 > نا .يهآ يڪچ يٿ ي نا نيبز نه شئاديم يج نهنج يس وٿ 'هزات باتفآ ۱
 ِءوپ .-- هراشا نا , ي ڏس وٿ 'ارات لگلا ۽ ؟لاڏٻ ۱ يک تالايخ هدوسرف ۽ ۾ يلباتم
 روآر 8 يئ ' تيڪارتشا * ۾ لبتتسس يج خيرات يناسنا ,َ وٿ يئاڌٻ روهظ رھاظ لڪلب
 لت يئ دار . يدناآ

 اه "5 "ام

 ۽ مولعم مم مٿ اتوه ۽ هيل يس شور يک نومون

 ات ماس . يک” سور نهن دوس يب

 لوك هجس رپ ؟رانكفا يخوش۱ اوهھ ہُيپ دلا

 ه راز ۱ اره ماأ مر مس نوايرط ه دوس رسق

 ۽ رك اپهڇ اهت اهكر ۽ نيهنج  سوه يک ناسا
 ( مڃيلک برش ) َءرار يا ِهو چيردتب « نيھ رثآ ردظن مهك



.” 1 

 « يهناڪ يئاجا يترا ..نيج .رابملا .ن نيرا .وٿ٬ لاڏ ,لانضو :لايقا
 ناک نو رط ۾ دو سر# .. 2 .يئٿ وٿ 2 يہجاو وهھا , يسڏ يک راكفا  يخوش

 تٿثيط نطاب دب ۽ صروھ يج *؟ ڻاسڏا۱ ۾ ماظن ااراد يار س ءت ويٻ . يهآ وڪڍڇ يٿ زازہب

 . نهر اٿ ادناک مي ھآ مٿسھآ زار ف ھا اھ اي اڏڇ ىئاڪل زار يڪبج

 يئڀس يج ايند ہت , ڻنھآ قفتپ حراش ِڀس اج لابثا

 يدام ۾ يشاعم يج يا يک تيڪار؟تشا فرص ۽ لابتا ,.يدنڪ ينامجرت يج نبه دم

 ,بالاةنا ليڪ اديپ يج ٿڪ. يهآ ويڪ دنسپ يرڪ ىيى > ڻجه بيرق ناس ح

 ھآ ڪڪ نايب لا ۾ َ يئوہٽ 'يكنتا دحو نهڻج « يک تارثا ي < نا ۽

 يى رڪ َ نال رظن يماوس ىٿڄ=س

 نيڪ وهُا ى

 هي

 يهآ دم وج تيڪولب ۽ ل وجاب ناراد ريگاج ۽ ماظن ئاراد امر س تيڪارتشا
 َءيدص ڍيڏ ليرذگ نڪيل .يهآ ت:هل يڻارپ يج خيرات رئايٺد ہت َءنوه يراد ءيامرس
 ۾ پروڍ وه رود ڪان درد تواهن ِءال تاذ ناسنا وها يهآ وير ذگ مهڊجڪ وج ۾

 ماشآ نوخ يجنهنپ اظن يناراد يابرس نئيت ,يتهپ تسڪش يک ماظن ارادريگ اج نئيج
 وس نون” يج َءاج پڊ نهنڪ اد ۽ ,ويڪ عورش اڻ ڪر يک َءيگدنرد

 ر۽ڀ ٹمه يک ثتراجت ۽ تعنص تعارز يٽ. . نيڏ اي ايامچ وضبيق يت نعي رذ يج َءيندمآ

 يروٿ ,يرڪ يج نيٽ نهنا .نوُن اياڻب نوشي ۾ رازوا ناس ءِڈأا7ر هم يجتهنپ ير

 ,حرط نا .نوئايڪ عورش ڻئانب لام يٿم هل رپ رادقم ه دايز .يت ڄرخ يروٿ ۾ تقو
 يک سالنا ٴ َءيراگ زوري يفاڦق و رڦ َ.يرڪ متخ ى 5 #َءيروزم ۽ تٿثحم يج ناسنا

 ناس يٽ مناراذ مدامرس نو 3 وج ندهمآ يئاسنا وج وڻڪن وھا وڃين .نونايڏڇ يئاڌو

 ماه ڪيڌو ناک دح لام وح نر در ى يناسنا َٴ وڳل ڻرڪ شادر ؟ ۽ ينومن ڙيٽ

 .ه وڀو ين

 »۾ اق را تت 1 ٣ تثتعٰيمم 2 تعارز (ردڇزد - يراھ نا ناک نھ

 7 999 0 َ نناخراڪ ,فرط يڻيٻ .ايو يجنب رموڪعحم ۾ جاتحم ندنس

 څ رش ڻيڏ ٹيڍگ وريا ىح وج تٰحي نددس يک َءيراه ۽ روز نج ِايو انڏ رارت

 راد مدُأيرس مَ يت تموڪح ي ح تدو حرط ٰ.۽ يڻد يىجنب باذع يک دنز ندلنس وج  ويڪ

 رپ ڻرڪ لامعت-ا فالاخ يج َءيراھ ۽ رودز 5ٽ ين ڪ وترو يرڪ وضيق يتبط

 يهر مد ٽواڪر ماڪ

 .يڻآ ۾ يضبا يج نهڻاب ۔نڇ تلود يراس يي رود زيخ منت ۽ .دآ رڊ يڙها
 يڙھا ءووآ ۾ دو جو ناس نتنابخ ۽ نت ابيآ رڌ مه ۾ ميو يجنهنپ ؟وڍاير ۱ نل ۾ تھ : 1. 7 1٣

 ناک نا نهڏت يٿ دلب ادص يج توافب نھڏج فالاخ يج ماظن يناراد يامرس ۽ يہئاملالن

 دوجو 'تيڪارتشاڏ لظفل زاوآ ماوع ۾ نيرآ بالاتنا رارپ ۽ زي نيئعم ڪيڌو مہب



 ۱ تاناججر ۽ ردق يتف اج َءيرءاش يٿرُمه

 نئيٽ ۽ ويهر ابرف رڪ وبڎج وج ؟تيبوتا ۾ لمع در يج “تهاشتهش' نئيج ويآ ۾

 ينو* يج رھاظن مئاراد مهابرس نهڻج ۽ ويٿ اديپ ۾ تيڪارتشا لمع در رج َءيراد ميابرس

 مالغ ۽ اتآ سلفي ۽ راد ,يابرس ڏگ ناس نا .ويڏڇ يرڪ ومتخ يک ندارم ۽ نيللطم

 يج ميسن طاغ يج لام ۽ تلود ,يڙوٽٿ يک قد رفت 3.  يج روزي ۽ ڪلام

 رھا منأارأد نا تيڪارةہڅآ .وڍڏڇ يرڪ شاپ شاپ يک ني رظن ۽ نليلد يئي*

 نالعا ناياب ِءال َءيئڪ -ا يج ٿ ۽ مئام لا ۽ -اڃّحأ بايباڪ ال د9دشآ َ مالن يج

 ڪه ناس تيثيح يج نيعلا بن يريمعت قال ندمت يناسنا ۽ هائنپ تشپ يج تيناسنا

 رپ .ويٿ اديپ ناي تو ۽ تلود اٿ لازاديٌايرس .يئآ ۾ رٻ ڻج ڏس  تڪرح يعامتج'
 هجڪ وج ناس ڻ>رڪٿ يج نتقاط يهنٻ  يٿ اديپ ناي كي ۽ سالفا ,تيڪا سا

 ٍ َ .يھآ فقاو وڪره ناک نا ,يهآ وتڪن وجيتن
 وج نهنُا َ جات ھ تحت 7 ءنهآ نويڪڇ يٿ راديب نوميوق هدنام سپ » ۽ ايند ڄا

 يجا ولزلز 77 ندايتب يج رهان ماأرآ ديئامر# ءى ھآ وڪڇ قىلم ٴ َءيکم بمغعر صدمت

 يهآ يڪچڇچ دل نويکاا تا ناک ىلغلغ 9 - ,تبوڪح ره. يهآ وڍو
 َ ٌٴ

 وجنهنپ يرڪ َ يچا ۾ يلباتم ىج 9٣ نيل نا ناس تقاط َءيروپ يجنهنپ ت ٍ

 .يهآ وڪچ يئاڃو ِڊ راتو ليهر ي

 نا يي... ى٬هدم" ور وپ ڄا وح يهآ ۾ لاغ وھا وج تيلوبہبام يج “تيڪارتشا)

 هڙرل ناک -3. مهائپ يب نا 9 ۽ پر وي .يهآ وڪچ يٿ رثاتب ناک ۾
 ,أاتڀ رثآ «أيشيل وزنا ,ناريآ نال ندرا قرش ۽ نھ برع ۽رصم َقارع ءڻهآ َ

 . ڻهآ ايهگس جڏ يچا ناک رثآا ىج بالتنا نا نڻاتسڪاپ ۽ ماننيو ناپاح ناتسدنه

 لوتب .يرڪ يئط نوازي ويب (رھآ تايضتقم يج ڪلب نا ۾ ڪلب ره ,بالتنا وها
 ۽ ي ڏن هللا هللا ايبع انالواہ

 , ودنرذگ ناب رود يج تيڪهآر> ہُہأ ماظٽ يعامتحا ۾ رود ه ديد وج ثتيئاسآا”

 حور يج وما سا وج ودنيٿ لدبلا معن وج نا اي صاظ)٫ رثاتب ناک نا اي

 1 ".,ودنوه تگنھآ وه ناس

 يج سات يڃو ِءهاشداب .يهآ ويهر يٿ ومتاخ وج رادتتا يصخش ڌنه ره ڄا بجوم نا
 ,تيڪلس ۽ تلود .يهآ ده يٿ خ «زايةيا يٌئاوروم ۽ زازعا يتاذ ءيهآ وڪل ۾ نتب

 .يهآ ويھر يڌو وضيت وج مارع ۽ ووڇچمح .يٿ تعارز ع تعمص

 .يهآ وڍآ ودنھر لي را رڍ لا. ,يسڏ يک شز وآ ي همھاپ يج تيڪارہشأ ۽ ِءيآبرس

 ۽ نيڍڄ يج َءيراگنڇ زوس لطاب يج  تاواسم ۽ تيار> ,ليٿ اديپ رپ سور وه ءت ڻڄ
 مھاجنا زر ؟اغآ يج نج >< ماظن يه 61 ټ وٿ ٿث يسڏ لايقا .وٿ ٍ ؟ شوخ .يمسڏ يک نڪ ڙڇ

 يچا يٿ رماضن ىڪارةشا نهنيڏ ڪهھ يىت َءاج يج نهنا ي هھآ لاڪ يتين ڪمي اڪ ۾

 -=<-*ٴ< ُ ِ 1 يوچ .ودنيو



 تاناححر ڪ ردق يیئٿ اج ھيرعاش يىٿر 4۽ 11.

 ۽ وڪ برقي ِنادتم درخ رد سج اهت زان تمڪح هو

 يھآ يراز راڪ ماق ني نياوخ جنب رڪ سو هھ
 اٽڪس نہهن وه ۽ مڪن هيم يم يراڪ نوي ف يڪ رب*دن

 « يش ي راد ڊار انب يڪ ندننمآ سح> نيم ناهج

 يڪ ؟تبحما ,يراگنچ مس لد رڪ "ايشيا" يلا رهپ

 نه يراستسڏ ِ ناياب سا طأ .ڄ گل ومس> ني=ہرز

 5 لد ىج ايشيا نيت سس ور < وٿ 7 ؟يراگنڪ ى*< تيري” يک تڪڪا 2ا لا۔ا

 ۽ وٿ يوچ ۾ رم دقم ريخ يج شڪمشڪ يبالتنا

 لارحص و يداو رادنا مهڪ يراهب ربا ليڪ

 دنيا راسهونڪ ڙارڦ زا ناراشبآ مادسص

 ۽ شاپ مس لال هانگ رڊ هه ِڪاخ رس

 « دسهّ اي ات اي تاب لاهٺاٻ شاوخ مڪ

 :يرڪ نايب ۽' َءيسراف وٿ حرط نه نن تيّہب> مئا ولظم يج زو دز

 .يهآ مورحى ناک ڻڪ ڍ نت وھا , يرڪ اديپ وٿ شير * ههپڪ رو دز وج
 هجڪ ويڊ اوس ناک ويمٽير وها يهآ وڪ مٽ يت ويبهھروٻ رادين ارم نهج رپ

 ! وڻن يٿت يرهپ

 ؛اشسف نوخ يجڻهنم

 ھآ ويو ويھڙڑڙم يت

 يهآ ويٌڊڊ رهوگ

 نهآ ايپ يٿ ايٿ اوييپ ىٻھ ڌڏل سص دم . ير داپ اج 'انڀلڪ” ناس نوخ يجنهن٫

 . ڻهآ اتهپ ن ..نات نتقاط ري ٿه اج تموڪح َ روز يج نهناٻ يجنهنم َٴ

 وج ريمآ نا يهڙو٣ ي >< كا ىج> ۽( ٽتمپ ٬ّ

 َءيِزي يج 2 يلاو يک نهج « يهآ ويٿٻ 'لعلا ى نام

 ڪ

3. 

 گڳک نهآ اڪ يجنب ناتسلگ ڪشور ٽمپرڊ ناس َءيراز ها يراو حبص يجنهنم

 يهآ يڻآ يئاوج ۽ لگ و لال ناس ٹتوار ط يى خ٬ زرگنخج ىڄٿهىہ

 ۽ وٿ يوچ لابتا « يدنيڏ ڻٹؤ دا نج 5 ۽ “وډډ ناک نا

 ڙزاس گر زا دارت رب اون هزات رڪ ايٻ
 ويرادنا زغاتس تو زاد ڦوڪ ڃن

 "يئهآ يڙها ۽ نويرڪ اديپ اوٽ يزات اڪ (يڙيڇ 4. يج ڙاس - وڃا « يٽ مڍ

 . نويتوا ۾ يلايٻ اھا ۽ يهجو يراهگپ هب يک يشيش اج  نويرڪ اديپ



 ٿتائا حر # ردت ي : أح َءيرعاش ي 3 رسم

 ج مش رگناو يناورپ وٿ يوڇ

 5 ؟لالا» ناک ننزھو يىج ؟نمچ"

 ريشيڪ ملال ِمھاق لا نمڇ ِنانزهر ز

 ويزادنا رگي د حرط .لگ و ثڅ رمز مَ

 حرط نيئن اڪ , يهاٺ مزب لي ڏگ يج
 يکنل

 مڪاٽ ڻتسيز مناورپ وج ۽ ممش ِفاوط مڊ

 ؟وڇ يگناگيڊ” يرتيا ناک ڻاپ

ُ 
 ۽ ًأ ًآہق امرس

 رڍ

 اي

 ۽ وٿ يوچ يدنڪ نيات يک رودز ۾ ىلوہآ اص لا ٌأ

 ۽ څد ھاغيپ ارب رڪاح وڪ رو دز “ه دنب

 . تاثثڻاڪ ِمايپ مي يھ ايڪ ماغيپ اڪ رضغخ

 ۽ زاد مڍابوسرگ ملي> يه ايگ اهك وڪ مهجٽ مڪ ثل
 . تارب يريت ڪلت نويدص يهر رپ وهآ ِ خاش

 ۽ زاد ميامرس ايگ ريل يڙاب رس نولاچ يڪ رڪم
 ۽ تاډق رو دزاي ايگک اهك رس يگ داس يئٴاهتنا

 يه روآ اڪ ناهج مزب با مڪ كا

 يه زاغآ اڪ رود ريٽ ڻيم برغم و قرشم

 مه ڙادنا

 اوه رس يتيگ نطب اديپ هزاڌ باتنآ
 . ڪاڌ پڪ ۾ اي اڪ نورات ئوھ ربوډ ڻامسآ

 ۽ رمامت نيزي جنز من ناسنا ِترطف نيلاڊ ڙو

 « ڪلت بڪ رم دآ ريشچ يتدر س تّہنج َءيرود
 ڪ ايز ةارانخ ناياب

 ط٬ساو رڪ لگ مخز

 مم ما 6 نادان ڪبرڪ

 نلاهب مم يٿهڪ ہي
 ه ڪل بڪ مهرہم ريپ داد

 ۽ واھ دازآ

 !وهھ دابآ ني راز يلجت مڪ يٽسھ يخڂها
 وٽ

 ۽ مڌ وٿ يوچ ي دني ڏ مام پ يک روزد “ًه 4ڊ لا

 رر

٤ 

 وٿ

ُ 

 يٽ

 اَ
 ي

 يهآ تانٿاڪ ماغيپ نهناڏ وت

 دسڏ نا” نڍڊ ٫4ص

 ڻڄ

 ڇ . نولو رعاقتلا وراو ڻرڪ سان يک

 . نوهاٿ شور نيا ۽

 يجنهيڊ رحآ ؟ نين ايڪ رخآ فاوط يزوہ“د يراڌوچ ي

 ڙابس ڻڻاهټ٬ ريا شيخ نك وت وس يا

 ڈنٴ ات يج ڻره يڙوم يروم“س يج َءيت اي يجٽهنت . يهآ وڪڇ

 يک دار ناک وڏ ناس لاڪ يج 0 دادا ُ. يه ھا ٣



 ٹتانام حر ۽ رادق يئف اج َءيرعاش يقرشم 11٣

 يىيجئهنت ۾ بره يي زاد 9 ىهآ ودود ى 97 .. وجح لفقحم يج ايٿ د ڄا

 رخحآ «يهآ وڪڇ يرڀا باتفآ وڙات ڪه يڻاه . يهآ ي ڪڇ يڻت تاعورش يج رود

 ,نهآ ايڏڇ يئچ ريجنز ِڀس ترطف يج ناسنا ڄا ؟ني اڪ مٿان وج نرات نڙ دنڏٻ

 ڄا !ادنهو اهڙو” نج نا يمسج يرڪ ىج َءيرود ناک تن

 نوريب دت نوج وهري ِءال مخز يج٣ 2 مٺل سس يکر يٌئج يي نابغ اب دوس ؟ راهب ۱

 َءيتسسه يج:هنپ يک ُڻاپ ڇ يىٿ دازآ ناک فاوط ي يلعش لائاورپ نادان يا !نيئاتسيڪ

  ارڪ دابآ”ُ َءيلچت ىج

 تيڪارة-ا رپ نج يهآ هام نيرثآ بالاټلا ِءال رودزد مالڪ نويڱو وح لايقا

 . يىهآ دوجوم حور وج

 نوح ننالاحم س وٻ ڪلف يک يهڊ يي ن ڏه يج رو دزم َءيراديئامرس نئيج

 > َءيراه َءيرادنيبز نئيٽ ,نهآ نويڪ رايت نورس
 دادا يا يرادنيبز ۽ يراديئامرس . ىهآ ويڏڇ ْٴ

 ي“وچ رگناو روج يک تس تر

 1 ؟؟ام -_ ايوگ نوج ڻو يج تهاش داب

 يىج َءيراه ِءوپ ناک” يناوخ ,حون يت َءيهابت * يدابرب يج رو دزم لابتا 8 نوخاش
 ۽ يڙاڳ چت وآ حرط نه يت شال نڪ وروگ يب

 هدرم او الگا ريق يڪ مه ناتا

 ۽ رب ,ورگ ىڅٳ نن  رہھ ري ,ورگ يب ناج

 ۾« مھ نيڪ مٿ يه ناڪ ما يڻاب مڪ سوسئآ

 ۾ تيڪار-شا م]أۇ يٿ دومآ يج َءيراه ,رگناو َءيبايباڪ ي-*+ رو دزد  لايقا

 ۽ وٿ يت٬ڏ 6 يئ و٣٫ اس وها ہب يک نا ۽ وٿ يسڏ

 ۽ زابڪاخ مه وت يس سرڊ! نورازه زاو ھ اڪ ني يريبت اڀڪ ات

 ات اور تا .يئ٣ وه ناڏا يڪ رحس يڪ او ڪاتي پب”

 . نه ڏ اتي هس وڪ يدوخ ينٻا وجج « نگ اڪ سا مه ائوح نٻ ينامز

 ڻاشق لد َءيئاد ندنب ڪافخب

 . ڻاشن لصاح زر دراد مئاد نيا مڪ

 ال ن يىج ٴ يک دنز - يراديب ي > ني -ت نہ يئڄ“ نج تيلاسلا ملاع ءو ڻاک نا

 : ين دار ڪ وٿ تاحاٿب ٽر ييلاعت ق> َ نه يک “نت

 ۾ تاڀآ ها رس ديپ نسب سه ىاثآ دو سفنا ها -

 ,تاڏ يريت ه دڈيأٻ و ۾ نر يه مڪ مه مي ق>



 ۱۽ ِص تالاحر ۾ واد ىال اج َءيرعاش

 ٣ يه نيهٺ مڪه اي سميه وت مڪ اهنج هس ڻييسيڪ نت .

 ه ٿاير ظب ميڪ د رسا نس=ہھ لوڪ سه 7 هسادا وٿ درس ٿ

 ڻھدويعم شڻھاڪ سج وٿ مڪح يه رمادآ ات نوڪ هو

 . تاوامس ريز مه واس ِڪ يڪاخ يم دآ هو

 ۽ تيوڪح مه رب دن ,ي تيڪح مه مساع 1 ۔ع
 . ٹاواسب ميلعت نسيسھ رتید ۽ وهل نيه مڻيپ

 نسالفآ و يراوہة سم و يار ءو يراڪيب

 « تاحولف رگ تين دم 9-0” نيھ ميڪ ايڪ

 رح مڪ ن٫ہھ 6 را لا چمڪ ڇڪ وت راثآ -َ*ٻ

 ه تاڃي ايڪ يس رطاش يڪ رڍ دست وڪ ري! دن

  ڻي* ناهج ڪيلريت رگسي ہھ لداع و رداق و
 . ٿاتوا رڪ وودزسم دس ؛ب  تھهٻ ڂٰأڏ نيھ

 1 مشڪي اڪ يهسر ۽ ماسۇ اهر اگيٻوډ بڪ ]رپ

 .« ٿا ثفاڪي ,رزور اي يرت ملھ اتي د

 ۽ يرڪ وٿ لصاح يک يدنوادخ نامرف ۽ ۾ باوج يج ؟ نيل ۱ ىوپ ناک نا

 با ةئا توع د ڪه ٬# يج رماظن ماارادي دام رس ۾ زادنا يماهلا صوصخځتبہ يک نا

 « يهآ روش ڪانلوھ وج ننافوط ۾ وسناو راز رھ يج نه ,يرڪ وٿ شب يرڪ

 ۾ ظفل ڪءڪهره ىج نهنج -آ وڳ ڪاڌاب۾ھ يج نل داب ۾ ظف) ظفل يج نهنج

 َ َ . وٿ يوچ . يهآ 8 ڪلڪ زادگ هرهڙ يج 2 يلجب

 .ودالاهاراويد ورد رُڪ َءارأ خاڪ ,وداگح وڪ نويرغ مڪ ايند يريب ولآ

 .وداڙآ رس ڻيهاش وڪ يامورف ڪشجنڪ رم نيتي ,ڙوس وهل اڪ نوبيرغ وئابرگ

 هو داتا رٿا رافن وڪ وٿ نڪ شةټنوج ۽ ملا ڙ رسهامڏآ اڪ روهمج ھ يناطلس

 .ودالاح وڪرم دنگ َرشوخ ره مرڪ تيک سا .يڙ ور نيهلرسيم وڪ ناته د رس تيك سچ

 وڱ دنسپ اي يک تڪرح يلمع ۽ ِياعت يبالاڌنا يج 'تيڪارہثا لايتا

 .وگ يس ڏ يک تاڪرحم يج بالتنا يمالسا نو رعاظن 9 بالاقنا ىج نا ۾ يرڪ

 کآ ِ : وٿ يوچ

 رو زاس يب ۾ ددب .ريگتس د گرد ماقيپ از ہجاوخ نآرسق تسيڇ

 .تسڪشف اباسب و نھاڪ ُئاهشتن ,تسغشن ملاع نيرد ات نآرق شان
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 ۽ لمسٽ نآ يک رسم ,بحاص

 َ. اً

 « لس ر بس> مڊ هه ربهغهيپ نا

 »5 ليلخ

 ۽ ٿب رهه وا ,لطاب رد نق> مڪ ناز

 . تسرفاڪ شغاس د ۽ ندو وا ,بلق

 1 يي بحاص”” ناس ٽٿتمہہڏ يج “نابري” با:ڪ ساد٫س نت سڪرام لراڪ لاڌا

 يي ٽٺٽاہہسڏ اد ۽. ٰخ نتيث ٬ لم ناس ٿہهہس يج رھا “.لا هيلع ميهآارہا 2 0 يدس

== 
 اڀ وڏ ؟ي.۱ َٴ ,يهآ 1 اي ,ہ> ڊډ 7 رپ .يهآ ن نڪش تپ ۾ وھ مت وٿ يوچ

 4ا ؟ - گ
 (لہمف ي>د ويه# ر ظ يرهاظ رڌ ,يهآ نادرودم بلق نس اٿس : # دوحوم ۾, ؟لطاب سه

 .يهآ رثاڪ يرڪ يج

 * ٴ - - ھي 5 |
 10 ال ]۱ ّ 1ا .ڙڏَأ ري«د ھح بمڊ رس نا رم يل ىج تڀڪحارتشا .لايٿا

 : وٿ يوچ يدنيڏ هيبت

 18915 ال ]دڙا

 ءيئاڳڀڊ يس “الا اوه ال بج يه تو ِرمايپ
 رپ يوچ يدنڪ باطخ ناس تيڪارت

 مامت نادنوادخ رات ٌُءه د رڪ

 هھارخ ؟هل|۱ ۾, بناج ؟اآ۱ زا رادگڊ

 قسم نمانن يج نھن ٽ نُدأدخ لڀيْأر7 ڻاس ڱنهھ يعوہبح٫ يٽ“ يج أيند -

 .يجرهگ ڻڌو نهناڏ تابثا يج ؟هللا“الا۱ نا َءي هن ىج ؟ل۱ ِوپ ڻاک ي

 بالتنا دنيا نوي توعد زيخ رشد ۽ زيگنا هل ولو ىج بالټنا ىڪارتشا 2

 تان اڪ خڏت وٿ يسڏ لابثا .ى 1 ھآ وڻڏ يدنيڻاک بات و ڇت ر رگناو فگنان ليمخحز ِنڏ

 يج يا ۽ دومن ۾ يڻاد - .ى 5 رارةد هال ڻڪٽب بات ملاع ديشروخ و“رڏ ره وج

 وو ڪو روص وح ليئارما دلح ما مڏ وٿ يئاڌٻ ابا يسڏ ي يا نا .يهآ دد>ومي پات

 ٌّٴ ٍي ڙيخ ,ل راز ڇادنوپ اٽ أاملق ريس ڪييلن اج تهھاشداب ج داد ناس نهنج وٺيو
 نودتيو وياريڪ رپ نټڇنم - رمماثنع ثتيئاسنا .نڻمشد ڻاس ڪپ ٺو ڙيگئا تشهد

 ويهر يسڏ ٌءآ ۽ ودنيو وياڏا رپ اوھ ڻڄ ,يڃيډ رگناو نڊنپ يج ,ھپڪ يک نڙاهٻ
 1پ 1 تادناڪ يابصقف ناس نترڪ يج نهنج آ ويهر يرڀآ َچس وڙها مت نايھآ

 رپ نهنج وديا راظنم دزهج تمدايق تا نات” تمايق ,ودنوپ وي سان يي رھڙ ليٿ

 وسح فاصنا ۾ ىح ۽ نوي دادي ڏ باتڪ باسح وجنهنپ نون ود ڀس نوج د*لدّنث - يا

 وج اڙج اً يىج ند وڌ ڙيگسنا 6” ج ملاظ ر۾پ . نک> ۽ ودناو ويڪ وڙ” لح نازيم
 ر يتٿ



 ۱۱ ڻ تاناحجر ۽ ردق ينف اج 7ء يرعاش يقرُسم

 تيئاسنا لدثيٿ اديپ راثآ اج َءيگ دنز نيشن ۾ رصانع روهت ۽ مولظم  ودنيو ويڪ ولصيث
 . يدنيٿ اديب يئايوگ , نگنه ۽ ٽتوق ۾ ننيھ ۽« يدنيٿ اديب ىنشور نيڻن ۽

 ۽ سور ىئعي ؟ لد يج ايشيا ؟؛يرانننس يب" ايٿ يا
 اوھ يج نماد يج "ٿي دام* لاحلا يف َ اي ڪان اڻ ۾ تک يڪچ يک >
 ٿت وی يئا.يآ ۽ ح تياحور بي رةع نه ڏج , يهآ هت يرپ تقو وها ۽. نهآ ايٿا يڪڙڍ يت

 اى 5پ ي“*” 35 ڪا

 . يک ر يرڪ ڪاڂخ يڙاس َ نتياور

2 
 ۽ ود ين ين

 ۽ مم يي تا يي ج9 نر ن ام ناح ھي ڪڪ ڪاسخ ؛يډود

 »وي يسحب نارگن ميڪ نأ وحج ,ه"رذ رامشٿ ماس بم

 ۾« رياهب يم ڻ|ناو واد ورڊب ڂاش رد خاسٿش

 ۽ ويسڊدأسيپ ِى ڪٽي ديپ هاڪ رپ ,لشم ار هوڪڪ

 ه وْيٳ يسم نار هوڪ تقبص هاڪ رپ

 ڪالا ويا محب دجنگ مس مڪ يب الانا

 « ايٿ يم نایآ مڪ ريقأاد مس چي و مٽيب

 ۽ دئيب ڪٿ راوس درگ نيرد مڪ سڪ نآ م"رخ
 ۽ ليچڊ هرات ,ل دز رل ُز ۾ تا ڏ رسشاروس>

 يسڏ نان وج ٴ يک دنز # ٬ ُناح رھ وگ 1 7 َءي> ! يڻارپ ن ٿ نامي ِ؛دآ امر

 وڻاد وھا . ناه ويھر يس ّڏ - ِءال ڻرات 7-1 -ا ىج يرذ ره هه 1 قهھر

 ٿڪ

 اچ

 ناو روآ رم يٿ خاش خاش يک نا « يهآ لڪل ۾ شوشغ غأٳ يج ن نہمز اڃا وج

 *.دًأ وليد وج ,ھاگ ٍَ وليٽ وج ما “وُہڪح « نهآ نيئا ڙاهپ مٿ وٿ ناسڏ * لا. 1. ۽ 5 يء 5 زم

 . يهگس يٻاس رن ۾ ريم يج ڪ ڪڻافا ويج ب الاقلا وها ! هوڪ وڙهج . يهآ

 7 يسڏ نام يک بالةنئا يڙھا ہت ناڻاڄڇ ون وھا ر , نايھآ وہھور ىماڏ وها

 وها يهآ وڳ اڇہم « صخش وھا ى ھآ ڪرابد ! نايھآ وہھر يس وڃ ۾ ! نايھآ ويھر

 يمج ڻنرات يج ڙاس ع يسڏ َ زاوس 7 ڻاثوط يراو رايغ ڃ 3 نه ور ,وهڻام

 .يرڪ سوسحم رھوج وج يمغل ۾ يڙرل
 يزيگنابرط ۾ ت"دج اج ۾ --” ۽ تاهيشت روآ بذج ۽ زيگنا ملولو يج لابتا

 ىج رعش يج هُ نهآ ق وڏ اپ ى اٿ نهگس يرڪ ٴ ھا مت ساسحأا وج> نا .يهآ

 ۽ توھع د ۾ ماظن يبالتنا . اٿ 1 يڙورپ يک يٽ 3 لاح ىي هاهلا ۽ ىلادجو َ, رظنم سپ



 تالاحجر ۽ ردق يئل اج َءيرعاش يقرشم ؟".

 يیک وٺا 3 يڙها ڪڪ ٿ لاتا يي ڏس ڪبالتنأ وج ر,هص يج ڪمالاثا خ ٿا رڪ نو

 راڦ د ڏوھه کي ۔۱ن:َڪ حرش ىج< نڃ٬> « يهآ و٬ڪ ناِب 13 تادراو ڙو ن| بٿجت َ

 نا وهھ ۽ يهآ لٿٴاق م# وحج ؟ )ني ۾. بالقنا | ڙيگنا نافوط نا . لايډا .نج ڏڇ ى يل
- 

 لئات مي وح نا ۽ ڏگ ناس 1. « نه وڏ ڪڪ ھح يو ْڪ دولآ رايغ نن شڪمشڪ

 .يهآ ىن ۾ هي ڻيڏ ادي وجح يمن لاس ڻڙيڇ يک نادنت ۾ لاح رھ مڌ با زاس ٌ يهآ

 يدنرڪذ ن نام ضشزرل ي < نرات وَ روح يج > يمن” وج ( نصصخش وها يهآ ڪرايم رچ

 هو دق رورص هج ڪس وھا ۽ ع قا اذ

 ۾ يئوہن ڙيگنا دحو تياهث يڊ ۽ ؟رعاش و متا و ظن راڪھاش ىيجنهنپ لدنه غب

 ۽ وٿ يوج هون يئاڌٻ يربحہشوخ يج بالتنا رماجلأ شوخ نا

 ۽« شاوپ منا ميم روسآ رڪ چٽ 9 نام آ

 . يک يناج وه اپ باميس ي ر ڪج تار نت ڪلط روا
 ۽ ڪاچ ويا نيت ؛ڻڪڪ اڻاڪاڇ ڙي نا ناس آ

 ۾ يگيل چو څ . اب سڏ مه يڪ ٣ يىهب

 ( لام اڪ ايرد _راتفو تواطس 3 وچ يا

 ۾ يگ ئاجوه اپ ريڃجنز ميسمأ يهب ر ,طصضم ,/جچوم

 . “ناماس او ُک نوه مس دابص َ مال اٿ

 , يگيئا کت اق 7 يلڪ .يڃاگ نو
 مم” ټ

 ۽ نہهن اتڪمسآ م بم ( مه يىكڍ د چڪ وح کن[

 ٍ يگيئاج وه ايڪ رس اص ايند مڪ نوه تريح وه

 ناس ليصفحت يت تډاور ىيڪار*ہثأ ۽ ي دنسپ بالقنا يج لايقا ہيالع ير 2يھ

 ۽ يهآ رعاش ماسس ۽ يثساق نويرهپ لابقا ٽو ناسا .زادنا وڻارعاش وج ڻرڪ نايب
 تيڪارةثا ۾ ب ادا ايوگ لابتا . ىهآ ويڪ ملاطم يک تيڪارةشا ناس هاگن ِتعسو نهڻج
 ويكر داينب وج ؟تياورا نا ۾ 3” ۽ يرڪ اديب ولهپ و ڪت ؛ نيہسحيت ى

 .ڻھآ ايڪ ابرجت فالتخ٫ يت ؟تياورا نا نرعاش يا - نيئنآ ..يله 77

 َءيروپك روگ قارف ّؼ شئاد َنأ۔.أ ,يوناي ڈل ر اس َض' ,يرفعج ۽ ؟شوج" ٤ يلسلس
 > يئاٿ شال تيّثي> نت نا مي اٿ نوج داتن قلع٫ نا « يهآ ويل ۾ ھجڪ وح

 ي+. ِي
 . يها تشگ زاب ينادص يج لايدا مالڪ وج نهنا م . يهآ

 لمع فر قلعن ؛بتح ٺم

 فالاخ يج نرادرَڪ يبه دد ۾ بد ذام اى يعآ تڍدأور يڻار ,عأش يٻ يج 'ٻ دا نيئنا۱

 نھهدج به 9 ٌ نهآ ايڪ ارد يىث اڪ نرغعاش 2 بد يڻر د ۾ يل..1س نا . فگنٽج> _نالعا
 = ت



 :- تاناعمجحر ڄ ر دق ينف اج َءيرعاش ي

 وج رود يرادريف اخ صضخ٬ يرڪ يک ناک ماظن يتالخا ۽ حور يتمت> يجنهنپ

 وج تاليوات دوس ين يج نا ۽ تياور سهعجنم نه ڏت .وٿ يىجڻپ َنامجرد ۽ 1

 وورٹيڪ ۽ ناس ظامي] يج حور يقيقح يجنونپ « بھ ذبا وٿ يڃو يىٿ رايڌ رتثقد ايوگ

 اٻ , يهآ ياد وج فاصلا ۽ قح . يباح وج ٽاواسس ۽ توخا زيگنا بالاقنا ب

 يڙورب ۾ يجنڪش يج ليوات سيک ۽ يئاڃو ۽« يرڪ سس يک وميلعت س دس نه ڏج
 چو يٿ رم ہڪ يا يل حور ين اي ھالا وھا 9-0 نه ڏن . يڃو ويڪ شپ وٿ

 وٿ يئٿ 0 ٣ 1 نام ڻاڇ ڊنڇ ي ديثدت يج نا ۽ خيرات يج به ڏډ . وٿ

٤ 

 َءوپ رپ .يھآ ير ڊي يت ند٬عةب ڪيل تباه ِميلعت يئادتبا يج "به ذي مت
 نهڏت اٿ --.. هڪ يق سٿ وهڻام اج يتبط رادريگ 0! ۾ راديئامرس نھ ڏج ىله يتڳاا

 رپ ۽ مل تو يمارع ىهالا « به ڌم 2 ۾ وت يڃو يٿ بي حور يقةح س دم

 ٌڀ ھاوس :ھ ::ناهگ دا ارادي اخ

 نيه ذم نير . وٿ يڃو ىٿ بايباڪ ۾ ڻرڪ لاہعتسا فالخ يج تاب ذج ۽ ڻئاضاتت
 ڪچ .يھآ ي*) ي د تون يىٿ وها مٌ/ خيرات يج ؟مالا اچ شل ڏگ ناس خيرات يج

 ,يهآ ويٿ ۾ يچاپ يج سس دقت يبھذم مايق وح تهاش داب ۽ تيڪر ولب ةوپ ناک ه دشار

 يک مھاش داب . يهآ ويڪ مڪ ي يج ڏگ ۽ ناس نهاش داب يج تق

 لان ٣ وهھا ."مالاسالا خيش” يک اوُشيب يبهذم ۽ َ .يهآ
 هن .

. 

 نناوُسيپ يب» ڏس ءِ

 ويو وڃ * الا لط”

 ح . يار ناس داتا يج ؛تمايرا ڃ اسي اڪ ..ك يهآ ِھيآ ته ۽ َ

 2” لتاو واجب ون وج نن

 نا اوسي ت ڻمہلاع رادر۽ ماس أح ي-<+> نا ءَ ٽم 1 63 ۾ يلسلس نا ما لا دا

 ه يهآ يترد ربح حرط َءيڱچ يج

 ًٍ ِءال ڻرڪ اديب ترز ڪرم ڇڪ تا دحو وھح ۽ "بھ دد٣

 ڌڪ يت يٿ ڪه نھآ لاہس يفالتخا نيرازه ۽ نهآ نويدنبهو رگ ىئالاتخا نيوس وپ

 تاشيبح تر نڪ هم ۽ نهآ !لح ادح نو ھدايت نوح نند رد ىڄ“ ۽ نهآ نود او نوح

 9 رٿ چن اج تاياڪي> خ تاياور ۽ نا ٌه ھآ وتف د اح نرتف د اح تافيلات ۽

 فالاتخا نبرازھ ۾ يبهش رھ صضرغلا مالاڪ ۽ هقن ثي دح ھ ريہسفآ ۽ نهآ داي يک

 ھآ اترف فالتخب ۽ نيئات ڻلٿسد يلوصصا يج تلاسر ۾ يحو . يٺو ناک تايهالا . نهآ
 مڌ وہډ . نهآ اڙڳهج ٍ اڙي ۾ يراٻ يج تمايبآ ۽( ٰٴ تفالاخ « نهآ أديع أج ننهٺا ڪڪ

 ھا فالتخا ڻيٿات تايوسر ۽ ناڪرا ىج ين يگدادا يج ڻهنا ۾ تادابع ۽ ويهٿ

 ياد ڇٴ لٿي دح لھا نار: لھا وھ ِءوپ

 3 ۾ تيادهءحأ 0 ۽ مخيسڏ لها

 پيج
 3 يجه تڅارف يک ملاطم بحاص نهنڪ

 ۾ ت 6 ي عامح ني ۽ روا ٽت أ

 نڻهنا .ء يڻا- مظح لا يک ؟يرا اس رفڪا ى >< نهنا َ . ي“ ٣ يرڪ ملا باتنڪ اج



 ۱4 تاناہ.ر ۽ ودق يئف اج َءيرعاش يقرشم

 ودني٬ مولعب ہپ وھا هو ناک 0 يک نتياور ۽ ناديتع نجي ۽ نايلد ياڀ“

 ,هارمگ يک نترف ڻيٻ ۽ يڏس وٿ وترف ينالسا ۽ ِچس يک ڻاپ وترف ڪه ره مت

 .ي ڏس وٿ رفئاڪ ۾

 يجھنهنپ وه مس يهآ لايڪ هہب وها وج َءيرظن گي يج اوٿيپ يبهذم ۾ الاب

 ىفہلف ييلاع رمولع ۽ رهاٻ ناک نا .يهچحس وٿ نڍدد يئ يٿآ تاڀ رظن ه د و٫سرف ھو ھو ددھڃ٫ڊ۾

 يج َءيرظن .  .يهجم“ وٿ ؟رفڪا تت ڻڄ يک ڂڍ رات چ سڻئاس سالڪ ۾
 ىج رڪ ۾ لالدتتا مهار هاو2 لاقڦ ليٿ ىظفل للادج وو فگئح سهجنمس يرڪ

 نْْءا 3-7 نڳلل وڊ نجڻهنپ يک ڻاپ وه .يهآ ما مل جڪ ويٻ َءاوس ناکَ نُاوتث

 وڱل وضپ - ” نيڏ وج .يچا وٿ واد اهڃلا ۾ ناس د يئالاڂا يدانا رت ۾ ير ورڪ ريغ

 اڙهڪ بابما اح لاڪ ٍچ لاوز ي* نہوق .يهآ رڪ يٿ اڇ ايند رهاٻ 5 ىهز

 يماوڻالا نيب ؟يهآ ويهر يٿ اڇ ۾ ايٺد ناس ظاحل يئطو ۽ يسوت رپ رود هدوجوم ؟نهآ
 رود 5 روط يداصتقا ڪڪ ات ؟ يهآ لاح يي وج نڪلب فلتخب 7 ڻاڱسم

 تاڀ رظن يسايس اڙهڪ اڙهڪ  ايند ؟يهآ وڪچ يٿ الاتبب ۾ نارحب يڙهڪ ناسنا وح

 ننهآ اڪج يلاو ونج تايرظن ةاايثساق نار 'اؤهڪ [9ةڪ+ ڻهآ اڪ يٿ اديپ
 ۾ َءيبالغ ۽ يدازآ ۽ ,يهآ يراج يٿڪ ىيٿڻڪ شڪيشڪ يج لطاب ۽ قح

 اڇ پشر هي ڪڍ يا ع تد روم > ياو وع -- ڇ دادبتسا ؟ يهآ وڙهڪ

 َ ق> ,حلاص ۾ نيا ؟نڪ يهاٻڏ يک نموق نين نويٻ نُئيڪ نوموت 0 ؟یهآ

 نھآ نويهر يرڪ ميڪ نوتوت نويڙڍڪ روط يماوت ال ني ۾ يراب يج فاصلا
 نئيڪ ؟ناہنا۱ ۾ "۱ يھر يڙهڪ ٿيثيح 2 ۽ ىميلعت يج نڻڪل. اي

 ين

) 
 .يئلو مڪ ڻاک داجيا يمذناس 7 ِءال ري يج تانئاڪ

 هل مَ ىهآ نتاو ناک تايناعب ۾ ٹثتاينارمع آ اوييپ يبھدم وح ءهلڪحا صضرؤلا

 2 يىماوق الا ن: و ڪٽ ناک تايسابہ ب ثتايدابصتتا 6 ؛(ناک بيذدهت ْٴ خي رات نت

 يهآ الا 7ً نلئسم يفالتخا ماخأس دوخ نڙها وه ۾ يلباتم يج نا .ّل اک تايبثاعم #

 س لاح وڪٽ 2 ولع او ناس لعع مٽ وج.. نج 1 رس ما نوهنھ يهآ . يا
 نج
 0 ڪال عيراديب يج رھاوع وڪڏٽ لن ويپ سدندس ناس ح الاصا ىج جام وڪلٽ .قلعت

 ت ىعلاطم « رن و ملع يج اوٽيپ يبهھ4د ت لأ يڙها !نيعلأ بصن ىلع وڪ يهآ

 مڌ وهڻام رظن گن اڙها ؟ يٿ گس ًى تيّہ يڙيڪ يىي*> لمع ٍٴ ٽتدابع ۽( رڪ

 مآ سياعت اها يج بهھذيب ت ِءال اڇ ۽نهآ ڙدنڪ ماندب يک قالخا ۽ بھذم ۾ ل٫با ت

 وڳر ؛ننهڙڊ يک يفسلف وڪآ ۾ نڪ !اطم 7 َ وڪلٽ وْهلٴام وڪ مڌ ىهآ

 3. نيڏڇ َيراذگ يک دنز ير ّڍ يرُد رڪحڇ يک ڪه رگناو دناذ ي* َءيڪاڇ -و2ڇر -



 7 تاناحجر ۽ ر دق يئڦ اج َءيرعاش يقرُسہ
َ 

 كامٳل اد يڙُڪ يت نملاع ت ننار من يج نا - تاياور يج نا خ بھ دم يىج نُا

 . يهآ يب ثتيارر * يج بدا نن ۱ .يله يتٳ گا دانن... يهآ يئڪ 3ا ؟ -9677- ح

 نو دين ۽ ينومن خل هةات ۾ چ ڪا ِ.يڊ نه ح يٽ نناوشيپ خا > نا ۽ بھ دس لابتا

 او < روڪ ڑ ۽ لا 1 ڪس ي٬ٿ اد وٿ لاوس ي“س ذ پار نهنا 1 نھآ نويڪ

 ؟ويو و دئآ مآ وقح ۽ تثرگ نٿا 53 ۽ يا مآ وڇ

 5 ا ير

 رعش ويس  قيج ب ہيڊ2ڪ و> نٿ وج َ ٌز يرڪ نھ او يج روڪ يت ڌ لابق

 اك
 ني دعا ۾ نناملسس  ہب نئنوه . ويچ ۾

 ويو ويچ جڪ ۾ رثن يج رپ . يھآ فاعب وچ هب هجڪ وج ۾ رش
 7 ..5 نا ۽ زٿاح ٤ في رھن يج رڪ ۾ رعش . يدنو وڊ يلاك راب ِءوپ

 ( 1ا ]لا1 او ڪا رابداز
 ۱ ؟نيد" وراس وج : وٿ يوج لايتا .يهآ ماق يت " تياور 2 بل

 . يگ وك نه تراور ثمأ

7 : ِ ” 
 . آر ود نيد ٿافارخ ٹتدي٫ح

 ۽ ڻو٫٫ٌڌ نچو نويڪ لامعتما قد نام نڙهڪ ت ۽ نهآ اڇ ن نوتياو ور يه

 :وٿ يوچ لايثا « يجرهگ ڻسڏ رب يک نهنت
 ٣ اي داد لآدخح رھا پ مڪ =ى يا الا و يئوص رڍ امز

 ار يفطصم ق ني و اد  تخڅأ دلا تربح رد وا ليوات لو

 َٴ هه ات رر
 ڪڪ ۽ ويأاڄهپ نيات ناسأا رھا پ = ام ن> ۽ يجھ رمالاس ين 2٤ يٿوص ٽ الا ۽ يي ہك

 ہ9الا ىلص دمحيم ْخ ليٽر ب> ڇ اد دوخ ! يڄڪ ہهلاڳ يڙهڪ يج *؟۽ ليوات» -نَق ھن رپ

 ؟يئادب وٿ اڇ الاب يگ ناسآا ه, نهآ ره تري>"' ما ن> يا بو مال “هه۾ج َ + وه . 1 8... 3 !

 پب ۔ہڃْٳد اڍاڏ يها .1 نهآ ايو اڪ اديب اق ىئث الثحأ ى « ياق ۾ . :*. ٰ

 ” .ڙاثب -- دوجوم مہب چا ى | . ڻهآ

 نآرق ٌَ ريڊ اي اه رومن ن> ربد رڪ َْل وسار ټي 1 لب ار يهآ وھار> ناڪ

 َ نآرڌ ؟ر٫غ اڀ نهآ نہ نوتنص نوج هالا ؟ مٳ 8 اي ھآ “هل

 ڊٰلڂحي ظٰل
 6ه

 لوسسو 1 يناحور اي يع »آ يئامسج 9 ؟ قول ري اي نهآ

 ۾ نر :6 اً مہياغ رت ال ريل 1ا نهآ تايح ڻج ملسو ه٫يلع هالا

 * يک نلیم 9 ٍٿأحاأٿ اڀ ؤوئاح رهچجلااب نيد!آ 7َ زامن ؟ ۾ درد اي ي*

 ٤ يّ نج ملسو هياع هالا يلص ويڍرڪ وسر ؟زئاجان ای يهآ ز ٌ؟اج ڻراي ڈ
 9 ہهٿاأحاٿ 7 يهآ زرثاح ڻرڪ ٹنارة نا وٻ يج رھا. ۾ ڙامن مڏ اي يهآ اب

 ام ويو رڪ

 ا

 #_ ع7آ
 ِد
 يهآ

 .8 8 * “ . . ٤
 هريغو ! ىهآ يراج اي يٿ ہح ٺاو ۱ ا؟ يڏ اڀ اٿ ندٻ 1

 *ٴ



 ٿاناحجر ۽ ردق ى يئآ اج َءيرعاش يترم ڳا

 ء هار فڦالاخح يج يئٻ ڪه 8 3 3 نن نج « نهآ يىهآ را فد ىها

 يه 7 يا ڪه . ويل ڪل ويڻ ..نھآ ندآاڏ نونارتا نو رفڪ

 > ؟ب ڌڪ ناڪہا۱ !اهنم هنلاب ذومن ؟آ اي وٿ يهگس يئاهلاڳ ڙوڪ ادخ ايآ مت
 هڏ وڪيج نائٿسس يئالتخا نڙها «يهآ ثخحب ريز هب ڄا ول٤ہب ڪانرطخ وها
 يج وسق نا نج ادنوھ بقاو ٌي يا ناک نا ,.يھآ ويڪ اديپ راشتنا ي داتتعا
 ءو دلوھ ويڪ ملاطم يک نلسم يث التخا

٬ 
 ام

 لوغٽم 7 ويڪ نضهْہ> ۽ويڏأي يٻھ ڌم ۾ رود يج ناسا 8 وڏ يو]ڇ لايا ميالاع

 نن راڪ راڪمھ ىمحنؿنٻ ۾ اروش ساه يجنهنپ سس. ,أ يج ,ڻھآ مح يٿ يه ھا يم“ نه آ

 . يهآ ويھر يرڪ لءء يت ناصيف يج ناطيش ايوگ الا اه ايچ 2

 7 يئامرف لاقا

 مه دوا “هہدنزآ اي اٺ راس يا راس ڻرآ

 ؟تاذ نيع اي ادج رس قح (قح تاذ ٹتاف نيھ

 ۽ ليه روم ير ماٺ رچي يم ہلاو يس

 * تاقبص ميڪ رھ _4نزرڦ نوه ر۽پ سج ڻ حي و اڀ

 5 يا )۽. ِڪ لا مالڪ نيھ
 ع وي لا اي ت دابح عج افلا ڪ

 ؟ تاج نم ڪا دد٬ع نڪ مه ى ڪچ مودس>ره ٽت+ډأ

 ۽ نيب رود سا نيهن يئاڪ يل يڪ ناملسس ايڪ

 ات اياأا 1 تي و تال ڏوھ مشرد مڪ تا ھاأالأٴا ماس

] 
3. 

 يس رادرڪ ملأاع وکر غا ا جت وٽ

 ء ٿاى نوھ هر بس مڪ صا نت يگ دنز ٫ ٰط

  مالغ نهوسه هر ڪه تها مسھ نه سا ريخ

 . ٿاڀُث اب ناهج ,ي رطاخ يڪ نوروا رڪ ڙوڇ
 را بوڂ ني ی> رڪ سا ف" ومت ور هٿ يهو يه

 ءثاي> يئاشامت نس نوكنآ يڪ نسآ ٹداپڇ وج

 ۽ نيم ہس يراديب يڪ تما سا نره اتره سفن رھ

 ۾ ء تانثذاڪ ايام يڪ ني د مَڪ سج تقية>

 ۽ يّهأ نه يهاگ حب ص  رڪف و رڪاذ ور تهه

 « سا “.ڪ ڪجبهپ يھاق دا جاز سمي ودرڪ رس متّمڃپ



 1 تٽائاحجر ۽ ردق ينف اج َءيرعاش يقرُمم

 .يهآ يئ و يئڪ نايب ناس نابڙ يج سيلبا اج ۽ ديقنت دنتت ۽ خلت نيٿم يج لابڻا
 اھ يچا اوتن يج رثڪ سگم نيٽي ڪوپ رت اه يکنل ۾ رثن قلحم ويپ وڪ رگا اها
 تشادرب يک نا نه ڏت « يهآ ليڪ هجڪ م ۾ نسابل يج َءيرعاش مت نه ڏج رپ

 . يهآ دوجوم زاوج ايوگ َءال ڻرڪ
 :يهآ ون ڏ يئچ اص اص ,يج يطساو ۽ يراعتسا نهنڪ انب نه يشٻ ہب اڃا لابثا

 (والاڪآ نئي لي . نيل تقي.(
 .مامسآ يراجٻ مم مجع ناتب

 يکل مٿ مهن ۾ نرتف د دنوه وح ۽« يهآ ويچ ,ھجڪ وھا ۽ *؟..م ڪھ نه

 رها ڪ ملع ھ ف"وصت نف ۽ ملع ج“ورم ُ ةوجود يج ھلڪچڄا لايڻا اھ يجهگس

 حور -*. ہت يھآ ڻوچ سدنس . يهآ وي ڏس يراچوپ وج نتب يحج مجع يک
 ايوگ َڀنِس يه ۱ مالڪ ويلع ۾ دوجوسي « ف"وصت روآ نوڪم هدوجود ( ندهہت يمالسا

 ٿي دح ۽ نآرق وج نهنا ۾ ,نهآ ليٿ اديپ نا تارثا يبالسا ريغ ۽ تاروصت ىمجع
 باتڪ يجنهنپ ليصثت وج نا . يهآ ملوڪ وطمساو وڪ ناس نيھلا بصنن ځ يج

 ؟“ ٍ ٬٬ُ
 .. نايب وه = متاع

 : يهآ رو تاظوفلم يج لابتا مبالاع

 تعي رش ۽ رڪٽب ناک مالا روط يلمع « يولو٫ الس روآ ہشيپ يرڪ رثڪا ”

 (الس روا لابقا) .اٿ نيٿ ايره د ۽ تسرپ ه داب ۾ فرحتٿم ناک”

 يهآ وها بلطم وج ڻوچ سدنس . نهآ ڂلت ۾ تڂس امت ظفل نايڻ. اج لابڻا

 لمع ۽ يدنلب يج رادرڪ ۽ قالخا ,يھآ دصقم وج ڻڻآ ناميا يت نا ۽ ؟ نيد۱ مت

 هالا ۽ ملوڪ يئ ودنآ * ناميا۱ نهنا ايوگ َِءوپ مت ايٿ ہن اديپ يهآ ٤ ٍٍ يگتخپ يج

 ناک مالسا لابتا يئ يک ڻرڪ مٿ يوريپ يج لمع يج تڪ ۽ نمڪح يج
 سن ي ڏس تيرھ د ۽ يتسرپ ه دام 8٣

 درفق ڊوڪ ڄا . يهآ لنثاو مڊ ناک نئارتف يج رڦفڪ يج نملاع هدوجوم لابتا

 يرڪن وڙها وترث وڪ هت وڪ . يهآ هن ليچب ناک وتن يج رفڪ ِھورگ بوڪ اڍ
 . يدنوه ينڏ وٽ يج رذڪ يت يترف يئٻ نهنج ءو دنيا

 ڪه نو 7 وياڌٻ رايسئاچ سيئاو ڪھ” ,ت يرڪ وٿ نايب ميڪحلادبع وفيلخ
 يڪيج ۾ يقرف نا ءت نيتايچ . يئڪ اڇپ ِءال يقرف ڪه ناک نيد ملاع دراو وٿ يڙات

 يقرف ي ُهب ڪه . نهآ قئال يج يج ازس يقاب ۾ 6 لتقلا بجاو ڀس يهآ ۽ نهآ يلاغ

 مڏ ني يت ڻرڪ اڇپ ِءال نا , ڻهآ وهڻام يتپ ڙورڪ ۾ نهنج ۽ َءال (يليعامسا)
 مهڳح يک نقرف نيٻ ۾ روتس د ى يہالاسا نهنج .نيد ِملاع ڪه . نهآ ل؟تلا پجاو بس



 تاناحجر ۽ رادق يتف اج َءيرعاش يترُسم ٣»

 ويامرف نهنت يڙا ويڪ جراخ ناک مالسا يک (تي دمحا) يترف ڪه طقف ۽ يهآ ينڏ

 وعقو٫  ىيجهگس ىئچ ون روهظ رهاظ ۾ تقو نه رپ . يهآ لتقلا بجاو ہب وقرف وها ہت
 يقرف ڪه طرف ناسا مڏ يڻاه 2 وياہرف ملاع يئٻ ڈ. نودسادنلو يسڏ ِءوپ مت و دنيا

 ِءوپ ناک َءيبايماڪ ۾ يب نا « يهآ ويڪ معورش هالا ليبس ى  داه- فالخ يج

 مت يهآ ويو ڪه رڪ ڏ وج ملاع ڪه هء نوسادنلو ريخ هب يج نقرف نيب هالا َءاشنا

 لي مڌ نيئاياڌٻ يت ڻرڪ اچپ ونو ڏ يڻٻ ناس َءيڻاپ ي وا” 800 نهني ڏ ڪه نا

 يهآ ويو يرڪ ديلپ يک دجس يهڙپ ڙامٿ وس وه - ( يباهو) رئٽوس ڪه ۾
 ميڪ حلادبع وفيلخ ۽ ال روا لابقا) ".نايهآ ويهر يرڪ ڪاپ يک جسم َءيراس يرڪتهنت

 : وٿ يوچ قلعتب نهنا لابتا

 ه ٽم ٫ رفاڪ ق ندموم الاب مڪ ناز

 نن هزرهو قنوذ روڪ و ھاگن ومڪ

 ه« در درث سشالاوقا و لا زا تلسب

 لداهج و ريپ دت و رڪف رثفاڪ نيد

 «داتس .ههانلا لت .تتف- الاخت٬ :نَهد

 « تشر هت سڪ ناھهيڻن لوچ نيد شر

 . تشخ تشخ رخآ لدٿئدرڪ ار ہبعڪ

 راوخ ِهدايز ناک َءيراڪ ہت ڻڄ نيد وج قح ھلڪڄا  يھآ بلطم وج نرعث

 ءھلڪجا . يئانب وٿ ؟رئاڪ۱ يک نموم الب وج ءهلڪڃڄأ ٬ ِءال اڇ ۽ يهآ ويو ويڪ

 ؟ , لاوقا ۾ لاق س دنس َ نهآ قمحا ۽ قوذ روڪ وڌنا ناک . نيک ا الب وح

 داهج ؟ڻيد وج رفاڪ" ۾ رود نه . يهآ وي ڏڇ يرڪ رشتن ۽ ناشيرپ يک” ٿلم

 يلان يج هالا 'هللا ليبس ىنآ نيد وج ؟الس" رپ . يهآ لڌو ۾ ريب دت ۽ رڪف

 نا نهيڻڦ - نه ڏج وڻشر : نيد . يهآ وڏيب ويڌٻ و ور دنس يت دابنق ۾, زآ يج

 يس يج نا ,يڙرٽ يک يبعڪ مت ڻڄ نه ڌت « يهآ وَ مآ طوبضم نهنڪ

 . يهآ ويو ويڪ ادح يک

 ٣ي

 ۽ ځيث جيب٫سآ عرش ار متسڪش نمي دڊسم کيڪډ د

 ه گد د ىڀ يرانز مت ڊ يڪ نهھھر+ ن +7 ه هڪ ٺٿاڊ



 (۽٣ تاناحجر ۽ ر دق يئن اج َءيرعاش يقرُم

 س دٿس . يهآ ويپ وچ وڳاڌ وج جهپ سٿ يج َءيولوم ۽ البت ويس اڏا ۾ دس ه-

 َّ ڄا يگتخپ يج ران زر يج ڻمهرڊ ۾ را دنم رپ « يهآ وڪڇ يٿ ڳلا وڻاد وڻاد

 . يهآ دوج وم

 ڱپ لد صادتلداس ,يهآ وڪچ يٿ دولآ گز بلق وج الب ت وٿ يئامرف لابقا
 ۾ اد صدا .يئٿ ول را ہب وڪ وج ثيدح ۽ نآرت سڱ يه تب ڪيڌو نا

 وج يج رهگ ڻچوس جالع وڙها وڪ هءال نا ؛ يهآ مئاڪ يئ دوجوس تاورب ۽ تقر

 ۽ وٿ يوچ .يهجو يراهگپ يک لد سدنس

 ۽ رهش جس ردنا ريلان ناچ
 ۽ وي زادگ الاب _َءئيس رد لد مڪ

 لد اج ۾ يٿي“ يج الس وج نويرڪ وڙار ڄ ور مت ورتيا ۾ دس يج رهش : يئعي
 !يڃو يجرهگپ من اها . يهآ

 اڻشآ اٿ ڻاک نُئااتت ى ج يئاىز يجنهنپ ڀس ۽ خيش ۽ الي مت وٿ يئاہرف لابقا
 ,نهآ مهجوٻا 10 يج نا ان فقاو ڻا ناک نلئسم يماوقالا نيب ,نهآ
 وڪٿ يهآ مماڄ وڪن رڪن ندنس يرڪنهنت ,نهآ ربخيب ناک اقترا يج نا ۾ رَ

 : وٿ يئاسرف 3 مخ#

 وه ڪر ِناڅمپش مڪ نوه ايلَڪ .ناريپ
 ءرادرڪ تادج من مه راتفگ ت دج ين

 .يهآ يئنه برش يت تالايخ كنسپ تمادق يئچ ؟رادرڪ ت"دجا ۽ ؟راتفمل تدحا۱ لايقا

 دالسپ تمادق َ مت ّ وٿ نت ڻاس حرط فاص ناي ڻلاوح دثڇڃ نيت

 « يهآ من ايرازاڪ ٌرصع ِ حور" ر۽پ نهج . يک َءيٽسرڊ بھڏذم نا يمج مه ورگ

 . يڏس وٿ تعجر

 ۾ روضح يٻج يليلاعت قح .لامقا
 ھآ نهآ ايھر يرڪ لامعتسا ۾ بد! نين ,تياور نه ۾ اج نا مالڪ يج لايا

 ) َءيئشور يج نديتع يج نا ۽ نيد !ي ڪاييڊ سدنس ۾ روضح يج ٰيلاعت یڪ يهآ

 يج َ َءيخاتسگ اَ يڪابيب يڙها ۾ روضح يج ٰيلامت قح َِءوپ مت ودنيو 13

 ما تالايخ اج وهي نا ناس رظن َءطقن . 3 . يهر ين تي ح ىلمع ملاڪ

 نيم ڂخالگنس 3 ,يرڪ يج َءيدازآ ينئف يجنهنپ رعاشا رپ 0 اٿن يرڪ

 ءو” يرڪ ريس ب يت

 : يهآ ويو يئچ ؟يسور۱ ڳا ناک لابقا
 ۽ ٿلا درد يلڻاي ربڪ “هوگنشڪ .ريازڙا مہ

 هريگ ناد زي راڪش ريهيپ ,۔ديص متشرف



 تائاحجر ۾ رادق يئف اج َءيرعاش يقرشب ۱٣

 يرگنڪ يج ايرٻبڪ يج يج .يهآ ويڪ رڪ ذ وج ؟ندرمآ نڙها َءيبور ۾ رعش نا
 من يت ؟نادوي ۽ ننه ۽ ڻهآ ليٿ راڪش ُءايبئا ۽ اتشرف ٽو نج ۽ اٿ نهر ليه

 ليوات ډ نهنڪ ناس تيثيح يج تقيقح يجنهنپ رعش وها ٍ يهآ يئڪ لصاح تفرگ

 . يهآ ڏ جاتحم وج

 : يهآ ويچ ىٿ رثاتم ناک نا لابڻا

 ۽ ثاديص نيا ليرہج نس ِنونج تشدد رد
 !مدنادرم ِتمه ها روآ دنمڪ ہڊب نادزڀ

 .تمه يا . يهآ ليٿ راڪش « نيا ليربج و۾ َ ٿَٻ ڻر يج نونج يجنهنم ِ: ينعي
 ! ءالڇا دنمہبڪ هال راڪش يت ؟نادزيا دوغ .يڌو يتڳا يڻاه !منادرم

 ؟ناسناچ .يهآ وزرآ وه ؼ راڪ مه وج ادخ دوڪ ؟ناسنا۱ ت وٿ يوچ يا لابتا

 يت نا نه ڏج ِءوډه مت يرڪ وعجتسج يجنهنپ ۽ ۽ يئٿ ماگآ ناک” َءيدوغخ يجنهنپ

 يج ڻرڪ يئادگ يج ن ول يج ادخ سيک هڏ تاماقم اج َءيدوعغ

 ناس 0197 يسوم ترضح يت َءيئادگ يج من نا چئانچ .يدنهر م ترورض

 : يرڪ باطخ وٿ حرط نه

 (تسه ہيرهحتماٿ دوخ ْز وت _ناج مڪ «روط .رسرپ يئلر هولح ياد

 ! تسھ يدآ شالت زاد ماه اد ۽ نزا يبادآ مو ڄجتسج راد ۾ دق

 َءيهالا رادي د . مالسلا هيلع يسوس ترضح مت نهآ ههاوگ لبئاب ۽ تيروٿ . نآرق
 « يهس مٿ بات وج ,هالا تايلجت ۾ وه ويو يت ؟روط" حا "  تزاجا يج يلاعت ق> ِءال

 5 مال ..لا هيلع لي مو ُ نومضم نا .اتاسنصض ڊ يليسوسب ري” . وه ويرڪ يٿ ضوهيب

 يناگشوم يج مہسق نا يئ ٫ ليئاٻ اڀ نآرق وڪن ۽ يهآ من ولهپ م)وڪ وڙهج ڻڻه ينعط

 ءو يوچ يک ؟لين رم ڪوه ؟لاپ#ا۱ . يهآ ي يڪ َ نايب

 َءيجنهنپ ؟حور۱ وجنهنت مت ِءال اڇ « نيڏو يت روط يجنب ادگ نوت «ٰيسوم كا

 ,ڻُک ۾ وجتسج يج َءيب دآ م دق وجڻهڻپ نوت ! يهآ مورحب نات” تفرعم

 يهآ ۾ شالت يج مھدآ دو ادخ مت ِءال اڇ

 .يهآ هٿ وڙهج ڻرڪ زادنا رظن 7 ظن ءطقن يبهذس  لايخ وڻارءعاش نويڱٿم وج لابڻا
 يهآ ہن کنهگ ناک رڪ مالڪ ,!اڂاٿسگ صدا قالعتم مالاسلا هيلع ليسموس ۽

 نا َءيجنهنپ "حور" وجنهنت' ہ ڻوچ نيئا يک ؟لسريآ ڪه اوس ناک نا

 يهر دو دحم نيئاٽ مالسلا هيلع يسوب وار لابقا . يهآ يخاتسگ يڏو ؟يهآ رمورحم
 ٰيسوب يا” مہڌ وٿ يوچ يڌو يتڳا رپ . يهآ دي ما ناکآ َءيڂا+ گا مد اه



 ۱ تائاحجر ۽ ردق ينف اج َءيرعاش يقرشم

 . يهآ ۾ وجتسِج يج رھ دآ مپ اد دو َت ڪال اج 7 ” اتم يج رھ دآ - نوت

 يهآ يب دا ىب روهظ رهاظ ِپ اها

 : وٿ يلب "اد" يئ ناس َءيئاسر نيڻات َءيدوخ يجنهنپ رت 7 وٿ يوچ ڌنه ىئٻ

 0" ِرهز وت تس اديپ وا ڪ ,يبات و ڇپ رد ارچ ۽ يئ وج ارڪ
 ! يباي ہن وا زج , ينمڪ دوخ ,شالات_ . ينيب ,ت دوخ “ز جج , ينڪ وا ,شالت

 سئاك ناسا مت لا « يل[ وٿ ويپ يک ناسا دوخ 'ادخا۱ مت وٿ يوچ لابقا

 !نويهآ ايو يٿ ٬

 نٹس وجٿسج ۾ وآ ميا .دش ير زا ام

 « ثم وزوآ راتفراگ و دنقبمزايل اس نو

 ۽ شويخ .ومايپ دسيون هلال رب ہب ھاگ

 .ٹس وھ ؤاه مب ناغريب َءيس نورد ھاڄگ

 ,يلوڳ' وٿ ويپ يک ناسا ادخ .نويهآ ايو يٿ مي ناک '"ادخا ناسا” وٿ يوچ
 نَپ يج لال نه ڏڪ . يهآ مس راتفرگ ۾ قمةدزرآ ۽ يهآ ہب دنمزايب رگناو ناسا
 /نهآ ره عا سصادنس : يثيس يج نيکپ نه ڏڪ 0 يکل رماغيپ وجنهنپ ويپ

 “ال ٹي ثيقاڙر تقص ۱ مڌ يهآ ىٿئڪ تقفرگ يت يلئسم نا ڌنه ڪه لابا

 زجع” يج ننڪ وها َءوپ ٻ يهآ ي دبا ائن َءال ناسا رگا مٿ ويٻ ؟يرڪ مڪ

 :وٿ يوچ !يهآ ومشرڪ وج

 « مآ نڊهل يڻقاب يم نيب مُميث ڪيريت
 مه نيهن يقاس ارم وٿ ايڪ ات

 ۽ ممليسش وڪ _-اڃپ ملِس مس ار دنمس

 نيهن يڻازر وڍ ھا يليقغڊ

 نا , يهآ ؟متفاياقپ مڌ نه من وٿ يوچ . .يهآ خال وجهل وج تياڪش يس دنس

 - َ . يلس يٿ يک يسايپ منبش ڻئيج ۽ يلم وٿ ورطق نيئا يک 'ناسنا۱ نام
 سايپ يج يسايپ رپ اه يٽ 5 نيڪ ٿم س َوپ مت اه يلم يٿ ي- ايپ ڪڍ ڌو هجڪ
 ثم يج ات يجنهنپ هب ن[ .يهآ اٿب بحاص وج ؟!دي.آ حرط نا !اه يو يٿ ولخ

 ٰ. يىهآ ىليب رپ . يهآ ہن يقازر اها . يهآ وٿ ڏ ورطق ڪھ ڻڄ يک ؟ناسناڏ نام

 نوت ؟.للآ يا ہت وٿ يرڪ شيپ يک ليلد يجنهنپ هڊ ناس زادنا يڻپ ڪه حرط
 يٿ ”يٿ اس وڪ مت َآوس نات يئس .يجرهگ ڻله '؟يئم" ٽو وٿ ِةوڀ مٿ نيهآ ؟يقاس

 ڏگ ناس ڻا رپ .يهآ ناڪ ؟يئم۱ ۾ يُشيش يجنهنت ڙتبا يج نا رگم . يهگس وڎ

 يگ -

" 
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 تاثاحجر ۽ ردق يتف اج َءيرعاش يقرُسم -

 نام 4ڊنمس يي دنو٫س يدنوه 1 7 تلاح ُءيٻ ! نيهآ ٬ يقاس نوت ” يهآ وها رارصا

 !يجهگس يئچ وڻن يتازر يک نا  يهآ يليڂب اھا وپ ہت يڃو ونڏ يئ ورطت يک يسايپ

 يئ مرپ و يدنيڏس 'يئاجرهآ ۽ "افو يب" رپ ڻماڊن يج تاقلعت يک يليلاهت ق> .لابقا
 ۽: وٿ يوچ .يرڪ وھل ”َ

 يه يئاسانش يس نوريغ يپڪ بس ريھ يڇڪ

 . مه يئاجره وت يڀ وت ,نبين يڪ هڪ تاب

 وڇ زادنا :قااتبك يج نا ,يهآ رثشن وڪيج ۾ ڻوچ ؟يئاج ره قا ذاعم
 ناس ناسا نھڏڪ مت ڻوچ 07 !اعت قح 4 وس .يجهگس وڏن يرڪ واڪ مب وڪ
 تياڪش يِڳاس اها ِ! يهآ رهاٻ ناکس ُڻوح مهلاڳ ِ نا نحشد نھڏڪ مڏ يراي

 : يهآ يئو يئڪ حرط نه ۾ يار پ ت ڪه مم اڃا

 ۽« يتحأاسس اد مع مهتا زا ار 5 رس# ااسآ

 . يتحخاس اوسر وا يدرب نويج ِنابايب رد
 ھو دجس ڪي وا ريت يرئاد ڪم اد رھر>

 . يىٿاحاس اي اب مذ (« يرڙاس يى ه راچيب ناب من

 .لگ وڃاس ,لايبخ تشمسڪ زا هلډور ٽه ”ناه> بم

 . يتخاس انمت نوخ زا مه نآ و ناهج ڪي

 ۽ ويا ۾ داتدا لي ثتا۔ح اٿ مڪه نگنا ون ۽« حرط

 « يىتخاس اد رق ڙو ريا َءنا2 تريح مچ نيا

 ڻيٿهگس مد يکر آ زار يٿ “يتخقا يج ناِآ وج ى آ مهلاڳ چك اڪ اها” : وٿ يوڇ

 راوخ 2 يلور 7 ٽم ڻر يج نر يک ناسا ىئيڏڇ يئاچهپ ن .ينات نهنڪ ره ۾

 وها رمر> وج سيلبا تت نوسوڌاك ؟وڻاد۱ َ وها 9 وج ناسا !ياڏڇ يرڪ بارخ

 يڙيهج رپ وج يدجس ڪھ ۽ وج يڻاد ڪه ور هانگ .نيئايڪ ين ودجس ڪه وج
 ناس ناسا وڪل .ڻيهُل وٿ ناس ي راچو٫و سياأ نه وڪلٽ وج .يڻڻآ وياڌو ورټيا يک

 ,نوخآ يج ناسا وج ي ھآ ورتيا وڳ رہبآ لامڪ وج قياثع7 يجنهنت .نيله ناس حلص وٿ

 وها لامڪ وج 0 ج ناس ا- رپ يا أيھاٺ ناهج وه ٴ ڻاهج يه نام ائمه

 *!!ني اديپ اٿ ناهج ندوس رگناو ناگ نام نہہز يج لايخ يج نا.ا وج يهآ

 ؟قلعت يڻارپ'ا نه؛ڪ قلعت وج ناما ىڻاه !هلف يا مت وٿ يوچ لابتا ۾ رخآ
1 ٍ ًَ 1 : : 6 4 
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 1 تاناحجر ۽ ردق يئف اج َءيرعاش يقرشسم

 يج اڇ وناخ تريح وج يڻاڀس ۽ ڄا يھ ةانب 'ماظن نوينا وڪ وج قشع ۽ رڪ اديپ
 َ 1: ؟يئٿا ويانب ِءال

 نيثوص يه رهظم وج قداطت لامڪ يىج هللا يهآ قيلخت ي ج ليلاعت ق> ناسنا

 و۾ نآرق . #“ ڙار وج هللا ناسنا .يهآ - وهي هر نٰياع مدآ لا قاخ” ٿو

 يوچ ,يدنڪ ديقنت تخي٬س يت نا 3 ويڇ يي نسحا" يک كا

 وه نيا مت بساثم !ولتپ وج يا يىئٿا ويھاڦ ۽  راڪنف ۽ لباڪ وڏيا نوت وٿ

 !اھ يهنوس يت نهنُس يج نَف ۽ راه يجنهنت اج اه نيئانب ري وصت 'راڪهاشا اڪ يت

 00-90 009” ,شقن

 !ار ادخ دزس ء را نتخاس ڪاخ تبعل

 َءيٿب يه ,ڻآ مدآ رپ يٽ وهن لاڪ وڪ ۽ ۽ رڪ اديپ شتن ويٻ وڪ مت وٿ يوچ
 ۱ ُ ! ون يئ يهنوس يک ادخ مت ولتپ وج

 ادخ ۾ وتعط وج نا ؟لايتاڏ ,نهآ “بيعا سهجڻئ .يهآ زجاع ۽ صتان ؟ ناسا۱
 :يهآ حرط نه يخوش يج نايب _ زادنا صد وٿ يڻڏ ي يک

 لڪ رصحنب چب سا ارجاي ايڪ نيهڪ اڪ رپ و رحب ُناطلس مه ھ دآ يهي

 !اڪ راه ع_ريت رھ راڪهش يه. “نيب ناهج رن . نيب ادخ ث ,نيب دوخ هٽ
 ارجام يڙهڪ يج يڌنا نا ,ت اھ رگا ۽ يهآ مدآ ىئ وها ڻاطلس وج رب ۽ رحب ِاڇ
 ست رخ ناه نين” يهآ وڪٽ  سانش 7 وڪٺ 7-9 ھآ وڪنٺ ؟يجڪ ڻايب

 ؟ يهآ وها 09 وح يجنهنت ۽ اڇ

 , يرڪ وروصت ون رادبارج يک ؟ناسنا" ۾ 0ا. ,يهآ يئان 'ناسنا۱

 وج رثه يج ادخ .وٿ يهر مجار نهناڏ قلاخ يج نا بيع ره ٴوج قيلخت مت وڇ
 رادباوج وج بيع يج َءيرادئاپان نا وپ ہت يهآ رادناپان ۾ يناف رگا ؟ناسنا" راڪهاش
 ؟ناسنا" دوغ قياڂت يج ؟ناسناڏ مت وٿ يوچ لابتا ۔يهآ قلاخ دوخ رپ هٿ ؟ناسنا۱

 ؟ڻانيناث ؛.ناڪهاف“ زن( ريلاقثا.قخ٬ وا ناياب سخا رپ يک .يهڙ رادلاب -هدايڙ اناک”
 يکر وٹن اٿب ہباڪ

 , ويو ويچ ِءال يدجس يک ني” شرف ,ِءال قيلخت راد!اپان يڙها 5 يهآ وھا وڙم

 ويڏس ہڊ دود رب ۽ نوعلم ۽ ويو ب وياتول سيک يت ڻرڪ راڪنا يج سيلبا ۽
 . 8 هو ٌ ِي .

 7 ناک ڻرڪ يدحس يي ثي ََْ 1 قيلڪت يج ناسنا « ۾ يلباتب يج نا !ويو

3 1 3 
 ؛ي-ہو

 :يرڪ . تياڪش لابقا وٿ حرط نه ,ناتاو يج ؟'ڻمھربآ ڪه ۾ يلسلس نا

 ۽ دوب رش بات يک هانز ,څ ورف ٹفمگ نمهرڊ ريٽنجيم ,رور نادر مل

 , دوپ رد يب ,يمدآ زا پت 7 وت اڀ .يجنر ما رگ ن .ڪيل و



 تاناجججر ۽ رادق ىئف اج َءيرعاش يقرشم ٣۱؟2ه

 وج رردش بات رگا "يگ دنز ,غورف" مت ويچ يک هظلا ۽ نهني ڏ يج رشح ڻمهرب ۽ ينعي
 تب يت رام نا رٿ نايرڪ ريلاپ” ڪه ت نيٿ رن نر رگآ ,ةوپ ہت .يهآ ولات

 ڪلالاح .وٿ يرڪ مم ات توقو وڻهگ ۽ #  يهآ ۾ وڪپ ۽ وتخپ هدايز ناک ناسا

 قرف وڏيا ۾ قيلطت يجنهنم ۽ يجنهنت ۱ !وجنهنت يبدآ ۽ 1 ليهال وج ناسنا *تنپا
 ڻرڪ تياڪش ۽ ناس نابز يج 'ڻمهرپ" وجح يي ٴ لابتا دوخح 'ڻمهرب۱ وها ؟وڇ

 َ ! يسگ ون ب ناک”

 .نهآ اٺيو 'نيبٽاڪ 1 يٿ نهلڪ ٰٴ ناسنا نڪ مت وٿ ىڃو ويچ

 نيسا وج -- ينڏ .َ تلهم يرٽيا يک ناک ۱ وٿ ؟و دناف 1 َ نام ڻئاڙيس
 !نوهگس يرڪ مهاٿگ

 9 لا .ڻاياڪ.ندنساول مڇ ايف قاتنمگ.

 ًأ تمسيآ مهاگن ڪو ود ناه زر ام بييصّن

 يڏيه يجنهنت يک ناسا ؟اڇ ادنکل بتاڪ اج لمع  مهاڻگ اج ناسا رخآ ۽ ۽ يٽمي
 ؟اڇ ادنپ ڏس ممانگ ب يک نا رخآ . يهآ يل 'مهاگن۱ ڪه يڳر هت ۾ ناهج

 نا ۽ يهآ ٹتاليضف اڪيج يج رهاڻ نا رپ وٿ يڃ٫ لاٿا يه يئاف ناسٽا

 9 ۽ يرابڪشا  يرارتيب  يدنڏ در د ! يهآ ٴ ؟يئاسر" مَ يک ادخ ۾ نيئات

 لصاح تععن يج '؟يراعتسس مد۱ اڪن يک ادغخ .نهآ ىئ هال ناہنا طقف مت ازم اج

 ۽: وٿ يوچ لابقا !ت ذل يج ؟راگزور مغآ اڪن .يهآ

 ۽ يراد راڪ مڇ , وکب وٿ نادنيدود ِناهج مل

 ؟ يراد رارقيب لد ؟ يسا:ث ام بات و ٻت

 يمشچ زادنكچ ورف مڪ يڪشا ڙآارٽت ربخ ۾

 ! يراد راوھاش رد مثبث ز لا هنر ۾ وت

 !درامش سفل سفل مڪ مناج ڙ تميوگسب مج

 ؟ يراد راسگ زوو مع ؟يراد راعتس مد

 ؟وٿ نيکر وطساو ناس تايثبڪ يج ندن٫ب در د ناسا نوت !ِءاڌٻ ,ادخ يا ۽ وٿ يڻئامرف
 يک وت ؟ يهآ ٽو وت لد 1 اڪ ؟ وٿ نيڻاڃم يک تدح ۾ ۾ يرارقيب يج ناما

 ؟نهآ يڪ تن بنا يهو وٿ وھهڙوڳ وج نام کا يج ڻاسا ت ربخ يڙهڪ

 يڪ اڙهج نهڙوڳ” يج ناسا رپ ۽« يهآ ويک رآ ورطق وج مئبش يت نُپ يج لگ وڳر وت



 7 تاناجر ۽ رادق يئن اج َءيرعاش يقرشس

 نوت ۽ يرذگ وٿ نئيڪ مد وج ناسا هت ربخ يڙهڪ يک وت ؟نهآ ٽو وت يتوم
 ؟يهآ ٽو وت يغ وج راك زور رگناو ناسا اي وٿ نيک ر مد وراڌا رگناو ناسا وڪ

 وها يه : يهآ وبصح نت وج ڻاسلئا تمعنب يج '؟يديبوڙرآ در ادآ م٬ وٿ يوڇچ لايقا

 ! يهگس وڻ يٿ َك ي دنوادخ ناش لادمب وج نهنج  يهآ رھاتم

 ۽ يدنم وڙرآ و زوس- درد مه اهب يب ِ.عاتم

 ! يدنوادخ ِناش نول مل رڪ ڪد يک دنب _مهاٿم

 ۽ وٿ يوچ لابتا ڌنه يڻٻ
 ناس ءيدنيڙايٽ ڙ ای ترطف بات و بت
 ه« ھراس و زڙوس مَ يسرن يڙزاين مم مادخ وت

 ۽ وٿ يوچ قلعتم َءينادخ ع يگ دنب حرط نِا

 نس متٽسخاس رد يک دنب اس نا

 !يئادسخ يشقخب ارم نڪا ھر ڪل

 :وٿ يوچ ۾ "زاجح ناغبرا”
 ۽ تسہس يک پلط رادنا شڪيمشڪ نيا ارت

 نس سخت رگ يب ناتڪخبال را . نازآ

 سو وت وڪٽن , يهآ مئاڪ شڪيڪ رگناو نوم ۾ بلط يک وت ادخ يا ۽ ىّْعي

 يرڪ نا ناکآ ڻهر 7 ؟ناڪرالا ناب . يهآ بات ِ ڙوس ۽ غاد درد وراو نوم

 ,ناغف وهآ وڪٺ ۾ « نهآ نيڪ نوهناد ۽ نوهآ نويراو ؟تار ڌا٣ يتا وج ,نايهآ وڳڀ

 . يهآ وتپ يتا وڪ وج شالت ۽ بلط
 تايح ت وٿ يوچ لابٿا قلعت نا « يهآ لصاح يک ادخ اج ۽ نادواح تايح

 ؟ربخ يڙهڪ يک وت يج نادواج
 ؟تمڀڇ نادواح ِتايح يناد يس وت

 1 تسيچ “ناهگ اٿ ِ گرم مڪ يناد يس

 مت وٿ يوچ لايقا ۾ يهآ يدنيو يتاڃم ناب دم يئش ره "اه دادشالاب اڀ ُءالا فري”

 دصقنب وج لايثا 5؟ وتَپ وڙهڪ وج َتايح ِةوډ مٿ يهآ مڏ ربخ يج ٿو يک وت نه ڌح

 ناسا ہب يج نادواج تاي= يرڪنتهنت اٿ نوڻاڄ يئ ناسا يک ناهگ ان ہت ىهآ



 تالاحجر ۽ ردق يتف اج َءيرعاش يقرُشسب ۱٣

 ؟وٿ يجهگس ي ُڇڃ ۾ تروص ب نڪهنڪ نيڻآ قلعخم مر يتلا يج اڇ !يهآ ريخ يٿ يک

 يک تاذ يجنهنپ نام ہَت وٿ يوچ لاھقا ڈڌنھ ڪه !زٿاح "....آ ۾ َءيرعاش رپ

 نيئا . يهآ وگناهي وڍاڏ ِءال نوي ودوس وها ةوپ مت ناهي و ىٌئاڃو ِءال يرالظن يجنهنت

 تداهش يج دوحو يجنهنپ رخآ مد يچا يٿٺ ىت رڇ مک تهن . اها رپ .ودنهگس يٿ مآ

 وٿ يوچ ؟ ىئٿا ويٿ ر طرش وڇ نيت نوغ ىڄ نت ود ِءالل

 « يملوا باح>ح د رآ 77 د وح زا ه راظن رگا

 له يزاين رب نيا اب هڪ يراد مگن ار دوخ نا:ج
 5 يهاوخ ن نا-۔ود نو ُز د وح دوج و رپ تداهش

 7 نتقيئانب اخنقؽتن ناني[ يگ دنب رھا ڌم
 يا نارا شډ٫ يڪاخ زر ,يهاوخ مم ۾ اڃس يرون زر

 ہت يوپ يڱا رپمخ يج نا رپ ,نيهآ 5 زاين يب نيهآ رادهكن يت 7 ڻاپ نوت ِينعي

 7 ني رهگ وٿ وڇ نوخ وج نتس ود ِءال راهظا ۾ تداهش” يج - ههلپ رخآ
 وج يهآ وها لاح وجنهنت . يهآ ويٻ ماتب وج َء ' ويٻ ماتم وج يگ دن

 ناک انا يڪاخ نراپ ناسا ۾ ح . نيئارڪ وٿ |دمس نا يا راواديپ يج رون

 ! نيرڪ اضاقت> وٿ ڪيڌو يب اڃا مآ

 وٿ انو يک تاذ 2 تيدارؤفنا َءيج ڄڀ نھڏج ڻنابسنا 0ً يهآ ڻوچ وج لاقتا

 ال 2 امن هولح نا رخآ .وٿ  يهگس يرڪ لصاح راديد وجڻهنت يُت ن ھت ,ي رڪ

 اج َءيلد رپ ,نڪ ادجس وڳر اتشرف اراو رون مت ويٻ ؟وڇ زئاج نوخ وج نتسود
 ۽ يڪاٻيب اج رپ لاوس هنايفسلف نا سدنس ؟وڇ نيئا رخآ ,نڪ ائن ڻاپ وجنهنپ الاہٻ
 ب .يهگس يٿن يرڪ تشادرب “ نھڏڪ عرش يک نا .يهآ ين

 .نهآ نويڪ نوڏوچ تڅحس ڻپ يت ماظن يج َءيٌئادخ لابتا

 ۽ وٿ يروچ
 ليه رٿ وا ڪشخ ۽ مامتها ىنادخ

 . يه رس درزآاد يىئادخ !ادنو ادسخ

 ! هٳلا رفغتسا ۽ يگ ئب نيل و

 مه رگج 8ا 1 ك

 ةوپ رپ . ويٿ وڱچ هت وس ولان وج مامتها يج رت ۾ ڪشخ ؟يئادخ* ت وٿ يوچ لابقا

 لاثا ت يھآ وها وز٫ !يهآ رہس درد ,ٿ وها ,يهآ وڪ ون 9 وج نا

 : وٿ يوچ -َ ادخ وڌس نوئنس



 1 ٿتاناححر ۽ ورادق يئف اج َءيرعاش يقرُسہ

 !مه رس درد ياد ادئوادخ

 “ ي ٴ *
 ہت ڻوچ نيئا ڏگ ناس نا

 !ھ رگسج درد , نيهل رس د رد يي

 ۾  َءيرعاش رپ ,يهآ نايب زادنا ها ابن: ,يهآ يالڪ خلت تياهن ,ت ۾ رهاظظ
 .يهآ زناح مي ڪهچدعم

 وي ؟ناسناچ ڻنهڏج 2 وٿ ير , فلگسنر مل اين سلڦ يي يٽ نھ يىْٻ لابقا
َ 

 شئاديپ ۾ دادمت يفاڪ يج ؟ناسناا يڙھا نهڏت ي هآ “يناف ۽ صقتان ۱ ؟ ون ويل اي دل وت

 .يهآ لر ۾ ليڪشت يج لماڪ ناسنا ہب تردق .وٿ 1. 7 دصقما وڙهڪ وج

 هب نهڏت ۽ وٿ يک ر 1 يج قيلخت يج ؟لباڪ ناسنا) ب تانثئاڪ قلاخ دوخ ۽
 ,يهآ يئٻ تر ور يڙهڪ رخآ يج ڻيٿ اديپ يج ناسنا ؟يئاف ۽ صتانا نه راب راب
 ! ىهآ رمورجم مہڊ 1 نر ور يئٴادتبا وج

 ۽ يرڪ ُنايب وٿ حرط نه لابقا نيك” لايخ نا

 ۽ لصاح ايڪ گس ( ۽ لطاب زي شقآ وه

 ؟ يناز را ,د يڪ ھت يڻآ شوخ وڪهجت ايڪ

 3 يه (0نوج سليس .يهآ ي يئڪ ٽوڇ تّح لايټا «يئچ "يئاز را يج مدآ۱

 شال صا ان ڻا ةوڀ آ 5 واين انف نهنيڏ ڪه ۽ ,يهآ لطابٴ يي شټ۔نل" يه نهڏج

 5 ,نڙاهگا يدابآ يج ايند ؟ ودئاف وڙهيڪ ناب ڻرڪ اديپ ۾ ڻئارهد راٻ راب يک”

 أپآ يناسنا دادعت ال ير؟يا خا نهڏج .يهآ يڪسُچ يجرِڀ ناس نراگڙز وريب - نراميڊ

 > نيا وڳر اڇ ِءوپ ت ڪاشوپ ہن ڪار وخ ذ نڻيا ہثن وهجَا يتهآ مٿ ِءال
 مہت ويٻ 7” َءيدابآ ي رتوا مد وٿ يىت ڈاڏٻ لايثا ؟اڇ يهآ ىئيو يڻو 9 6 يئاڻيگ

 اه

 دياش يٿ * ترڪ” يج نهنا 7 قالاخ 0 يج نا چب .يچا ول رظن دصقم وڪ

 ا ّآ .ٴ .

 يوچ يدنڪ تياڪش ناس ٰيلاعت قح ؛لابتقا قلعتب نيدابآ لا دب ۽ لاحشوخ

 نوت يک نراو لتع « نهآ بارخ راوخ وهڻام اچس ۽ ددد رثه د يهآ وڇ نينا : وڏ

 . يکٿ 9 ويپ ڪڀ ر24 ۾ َءيلادخ ڻڄ هب وقيط راديدا رس ءنيهگس يئاچهپ ون یرزو

 نڻوت رپ ,نيڏڇ اٿ يرڪ لاس الاب يک نل نجئهنپ رادوامرس يهآ هہت يه هآ وھا قرف

 بارش ۽ بابڪ ُ نت اس يڪ يج ني اسي .نيڏ ول نٻ وج ھاگ* يک ن>٬هپ

 احنهنڏ .ءنڻاهآ ايعر يڃد طعو ڪڪ نح وڳار ۾ اڄ نن رس 1 نڪ ايپ جت وھ يهآ

 توطب وات يک َنآرق يجنهنت راٽسمم أح عا ڪڃا رپ نهآ ِقح 7 لاح رھ مڌ ويڪهح



 تاناحجر ۽ ردق يئف اج َءيرعاش يقرشب ۱٣٣

 .يهآ ولڏ هٿ ہب نهنڪ هت يک تنج يجنهنت . نهآ ائي و وياٽپ رتق د ٰینعب يب ڪه وج

 ؟وڇ نيا را يهآ لر اگني رگناو نيرب سو درف رهش رھ مت وج پروپ ڄا رپ

 ۽ وٿ يوچ

 2. نجاهم نم يئادخ يڪ سا وگ

 ۾ دلوادمح وڪ يگنرف ھ يه ه وٿ ايئد

 نر در لها ۽ يهد 09” رهايگ ِگرپ وت

 ه دنچ رخ مب دشخب مه لال و لگ ,تشڪ وا

 .نوگلدلگ مم ,/پايڪ نيم اسيلڪ نيھ رصاح

 هاهٰباو تظعوم ڙڃچپ ره اڀيڪ ارڌ نہ 4

 رسفم ماپا رگس نه قح ريٽ ماڪحا

 ۽ دلڙاپ نيه يٿڪس اپ وڪ نآرقت مس لووات

 اهكپ د نيهن مڻ يسڪ يه اريت وج سودرف
 . كلام يڪ سودرف مه هي رق ره اڪ گشٽرئا

 سيلڊا
 وٿ يجا ۾ بي رف يج ناطيش م دآ . يهآ روهشم ہت وصت وج ,سيلبا ۽ مدآ

 يرادر ذع حرط نه قلعت نا لابقا . اٿ نيٿ جراخ يئٻ سيلبا ۽ مم دآ روط اس ۽

 ؛يرڪ وٿ

 شٹسيڪ “هدروآ نورب دوسخ زآ ناھہج

 ؟ تسيڪ هدرسپ مس هوکُج شمخلاسج

 ![نڪ رادح ناطيش زا مڪ يئوگ ارب
 ؟ تسيڪ ه درورسپ واڪ نم اب واگٻب

 َاڌٻ مت يک نوم رپ رڪ رذح ناک ؟ناطيش ۱ هت وٿ نيئڃ يک نوس نوت مت وٿ يوچ
 ! وجڻهنت ہب ناب ۽ وجنهنت ۾ ؟ناطيش۱ ؟يهآ وج نهنڪ ليلاپ رخآ ناطيش وها مت

 توم
 يج رهگ ڻراذگ حرط #َءيها ي گ دنز يک ناسا بت وٿ يوچ ۾ يلقسم يج ؟تورا

 نه مد يوپ ويد زاسمرش من :َ ۾ ونج نه ڏت يچا ؟تو۱٫ً يت ڻناسا نه ڏج وج

 !وي ڏڇ يرڪ انف يک قولڂب ني رٽهب يڙهه وڇ



 ( ٣٣ تاناحجر ۽ ردق ينف اج # يرعاش يقرشم

 :شهاود ڦر تساس اڳ رد[ ڪ يڙز ہ ناچ

 !د درگ ري زاسسر 4 دوسخ ره« درڪ ْز اد

 يئاگشوم مارعاش يج لابتا ۽ ڻرڪ اديپ نومشب وج ؟ڻيٿ راسسرش يت توس۱ يک ادخ
 زئاج َڻ ڏس رت يک ادخ ناس يي رت ہ! نهنڪ مرد . ى هآ لامڪ

 ؟ههعللا ڈاعب 5

 يک يزي رثوخ * لتا لادج ۾ گنج ۽ داسف ۽ رش ىيج تاذ مد ۽ ۽ رط ن

 ۽ اريم اي يه اريٿ نامسآ ۽ مجنا نيه ور ڇڪ َّّ

 ؟اريم اي ه اري ناهج نھ نويڪ ال. رڪن هه

 ى ريهرڊ مھرد رهاڏظن وج تان اڪ نه رگا مڌ وٿ يوچ ۾ ينومن ثڅ ٹياهن لايقا

 رگا اجڻئهڻ ہ ارا ۽ اجڻهنن مہپ نامسآ ؟ ريڪ رادباوح ةال نا ةوپ مت « يهآ وڪڇ

 وڇ نام ِءال نا ۽ يهآ يىٿمسس يس *؟ ۾اظن ۱ يجنهنت وھا ةوپ ,, نڪ اٿ تواغب يها

 ناثراع لھاچت ؟لايآآ۱ ؟ وجڻهنم اي يھآ وجتهنت ناهج يه رخآ َ. ناي رڪ رڪن

 وجثهنٽ ماظن يه بت يڻھ وٿ مازلا وج " َءيربخيب ۱ ڻڄ يت ينيلاعت قح , يئد ِمڪ ناک”
 . وجنهنپ ه“ءت ,يهآ ومڪ يي ما ڻل 1 يک نا ٣ 8 يهآ 0

 ۽ يلاخ ناڪم ال ماه رس قوش ريئاه ہباگنه رگآا

 وش ءءہياگنه يتا ۱ رگا . يهآ وجنهنت ہب ۽ ناڪم الا ت وٿ يوچ يک يلامت ق> لاپا

 اي يهآ يجنهنت” ؟اطخ * اها ءو مس ۽ يم ھا يڻپ يئثناڇ يشوماخ يج توم لصا . يهآ مٿ

 وح قنوش ع يا: ه 6 ناڪ ال مڏ لوا . يهآ اب رو ؟ |يى ۱ 1ا ۾, نا ؟ يجنهكم

 وج ؟ناسنا۱ ناس نا ِهوډ مد : يهآ او ڪن َ ناڪ ال رڱگا ؟ يهآ يرور وڇ يار
 ڀ نن

 يهآ يجنهنت ؟.[ٳدا ۱ اها 29 ڻوڇ يک الخ اڌ وها ڪو ڌو يت نا ؟ بلطم وڙهڪ

 !" يرعاش ” يهآ اها ۱1 يجنهنم مٿ ۾

 نادزار
 .+ نا .وھ ۽ نادزار" يت وھنهنڏ ہد ِءال اڇ ٌ؟ وڄ رپ ,ويبڪ راڪنا ؟ناطيشا

 !اڇ وجئهنس

 ۽ رڪ نڻويڪ يئوغع تارح يڪ راڪنا لزا )ڂہص يم همًأ

 ؟اريم اي مه َ ؟ نادزار ۱ *3 ايڪ مولعم مهڄم



 تائاحجر ۽ ردق يئف اج َءيرعاش يڻرہم ۽ مڃ

 نامج وڏ نڃ وس ف وھ

 -< ٫ٌ اج .. ِي* ياد 0 وٿ يڻاڌٻ 7 زادنآ بيجع دئدھ ڪه للايڻا

 :وٿ يوچ . يهآ وجنهنت

 اري يڀ نآرق ۽ يه ليرہج ريٽ يحڀ دمحم
 ررِ

 ؟اريب اڀ مه اريت " نامجرت نيريش فر " يي رگ

 لاوز وج دا
 ٰ” ّٴ * * ت سل .*

 يج ؟مدآ۱ نا ہت نهڏج ؟ريڪ راد ہبذ وج لاوڙ يج دالوا يج ۾ دآ
 . يهآ زڪرم وج ثايح نه ِءآ مد. يهآ نه يک دنز ۽ تانتاڪ يئ يرڪ

 اپ وجڻهنپ وج نهنڪ وها ٽٽل. ويھر ىٿ لاوز وج مدآ دالوآ مت وٿ يوچ لاقا

 ِءال نا و دنيو يٿ ميهرڊ مھرد ماظن وح تاڪ ِ ملاع نه ناس لاوز يج ۾ دآ ؟ وجهن

 لابقا !اجنهنم ہن ۽ ,ڻھآ اجڻڍنٿ ِڀ٫ مدآ وها ,ناهج وھا ت وڇ ۽چ وس يئت نوت
 نيهگس وٿ يڪور من يک لاوز يج ؟مدآ' هب يج ڻئه ٽر ادق دوجواب ,ت وٿ يوچ

 ! نيهگس يرڪ وٿ ينالت ما

 ۽ اريٿ ناهج نشوز مه سس ينابات يڪ بڪوڪ يسا
 ؟ اويس ایٴيھ اريت نایيز يڪامہخ .مدآ .لاوز

 تډداڪش

 بال حرط نا وو . يهآ ؟يخوش ملارعاشا۱ ڪھ رب باطخ لنويٿئب وج لايقا

7 َ 
 . يهآ يب دا يب ۽ يخاتگ ڻرڪ

 ۾ دايرف ير يل وڌ نس ڪا رڪ ما هڪ رڪ رثا

 . دازآ “۾ نم ماسۇ بلالم ايڪ داد يه نہهل

 ۽ ڪالافآ تعھامو .ڊ ربصعرص ( ڪامخ اٿاهه  مپ

 . داجيا تذا! يريد ويس مڪ ايم يه رهر ڪ

”00000 

 ڏيا ز اي ,داسب ہڅش يا * يراهب _ لصف ھ ىفهي

 .نڪھيل نوھ راي“دسلا بور راوروصق

 .داسبأ يڪ هت راڪ ما ميرس مسمار ارسڏ



 َ تائاحجر ۽ ردق يئف اج َءيرعاش يڻرشم

 ڀي + َ .

 0ا ِناهج اريت ھو هدام راٿاش اد هو

 ۽ نهن اڪ سب ڪڪ نويس دا رڌ قوش رماقد

 ۾ دايڙ ره ملصوخ اڪ نج مڊ رھ ماڪ اڪ نهلا

 ھر

 دايرف يجنهنم رپ .يئٿ هن يئٿ رثا يتوت” ہت وٿ يوچ روط ہيزنط ہت لوا لوا
 تعسو يج ڪالفا ۽ رصرص داب , ناسنا ڪاخڂ تشب ۽ قيلڂت ةوپ ناک نا .

 يج ريٿس يجنهنت ای يهآ مرڪ وجنهنت ڪڪ زثط ى

 7 يج نمچ رپ ۽ اٿ نيٿ اي* پب لگ ر۾ نمج هت يهآ 8 وڙي ؟ يهآ داجيا ڀا

 يجنهنت !وٿ يجهگس ي ہچ دار داي ۽ راهب ِ ل صف يک نا اڇ 2< يهآ من گا ِءال نهٺا

 يرڪ دابآ مس أتشرف اجهي َ نا « يئھ رگناو ٽڈڊبرڊ . ڪه اج نيمز َءيه

 ک ٬

 .يهس يٽ رمرجب ۾ ۾ راوروہمت وج « يهآ ناسنا لڍڙت ناب تپ وراچپ جيرو وها ايهگس مڌ

 ۾ ٽپ ڻر وراس وجنهن) ! قلاخ يآ . يهآ ويڪ دابآ يک” نہہز يجا يٿ مرجم نا رپ

 نوناعد ى ٌ نوم وها يهآ ويڪ دابآ ناس فڻلنفيلڪنت َءي ڍاڏ نوم .ناهج داينڊ يٽ

 نج ٫ وج نهنا ماتم وج قنوش . يهآ ما راد# وڪ ٽو وت رپ . يهآ ويهر يرڪ

 ! يهآ ما اڪ يڻاسر يج رماڌس نا ۾ سو يج نٽشرف يجنهنت , نهآ دنلب الصوح اج

 وڏ زاو۾
 :يرڪ وٿ ونزاوس ناس حرط نه ڌن ڪه وج ايند يج ادخ ۽ َءيجنهنپ لابثا

 يهاگ حبص ناغف ايٺد ير .يهاب و غريب ,ناهج ايند يرت

 يىعاش داپ يريت نيم اين د ير ,نويچيوريوڪ>م ڻي ني ايٺد يرت

 ہت وٿ يوچ ني ادخ يدنڪ رط يٽ ڻهھر رويي ۽ موڪحم ىڪحنهنپ لايثا

 ويھر يرڪ يهاش داب نوت يت ايناد يجنهنم رپ « نايھآ مو ڪحم نام ۾ اين اد ٣

 . يهآ ري ۽ نانف

 تشهبڊ

 اين د َءيه مت وٿ يوچ يدنڪ وئب اقم وج ايل ٰذ يجنهڻپ ناس ٹتٹُهب يج أدخ

 يهآ نيسح تّهڊ مت سڏ يرڪ ولپاقم ۽« يه ليراگنيس ڪپ ڌو نات تڅشهب يجنهنت

 ,يڏ ينادواج ٿا

 اڪ

 ھآ

ُ 
 ييناو تن: ين ُد يک اينڊ نھ هت يها نيئا بساأني ؟ايٿ د َءيه اڀ

 -ت

 ؟ يهآ ويکر اڇ رخآ ۾ تنج



 تاناحجر ۽ ردق يئن اج َءيرعاش يٿرُہہ ( ٣

 ار ناهج نسص يئاد واج تٰمح وحج ٺار نايِر و د وس نڪ هرادنا

 ار نادڪاخ نيا ميٽسارآ شوخ مٿ ۽ ناداهٺ يڪاخ اد ڇ- يئن مل

 يروڊجم
 : يلو ريخ وٿ ۽ زادنا مي 6٣ حرط نھ يج َءيدنباپ لڌو ناراپ يج ادخ

 ءايند هو من ايند ہي ہن يڪ نوادنب دازآ ڪرت

 ! يدنبٻ اپ يڪ ُہ۾> نامو ,يدانب اپ يڪ ينسئاراه ناهپ
 ي

 نآادواج تاہح

 ۽ وٿ يوچ قالعتب "؟انن يج ناسناا ۽ ؟نادواج تايح" يج ينيلاعت قح

 !تسا اجڪ يرود وت و اب نايمرد ؟ تسا اچڪ يلاع ؟يتسويڪ وش ني

 ؟وگسب مريم ارچ نہ يريم ءآ وت ؟وگسب رم ري دقت دیہب رد ارچ نس
 ۽ ۾ وت و تقيقح ؟يهآ اڇ ملاع يه ؟نيھآ اڇ وت ؟نايهآ اڇ ناب مت وٿ يوچ
 0 اڪ مت ۾ نوم

 ۽
 ,نايهآ وڊاق وڇ ۾ ددب يج ر ,ودرټر نام ءوپ رپ !يهآ ملاڪ

 ! يڏ باوج وج نا ؟وڇ وس نار نام رٻ .نيرپ مد ني !يڏ باوج وج نا

 توملا ڪل

 مہت يرڪ وٿ داي را ٽو ادخ ِءوپ نات ڻري  نيٻ ڪٽ درب ڌئهھ ڪه

 ُ يڏ ىلڪوم ناتسگنرف ني نا .يچا وڻ گن ڊ وج ڻڍڪ حور يک توملا ڪلب

 يچا يکس نف وها ناتا

 ۽ٹيىگ رم از تي ع مم ش را ميڪ (« ٿتيىد ڙيٽ ڻاٺڇ نن شڪ ما شّْكنفت

 !فگنرد صحڏ نتشڪ نئن ٣ مڪ , گنرف ورد ار ملٻا نڪ نيا تسر#

 ايضشاهڏ يج سويلڊا

 مدآ ننأ ى يڻاه 2 يراکيڏ وٿ يٿ بلطاظي٫ ناس ٰيلاعت ق> *. يل" 8 ڪه

 ي* تقاط ح يلباتم 0” نبا" َ ال اڇ ,نايھآ ومپ يجڪُڌ نام يدنڪ راڪُڇش يج

 .يچا ه٫ تل اڪ ٣-0 يرڪ نا ۽ يهآ يھر مس
 ام چت

 !بارخ ۾ دآ ثيحص ڙآ رم دسش نہ لاباوص اٿ و باوصا دئو 1٣ ها

 ۾ واايسڏآ رد شهھاگق دزادسلئا هزارل ياد 0پ ديد م ڪڪ دیيأب “هدنب

 ل یك ف ُ ٤ ٴ 2 8 ٴ .
 وسن تياڪش ڇ ي لب وٿ ڄا و الا. وجح يل . طلغ تت جت يى َ اد 7 نا

 وڙھا وڪ ۾ يلباتب يجنهٰب ,نايهآ ويو يٿ بارخ ۾ ٿثيح بم يج ٣ نام مڌ يرڪ

 رپ ندب ىجڻهنب هاگن” يج نهنج ۽ ,يڙاورد يک ندرگ يجنهني وج رڪ اديپ مدآ

 ,.يرڪ اديپ وْزرل



 ۽ تاناحر ۽ رادق يتٿ اج َءيرعاش يقرشس

 نافتسايس

 لڪوب َءيهگڊ ُلاب يڻا» مآ يئار وڇ وٿ ناک سهلٻا ,يدنڪ دي3ّن5 يت ننادتسايس

 يجنهنپ يرڪتڻهنٽ نھ ھآ اڪچ يجنب سيابا ڻنادتس ايس ه دوحوم مس ِءال اڇ ٤ هك ون ڻڃهو يت

 ۽ وٿ يو. يهآ يهر ہن تو ور ہہاِڪ

 ۽ ٿبہ٬ًّأ ساهه باسب رآ نيھ سيلٻأ رسلسڪ روم

 آ ڪالا هت ترورسشم يريم با نيهن يقاب

 لوه ج

 .يراكيڏ ٍي رڪ ماڪ ھ وٿ حرط نه ناس ؟ليٿ ريحآ يک سِهٰبا يرو

 :يوڇ وٿ سيلبا

 ۽ حرط يڪ لاڪ نم نادزڀ ِ لد نوه اڪ نوڃم

 ![وحه هالا وقت ههھللا وقسه ههلا ظطقتفن وٿ

 يهآ يت ناب ز يجنهنت رپ ,نايهآ ويهر ي* ٫آ رگناو يڊنڪ ؟لد يج نادزي" نام يئءد

 عقف ٽو ود رپ تالد= ۾ زوس ,ضشپآ ۽ شلخ ي ھآ يگ دنز يٽ 4۽ ! وه لالا . وه هلالا ۽( وغھ هللا

 .يهآ يشوماخ ۽ نوڪسم

 يج ٰيلاعت قح يک نج لاثم دنئچ نايب مالڪ يج لايڌا ,نهآ يه ِلاح رهب

 ناک دح ين نڌنه نڪ مڪٽالاح وٿ يچو وي يڪابوب 5 يخڂاتگ رپ و قضح

 زرلاج باطخ وج مسق نا و تعي رش ہب نهنڪ ۽ , يهآ نايب مي زنط ۾ ڂات ڪوڌر

 نهڏت .يهآ ويو وچ ۾ ڙآ يج ةيخوش منارعاش مهجڪ وھا م نھڏج رپ .يهآ ڄا

 ة وپ مآ اه يوچ حرط ُءيٻ نهنڪ ۽ ويٻ وڪ رگا مٿ رو يهآ وڍيو ويڪ تشاد ڊ
 زايعب ناڪ يت ۱؟رعاش ۱ رپ !اه يڃو وهچ ؟دملم ۽ رثفاڪ۱ يا حرط يمز ال

 يي يت 6

 ا يهآ ُ

 يدابآ حيلم 'شوج٬ باللقفا رءاّ

 ,وڦ ىڃد ونررو ناس رھاآرٽحٴًأ نهڇْج ولان وج يدابآ حيلم ؟ شو" 2 بدا ودڙا

 ناس ثٿوڪہيح يج نف يونابو ر ۽ ىبالاةنا يج:ھنپ ؟شوِح۱ .يهآ بقاو وڪ رھ ناک نا

 ۾ بالقنا , رءاش وڪي يهآ وڪڇ يرڪ لصاح ماقب وڏو ۾ ڪاپ ۾ دّمھ ريفص رڊ

 .وٿ ي»ڊد وڍ ڏس ؛بايش , رعامس
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 تان يا حر ۾ رد يئٿ احج َءيرعاش يفرُسم

 ۽ وٿ يکل راور“- لڪحأ لآ ڍأټ٫ٰ روپ مس

 ہنب رارآ
 ؟شوءآ اُ نو وڏان وح ؟شوحا وهڻاس 4 َءيرعاش يدح # وپ ناک لايقا

 يڪو ڊناچ ٿاسرب ماش _ت حبص ۽ ماڪ ساس هه يهآ قشاع وج ٿٹترأطق

 نڻلم نوري وصت - _نوج چپ ي>* ناتسلگ ڪ تار يج يڪي تار

 ي راز اي قع 0 ه نشآ ني٬> َ ۾ و ڪش رپ رادناح نوهيم ٿڌ سڏ لوڌ

 َءيس وهلاوہب ۾ مئادنر تابيبح ءياسلف دس ۽ ۽ نهآ يناوهش ثتابذدذ سدنس ۾ يها

 . يهآ وراو

 ول يى٬ٌڄ ِءال نا هويٿ مياش اب رو ىي.٬ مو 4٣0 وعومجد ؤوح نحظن سد٫”

 کڻ. ىڃپ ادص يج بالاتزا . ۾ لفحم ہ1ادنرآ صادماس مآ يچهگس

 ناک” تالايخ يج ؟ہسان دي وام۱ ۽ ؟يجع ر ويز ۱ 'قرشم ِمايپ"آ يج لابقا ا.ِ
 "شو ه نيئات رو را نا” يمجرت يج نءافن ى ح رھالااس الارُن ٣ .ويٿ رثايم

 يڻالرپ ,ڻگنپڀ نرڪون ِر ودز٫ ,يراه يتا ت يئاڳ هءب انارت اج بالتنا

 يراگن و شان نڻوداوعد ۽ نالاعا اح 1 ۾ ارعن ج َءيئاوج ڃ -ّ نرازاب

 ۾ شوج ۾ نڪظن ن نا سدنس .نهآ دوجوم ۾ يعومچدي رھ سس: ِءوپ ناک

 يئارهَگ يج لايخ ۾ نهنا رگم .نهآ ليک ل ناس صولخ يڍاڏ يها .يهآ روز

 ٹيگ تڀرعش اها .يهآ ه دايرزر ويخح ومد ۾ رادنا منلاب طخ ۽ نهنا .يهآ ديبان

 يي يي ٍپ ي* يي” ٍ > ب/لق ,ناردب ي < ُنا٬ُوط يج يصعخ - مَ عاال تب دبأ 58-چٻ اح .يهآ
 .يرڪ يٿ فئبسڊ يت٫گ ي ڙوس ۾ زادگ

 ادخ |د> أج 8 ۽ تب ش سدا ۾ ءيرع1[آ سان 4 ناک نا”

 2 يهآ ويھر يئيڏ ٿرمع داد ۔ يدهڪہي۔. -ت يهآ نارو وه يڱڪ نهآ اناخ

 اد اڪ ڪه اد ٽڪ 0 ڪڪ
 بالاتنا چ نسح 8 يگٻ “ننڍ ٌ نه ويهر يرڪ د:لب زا وآ فالاخ ىج

 ڏڌ لا يک َءيدنر ت تا ؟ش و۱ .يهآ ويھر يک ويٿ رد -ّ ناآونع نخڅ

 -- دال ڊئا ؟دئر۱ .يھآ دوجوي داضت يلزا ڪھ ۾ يهنٻ ڪن يوٿ ره
 ٣ شوج هود يرڪ اراو ڳا ڻڍا ءپ نھڏڪ ىبالتنا 9 .يهگس ول

 ۽ مالن ر يهآ برّٽم مال: ر2 1. يئ زر يبالتا ت

 نافوط وج ٿابذ> يئاوارث ىج تاهيبشت ,يئايرع ,يدنر ناس را سدني”
1 

 ءَنھ اڪ يچا 7 5َءيرعاش ۾ تڻ > ِءډ «يرازب ناک قا خا نير ين به اھ . مت ِ | « »« . 9 ني مي ها . 5 - “ َ



 ۱٣6 تاناححر ۽ ردق ي 7 اج َءيرعاش يڻرُم

 ُءي

 نم 42 ٌْٴ ثتْوعر يج 'شو۱ ( نھ ھآ 1 1 ناس نھ دوخ ناڌ”

 يجٿڍگ يرڪڪ ساسحا نس 41: نشاڪ . يهآ يت دابدب يىج َءيرتہہڪ صاسآ
 ِ_ 0«. : ج

 فوخ يج را تقو ره يج ۽ رگناو نراٻ نهنا .يهآ هت لار يڱچ اڪ ھ

 هي” ه ىٿ م و "نزاود ينهڏ” - .يچو

 (۱+,۱ ص "دي دج باطتنا” ) ٍ
 يي . 9 -ا ٴ ايا * 9 هك ڙداتز

 عوام تي
 ٽه يک تڀيڪار:شا رگسناو لاٌيا - ؟ي وهآ وڪڇ ير ڪڪ لوِق َ تو وابور>

 چن يرڪ تواغب مڌ فااخ يج ٿا :ر جر را يج بھ ڏاھ ڏگ لاس نا ج وٿ ير ص

 يىج نابب زادنا سدنس .وٿ يرڪ نويهلاڳ مناڪاٻ »۾ ہملاخاتسگ ِہب قلعتم يٰيلامت > ۽
 ويچ 'داحلا٣ يک َءيرازيب ناک بعھذب ۽ َءيد٫ اپ تيڪارتئا سدنس يرڪ ىج ت"دش 1 ؟ ّ 0ڊ 2 3

 .وڏ يڃو تو آن عا يشاا=ف يک تيئابور سدنس ۾ .يهآ ويو

 ٰيدنڪ لم تد يت بدا نيل نبحاص لوڪ ان ۾ نن ص تراپ مان يج "بد! يا

 لاڏ يقرد رو ناک نھ نئي يهآ هي "5 ڻپ قالعتم نيب وخ يىج ؟بدا نين"

 . نويھآ اڪڃڇ يرڪ رڪذ ۾ ثب يج بد!

 يج لء ۾ "يلاِم ۾ي> يدازآآ يي نايب يب وخ يج ؟بدا نيئنآ بحاص تپ

 , يهآ ويڪ نشيپ مالڪ وج ؟شوح۱ .َ لاثب قلم َءيداز ّآ يج ار ۽ يدازآ

 : وٿ يوچ رو 'دمح نيئن! شوج "دم اين” يهآ ناوتع وج نهنج
 نهاد  و دارا ۾ ذآ 7 ا 1

 ! مالا رڪ يراڍ رهش يا ۽ ريسأ يڪ يئادخ يا

 راين يحا يئادخ َ يي لد هري يرای رهش

 ءڙاٺ رڪ نوئود نا نيئاج يثاُا رپ مٿ وٿ سڪ

 ۽ لن د راپ تيوڪح لفاخ ادسخ ۽ سي ايذغا

 . لڪٽ رس يدنل رڪ نوديت نا وت يس ہهجنت هت ڙب نڊ

 ميڪ تشز ِيہسأط سا مہدرڪ ڪاڃ
1-7 

 يس  ثيامب يّ 0619 [ م دا يه

 ( ڪا وڪ هن دربپ

 ه« ڪاند مسش

 . بت .

 ۽ رپ شرع مدمھ ۽ هن ين وڪ يمھ در ادمھ رڊ شرف

 .رُشڊ .ع وئن يا وه لئاق دوخ ه يدر ده ينبا

 يئاواس ليڪ تثتقيقح يڪ نو راپ گنس

 ِڪ ؟ادخا لسيڪ ادخ ان

 كيد م رھوگ”

 . كي مڏ رڪ ڙم يه تہ“ ى



 نيڻن" اها ي> ؟نشو۱ رپ ۽ يهآ فالخ ِي* "ٻ دا نيئن" چرگٴأ ۽« بححأص ت نپ

 يج نيرفآ ۽ نيسحت يک نهنج « يهآ ي 7

 (باب ح شوج "باد! اين” وس ڏ) ٴ يهآ وڪڇ يرڪ مياش روط لاثہ « يسڏ ناس نرظن

 ۽ يهآ يئيد يئڪ ۽ يراب يج نڍنڪ 'دمح نيئنا اها ؟ يهآ اڇ ۾ ميظن نا

 َءيڱادخ يا ٤ هنڙرف تب دب ۽ دار ہأن يا” مت وٿ يل. اچ يک نا

 :يهآ يراڪ لد يج تهاش د اڀ ٣ رخ يک وت ! مالغ اح تهاش داب هُ ي ديق اج

 نا” يت ديبا َءيڙهڪ ۽« يرادر - يج يهنٻ نهنا راحا 1 يهآ زامٺ يب ي دادخ ۾

 رظن راڪهاش وج َءيلايخ دازآ سيد” ؟كٿ

 اني ويھر

 . ۽ ىهآ لسااغ ادخ ۽ ۽ نهآ سحيڊ راڪوهاش اج .۾ھلڪڄا !م دآ د۔ډزرف يا”

 !رڪن ناب يدنٿ يج يهنا نهنا هت يهگس يٿ ناک وڌ ۽ يهآ يراو بيرف تموڪح

 ۽ راڪوهاش ,ادخ يتعي  يهآ ڪانفوخ  ثيلثت نيئن اها , مدآ هنزرف يا”
 يڙاٿ يک يدرپ ہناراڪ دب يتامسلط يج ثكبيلثٹت نا تم ۾ ڪ> 3

 در دمه وڪ وجڻهنت يت نيز نه وڪن مت کر داي وها ,مدا دنزرف يا”

 -< ڻاپ 19 نت :يهآ ومدمه وجنهن” وڪ ىي 57 شرع وڪٽن ۾ يهآ

 نريه ہت )وڌ . يهآ مس ثتقيقح اڪ يج ڻراهٺ نهناڏ اس! يبه ذ٫) نرٹڀ نام

 !رڪ من رظن مَ نهناڏ ادخ دوخ رپ ويهل مت ادخان ۽ راهن آ ٻ نهناڏ نرهاوج

 نئامسآ ۽ رڪ لوزعم اس يا و زع بابرا۱ نرڌ يب انزرف يا”

 ڳ رڪ لوڙعم يک مهاش داب يت نيمز ۾ رڪ لوزعم يک

 ۽ادخ ) ثيلثت نيگن يک رم دآ دنزرف ۾ نهنج  دمح نيئن ى يج 'شوج' يهآ يه

 لفاغ يک ادخ ۾ نهنج ؛يهآ ويو ويڪ هدابآ فالخ يج (مهاش داب ۽ راڪوهاش
 نات نئامسآ يک "*!دم۱ يه ىئو يئڪ معنم ناک ڻراهٺ نهناڏ ادخ . يهآ ويو وي ڏس

 تواغب ڻپ فالاخ ين يج "نِقو ّ نا ۽ :يهآ ويو ويراڪلل ِءالا ڻرڪ لوزعم

 يهآ ويو ويڪ دثكب وډچج وح

«9 
 ؟ادمخ

 > لايخ َءيدازآ يک دمح َءنيئن نا ۽ داتن يج ات نئن 7 يهآ وها دز
 3ا نوئات رپ ! ڻھآ ' مل دنز ء داتا تالايخ اج مكز نا ڪيئالاح ۽ يه ھآ . وڙ  ت بہيغ رد

 ! شو هأخ مم به ڌم مت يهآ پچ

 سيک يج ۽ نهآ ايڪ لڌن هہب ايٻ رعش ۾ بحاص ت لنپ ڏگ ناس دمح َءنيئٺ نا ّ؟ ۽ هم اي . . . 7
 ۽ نهآ ايآ دمس اڍاڏ

 لنڪ اديپ راهب هو يڇڪ وج وه يىئا مت لڪ اديپ راز لال ايٿ مپ نيبيڙ روآ كا

 !رڪ أدهب ؟راگد رو زپآ اڪ جازم يه ۽ مسق وڪهجُت يڪ" وٽن ربصع يل اديب ,قاذم



 (6 تاٽا جر ۽ ردق ينف اج َءيرعاش يقرشم

 ال نا ۽ يجرهگ اد وج جازم نهن وڪ ال ار نن نه مڌ يهآ ڻوچ وج شوج

 يک وت وج "قاذمب نيڻن يج ٽٿ دايع يج َ يا مت وٿ ي دادب نيت ئاڍآ 0”

 يبه ڏم مٿ رعش 0. وح شو ح / رڪ اديپ * ؟راگ درورپ وح جازا+ ڻي 8ً يهآ جت

 نونات .يچا وٿ 9 نيات ڄا 3 : ناس. نا رٳ+ نهآ يئ 'داحلاا ِت

 ليچٻ نيئات ڄا ناک ضارتعا ۽ تارگ يج به ذم ۽ يهآ

 وٿ يوچ شوج قلعتب به ذب ۽ نوناق
 .يھاٺپ رناج يڻوڪ نيهن ليڪ اناد يھاگ مه تھڪح ,سراد و رڪف ءي دازآ

 9 دي تڪ

 ۽ يهآ ويڪ شيپ ۾ گنر يهنادنيشناد نهڻج يک رڪن ۽ نن يجنڍنپ بحاص ؟شوجا
 نس لس . يهآ وڪج ا نيئات ڄا ناک تفراثا ھڪ = لابي ڈغڏ يج به ذام ٍڃ نوناق وھآ

 ڻچوس ناس ءي دازآ يج - ٴ ڻي ڏ سرد وج پڀپهاڏ ای*اٿهڪح مت يهآ ڻوچ

 ماڪ ڪال نراو ل انع 7 نا 5 يج ج نا ى ھآ اي دا ٤ ني . يهآ لخ اد 71 مانَ مأڪچٰا

 ميڏ وٿ يوچ ي رک ليتر هز ارف يج بي ذهت نه 6 وپ ناک نُا . يهآ مااڪ مظامد تو

 [ مه اٺپ يج هالا سن 5ن نهآ اڇ نوناق ۽ به ڏ٫ يھ

 . وٿ يوچ قلعتب رارتا ۽ راڪنا ناميا ۾ رفڪ ڌنه يىٹٻ

 ۾ دو دس “ناميا و رثڪ باب نيب حور رڪ

 , دويح اڪ شئناد ِڍ مه تّشح و يڪ 6 هو

  للع و روز, ڪ , عاند نسيأ مڊ واڪڇنآا

 ۽ دو لھي ډب ون عى لّع نس - راردا

 مٿ وڇ ,ناڇ يرڪ دنب وزاور د وج 'ناييا ۾ رفڪا ۾ حور يجنهنپ ہت وٿ يڻابرف
 يج شئناد ۽ لقع يهآ ؟نامياآ , .راوادي يج تہمحو يج ِم كل يهآ 1.7 يج

 . ! ولاٽ وج دومخح

 عافقد رپ ۽ وٿ يڃو ويڪ مت ؟'راڪنا" وج يهآ وها ءت وز٫ !يجئچ اڇ هال نا
 فيعص وج ناس ؟لةع۱ نا وٿ يڃد ويڪ پب رارثآ ۽« حرط نا ه يهآ راميہ ۽ روزمڪ

 ! يرعاش هاو ! يهآ َك دو دي ۽چ يهآ ٴ

 . اي هن
 ۽ يرڪ وٿ ناس ڙادنا نه . قاطم يئنآ" يج اَ يج ييلاعت هالا

 ِٰ اٽوک ٿاپ ہقرط مه يِڀ اٽاپر  بجع يِن انور مه يئث بجع يه اتسئع

 يب ۱٣ بجع اٽوه مت ۽ يش برو ىِ اٽورھ .« نسحاأ /فاصوا مس اڪ قاطم ,راداق ڪا 1

 , ظ ۾ ڪيڪشت يئچ 'بيجع پ ڻه نت هت بيجع ۾ ڻئھ وج قلطم رداقآ ۾ نا
9 ُ .َ َ“ 0 . ِ 

 .يھآ يئو يند حيجرڌ يک َءيفن َ نامگ



 ٿتاناحس حر ْج رد چن أح َءيرءاش يلرُسد 1-1

 تشمسڏ يج مھاذگ
 ک
 ال” ڈيچايرا* نٿا .نهآ اظا وناقل نخ .,نيغ٫ٺن نت قا كين نا اڳ

 ِي ٌ يي انا 8 ِ
 ويو وڍڙاون ناس نم هٺ يي اظُر .حالاص ج روش يک 6 لناسڏا . , يغآ رادباو ه> 3 .-.

 ڻڏ 3 ڙہهد يج ھت ڪهل يئس يڃ . يهآ ويو وند ڊ رايتخا سم ۾ ى «9گگيڑڇ5 ٤ ّ ڪس ٣+ گ 3 2« .

 نس 7” ٽر 1 د- . . يي .

 يت روعش اڅ رايتخا 1 يىي#ہڍہڊ وه ايوآ اَ وٿ يرڪ مشانگ ناسا ھڪ رگا تا .

 ۾ 8 يج رايتخا ٻٽ شو .ھ لامعت ها وها ۾ وڌ يرڪ اق ا حر-ط طلغ

 دا ناسا رادياوح ويج نا ءٴ ىهآ ,ھاثگ ريڪ وھها يرڪتهٽٽ يوٿ ىچو ويڪ

 ٫؟ .8

 نون خ لڌعلارُاف يل۔ہاس نا 6 نهچجھس مرح> يک لاها طاغ يج رابتخا

 آ

 ٌٴ

 ني د
 اڙس ڪال ؟ انگ ۱ ليڪ لاس ۽ را :َِا ت يدارا۱ نا عرش ڪڪ نون اق . يهآ 0

 َٴ

 , فالاخ يج نا رپ ۽ ميڪ وڌ ىلتع يج اڙس ۽ مرح يه أغأ . يهاآ 6 زايد مڊأاڪ يت
ُ 

 ال مر نا رعاش ہ,ت وٿ يئٿ موال رپ ناک ڻرڪ ام 7ً نيناگشوم ہمئارعاش

 اٿ نيڏ رارت 13 يک يئلاعت ادخ دوخ ۽ تيشم رد يک ' ناسا

 ! !ڪلاد مئيد ھاڇچ وڪ نوتُٻ ! فاصلا
 ملاو يب د مغاگئ هج وڪ نا نس

 رڍ رد اگيد نڍم رشح يه يا مينا سڪ

 لا مليه د ماثگ سوسه وڪ لد

 نوتروص بوب=ب ڻينج ۽ يهآ يت ريلاعت قس مت يهآ بلط« وج ڻوچ س دنس
 ندرس ڏگ ناس نا ۽ .يهآ ويڪ اطع * لامج ۽ ڻسح يک نڻهنا ۽ڻهآ نويڪ اديپ
 اطع 'مھاگن۱ يک ناسا “حر ط نا . ىهآ ويڪ اديپ يک هيئاسفن تاب ذج ۽ توهش ۾

 ڻ>ہڏ يک 1 “رڪيٻ ير *. ما سأرآ ناس | نسح ناس نهنج ,. يهآ ىئڪ

 يئٿ ٰيلاعت ق> ايوگ . يٿ يل زيهة٬ يک تالايخ يئاوهش ۽ اٿ نيٿ ,تڂيگنارڊ تاب ّڌج لاس
 5 نناسنا ؟ ڪوپ ي رپ " من اډ . نهآ ايڪ أديپ اعيرذ َٴ باريسا سس اح مهانگا

 َّ يي َ تاب لا )۽ ناما ان اه يىئ د تي لامعح و نہسح

 ۱. . 5 ,* چڇ
 0 با ا> ۾ شڅڪ ۱ فر ط نا يک نامسا #وڀ مد سٿا وا د 7 نس> ن يک نڪ رگا

. َ * 1 
 رهاظ وها ھو دم ءپ ,ڇتټ٤٤ڪ وح نام پاأايه يج ميڄڄ ڪڪ مٿظأب , لاحرهب لاه ين د

 َ ّ ه ھم نا .وآ ىيڃچو و.حڪ ڏگ تحتاس يج ي دارا نهنڪ ٌ يک ہهپ ڪ ۽ ہھاب - ى

 وٿ يٿ 9ا , “ڻاپ يک ميپ اص ت 6 قجح نيا” ور دار ,ا٣ وھا رادياوج وح يب 7

 ڦ ط ڪر 8 واڪ دي ؟ نڪ فرط ڪم ٹي ڪ يدارا يج ,يلاعت ق> بہ>وم نا
 يک

 نليسو ۾ نءيرذ نهنا . نيٿايڪ 1 4 ۾ تاوهش ل تاب لادن * "شڪ"

 يج نايسو - بامما وج « يهآ و (اا وها « يٽ يئٿ أديپ ها أاج ۾ ت نٿ دوجويب ى>

 ,ينوخ يڪ ۽ يهاٻ ؟ريڪ رادباوج وج نا . وٿ يرڪن روط ى هڙال ِءون نا” ڻڏڏ محج

 ! اي 9 2 ح ڙا نڪ اديب وج نتيصاخ نهنا اب



 ۽ عٻ تاٽاحجر ۽ را يتث اج 7يرعاش يقرشم

 يىت يليلاعد قد ِوپ ناک” ڻرڪ من روط ين يئ يو رفم نا ىجٽهہچپ شرح ”“ اپ “اي يل 3 7 نس ٰ ٴ : رم ڪٿ ؟ٰ

 ڙِد زعت اگ هه د ني“ رشعح مقدم مس ما سڪ

 زننااق” ناه ڪا هت ڪڪ

 :وٿ يوچ ؟شوجآ ِءال ليڪشت يج مان نيئن
 ۽ ميلعد اد يڪ اڙج و اڙس ل وصاأ يم

 هار ڪا ات

 !بير# وا مه و قاور ىليلا َء مهڪ ماظن

 رڪ ادي راسها ولي روصہعت ايئن

 دي دج رڪف قاڌٻ , حاعس يھ دئلپ ته

 . رڪ ديپ راسه وي ڪ رس« حور نيم رظن

 ۽ مهن ٿا رب ہپ نوُعابد يه يىئ وه يىمج

 .رڪ اديپ زارش و قرب تساود نيم ن ولد

 « ملھ يتابا راھ مس ني ٬زٳ وت ني راهب

 ءرڪ اديپ راهب مس |نازخ وت مه درس وج
 نم ق وڪهجت يڪ وئن رصع مٴيٿ ددب ِ قا ڏه

 !رسڪ ادسيسه راگدر ورپ اڪ جازم ملان

 ,ليلا نون ؟يى رهگ وٿ ڻڻاااڇ اڇن .يٿ .َاخ.يج رفاظل۔ يهذ+ نئار: شوخ

 وح مان وارڊ همت ِءالل اأاڇ سوبحت نون وج نهنيڏ ۽ تار َ ,لوصا ناون اج اڙج ۽ اڙس

 ماظن يڻارَ نا !ىغآ بير ۽ مھو وها ,يهآ بوس ناس (ييلاعمت ق) نامسآ يريٺ

 وڪ ٣ راگ در ورٻ ال رماظن نهن يرء=ُہهْند .يهآ وڪڇڃ ىٿ وڏارٻ 2 راگ در ورپ وح

 : !نيهوه رڪ ديپ نون

 5 ز نوڏ 2” وٿ ٰيوچڃ َ ڻاپ ؟شو۱ *يئٿ رڪ 1177 وها

 ت 5

 ۽ ود يئابرف

 ل؟شوحا تل أ رد رھ مم اهر وڏ يا _لڪش مد

 !اح وه ادنخ رگ رڪ سفن دسنچ روا نا

 يلارپ ڻه وھا  ودنيٿ “ادخ۱ وج ءپ ِءال ؟سڎن دن" وج 7 يھآ يھ ردآ وج تريح
 1 ۾2 . ؟ ٴ . 5 “. *ٴ .

 لاحمب سضرءڊ ودنوھ ميظعا رپ ودنوھ ليدج ۽ لباڪ'ا طٹف مد ناک راگ دراو رُ

 هڪ
ّّ- 



 تاٿايحر ۾ رادق يئڦ أاح َءيرعاش ىلرشم 1

 اه ۽ تاز ٣ » 7 ۽" 4: ام پ
 ءِ يڻاه نوخ تاديپ بحاص “شوجآ يب وٻ مل ويڏ مي مآ “ادخ"' بہح نشوجآ رتا

 ويپ يٿ ؟ادخ۱ (دشاب ہت رثذڪ رڪ لقن) هلاب ذوعن !يھآ ميظع نات راگ در ورپ يڻارٻ
 !يدنهر ما ٣ ثيّي> اڪ يجح ؟راگ درورپ يىڻارپ" ما 8٣ د

 ۽ يرڪ نايب وٿ حرط نھ قرف وج راگ درورپ وجنهنپ ,بحاص ؟شوج"

 !يهآ ون م ناک نا 2 1 - هم ھٿ اَ ٌ ھا يبماث رھان سادن

 ت=
 9.٣ 17 ؟يجر ٫ڍ ڻئه اڇ وملڪ ير وڍ د وج ِرماظأن نين

 .يهآ وهاب حرط نھ وملڪ وج َءيڻا هت يڪ هْڊ شخ أٳټ نشو" .يهآ ڙرزڪجح يٿ وٽ ارپ 2

 !نامگ هللا) روا ره نيتي 'ناسناک ناچهپ يٹپا وڪ نشان ادخ ِدرم لا

 !نڻاتسئا الا "الا هالا هال[ ال اهڙٻ ٿا يطم او يک ٹتعيب ي روم
ُ ٬ 

 وعلڪ وج 8َ ىلادخ يجنهنم .ى ھ آ نامگ ضد>٫ هالا خٴ يهآ نہ, نانا” ڏاود يتامرف

 وصح نوي رهپ َوراو َءيفن يج يڪ ينعي ۾" !ناسنا ل ىهآ ما هالا 0 ہ يهآ
 َناردب يج ( يهآ 1 ڪه  رگنم . ينعي) ؛۱؟.ورالر7 يصح يراو تا٫اأ رپ يهآ لاحب

 : ّ .۔يهآ ويو ويج *؟ناسنا ال *الا”

 يج تو ۽ تلاسر ِوپ ت يترآ يئڪ ليدبت ۽ ارا ۾ "تايهالاا نھڏج

 ۾ ؛وٿ يوچ شسوج ٣ يٿ ثيثيح يڙهڪ

 ٤ يڪ ق> تويُث وڪ رظن لھا ما ۾

 راه قا عچيص وڏ يئآ وه ہسآ لاوسر ط

 ۽ وٿ يٽابرف نشوج ؟يهآ اڇ ممامح يج تاوڪزڙز ڄ جح ناولص و وو ص ٿتادايع دو وم

 نيھ دا ز

 _وٿٿ يا وا نہ هت يڪ تذَل ڪر

 ْ يار ًادخ يشدرم

 ڪرڙ و تاريخ وڄ ةأوٰنص و روص مد

 ؛ مه يُأيء و يرايع مڪ ههلا و

 از
 توشر ت يشنرم نهآ دھاو ڃ دباع يه ٺٿ وو َٴ يار يهاآ زير مَ ون يىئاأايرق

 تدايع يجٽهنپ وھ م الا « يه يڻاٻوا ۾ يدرپ يج ٿا ڪرٽ  يج ندءاز , ڙدنيڏ

 تور ادخ َٴ اٿ نيڏ روط توشور يک”

 يرڪ نا , ودنل٫ ار وهط بارش نيك يا

 رلم نُا .نهآ ايھر ی 5 رڪ يزابيدو 1 ناس

 (! هللاپ ذايعلا) ! يهآ لڪل يئ يشايع ه درپ سپ يج نهنا ۽ ,نهآ ا اديپ ناب يراڪ.

 نو دي زاون ناس نناملغ »ٴ نرو> رڪ هم ةدح غير 1

 . مس ٴ
 + يىڻٻ يک ار ُ 2. نو , لأت َّخ بير ْز

 ۽ ي يرايع ڀس ى ھآ اڃ تاڪ وڙورو ِزامن
 ؟ات يي



 ٣ ٹتاناح حر ۽ ردق ينا اج َءيرعاش يڻرُس

 :يهآ ويو ويچ ۾ ڙاوج يج ؟داحلا۱ نا

 بايش اريم مه رھاسڏ ثتواغڀ اريم ٽيپ ماڪ
 ٴ

 !بالاقنا وا پالقنا و بالاتنا هر ٽآ: ارسيٻب

 يت َءيبالڪ خلت ۽ يڙار دنابز نھ ڏ> ؟شوجآ زاوآ تيناسنا ۽ تسرپ ناسنا
 ” *؟. .

 ۽ ود يىئامرف نھ ادب نون يڃا

 . نامگ دب ۽( مئمڪ « يشحو اي ري ۽ ور ميس ها

 ,ناتسو دنه يئڏ ٿا غاد مم ضرا ,نيبج يا

 ننوعنرب ,مالغ يڪ يیگنرف ها ۽ تثعل ہپ ھجَت

 ,روپئاڪ ,لاتٿ سي رورپ مل جه مات

 .ڻيهل ها مھ ٽوهج يه ائج ٿ تروع وڪهجت

 ! ڻيهٺ زگ ره نيهن ؟وت روآ رس لسن يڪ يب دا

 ِ(بارخ تين يدب نيم نو دارا نباٽوک نيم لد

 !باوخ اڪ يدازآ روا ۽ ملاع م# ۽ نطاب مي وا

 ين ذ ,سفل ها رادسغ اي 2ا رايشوه

 يڪ ًناح ,تقو !تّڌب دب ها هو اچ نهپ ّآ کيل د

 رپ دالوا يرسڌ نو ايڻد 07 نٿا نانگا

 ؛رسپ يڪ ٺتلاذر نيھ تآ هو اگوھ اعلْع

 لاٿ اكيلاح ايل اريت نيد مانش د ضرعي
َ 
 ؟ ناوجحوت يئوڪ ہئاگ رڪوڻ رڪرڪ 24 فرط سا

 . نايڪ ؟ل يڪ رهگ هٿ _ريٿ ىگنيهر نيم ترسح يڪ رپ

 : يهآ حرط نھ رأاڪهاش ويب وھج َءيبالڪ ٽتّخح ست يج بحأاص شوح

 . ڻود ڪنٽوهج رچتح نيب ٿيس ره مڪ اٿ اتهڪ يي لد

 . ُء ة 7 َ 1
 هنود ڪا وُهج رادنآ ملڪ حرو د رادوهھ ممڪڙڀ وڪ قلڂ



 تا اه حر ۽ ورادت يىئڦ اج َءيرعاش يقرشم |0=

 . نود لوهگ لعالھ رمز نه جو تڪ يک دماز

 .ڻود لوك رئاهد رڪ نوپوت مڪ ۱5 اتآ نيس يج

 نود ڙو وڪ نورس نولاڊ رڪ لتق نودرڪ حب ذ
 نو 8ا رڪ نر دا: ..نو در ڪڪ: ٽيپ رڪ نرامهت

 ,نڻود نوخ اڪ يب دا وڪ نير يسايٻ يڪ نوخ
 .ڻود نوهب نودالاج نو درڪ مس ن نولاڊ رڪ ڪاخ

 نڻود سيلنا مڌ باوج نيس رڪ نسب رهہق

 !نود سيپ نود ڙگر للڻنوالاچڊ رڪ ,برس لو درڪ نفاد

 يهآ ولا وها ۽ ةوډ ناک يزلاج ردصعتي يج نيفئاگشوم منارعاش يج ؟شوا

 1 يقرت مآ ڻاپ ۽ يهآ دو دم نيئات ٹتاذ س دنس قاعتد وح ؟رڪو 9 نئ" س لم مت

 يىھآ لصاح تا يج مھهورگ دث٫سڀ يقرد سيک وڪن ۽ يرڪ وٿ دنسپ ڻٿاڏس

 هاظ فالتخا اجڻهنپ پب ندقان نراو ٻادا دبدح نرتيڪ دوخ ناس تالايخ ص دتس
 . نهآ ايڪ

 يٹ رئاتم ناک مال سالار دن ۽ لابقا  تواغب ۽ تياور اها يج ؟شوجآ 7 ويٻ

 گشئاب ددلاب .« يزاب يرءن يج تواب ۾ نهآ يت يها ورشيپ س دنس ۾ يل لس نا . يهآ

 اها .ڻهآ اترو راعتسم ناک مالا الار ذڏ ۽ لابقا ڻه حرج فالخ يج به ذب ۽ اوعد

 ,يهآ وہھز ٬٬٬ كنبٻاپ ورايا وجح ٿا٫ڙاول يرعش ت طايدا مڌ 1 ص لس ھا ,هلاڳ يٻ

 ھو هه هوٿ نڃو ويچ وج مالسالار ڏٿ ۽ لابتا ورتيح

 ؟؟
 معرش ۾ نرناق ۱ نيات ڄا قڻاعتي َءيرعاش نا يج ؟شوِء۱ 8 يڻٿ ادي! ٣ لاوس

 ّآ

 وج رود يج ڳا ناک متا , رش و" نال ون يهگس يٿ يه باورح وج نا
 ب

 ؟ نھ

 ودنھر ناس ٹتواغب قلعت وج 1 نس لام يک ر۽ رود يج نڙيرگنا . يهآ 'بالتنا رغاش”

 ؟وريھ يىموث" ڪڃه سيکآ يک ىج ُءي دازآ ڪڍ رعمڏ ايوگ ۽ يرڪ نا . يهآ ويآ

 0 ] تادش هٽ ۽ يرڪ ىج فرش ٍج ڙزاز۔ءا نا . يهآ لصاح مل فرش وج ڻجه

 وڪ ٌناثرط يج عرش وڪآٿٽ تت ويو 3 آ مل م دو ينون اق م :وڪ فالخ يج تالايخ

 . ويٿ ديپ لمع در مک

 نيھآ ؛نعاش وخ٬٫ نا٫ٳ نا ران” نرهگ كر .وادلاخ يب وعاا ڊگ .ناب-.نٳ

.]1 
 نا هھنش ٤ با.

 وسح َءيئامجرڌ ي*ج نئ٫ ذهآ مت ڳا ناک محنت 7 يلئسمب يى> *؟ نا ڊزا" نڅڄْح

 ۾ تاڪ*رب يج 'ِءيدازآآ 7 اي يج ٤٣“ نا َءوڍو-ولڏ ترض
 «ويڏ .يڏ اديپ لمع دو دي دش قل«, شرما ,ڊ يرڪ نا ويو ويڪ



 ۱ا تان ار جج رادق يم ۇ اح َءيرعاش يٿرُ+

 يئعڍډ .يهآ يِڪڇ يرڪ لصاح زازعا ڪيڌو ناک ڳا ٽو ناسا ؟نابزا اها

 وج نف يج * شو ' , يرڪ نا , يهآ يڪچ يجئب "نابز يبوق ۱ يج ڪلم ند
 ىها وڪڇڃڇ يچډ ين ؛ يج رهآر-حأ - سس دل مڌ ڻڄ رايعد

 دن ۽ ڪاپ۱ ڻابز اها ِءاوس ناک نا

 ورٿاد وج نڙ دنهڙپ ى ح شوح يرڪ نا .- جنڊ وعير ذ وج مه فل # رماظفا

 ِءال ڻڻکآ رھ دلا ما نهن ڪ سم يي. يهآ ميسو ۾ يلباتم يج ننابز يئاقالع نہ

 َءيچرهگ ۽ ڻتعھ يڏو

 نيئات نهڻام اهڙورڪ 5 . ناک ن لحرس يج

 راڪش وج نثداح يباگنه نڙها “نف؟ وج ؟سشوج۱ ,يرڪ يج نببس نهنا
 يیهآ وڍآ و دنهر پل وه باصن يج نيت روين وي ۾ يلباقم ي >< نا ڪلب ,يهآ ويھر

 ََ .يهآ ويهر ودئڪ لصاح ماعنا ۽
 ۽ نټډدا:نخابص نجي ٹڙزؤهش ريا عه زراپ ؟نشاوپآ يا اڪ نن وهآ 0”

 ڦشده وج ُي ارا ىالو نهنڪ ى  نيراڪ ر ھي” ۽ نشواڪ ى ڏ يج نراڪنف

 يت "نمشچر 5( ىيج رڪف يئاسناا ايوگ ڻرڪ نڻيٿا 001 تقر گ يج ج عرش ۽ َٴ 3 «ىٿ انب

 يجنهنپ 9 ءو ُڇ زاغآ وج لاثب طلغ ڪه ۾ وق دنيت ندآ يج ڻهجو ش دنب

 وٿ ىکو مڊ ر|ادق يمئاد يڪ ناس ٹيٌُہٍي> يج تلازح ينف َٴ فيرعت زيگ جه مَ عماج

 يج > نهڻام ز زاڊ دلح ۾ ناتي مت ويب .يجرهگ ڻڏڇ دازآ نيئات دح< نهنڪ يک نج

 يملاع ي < #َءيرءا4 يک” ناداقن ۽ ع .يجرهگ ڻيٿ حضاو لوصا وڪ ِهب ِءال ٌءيٿ 1 اغوغ

 1 نو ھ . يجرهگ مٿ ڻهگناروا مڊ نھ ڏَڪ يک نر دق ڪرٽشس ڇ

 ايڪ مه ٿة,ح رواآ يڪ ره و ك0]

 ہ ورڊ ور نيڪسمس مڏ ما نجم تڪ ايپ فرح

 ۽ يسراف ير ىهآ وهآ ودنيٿ لمع ۾ رو د ره يٽ نهن ۽ يهآ لي يملع ڪه ي ُز

 يي نهنا «نهآ 71 دن اديپ اعقاو 7٣ يڪوچ اج جت نا ُُ تب دا چئايرف َ 09

 9 يىشاجحث نسٽورغھ د 3 داحجلا ,“ يل سلم نا .ى ھآ ڑ مد ؟ لصاح 31 ىعلع مياڪ

 ھت ناک ڻرڪ جنيلئچ ي 2 ھن 1. ايو َايڙهگ رمماز 7 ہب يڪي اج تيئاڀرع ۽

 ۾ ب دا مڌ يهآ أڻاڌت ِّٻ اها مٿ يج َلاس [. يهآ ويڪ ِءن لوث يک نهنا دوخ ڻنوئات

 ڪ نڻاک طايت>*أا تقو ڻرڪ ٣ يک هار 2 تاعارم يج نُ رپ يل لس يج نن
 يئڪ من ءار مُ أاڪيج يرڪ زادنار ليِث يک تي دانا ٍ 0 يج . يهو وڌرو

 ناس دصقم نهنڪ هآ چ لماح يج تيدافا من ,يحالصا هن يهآ يعلع اڪن اها َ .يٿ يڃد
 .> نايب َءيپاريپ ۽ شڪشيپ ان ہ< نراڪنف 6ڀ 9-8 اوس ناڙا .لساش

 ٍي 41 يي

 وج نهنا وا .نهآ ايآ ادئنڪ زادنارظن هشيهھ كان زاب دلح ارٿيڪ ءث ى َ مع وت ۽ ھ ت “نھ

 رمالاڪ وج رعاش يغاب ممظع يڙهج ؟ش ہحآ نه ڏڇ ٴ .يهآ ٹ3عٰ. ري مر ولِصيف وها

 ْخ نرعاش نء«ٻ نڙها ( بحودي لوصا نا ڪوڊ ما يهآ ليڃب ڻناک تقر ڱ ڪ نوئاق



 تانام حر ۽ ودق يئڏ اج َءيرعاش يلر هم 3...

 اي ويڻاب ڌا ڪه وڪ قا نت ى>ج نج .يجرهگ ڻڍٴڏ زار يليلشتصا .ء) يک” نراڪنف

 يج ناسا مت من ويٻ .وٿ يعر ودڪ اديپ نويٴڀف طاغ مهاوڂ٫ ,ھاهخ شور نعانخ و۔؛ڪب

 2 ىئاتااع يها ,نهآ لصاح يک نراڪنف ىج نئابز ينوق نوتياعر يڪيج ۾ هڪل
 1 1-5 ا دندقجبص نف ڻاس حرط نا .نج >رهگ ڻام ہب ني ۾ نف يج نهنا

 وڪڏ ۾ ترو يب”. انه نت مھج ڻپ اريخر ۽ ابرجت ناون تا ۾ بدا يئافالاع ۽

 زاةااع وڪلٽن ت ودنيٿ لصاح غدفرا 9. بد

- 

 . ٍي 8 يت ازئا مات وح ت ي-+ نند ابر ين ّ ٫ ۽ .[ُ  595

 مه” .لاِتا لوتب 1 نُمَنوھ هوم مآ و٤ وج فرد ما نھ ڏڪ م دو وڙها ,لاحرم

 . 1... . ۽«
 .هود يجهگس يٌٌ+ ىن تاحامب اڙس يڪ يثيب** اڳ سج

 يرعاش ي ڌنس

 رياٺس وج َءيرعاش يسراف ۽ يداھ ناس تيثيح

 يهآ نا حر, ٣ َء فا#وصت ناس ظاح] يمج او ۾ َعوششوم ھ# ۽( يهآ

 يت !يدو ددچ بولسا ۾ >< نهنا ۽. يٽ ناس نڙيهوڏ ۽ ني أدتبا يج َءيرعاش يڌنس

 2 قالځحا 7ً نهئا '"ُ . تاب: ي- تت فوصت' اڙيهوڏ ڪا ت ٽه َ .يهآ ي7٬-

 ناس نا ۽ ,لزغ وج َءيرعاش ي ڈدس ِءاوس ناک نا ,يهآ يئب ر يئڪ َغيلبٿ ي > ٿاڀنيد

 د بولا .نهآ لڌرو نات َءيرعاش سران عبمام ۽ لوفٿ٬= نويب يڻاب 9” زر قلعت

 احت ميت وج لزغ يسراف رگناو 7 م) ۾ لزغ ي ڌنس ناس ظاحل يج عوضصوم

 ھآ لاح ويااس ما وج هريغو يون ۽ ى هطت .يعابر يہرد ڊي ,ٌط 1... نت
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 ,يوبخر تياتع ۽ ريف ق داص .لچس .نيلعل ميڍرڪ مشاش ناذ ڏ اٿ ى اق ۾ َءيرعاش ي ڌن

 د ۾ تايقالخا فوت مالڪ ۽ نن وج نرعاش ميظع ٣ا َءيڙھورگ ميحرلادبع ڃ
 يهآ لمتشم يت نياو ۾ نيڻاڪ ,نٽيب مالڪ نادنس .يهآ غلبب وج

 ؟ راظنم سپ ۔ وح َ ,نهآ دو>وم ۽ ناويد۱ ما يج َ. نن ٣ لزڅ حرط نا

 ,لگ ناوي د ٽو ڻاسا ۽ يلسلس نا .يهآ امن يسر راف بس داو ۽ عوشوم نبولسا تئيه -ا

 « چيلت ناويد ليلڀ ناوی ڈ « يگناس ناوي د 7 ُناوڍ - ناويد ۽ م*أق ناوب د

 ۽ رڌدانم تايلڪ نڻدزغ ٿايلڪ ,لنصاو نارو هدد ,يفجٽ ناو ودد ,لماح ناوي د ,يردات ناوي خآ

 7 .يهھآ فرط ڪه دباڀ وو ن صو رع يسراد رھا اڪ عا نہھآ دوجوم روط انا

 مم نيرفآ تہمعم وري ذ وراس وها .يهآ فرط يئٻ ؟دنسپ لامح ۽ ڪ ءم ناس ط احل ى > دأوم

 ني نرعاش ي ڈنس حرط نا .يهآ لر مء٬ۇ ناس تامزاول ُ تادراو مي هم ِڇ 3

 7 نجهگس ي٬ٌى> نت لي احج “تو اف" ڻپ ناويد أاح نهنا - يرعاش ي“ز

 ِءال نا .يهآ گنهآ مه ناس ھو درا ۽ يسراف رادةڊرتيڪ يرعاش ِ_ يشدرع يج ناما

 3 َ وٿ يک وٿ وڏٽوٻ دوئاد ہبلاع



 7 تاياححر ٴ ردق 32آ اج #َءيرعاش يڻ٫
 ي

 .يهآ ويهر يٺو ٽاو يج لڙزنت نار ٻ يج حورخع رش ي نٿ ۾ راغن يجڎډٿ۔”

 يٿ ٤ء لان ۽ يددڪٽ وڳو يهآ يڻو يرڪن اص يگ ديجٹس ڄؼ ۽ يگداس ناب ڻا

 يَ نهنا رپ  نڃڇو ايڪ اٿن اد! ۾ ىئو من يرطف 2 نا . يهآ لڌٻ

 اَ. وج نا .وٿ يڃو ويڪ راڌ ناک لصا ى ها ڇپ ,يڻارهپ سال وڍراڌ

 » يهآ ديٰأق - ىلاةن ى ح 1 ودرا ورواسڏ نو

 لا للمم . يهآ ويا يرڪ يرعاش ين وتڙج يي َءيرعاش يشضورع چولب رٽڪاڊ
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 َءيهنُا تروص يج 5يرعاش ىلتع ت ىعذع ۽ سڪعرڊ يج َءيرعاش ي ڌنس ھاع”

 ڻڊاص نهنج . يهآ لاثد يىج> ” تروع جازس ڪڙان ٴ رايع .يهڙوٻ ه دو وخ لاس

 ناس واسلح يج نه ۽ راگنيس ى ح نڳج ,يئال يج ٺڳ اس ۽ يئاٺص يج

 .يهآ وياڻو يک ڻاپ لاس تقاطل يج زاوآ ْخ يهآ وداڪھهب يک نم .ح يجهنڊ

 . ۽ يهآ يت نڪيڏ وٿ ڙج --. »آر اڌ وس اغا نما = ۾ = تقةيةح رگم

 .يهآ ى ڄ تر اي يس 2« َ ڻڻهجڄس اٿم يج راڊوناپ ٣ ار يىئالال 5 گار نس دمام

 2 يراعف يرعاش ما ع (سڪعرب يج نا رگس .يج نٳوج ءج َءيناوج مڌ جڪ

 " ر٫ "؟ 1 ُ

 )غ .- اج نيالايٻ ) . يهآ راديناپ

 قا عم نٿ يج نُا ِ گير يتدر ات الو لا ٻ اط بحأص ناز لم ډ رمو لّصجي

 : يهآ ويك

 ولگ ۾ َءيرعاش لورو . ڻھ لوث أت٫ يب بس يج . يت يوٻ رڪ لها

 ٌڪ لاوحا اج راز لال ت تشق لگ ۽« رڪن وج َءيحا رب ور يا ۽ نايٻ وج ليلٻ

 نمهآ نويش نوورهاٻ بس يهآ « نهآ نوي دلوھ نويهلاڳ نرح َءيڙاپ دھاش

 ڪير ايراڌ نومضم يها - , نهآ اڻارد ليّہآ ڇڻ , يهآ يئاريا ر*وصد وهُا

 04 :|ہ “277. «؟ 9
 )ڃ يناڪ ٰ .نهآ ارادا

 لاہبصفت ڳا ناک نھ قاعتم يج ير ,ټٴٌث | رنايلوص ڃ َءيرعاش يسراث م7 نه ح

 ٽٺٽرورِص يج ٹي ادح تھ هال َءيرعاش ي صورع يرڪنٽهنٽ .يهآ وڪوڇڃ ڻٻ حڅ ناس

 ادنيو اي*ڙپ رهيٻ باب يئٻ يه گا ۽ ال .ڻك و.٫يراٹ يک يلمہلس اڪ مد ّآ
 . 1. ره 5 .2 ھڪ

 * و ددوڊ يىت رهاٿظ داوم ڇ عوصوم 9 وج َءيرءاش َءيراو لزغ يي ھدنس لاس

 9 ّك
 لا َءوپ مت

 ۽ لمح ۽ نريڌڦف يج َءيڙاڊنڪ ۽ سڪيب ۽ لاديب ٿا٫س وير وج َءيرعاش ي دنس

 ت يدشار مهاش رفصا ۽ مھاش ىلع ديبا اش يربحب ۽ مهاش باطق ۽ مهاش فرشا ۽ رڌل لڍب
 ” "*ٴ - = ھا
 ۽ الانا ھو د عا نيا وريخ ذ “وروٻ وج وود نا . يهآ لت يت نهرصاعم يج نهن



 تان حو َ رد يڻف اح َءيرعاش خركك 1ْظ

 - تادراو اج تہ ه قش[ع ]0 لايڂ يج داوم آڙا لعتشڊ ىتً نياأو ڄ نيئاڪ

 يهآ يئد ي مه ينامجرت يج 3. 2. فوصد َٴ - ايو ايڪ ناڀيب

 = ڄڃ يرْسيش دومج٫ ۽ مور انالوی ,راطع ۽ ي دنڪ يىئامجرڌ يج دوولآ ت دحو

 يهآ ويو ويڪ مرمت وج تالا ىج ىمأخ
 ِ ست

 ۔ نيڻاهڪ رمماع ى - لئڻتم نرعاش يثوص ي < ناسا ,, غيب ي ح تاياالاخحا ۾ ء فوت

 هار چچ٫م 4 وت يه « يچاہت رھاج ت يرون 5 لمومي ۽ رسيڃ َ ٽو هْپ ى عه نن ,يئرام ر ج-

 ٤ نايٻا 7 نءہڻاو يځيرات مم ٤ فاتخيي ى-ج نهنا ۽ . ڻھآ تا ناتساد اح

 نهآ ايڪ اديپ تڙلڀواب يفالخا 7! يىفہلق 3 . تالايخ يہنايوص اج فوصت يمجع

 ىيهنُف ىج اڅ يٿل وا 1 لامح - 3 وج رود نا مٿ يهآ وها قرف

 نيگمار مآ يیهآ ما روڊرڀ ات تيرعش يى آا يڻهگ ناتا َءي رعاش يى## اڌ ٺي ۾

 ڀَ
 ۽ نراڌا لیآ نارھاٻ يج نُا ۽ مالڪ ايفوص ۽ َءيرعاش يضورع لاحرهب

 يک "* تياور يڙڪري۱ يج َءيرعاش گا يي ڏڇ لاحلا يئ يک ثحب 7” نلايخ 4

 دوجوم تياور اعا ہٳ ۾ َءيرعاش ي ڌنس يج ناسا مت و دنيٽ )067 غوپ ءت وکر نايڳ”

 يڙاچب ۽ يقشع سهجڻئب . يهآ " حور ۱ ايوگ وج َءيرعاش يقرشم "تياور ۱ اج .يآ
 1 شزيوآ يج مر و رپ د ؛ يهآ مڊ ديد يت الاياڇ بھ ڄا يهآ دورو مر گيسنر

 يت ماظت ه دوسرف ۽ حوريب يج بھ ۾ “ نهآ ءب نوٽوچ يت دشاز ۽ اي مت « يهآ

 .ن ذاق يس ہصأقا يهآ دوجوم ۾ رود ره يج َءيرعاش ي ڌڌنس گٽر وها 0 مب نو ديقيٹ
 ِي

 ۽ نيات مهاش ف فرشا ۾ مهاش نت ي دہن:يو « يلو ناک لهچس ٍچ لٺيٰطل ۽« ميرڪ 861

 * 1. نچجهگس يى ُہجڇ فالخ يج ٽي ومت َ روط يرهاظ يج نه

 يج عرش « يت ينارهپ ڇن وح "فوصت ۱ 3 ِءوپ نا وي َڃ ليوات يج نهنا تبلا

 ڪال ءاچب ناک تفرث يج عر 1 اي يک فوصت حر 0ٌّ نا . يه ھ ًأ ويو ويآاڃڇبٻ ناک ثقرگ
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 بھ ڌي ۾ ۽ يهآ فالاخ يج جت نڪ مالا ڪ وراس وغا هرو . يهآ يئايو ينڏ تہ ح يعاقد

 . يهآ ويٿ اديب َءوپ نا 399 ناس

 اج رڪف نا ايوگ رعاش يڌنس اج رڪف ِبتڪم س دنس ۽ لچس ۾ يل
 ديپ تواعغب فالاخح يىج لپ 2 بم,مٿ لام 1, ھآ یٿ عوبحوم وج نج نھ ھآ رغع اٿ ادننامن

 . ڻرڪ ديقنت يت تار ان ..  ري ۽ حر يج بھ ڏي ۽ ڻرڪ

 رظن ٿتاڪرهعيب يڪيرات مم يج 7 ڻڊ يي يج َءيرعاش منايغڪاب ٍڅ يي كه ا

 ۾ لمع در يج تٹقرگ يعر4# -=> يل يبہھ ڏم ىج رود نا رظنم سپ وح نهلا ۽ اٿ نچڇا

 يج 0020 يبٻھ 3 ىج رود زا ج لوحام يجنهنپ ,يرعاش ى-2> نهنا .يهآ دوجوم

  يهآ ىُٿ أديپ يي 4:ڪ تواغب فااخح



 ۱ تانا حر ۾ ردق ىنف اج َءيرعاش يقر ٽم

 يادص يج توافد فالخ يج بھ لي ٫ ڪڻ اج ,يرعاش ما ايثوص يمج ناسا

 ي اديپ ۾ زود يل ادآ ي يج َنزير گنا 2 نرہهہ ,نڙوهلڪ حرط صاخ اس « يهآ تشگ زاب

 .ڻغآ لمتشم يت ماظن نارادريگ اج رود يئيڏ يها ۽ يهآ

 ايوگ
 . ؛

 تسپ تياهٺ يگ دنز يج نڻهنا ۽ ماوع ۾ رود زارادريگ اج نا ,.وه وڪچ يٿ حلص

 هڻ ديد يبھ دم ۽ تموڪ> ماظن يج تو ۾ نهنج وه وود وها يس

 ۽ يتسرپ ادنخ تٹيح=م توشضا تيثئاسلا ۾ ڙآ يج به . . يٌئه لٽهپ يت يجر د

 يک تاحيات منأايڎوص ۽ ًنرعاش ۾” لمع دو يج نهْمج ۽« يس 5 ويو هٿ يک ت ٣ هل

 ويهي ڪوه فاياڪخ يج تدبوڪح يج نتقوو ٍچ رهاظن حر ي < به دام ٰيرڪ ات

 2 نايب مڊ ت”/باعم يزاجچم اج قٰع چچ نسح ِءاوس ناک نا يڪ اديډپ تواعغب يج

 يهھآ تن نوهرب وج تاليوات يج ؟فوصت ' ب يرو وصح ودٿ وڻڍگ وج نج ِايهر
 هوڏ يجهگس ىٌٿچ يرعاش يڙاج٫ ٺي يک نهنج ۽ يهآ مآ وا وصح ِھجڪ وج نڻن|ا

 رپ رود نڻيڻڏ ۽ لديب ناب رود نيٌئچو لچ٫ ناب رود 6 يج 8َءيرعاش ي ڈڌنس

 يئيڏ نڻاوس ۽ عوشوم ۽ نف وج نج ۽ ڻهآ رعاش آڙ ھآ يا 2 لمحي ينوص

 ,داحاا يرعاش يج نهنا ,ناس ظاح) يج ِءي « ڻهھآ ميلأاپعاپ ۽ لادن سپ اهيا

 . يهآ ما أايفوبص ساب) چ 0 يهآ ٍ گمسر يىيج تيهيہھٿ ه» يي ۾» يت هنز
 ڇ

 مَ

 وظنم سچ يبډ يل ۽ يجيراڌ وج َءيوعاش يي لس

 فيطل

 .وٿ يجهگس ييرڪ عورُ ي ڏ ناد ليلا وزداح وج #ير ھعاأش ٍي ڌنس

 للف لڏي . يهآ 0 ر-۽ . يه ّا آ رعاش طقف مد ”ٴ ڻاس مادي يج ٿتڀيعمأج يىجنهنپ «ايطلن

 اب ڈلح َ --. ِٴ عا ودٿب ۽ نوگالئو 3 يج تاب ڈذح يناسا ب يک دنز مالا ڪ ۾ نت

 . هلاع يروپ ۽« يرڪٺن ناک ل٫ ورئاد وج تيلوہقد سس ددس . يهآ لتهپ نيئات
 ڀي

 نهنج « يهآ وعاش يفوص ۾ تسرپ ادخ ڪه ڪشيب ,.فيطل . يهآ وڪڇ يجئناڇ يت
 .يھآ ينيرش ۽ تفاطل ۾ تادراو ۽ تاربثات يج نهنج , يهآ وداج نايب ۾ ياريپ يج
 ريصب مئادهتج 99 رپ وٿ يچا رظن رثات٬ ناک يبور ۽ راطع چرگا ڻڦف س دس
 ---” . يڍگس وي ى لاٽ مڊوڪ وي وج تر دل ھڪ تا دح يج نايب خةّأ وه -

 نڻهڻڪ ِءآ وج وٿ يل رو وها نن هيھ ڏن اٿ نھ ڻويِڏ صاوغ يڪ .” 7ً

 ,ڏگ ناس ڻاع ۾ ٿتر٫ہحيد .وٿ ٣ ٽڻتو وعاش ينرحم ميڏ يهآ ٿو رعاش ى

 , ترافب نالاعالا ىلع فالخ يج د"دشڌ ۽ ملظ  ماغيپ رگ خع ڪهھآ .وج ٹو ۾ نا
 ۾ زادنا ماأر اڪ ڻڦ نه ح 9 3 فالاح يج به ڏم گريڊ ڄڃ ياسر حور ڊ



 تالا سحر ۽ و دق يتف اج َءيرعاش يڻرشم ٣"

 د يهآ يه ص ويا . يهگس ول يرڪ راڪئا م!وڪ نا نهن ,نهآ دو>ويب ٿر ٺيطل

 ويڪ روصب يئن ِ يٿ غاب٬ ڪ ينوص ڪڃ#ھ يک خټ ٣ يج فيطل نيئات ڄا

 ۔ يهآ وڪ وڏو يت هاج “099 تم 0 ڪش -َ ٣ يئپ دودم نيئات

 . يئافو -* ۽ نملاع نراپ کگيب چ٫لق اڙرسم ۽ يىڻاشځب رگ رٽڪاڊ ۾ يلسلس با

 نيمسحي اها .يهآ ي ُهڪ تمدخ اج نہيدا نواپ لم يئاڏ رسا دنڪل ال نا لم وريڀ

 وڪ يفاڪ هب ۾ يلساس يج بيترت ۽ گنٽي ڊا يج هاش حرط نا .يهآ يڳوج
 مماڄ اڪ يج نا « يهآ قلعت وح ؟رڪمف ۽ نا .ق يج ؟لٺڀيطل ۱ ڻيڏ اتسيج 7 . يهآ ويٿ

 اب يک رظن, سي ى دلاقنخ ع ىځحب را ھص دئس ۾ نهنج .يهآ ي * آ زايت اڇا حرش

 يج نج اه نجچڻآ نابمآا م تاڪر٫ ۾ بايسا يها ڏگ ناس نا اه ىڃو ويڪ

 ي . نهآ ايٿ اديب رصامع اج تواغب ۽ ت دش و نايب ہياريپ يج ؟فيطلا۱ يرڪ
 ه قاعتب حرش س دئس ڏگ ناس نا چ ۽ تيعباج يج نا ۽ نق يج فيطل

 يئه .- شراذگ يک نٻڍ دا ۽ ڻنہلاع يج نس ڳا لاس راچ ۔يٻ ناک ڄا

 َ يٿ نف نُف ۽ مالڪ يج رعاش ۽ يثوص تاب ادس ى > ڻا رم ۾َءيداو”

 ٽ

ّ" 

- 

 ڇ ڙا دئنيراج ٣-6 ۽« نا وج مٿا. ٌ يک هنس لها

 ۾ ايار اپ رت ۾ ادهاشم ,روعش يجاس 3 7 ڙ دنيراوہس

 ۾ رو د نا يج ليس ,نهآ سششخبب يگدنز را 10” تياهن لن

 وج ناراپ يج نهڻام ىہ۾ ذس .يه ھآ يٿ لادبو در يساي* ۾ يجامم اج
 ت مئازادر يگ اج يج تو کل ها ويٿ اديپ وها<ڏ ريگتظم ھڇ اد ديا

 يک نا «يهآ وياڄڪ ج وياڏذيا 7 رهاوع حرط نهنج وهاٺج مار ادينام ہص

 لاس نيکا نبراو تريبصب رپ ۽ ہٌ ناس رظن يحأطس ور ,فريطل ھاش
َ 

 ءڻهآ دوجحو : مالڪ چو اڀيانڪ 2! اراشا 15ها ۽ يهآ ويڪ ملاطم

 يىهآ ميس ٣ ِھآأ ۽ نهآ مئأر ہج کپ رايمم ۽ ۽ رادنا 5 ٌٴ يناہجرت س يم

 هشيمه - ليتي يمن داد 1 تازا يھن داد ڪمشه ُ, ما 3ً لم ۾ ج
ِ 

 ۔يهآ ڪاپ ناک “ير اد ايئناآ آن ۽َءيلئاقل َٴ را يىغلاب,ب َءيٺايب وغل

 - يهآ وھهِا ولپ يي 2 اُ[ هج اق ڪڪ دا 39. اڏا انا. ُ

 يراو َءيرعاش 4 ي مالڪ نو يهآ تئالعل يراو ڻ ہغرز

 آ

 مہيقو 2 لمهم يج .-َ ارڊ باذأ۱ نيت” َءيرءا4 يجنهنپ وه

 نشور ۽ ڪاببات يج * نگ: يارب ب َ ,ي ڍڪ ناڎ ران« س

 شواڪ ي 2 نا نس لس ٻپ ھآ ويٿ بايباڪ 3 ڻڏ اڄ هٻ نين اٿ بم
 "ٴ ٌن 71 . ً -

 1 يجڃود وڏ ڪڪ ات رن ٽ يه َ کن ن“ ن.ةڪم>

 يک مام ڪڪ تياآهث واڪ قيڍ رط سس دا ۾ د ك



 (م٣ تاناحجر ۽ ردق ينف اج َءيرعاش يقرشس

 لثهلا بر ۽ نيڻايڪ ڪول ن>الاطصا ۽ نٽياور ہہلسم يج نس .ھاش

 ۽ يرڪ نايب ۾ نابز يج ييانڪ ء يراعتسا يڻ نووا ميم يناسل

 يهآ وڏ ھاغڊ قادصم تي * ح دم لقم حالطصا ار ناي دنس ۱

 ما ۾ ناس اجل يج نابز ہن ۔ يهآ ,لاڪ يا ہبأاڪ سه جٽم

 *., ناس ظاحل يج داوم

 ( 4.٣ "ڻارهپ” روهال سارلاڪ يناسل يئاقالع)َ

 ن٫ڊ هانارم آن " بحاص نڊد دلا ماسح ريپ بائتج ڪي ڏو ناک ِڀس ہاج يج ءهھاش اس نا
 ِءاٿ نکل َءال رود نا ڍ يهآ 063 ثحب مئام ۽  معساڄ #ءي دشار

 وڍاڏ بصعت ۽ شڪمشڪ يب» ڌي ۾ نناملسم ۽ ندانه يج ڌن”

 يج ةهحر هيلع ومشاه دممحب مو دم ترضح ۽ وه ويپ يي -+ وڻهگ

 رايت وتيط وڙها ڪن وج نوروڳس ملاع رادنا دكت ۽ ءيس۽ ہسٍحْألاڀ ريگت

 ڙييآ د دشت نيئات دح َءيڻهگ ِءال مالسا غيليٽ نهنج وا ويڏڇ يرڪ

 اس ريغ نهنڪ نه ڏڪيج .ائه ايڪ رايتخا زادنا يبالاسا ريغ مڪلب
 ڏو و 7 وھ ودنرڪن ظفل وج لوسر ۽ دمحب هللا ناتاو يج

 م

 ى

 قباطم يرواحم صو چجدرم ينمي= يئابرف لخحاد ۾ مالاساعمقلح ي 1ً “نا

 .اڻه ادنيڻآ اجب سضّلٴارف ؟ يغيلبت " اجنهنپ يرڪ ؟رمالاسا مڊ تَه

 ۾ يقيرط ۽ روط ندنس وج وه وتڪن وها وجين يمزال وج َءيهنا
 ۾ سارھ *ڇ لوھ وډواڏ يک نئاملنم ريڅ٬ ريا دنل يظفل َءيهنا

 ليهر دوخ ِءاجب ۽ رانڪورد ات ڻلو الان ڪاپ يىهِا .وي ڏڇ يهجو

 مت ويهجس ۾ نا ظفحد ۾ ريخ ري َءيٽو دا ۽ 3 يٽ وڇ يجنهنپ نئٺھ

 ناڪ ها وج يرطخ ناب نج .نبڏ يڏڇ ىٿ ڻراچا رکا ىءآ و٤ رم

 يرڪ َءيهنا ن ہئھ ڻوچ وارا ,لڏگ ناس نظنل نم , چئانچ .يجه

 يهجو نافرط ىجنهنپ يا. نا غمابم اج نيد نئہيح . وه ونڏ يڏڇ
 ظطفاح ترضح بيغلا ناسل ه نهجو يئاچم لن ڻي وڪ يئٴاڻب ؟لوسرآ

 8 يئه ناڪ رب [٣ يک نيڏ 2ا يرهالظ (بحجوم َءيڻوچ ي

 نس هج و رايشھه ۾ ۽ دنراي بلاط سڪ مه

 .ڻتميئڪ مڪ ھجي سي مڇ لت دٳآا قشع عهڂلاخ أج هه.

  لزا فل عريسااسلأا]۔= ڙزأ نہ ڪه ر۾ دسڊہآان
ُ 

 . تشز هك و تسبوخ هڪ يادرپ سپ هڪ يئاد هڇ وڌ

 95 رسمهڪ ه ٽنهي يڙود رايشوھ ٣ نهآ بلاط ان راي وهّڻام پس )

 يک نو نوٽ !دهاز يا .وناڂتب اي يجه دجسم .يهآ 2. جا



 تانجو ۾ ودق يتف اج َءيرعاش يڻرہم (

 يڙهڪ يئ وٽ ذ بال اڇ رڪ مد لبٳأ اٿ ڻاک فطل يراو لزرا نا

 (!يهآ رڪ لا ,يهآ ريڪ ڪل نايٺپ يج يي درپ مت يهآ ريخ

 لسملڦلسم يج (۱) نلا- وسس يئاڍا و>ج وھ يرڪ يڃنأ ءيڄٿ ڪڇ ت وها”

 8 يک يڪچ يڃا يک سپ ت لزنت 7 کي حرط ي ُھاذ بعم طاتت

 تت ىئارڪيڍ و اڪيح 1 بلق نستعسو اڪ .> و نا نيلد 7 لوءام دازآ

 ۽ يدنلب اج ۾ لمع مهاوخ ملع رظن ۾ رڪف ۽ ْ”َ ٣ يئ داشڪ
 .يهآ يدنيٿ ىسو رود اپ يدنسپ تقيقح ۽ يئاترگ ٤ يى 3” « يسرزج

 #َءيلارسو اب ,َءيردارب ,َءيراداور 099 .يئه ي ىٿ وياخ پس اس

 ۾ موق دازآ ڪه گنا يمالاس ا مٿاوخ گنن يئاسنا ى “ڪبج اج .َءيطومه اٿ اي

 َءيهنا وه م اخ وھد۔وها ۽ .ائٿھ اڪچ يرڪن ناتھه ِڀس ي كا نه طد

 يج َءيٽسپ ۽ ۾ تل ذ يج 8ء َءيبالاغ اڪيج ۽ ليراٻ وج َءيرتيڪ ساسحا

 5=:ہڄڇڀ ار ا اح رموق 0 يرڪ > نهنج « يهآ ي دنيٿ راواديپ

 ُڻرڪ لصاح يرٹرب يرطف ريغ ڪه 15 ڻدا يک سصاسحا َءيهنا

 ڪه نام نج .نهآ ادنڪ اديب اتسر ت نونير يعونصم ي ڪ ِءالل

 . يجاڏ روز مھاو مم ھاوخڂ يت ۽ تاعورة يٻه ڏد۱" ما يهآ 1 وڌي ر ط

 ۽« يڇڪ لصصاح يرڌرپ ټ تةبس ناٿ يئيڪه يرڪ نت ي رلنانم

 يجہڊنٻ ه دايز ڻاک تخھا ان يرڪ ج5 ير ور#ڪ ريغ رپ نايد

 يليہو يج ن٫ير ,ٌط يمال-ا ري يعطق ت , يجئاتج يگ رزڊ 2 يئاڪاپ

 ------ يئاڄو احاب لگڊ يت نا نيرڪ لحاد ۾ به ذٻ ڪھ يک نناسنا
 ليپ ۾ راود يج «۾ 3 ويس ناه لھڻ م۾ ات ٿر ۽ ڻج 0 باٌح

 ۽ ي دنڪ ناببآ يئ اد“ 9 ديپ ِءال ڻرڪ اٿ يج نهنا ۽ ناسي يعورف ليٿ

 رظن تعسو ۽ يراداور .وآ يئٿ اديپ نام تيثهذ بالغ ,ھجڪڀ+ وها ,ت يهآ وياڌٻ
 يهر الاٻ ناک نٿ رط 070 يج َءيرتر۽ ساسحا رٿ ود  اج ۾ اٿ نيڏ اديب ۽ ر"وق نا

 5 ۽ ي رڪ لاٿي ہ ٬ ٽم ہم ماأر اٺ #” سا#“دار ي«* دم 0 يک” ڻاپ #ٴ  يٿ

 ,وٿ يک قلعتم راڪ ,یلر ,ْط يج ۾ م#أّش تا ناک نا . يکا : يهجلا ناس نهوآ

 ايد د َءيراي ۽ َءيٺ+ نيلد ۽ ڙداهجو ڙيلڏ َءيهنا ردنا ڪلب”

 َءيفوصص نُطاب فاص يڙهجچ ھاش ۽ َءيسيلاپ ڙادنهجو يو يرتيا ۾ -؟9

 : ىٿ ' وِبرهگ ,هاش ويڪ 99 يک ناہسا ڙادنکو لد ي٫ درد

 َ ار رادتي د ن٫د وار را ڪ رڪ

 (راطع) ار را ط ع  لد «يدرد ُ“هوذ



 ۱00 تاناح>ر ۽ را دق يٿف اج َءيرعاش يقرس"

 ةءيهنآ يج َءيرہبصم ۽ َءيک ام « ڻک ردنا مالڪ ىجنهٹپ نه وس وو

 ۾ َءيدنت ۽ ء يڅلث ۽ ّ َءيشرت وجح يڏڇ يرڪ ٿٽولاپ نيڏات دح

 اڪڇ يکچ ناه نرئاڊ نطومه نجنهنپ ناملسم ريغ زوڊ وڪيج وج
 ي ؟ يج نا * ويو يڃل دب ۾ جاثب٫ ۽ كي٫٬ تخاڪي وها ۽ ائه
 َءيئافو انالوس وج اي ڏڇ يرايڊ ريک ۽ نوڊنک وتي رتيا يک يٽ ۾*

 ۽ قباطم لوق يج

 ويڪ روم يت ڻي نام ير .=ص راجا ڻرڌ | نڪ وج يک نُڏ

 يج

 صحا

 ۽ يهجمس وجن ۾ ين رمالاڪ بحاص مشاش مڌ يس وھ ودنير

 فگسنر يج ٹتيئاديو .اڳل ڻڍ>ه- وجنډډ يک نراو ڌن ۽ ڌنس

 د:وه يج ينويو نوريار وج نويهلاڳ يها لڪ مال لالا ناتار ڻدئ؛ده

 نا ناک َءودئنه ڪھ ِءپ مت 1 اي وڏ رامح يراومس وهڻام يه 2

 يىج لومر ۽ يو يج هالا ...ه...ه ڻهگس مٿ يىئارڪ زارقا وجح

 نن بحاص مه 4 نو:يآ نوح لٺ رش نآارق َ تي يج تلاسر

 وج نا ای يوچ 8 ڪه نئيج , وٿ يئاوچ تير نا ناتاو يج
 نهنڪ ۽ ينامز يج مهاش ڻھڏ ڪي رارٿا ى ۾ءا نهناڏوه .يرڪ رارثآ

 سڱن ٿڍڄ 7 اه يرڪ ڻناملسس ريغ وڪ ن ناي : يج َءوهڻام يبهذم

 يا ت اھ يڃو ويڪ روہبجڃي سيک .يئيڏ ار> يج ڻڃه ناملسم

 ندنه يج نس ۾ فگنرآ ِء!ايفو ۽ َ يگ ۾ رپ يج ناسا

 ڀ
 َ ي

 يج بحاص ءهاش وه وج ويو ودنآ وهجي و يجنهنپ نيئات دح نا يک
 9 ٰھ ش 1

 ناملسيب احوم وڪڀ ڪ>ھ وصح لڳل (نوجچ ڇھ ڪرم وها ۽ َءيلوٻ

 2. 'يهگس يٌُچ ناس لد َءيلک”

 ( ۱۽ ۱۱ ص ويدن “ وعلانب وج هاش .)

 .يهآ نامح رد وج يتر٫ ڍ رظن نا يج رھا .ا ۽ لصا راڪ .قير ط نويڱب وج م8ّأش

 هُ ِ نڃا راظن لٽنوٻ 7 ٹي ڙڪرڊ 2 تدحو هه بھاذم پس بم>وه4 يٿ ڍ رن 3 نهج

 ِبٻ ہدق يٿ وا 2 0 ي هوم يک نيلد ىج يج يئي“ 2 ادا شڪلد ٴٴ جنن يىج ٣٤نيد را .ھا- 7“ )۱

 اٿ نهر ادنيڏ َٴ ايٿ اد ڇند ن دنه وك راپ اج رالاڪ ي ٴ ما 9 و ناک” نلاملسد وج يهآ

 ۽« دنچ رهم لس ور لس وٿڏ رمآ ذنچلال ۽ ڻاشمب رٿ رٿڪاڊ ۽ مارسرپ لمٺيڄ ار اليل يسارڳ رس

 نريهاشم ودنه نڻوس ن 4[ ۽ لمتمهج رسي و رپ  يڻاو او لت ڪپ ۽ يڻاو ۽ رهار ,يڻاو ڏآ ڻايلڪ

 ۾ وه دي ,يدشار ندا مياس> رپ ) ٣ وٿ يهگس يراہو وج يهآ رڪ ۱ سڏ َءيهنا نو:هدخ نوح

 ( 1٣ ( يص وعلاط+ہ وج .ه اُ



 تائاحجر ۽ ردق يتف اج َءيرعاش يثرُس ۱0

 ڏھڏ يرڪف يج ناسلا ۽ نبعادم يو“ . يهآ ڪمهھ وميلعد ي ٍي دايند يج نبهذم يٽڀ-

 َك .يهآ لڏ روز يت ٍ زي ڪاپ يناح ور َ ينتاداخا
 کي ب

 وھشچرسم وج مم 1ء د < “مه لا _

 , رهآ نتاِاقت يج رود يه ڇا ۾ : 1ڂ اب يجنهنٻ يڄنڃهډ ,بهھذب بس .يهآ ڪمھٿ

 راوطا يرهاظ ى يج ناسٽا ,رظن ىج نہهدم يْچ“=

 "” ّ, ٣ -_ 7 ٍڀ
 لا ايپ يج ندرپ ني رها” تب فمھ تاب 5 يهآ نهناڏ جالاا يىئٰطاب سس لس .ڏگ ناس

 . .اٿ نڪ ُڻيلبت يج ريخ ۽ نس ,ق>

 تدحو هُ ميلعت مأأ راع يج دوج ولا تدحو - نيڏ تها .. رڳ ۽ ۽ رھوج لنغمي

 .ايڏڇ يرڪ ومآاخ اڃِر و اج نئاملسس ۽ ندئه ۾ دس ,رظن ملايةلف يج ناي دالا

 ِءال ڻئامڄ ريپ يج ننٴو يماي* ۾ رظنم سپ يج ترئا:م يبھذم نا بحاص ريپ
 « وٿ يکل

 تددو يڏذنس يک مھاٿ نامي َءيسيلاپ َءيراو َءيتڂ٬- ۾ ترفاني يب»دم َءيهنا ٌ 5 3-5 .د 5 ٻ ور

 لڻناڪا وڏو ۽ يڏو ڻي وج ڻي بلس يج َءيدازآ يڪلبس ۽ ڻٿ لٽ يج يي“

 ۽ ٽوُٿ َءيهنا مت وه لايخ يٿ وها سيکآ .ىٿ وڍآ رظن ورطخ زئاج ڪلب

 دھ, َءيڻاڄڇپ ىج نلغم نج روآ مح لنئاغلا نا يعونع« يج بهذم

 نھڇنہ نيچا اي يحج الاڊ نئن ھ َءوپ ناک َءيراو>نوخ 0. ردان ۽

 ".ادنيٿ اتڂپ ريپ اج نت وه ويډڍڪ

 يفوص وار 'فيطلا .يهآ لع در يځيي رات ڪه يھاڃچاس ۽ ترس اھا يج فيطل
 يجهر دودحد نيات َءيرعاش ور «ش ۽ ۽ تالايع مئا اوص وڳر ِوپ مآ اه يجه رعاش ۾

 فٺا*وصت وير ۾ رودآ يجنهنپ رعاش ۽ ىئوص ىئٻڪ اج تا سڻئاك ڻئي> ِاھ يڃد

 ميسو ۽ تريصب اب ڪه هت يئٿ وٿ تياث نام نا .اثه ادنهر دودي نيزات 3 ٰ
 يرڪ يرعاش 7 يئوہن نبي رتڊب وه 0 يهآ ہن ىئاڪ وريا وڳر ِءالل َءوهڻام رظن

 ىيهٿ ناک 4ي>و دح ای , يڏَڇ َيراذگ رح مع ۾ - - دهر ور ای .يهگس

 ہنايفوص ۾ أقرأع 8 ڻلئسس قيثد چچ ڻيمحع يج فوصت اي ۽ يهر يسب 5 نيُہين تولخ
 يک

 يهنڊ ٺڀيطل حرم نا .ي*+د يکل باتڪ يڪ يرڪ انڪا 2 نڊہجنس مہڪحڏ

 يک ؟تد۔و يڏني ع ,يهآ يک ر را يڙرڪ 5 لم سم -> رظنم س يىج ڪڏلم

 يهآ وياحرو 3 يلوک”

 :نھآ ايڪ نايب بحاص ريپ ح رط نه زڪرد, اج ڙاڇ ڙيڇ يبهذ٫ ِءوپ ناک نا

 ائه يئاڻهگ مت نئنوه ۾ ينامز َءيهنا زڪرم اڏو اج ڙاڇ ڙيڇ يبهذم
 نوح ند راڌ يئو نا نيدبصم يت نُڃْج ؟ وڏڌُل وھه تک رڊ /. يي“ نڪي

 ,يرايي اھ ءو ناک نا . نو ھ زرادنا رثآ نويس ۔!أپ ڙاد؛ڪ راد ناتَ ىٌئٻ ڪه

 وعھ ۽ لئه ساي٬اأ يج مھاٿ ڙڪرم يٌچ“= يغا رش اح راي:اڪڌالب ٴ الاھ



 ؟ 7 تاٿاح حر ۾ ردو ينف اج يرعاش يڻرُشس

 ِءاوس ڻازآ .وه وذنسپ ۽ ودنس ڏ وڏيو نھن ڏ تار نوياوراڪ ڙادنيٿ ۽ نهنا

 ڻهنج وه مئاق لوڪسآ وج ةمحر هيلع شاه دمحب مو دي + يتج ۽ و يا
 ارحجص ينر# يک 8 مال يي دنوھ نرهل وڻاڳڻا ۽ ڻ>وم کكك۔لا يج ڻارهم

 ۔۔۔ائه ايڪ داجيا ؟ازوڪ ي ُاه۱ رطاخ لايخغ يڙهڪ يڻاڄ ادخ ۽ 9
 نڻهنا ت٫سود ايرهگ اد ارتيڪ س دن .وھ ڻڃو ڻچا ريا” وج مھهاش ڻآٻ يىتا .“-

 يتيئآ ڪلٻ - نويھ نوڊرڪيو ۽ ميسو طقف من نويل د نوج نج ۽ اه - ۽

 غاد وه وڪن يت نج , نويه فافش ۽ فاص نويڙهج ريک ۽ نويرجا رگناو
 ناسا يهآ و داشڪ وڏي ائه اداشڪ اڏيا بلق اج ڻهنلا .وپ ڌ وه وڪن ۽
 وه ڪول« وڪيج ناس نريح ۾ رهش َءيهنا « به ڌي وج دنهح٫ چک يج

 يتک "تاعورف يبه ذ' وج نروڳس نحلاع يج نهنا دوخ رپ « يئ وھ ِءآ 23

 ۽ ضنب ى 3ا ۾ ڙآ يج به ڌي ۽  لادخ و گنج وڪي> ۾ ڻاپ وجنهنپ

 يک اف يج ڏنس َءيچ يڙلٻ يڙڏ ناتا نهنج وه ليرٻ ڻراٻ وج دانع

 وي ڪڪ ويڪ ڑ ڪڍ ڌو اطقف ئث يک هاش ڻر نهن  ويڪ نثعيد

 قايرت رثوي وڪ وج ڪولس ڙاس ۽ تبح٫ لك» ِءال ره يرومس َءيهٺا هت ويڪ
 «(۽( ٻر ص وم داد , يئاثو االوء فلو  وعلاطم وج مھاش) , يرڪ رايت

 رشتا .ي.زاغنا.لاققعب :ڻهناڪ .ڻڃج. ثب ري. هتباقخ- قاعتم رد يج 'فيطل'
 -.--. دهل اها. يهآ 86 چا يج 3 يئارآ موشاح ہب نڻهنڪ اها ۽ 3

 ,وهڻاس يها .: يهآ ءهلاڳ ىٻ اها . يهآ يٿ ادي “ناس هيج وڌ ءاايقسلف يج ]9 َ -

 يج ۽ رم ڻاڄآ ناک راظن سپ يج نا ۽ ۽ خيرات ي < . يهآ دو لدیاب اگ ى> ن>
-“ 

 يبھذم يک قية*7 نه يه ا , نهآ بقاولا نڻاک” 9 يج لاوز ۽ لامڪ يج نموت

 َ. نينأ ڄم اڙوهگ اه ين داحأ ؟ ٍي“ د 7 راظنم سپ يي ديلقت -

 .ويٿ بايباڪ رادنير- يڪ راڪ ِ قډيرط وج يطل مآ ىهآ يه وڏ اد ءو ناک نا

 َءيربصعم ت َءيک ام ۾ لوعحام يىليرهُر ۾ ڂلت يج رود نا ؟نِيٳ۱ ہت يهآ تہ حا مر اها

 أدهپ لوحام نوئن وج تيه وڍ ڏڇ يڍڪ يک شب نام نيلد . يئڪ توالای

 .يئڪ ينالت نيئات دح نهنڪ يج تالباعم خلت ليٿ اديپ تا ناک ڻاپ ۾ حج

 مهاش مالغ نت رظن 8 يىج محز من ايخسډ ھو ٿرضح مد يهآ تو ِڊ اها رپ

 ؟دوجولا ت دحو) نظارا يج ها يلو ,ھاش ٣ حي رڌ مک ريڪاح رادهجچم يڙهج

 .رزڊ ڙارمھ ٴ لاهه .< فيطل ۽ حراش مت يڏو يىج ؟ناي دالا ت دو ت

: - 1 9 0 
 ۾ ال هش مه گرد وه ڏو يئڏ ثميمسڪج ش 4. يرهاڏ يک َءيوُہن نه رھ ) لډ

 مڌ اق دا ڻڏ ير ها 7 ڙآ 7 نائہم يعدرٹ وج و ڪٽ وها وجيتڏ ه ويو ور ضشوماأخ

 غور-ث واه ۽ يڻةآ ي تالا يج ء>ر ٿا دو مو ددني ترضح ه وڍآ واد:ھر

 وراس وها . وڍو وڏڏ ٴوځؽ وج تيل ۾ :ټ َءيروپ يک نلقسم سس دس . وير وناڏ

 .؟.



 تالاحجر ۽ ردق ىنف اج َءيرعاش يقرشسم ۱

 اديپ ناس تيثيح يج نامحرت ڪه ِءال تمظع يصخ ۽ سڌن يه ذم 72 رچي ر؟ل

 وج نريب .ويهر ودنله ہب ۾ رود يج نري٫ ِءوپ ناک رود يج نڙوهلڪ وج ويٿ
 وڙئهج رود يج نڙوهلڪ هڪ يدكت ي-*> ُءي دازآ ٤ َ ڇاحيشوخ ىجنْهْپ نزرود

 يٽ نلئسم يعورف ناس تيثي> يعرش نھ رھ يڻاب ِءاوس ناک 9 نراٻ ؟لڪ ۱ نٻ

 يرڪ رُدهڪا طاق نهناڏ يبرظن عياج َ جا تم. يج ناي دا ت دحوا . وھ روز

 ي دارنا ده ڪ رڪ. ھڏ 6 0 ڙا يج نا رپ ۽ يئھ لاڪ مھاگسٽ ي* نہلاع
 اي

 . يئه مھاگن ڪيو ڏو ناک پس يت س"“دټ) ي* 5 يجنهنڊ ت تعڪحطظع

 ڪه .يهآ ي 1ا تلاح يج نرود يهنٻ ,يهآ قلعت و> نام يه د٬ن “..ڌ اًت سٍيح رپ .- وه

 مذاق ڏو دادي سا يىچنهډ نريرگنا . وڍآ وياه نيئات رود يج نزيرگشنا رثا وها

 اديپ نوڪيرحت نويڙاها ۾ ڪاڀہ۔۔ھ ريفصر+ يروپ رپ ۾ ڌني ط٫ف .: ِءال ڻآ زر

 ٺچاهس ومهھرب وجح ِءار نھود+ ۾ رهاأر أحأر فال ڂ يج تثد!ہحہ ي“ ادي نا يج نزيرُ ْٰأ

 يماوقالا نه« وج لايثا ويراظٰن وج اھا وَ َءي ڌناگ « راچرڊ وج يتالاش ۾ روح ڏ

 جا َءيقرفاد دال ۽ وڍراظل .وراو جج وج َءي ڌنس انالوس  لايخ وج توخا
 يتاذ ٍ سنڌ ۾ ڙآ يج بذخ 9 ۽ ايهھر بايباڪ ڪان ِس  وُسلف لم ناسنا صالاخ

 ھا نُهنج , يڏڇ يراٻ ءِ! يج ترن ۾ نہوآ يئ۾* يج ي» نون يً
 وڙم .اپي ڏڇ يرڪ کر يراٻ وهڻام ءانكيب نيڙورڪ ۽ ِءوپ ناک ميسڌن يي

 يبھذم و۾ ديٌئاٽ يج ترفن ۾ َءيگدنر د زيگنا تشحو ۽ شڪ تيئاسنا نا هت يهآ وها
 لالدتسا نام ٹي دح ۽ نآرق اتيگ ۽ نديو ايو ايکل باتڪ يئيڪ نانرط يج نتلح
 يرڪ عورش ڻوچ راعش تقاد مس ۽ تسرپ قح يک ُڻاپ رم وڏ 3< وھ ۽ يرڪ سش +ڊ

 مْاق يک تہ ش يناحور 7 چت قالخا يج ناسلا يج باتڪ ڪاپ يها ,ونڏ
 ها _آ

 3-97 وح وڍيو ويڪ ڂيتهمسا ما 3. يٿ ٰأعن ڪاپ يج ند اھ ايآ ِءال ڻرڪ
 ت

 گ

 .ءائه ِءال ڻرڪ أذڀپ تّہحو تت ترن نا ايآ اٿ يها ڻڄ ھا ويآ رظن يٽ نينأ

 « َءيرہاوب ٍٴ َءير دارب نتاواسيب ۽ ٿثوخا بر ۾ ور ۽ تب ڄ تيئاسنا ۾ نهٺا

 وڪٽٺ ۽ وھ يئ ادا ۽ ڪولش ڌا ڪه وڪٺ ال لاح حال اما ۽ قلخ تہ دخ

 . يئه يٿ لزان يٿ توډآ ۾ تر وبص ڌأ ڪه

 هود يجهگس ي“س د نيات خا 5 ناک = ملعٻ٣ ۾ رود يج نڙي رگناآ ميچ ڪه مس وها

1 
 نہ. ىعررد يىٻ»ٿ فاش نهآ دوري مسڏ ود

 ي ةالاخا يج نا ۽ به» ذي يج اٿ نڃو ايراٿا



 ۱04 تانامر ۽ رادق ينق اج َءيرعاش يئٿرُم

 يهآ ويٿ أديبپ "بد!۱ وڪيج ۾ لوحاب ڂلت يراو شڪممشڪ نا 8 وپ ڻناک نا

 ۾ يلباقم ي نج نا . يچهگس يرڪ نو رءڏ يج نهنج .يهآ مسڏ وڙها وڪ مل وها

 .يهآ وٿ دي وراوٿ َمامت بادا ُز ر اون ناِسئا ھع لم هج ۽( لسداح وج نرادق يملاع صلاغ

 (ڻهتخدس 0 وس لچس

 ۽ الاس تسرڊ مسو ٤ا بد حور نهنج .يهآ تٹتسرد» لچس ِءوپ ڻاک فيطل
 ٽوچ يج يراغن مد يرو صنم ۽ ,يھآ ىئڪ تواغب نالاع الا ىلع فالخ يج يولوم
 .يٿ يراهن نايِڏ٫ِ يدرپ يج فوصت ها مشاگنل سدنس ۽. يهآ ڊي ؟قلاانا يڻه يت

 .وٿ يلو وڙتاج وج نڍډارب يئڀ“ يج رود يجنهنپ روعش يتاذ سصاد٫ه رپ

 اديپ يثوص يغاب وڙهج فيطل ۾ نهنج وه رود وياس وھا بہ رود وج لچس

 ڊ. .وھ روز وج نيولوس نلس فرط يئٻ مت وه ڄار وج نريب فرط ڪه .ويٿ
 يگنڏ يک ماوع نان فگنيساو يٿٻ ,ليلاپ ۾ رتفاي تيب رٿ اج ماظن يئارادريگاج ۽
 0” ناس َءيڪاڊيب ۽ يلصو> تياهن لچس ۾ رود بوخآ رپ نا .ااه ايھر
 . يئاڏ ٿت وعد

 ! يو آ يڻاو يک نهنڪ نوج درد اٿ چس

 وج بر ٽم يراو ِل بهذم ال يفوہصلا" لچس يهآ مڏ ڪلا مڊ وڪ ۽ نا

 ناز وس .متآ اه رھاللاڪ يو .يهآ ثت واغب ري وراس صد: . وه ىلوص بذد ال

 . نهآ ايڏڇ يئالاج قرو ي د ڙه اج مرد ۽ بهذم نهنج :يهآ

 ڪاپ ! وه ادخ دوخ ؟وه ريڪ راطع ۾ رظن سدنس ء يھآ ڄ٫اثوپ وج راطع ۽ لچا ٍ

 3 هو

 مو ادخ دوب ادخ ڪڪ نآ دوس ہئ راطع

 !د وب ادخ دوب ادخ ڪ نا دوحو ڪاپ وا

 :وٿ ىئامرث ؟ يهآ اڇ ڻاپ لچہ َءوپ ناک نا

 !نابهان نوي و د:ہھ ,نايھآ ٴ چر نا آ يىئٴو
َ 

 هه ناواهڙپ قي٬ نيم ان  ىضاق نيب اٿ ,نالاب نيم

 .. ناواج ہل لو يڪم الا ق نيس ان سيعڪ نيم
 نڪ دا نان

 ... ناواج ِآ لو اگنگ , ڻيڇل ڻيد اٿ ڪٿان نيم
 ٴ 12

 نڪ. ناياڌس نان وچس , يزارد سرد اڏي ہہت راي

 تر هير يک



 تاټاعسحر ۽ ردق يئل اج َءيرعاش يقرشم

 7.اناهب مي هم ي يه .» وليق وج اڪ ننيمڪ وج اڇ

 رھا أ ناڪ رفڪ ناٿڪ اديھر بها. نڍډدد

7 ” 
 يوچ هھ نيئن

٤ 

 ۽. وي

 .«يک> دن وس ِءأاح نيھآ ْنوت ۽ وس ني ڻاپ را تڪ

 4 ٹ يڪ نا يُٿ نود » نيئھآ داع يئ ٌن وڏ

 مد وما سي ىٿ ِو.ٻ ڙم نوت 7 نيہاڏ لن يڏ وھ ي ڏيھ

 .. 2 وج وس يهآ به ,يڙهلاڳ ج0 ؟ وي ي ۱

 7 “ ُ هُ

 , ود ين . ڄن

 * 9 . .ّ -* ات
 4 يسل لقس ها يا الا: بم وسيآأ 1 نابسٿآا يس ہد لؽہع

 . وه أا 7 37-06 نڻاططلسس نڻوک 5. .نيتبا)ث

 . يج لچس تاذ يٿاڪ 'لچس" يٿاڪ يھآ رس ي وراس

 ۔ يهال ڪش وڪ ِجڻاڄ ليڪ اک با ُءاڀ راد جوم

ُ. ُ  

 ود يىتامرُف

 '؟نويناڀ نويٿ ريڪ يک َنوم نوي ڏج ,رارسا ءآ نايهآ

 ۽ ؟رايس “بر نا.ھآ ۽ نايھهان يران ,يروخن ,
 .لاسڪ0ش راتسره يڪ ۽« يجنهناسپ يھاش يڌڇ

 واه “نه يل وحح « يح> يل قسم نھ ّآ وسد رام

. 

 + وٿ يئاب رڦ ال 2 يا ع راني

 0 اأ لياسم لس يٿ وٽ نآسد| ناومس> يه , يا

 ۽ وي يوڇ قا لاميآ ۽ ڪ ۽ وٿ يوڇ قاعتم نامي ۽ ىل

 يحلڪ

 . ناه يآ نڻاک برع وسي ڪ وا. دس أ يڪٽن

 . ناملسمس نار وس ( وس ڪڪ نيڪ يک نوس

 85 ٍ ۽
 َ. يس حا يکڀيل نسمس ٌ دا وا نا. يو وچ 1

 ي-س



 "۱ تاناججر ۽ ردق ينف اج َءيرعاش يقرشم

 نانا را 77 0
 .ايٿ “وس يئ وي ڙم فرط ۽ نايھاڪ فرہط يهيڪ

 ۽« يسايگ روم و دخڪب اٺ وراسو ۽ خٿاشم ځيش بر زي

 نت
 1 ي-“ ايس ريٻ ملعب ال يِڪن ۽ ىہاق ىيڪن

 . يسايكر ھاسر فگشنئر « يهاٺ اج َءيڳل م ھا يڪن

 ِءوٿ يوچ ِءال مالسا ۽ رثفڪ ۽ نهد
 | نايد ...راڪرد ڻڏڇ لوا ,بهھهاڌم روا سا رقڪ نيد

 اي

 ! يجڀٹب پآ هلنا چو نهنج ,يچجڀ رڪ ويسڪ اهجيأ

 ۽ وٿ يوچ ناس حرأط فٺفاص هال نبهذم

 لایاهجنس وھهڻاس ۾پ ڪلب نسبسه ڏس

 ِايالاڌڀ دحيب ۽ َءيگوزڊ « َءيريپ ۽ َءييش
 ( اياسو ريميی نڪ « يڙوہن نهڙپ نورامن يڪ

 . يک خقشڂع اراو لئع ِايآ نيڪ وڏوا

 يوچڇ ھال داديزا

 « يج ڻرڪ رود يئود ۽ ليو يڻاها تو
 ۽ ليوس ِڻاڪ رهجاس . نا نن به ذدډ فصڪ

 ليس رڪ اج ٽيحيي ۽ ىلم ڻاس نوي و ديھ

 . يهل ائن جسس مهلوا .لیيوا يئٿ ناتسمد

 ۽ وٿ يوچ ال به ڏڌ ٰ قشّع

 !فاعي ڻيٿ ايڪ بھذم ي ئيڙ٫ ,فاصناوج قشعوس 1

 لُثنا# وج 1 فر ھ تهلصم مپ نهنڪ ۽ يلملس نا لس

 ٤ وٿ يوچ قاعتم
 ۽ ر,اڪ نات ناڄڪ نايٿ ڪرشس نات ُنايرڪ ٺاس

 ءي وچ ؟وٺڏيچس ۱ وڪ يه زو َءيڻاو َءيهٽا

 يلغسب نا . يهآ هن

 بدا رپ -بدا يهآ مئاي ناک” *؟وناڪ نات ناچڪ ۽ نايٿ ڪرشب نات نايرڪ كايب”

 ۽ وٿ يوچ ہب ِءال



 ۱4٣ تاناحجر ۽ ردق يئف اج َءيرعاش يقرشم

 ۽ نيئٿ تو رسل . ان يڻٿا بادا

 ۽ ويچ فيطل
 ه يرڪن ءُئ ڦاٻ رهاٻ « ڻهنيڏ وراس يڙس

 : وٿ يوچ لچس
 « رپ يڃو تي ال ۽ وڪره يمسڃچو ناڪ رو

 .ويو يهگنل دح ال دح وج ۽ ريقق وس ؟ وچ ٫۱

 ۽ نايھآ مڏ لئاق وج ديلقت نام مآ وٿ يرچ روط فاص لچم

  ناملسس نوتروي يڪ يه ين

 .هنايڀا ڻاک برعع َويلَڪ وي دمحأ ى

--"-"-"-"- 

 !ريپ هن نايرپ يڏات . يج لوسر ھار يڏاج

 : ناڃب وڱن يک نا ٌءآ . نيڇب اٿ وهڻا. يک نهن وٿ يوچ هءوپ ناک نا
 « نام ھم مم يس .يبدآ اٿ نچ+٫ يج

 !نايٿ ہن وج يڻٻ وهناٻ وج ٌءآ نايهآ ؟“وچس ۱

 « نيوپ ہٽ يشامت ہهجنم لڄ 8 َءيٿپ

 ۽ لته وماگنه رڪ ,يک ڻاپ' نوت ُي وهگ

 .وج جالح لاح ڄڦو لڀ ۾ يٻ .--

 , نيهان مدآ نات نوت .لپ َءيِٻ نهنڪ هن لوڀ
 لبلب ردنا غاب نئج ,نيرڪ نويتال وٿ وڪل

 . لصا ڻاپ نيهآ ,يئياڏس ديع نوراهجن٫ دحا

 .يئاها َءيداه نوك .يهجمس نات “وچ اس۱ ہهلاڳ

 . يئادس بحاص يهآ ۽ نيثهان وج ادخ ريغ ات

 ۽ وٿ يوچ ۽ تاب يج َءيفل

 1 ,« نالس نيم اٿ

 . نايگ اڻيگ ن نيم ان .يڙوٻ نيم ان ,يڻوٻ نيم اٿ



 ٽتاناحر ۽ رادق يئٿ اج َءيرءاش يقرُسم

 ونادرب يئٿ درب ,نويراس نومسر ۽ . حل#) ڙوڏ
 . وناهش ڌٻ ولهش ىراو پيئاٻ يڪ 'لچس۱ مهو

 : را اچ :ااخا تا هڪ
 اڇس ہهجڻم تروص . يهڻاپ وجنهنپ ڻاپ
 اپ هالا ىئ ڻاپ , ڻيوڃټ وڇ هالا هُهالا

 ۽: سٿا يڍډڪ ريوصت حرط نه يج نلّعب
 .اصاخ اٿ نهڙب امتخ ۽ نايم ۽ نانا ڻراڪ الاب :

 ھاصاع وينك ۾ ٿه ,نايب ناج نئڪ اٿ نچا يله

 »ڃساپاٿ نر٫ نويکڪ ,نايب,يت نيٺام اٿ نهيو يوج

 .اساپ اٿ ڻمهگ نويلب , رهاظ وٿ يوچ ڇس'وچسا

 : وٿ يوچ ال قلعت يمسر يج َءيدبرم ۔ يريپ
 ۽ يئاتسم جوم ڄلام گر ھ نوت يا دير ريپ
 , يناخ يڏ يٽڇ ماخ .يځ٫ش .يريپ ۽ يبودخيہب

 ءينابر مهار يهان ,يراو يتاراپ ۽ اھ اٿي

 اهياهجنن وهڻا. ۾ ڪل نسهھ ڏ

 . ايالاٽڀ اديب « َءيگرزب ۽ َءيريپ ۽ َءيجہش

 وٿ يوچ ِءال ىڃنهنډ

 ,تدابع دھزرھڙيڪ رن ,حيب سلو ڪڙک وڙيڪ من نام ٍ

 تعاط اوڌ مڙيڪ ِءن سڙيو ردن:٫ دجسس يڪن

 ۾ تياثئم قشع يڙ بڪ وج ويا ستغيبويٿوج لس"

 7 رماللا ڪ بتتنم نيم يىج لچس

0ً 

 تھ 3ڏد تت دايع يالڪ ملع لن اتع ,تايھالا

 قلعتب بس .يڙوپ جڪ ىڻوډ انيگ ۽ نآرت ننادند ۾ دڃچس يخْئاشم ۔ يخيش يدديرم ۔ يريب

 ِءال اڇ نيچ قرافلا مم ساٿق وهُا ويڪ لڀ وات م) وڪيج وج نا .يهآ دوجوم ؟ينن”

 ءيهآ ليڃڇ ناس حرط فاص هجڪ س .يهآ مڏ ليک ر ۾ در سپ تيّثيح "يون يآ ماڪ اً

 وٿ يىيوچ ِملاع ڪه خقلعتم تيه دال رو ۽ تواغب نا س دنس

 مت يڏيا يت به ڌم ۾ رش ص لّبت هوه يثوص به ذر٫ال لچس”

 يج دابآ نلاخسا ۾ دنلقر ڪس ِاراڪڪب خلٻ نيڏات ڄا وج , راڪڌڦ يت بصعت ۽

 يهآ لين

 رھوج وڙها نهنج ۽ يىهآ ما وڻاماس وڙها وڪ اوس ناک مع نٽسوم يداونويمڪ

 يىتيڇ متڪٽ يت 777 يج کٿس دو اڪٿاسئا يج سن ارف .يجه ويراکي ڏ

 ي يئه ل ڌٻ يت َءيزابيلد 7

 يڻکس
 ٰھ۔ . 8 َ َ = 1

 نُييبرفڊر نهنج ۽ وداب يئ وھ هت رادويل وج َءيٽبرج



 تاناحر ۽ ردق يئف اج َءيرعاش يقرشم اَ

 نراڪتڻهاس يڙذط ڻنوڙهج رثيگلاو ت٫لا .ويهاچ يٿ ى ڻراڌس يک تڀاسيع يئهڍ

 لڪشم وڪ تمسر“ وڙها ۾ پروپ رپ ,يهآ ي هڪ ُہڪ يلوٺل يڻاڪ يت به ڏه

 :يوچ يڻه وڪٽوڏ سس َ يراغن ُنايح لچس وج لودنٍيل

 !نايب ناڪرد ڻ ڏڇ لوا بهاذي مالسا رثڪ ني د

 (تث٫س و ريت ٻٻ سص « "يماس لچس يهاش )

 مر .وٿ يٽ ڏ حيرت يک قيتحت يت ديلقت وه .,يهآ رهاظ يعبط دازآ يج لچس
 يک رادرڪ يج رود نا - وٿ يرڪ ٽٿتواغب 7 ينوهہن فاص فالخ يج بھ دم حور ب م

 نوح رفڪ يت نج 5 يُئ لايخ يها هون يرڪ تثعل ٽُڦ ن+ ,يهلو وي

 ما ڻاڪاڇ ويو يڄا يرڪ نا چا . نهآ ايآ ادنپ ڏ د بآ نا. نه نر أوَف

 اه تيرس ۽ دقنعي س دٿس ؟.ڻيٿ ويڪاح اج تقو

 يماس
 مس يهآ رعاش يغاب وح رود يج:ھنپ ما 'يماسا ,رگناو لچس ۽ ٺيطل

 يت  نيولوم ۽ نلم .. ۾ نت ڊنپ ري ۾ به ڌم ۾ يا ٍيج تيناديو ۽ 9.

 لس گنر َٴ .. “ايڪي” ۽ ٿ دابع يمسر ۽ 5 ,ي دنييثرف 01 - يا

 تڪ يت ڻڪ نا دن . يهآ ويٿ اديپ رپ لم در يج 5ةءاڀ ديپ
 ڳي

 .يٿ يجڪ

 .رپ مهيا د نسڏ هت وسيد نڪ احڄو رٹٻ اڄوپ
 . قلخ مهجنم قلاخ ۾ قلاخ يسو قمصخ رويا

 . ڻڪلِکب ھجڻ ڪ لام ۾ ڪلاب سڏ ڪلب

 , يڪنيڪ نڻاڄ قشاع تڳ رٿ ۽ رس اڳ رن ۾ ڳا راس
 ۾ نل رڪ۽س نساڏ يسساسس ڪه رھهاٻ رادئاأ

 .وڙاڏوا ڻڄس يئڻآ ڪي دزٽ ناک” ٽٍپٳ رس

 ءو ڌاس ايٿ يباس يرڌ فکيب وج يڳُا _ڌاس اڙوڪ

 , يھڙاڏ - وڪم ايٿ اب -”< يا

 . يڙاهڪ يتناڪ يج تڪ نيٿاڪلڪ

 !يج ن .يناتڪ يا ۽« يهيڪ يک وت

 . يڪکب مڪه ي/ہهج راص=پ ام يگ ب اَ اگر :



 ھم تائاححر ف رادق يتف اج َءيرعاش يىلگرشس

 ,يرڌوچ يدعتب ريب ,لاڙوڪ اج فجلڪ اڙوڪ اج ڳجلڪ
 « اڙوُٻ ن ڌنٻ رهگ اڃ ڀول ناهنپ ڏ نويتار
 اڙوس وو نھو ڊ ۽ ناس ھاسپ و يهاسو

 روپ ڻم نڻاڄ مآ ڻرم اهڙوم ت ۽ يباس

  نايڏڇ ہن وئارپ لاب ناڻاڄ ہسن يروچ ۔ قئانب
 ,ناڻامن نايرُڦ اج ڻنئا را نايبد

 .نوج لالح ق> نويهلاڳ نايڪ ناڻاڄپ ناهت

 يردسنڏ ڻئاڏ اياب , يسلاوسيڏا يواڏ ايام

 , يلاگنڪ ڻپ رڪ يک ِڀم نهنج ويڪ يناس"۱

 .ايڪ ناتسم مات ايام يڳاريو -

 . يک نک روم ايام « يڄا ڙرقډ هه 0

 !نوک مار ايام ک روم . يڻهگ مھوڪ نيرُهگ
 يقبط راديئابرس اهوگ ,ي ڏس ڻئاڏ ۽ يلاوي ڏ ,يو دنڏ ,يراڪ نهن يک اياب يماس

 يک سوچ تر راديدامرس ۽ 39 .ى يهآ ويڪ راهظا وج ترفن َءيجنهنپ فالخ ى

 : يئڏ ڻيو وٿ حرط +

 . يئاڀ يهجو گنُڇ يک يئٻ «ِناپ يد وڻڪ ڪه 2 اب اَ

 .يئاجا ي ھآ ۽« يسج تت َ ڙوہمس#م نهنت ايام

 آتا ها ينهن رپ يا پ وڏو وس

 .يٿ ڻاپ ن “هه يجنهنپ ,يئال ڳآ ي نا نهنت

 !وج  ڇُس يرڪ ودوس وڪ ,يراپاو ولرو  ۔يراپاو اڙوڪ

 غءال دهجو دح ۽ لحع وٿ حرط نه تر ناک ڻ دنن يک نگنان ڙ 2 نيٽ يج ءيٿ دنز

 وٿ يىئابرف ءيٿاڏ بيغرد

 . نيلم يک نيچبڪ مٿ مهاڪ هيو ۾ نگ يڃرو ماڪ يڏ ڇڪ

 . رو ناديب هجن نهج وهج يج نجاڇ يس ہيهروس س ميشو وس
 ه« نڪ مڏ وس ؟نناب" .ى> ڻرپ َٴ ڻ(> ہ تايح 3! توم

 ىڪئيڪ وڌاپ نيهنڪ ,ڻ دس ڪرس اثب قشطمع ناس دصقم

  قر ماوڪ يڻاڄ ۾  دجسد يسلا بہ  ناسنا يشر دآ

 يج رو د نا رپ ,يهآ ہب راگپا يج تيناديو ۾ فوصت مالڪ وج َءيباس ,لاحرهب
 ىقبط رجاٽ ۽ راديئابرس , وٿ يرڪ ِب يه دناشن يج نرادق راميب ۽ نئاضاقت دنيتحص
 ؟. َءيگ دنز لمعيب يج نواٻ ۽ ۽ نن ڊنپ .نيولوم ۽ نلم لنادنت يج رھر ڏڌ ٿ به ڏس حورہب

 .وٿ يرڪ ديقنت تڂعس يماس



 تاٽاحجر ۽ ردق يئف اج َءيرعاش يڻرُسب 1۱+

 شْناجنگ يج ڻرڪ وگتفگ يئ ۾ آ يج تئناديو ۽ بهذم و۾ رود نُأ 2 نھڏج

 يىئاڪڙڀ مڅأٻ يج تواغب ۽ ناب ۇ يج فوصت نرعاش يثوص # يتنادهو يرڪنهنڏ .يئه

 نظفل تخيس يک نهورگ تسرپ ييامرس .يئڪ ينامجرت يج نئااقت يج رود يجنهنپ ۽
 مي حيح يج بهذم ۽ مرڌ ِءال ڻرڪ اديپ روعش ٰيتالاخا نهجنس ۽ نوئايدنن ۾
 اج . يهآ تياور يخي رات ڪه 'تياور۱ اها يج حقرعاش يڏڌنس . نون ايڪ راچ رپ وجح

 رھ وج دن ول پيشو يج . 0 يٿ يدنھر مئاق ناک نيدص لسلسم
 . يهآ وٿيٻ رشاح ويڪت ويڪھ هشيمه ٽو ناسا رادرڪ

ٌ 

 ايڪ نيدنهڪ يهڪ ۽ روصتم ہہھه ڪالم

 , يوضرآ تيانع مهاش ۽ ريقف ونڏبحام نايب ٺپ رش دمحب مودي  نذات يفات
 ,لگ دنوخآ .يوڙھورگ مميح رلادبع تس ,وراو َءي راول محر نابز دمحد ہجاوخ

 .يفوص تپلد ,مھاش يرصم يھاش ليك زر ,سڪيب ۽ ,ھاش داب لاديب ۽ ريا ق داص

 لسوي ڪڻئان ۽ ,ھاش بلطتق ىيفوٻص دمحم ريخ ۽ ههاش فرشآ ريقف ل=وو

 .کگيب چيلق از ر٫ ,يراغل شب ي ہن وفيلخ ِريقف دارب ,ناخ اي رد ريقا وڙ ڍٻ

 عنات ج َءيرعاش يڌنس ِءوپ ناک يزڙئاج يليصفت يج َءيباس ۽ لچس ..هھاش

 رازبڊ ورشيپ نجنهنپ نرعاش - َ, نهنج . يج - رهگ ڻرڪ ملاطم مي باب وها ۾

 دنلپ ورعن وج قحلاانا ,يکر اق يک ٽاو ليڙهگ ندنس ۽ ,يهآ يئڪ يورپ يج
 رذڪ ۽ نهد ,ندجس ۽ ردنب نيولو+٫ ۽ ناب ,مرڌ ۽ بهذم ب نهنا . يهآ ويڪ

 ڻنايب تا ناک نه ليصفت وج نج «نهآ ايارھد ۽ اياجرو لايخ هنايغاب اي ان قلع7م

 يف اج رعاش ڪه رھ روپ ث>+ نھ اٿ نويرڪ ش مالڪ طقف تھ .يهآ وڪڇ يٿ

 وج نرعاش نهنا ال ليصفت .ءادنيو ايڪ شپ ,هراو رح مٿ ومڏ تي زا رءش راچ

 يج رهگ ڻرڪ ملاطم رمالاڪ

 .(تافا» عربي ) نا داق ىضاق
 موتهڙپ نيڪ يڪ ِايئاڪ يرودق زنڪ 0ا

 .رموڌل يريپ ناثج وسڪ وئٻ يئ راپ وس

 ۽ ڻيد رهس وعلاطب ڻومن فرص وٿ ناڪول  فرح ڪه
 . فرخ وس يىٿئ وس ۽ ناھڙپ يئ وس « و٬ٌھڙپ يٿ وس ہ ملغ

 ۽ ِڀس ني ڙ ورڊ يهڙپ يج »وفا اڪ ي رو دة, ڙڎڪ

 . ڀا يڇڪ يئيٻ ۾ هو يڙ وڪا٫ يڊنب رڪ ت



 تاناحجر ۾ ردق يئف اج َءيرعاش يقرشم

 « ناڻاپ ني رھاشغ ڙپ  ماثٿ لڀس يک يس ظن( .ديغ در وج ملع

 ماٿر و يئ نوڳاو .يرڀآآ نايڳا رکا

 (مه ۽ پٻ ) وڍ وڪ مظهاش
  تدح و

 سس ق>لاأ ان!

 ڪن هظ٬

 .يسو ڻس يئٿ وس ۽ هناڏوهھ يئ وس ۽ ههناڏيه يئ وس

 . يجسپ وس يٿوس ,يرهج وس يدنس نيهنت
 .يسئُٿ مسحڏ يقالس ِءاس ها ريڪ ۽ برق

 .4ايرپ يا وروسپ ۽ حلص يج َءيفوص

 نڻوڻاڙ وسڦ يئ وس ۽ نيڻڄس خبت اپ يئوس
 هُن واڙي يهيا ,نسيرڪاملاريخ هللاو

 ۽ نہي ڏيج اي مسآ مھوڏ نڻوئالڏ ,: توڎھه

 .ڻوڻانر نئشج نو ,اڙيدھ يرڪ يڱٻ

 ,سسيھ سن َءيا يڳا .يڻگ يدنس رد نِا

 ۾ يهمس نويتار نويڄس ريپ يرڪ اهگڊ نڻج

 « يس يڌٻ اس ,ث .نيرپ رپ اج اڪ

 . يي ق لاڏ يس أ ۽ نهجن٫ُُ ڀس نويتم

 لاڙهينس ُن ڻاپ ناال. يسُٿ ڻاپ

 اٻ ,يهل ڻاسپ رڪ ڻاپ

 ,ڻاپ -< نات يس يک نج نوڪس نبہا
 . ڻي رڀس وڻاسچسس حيحص ناس ڃو يڻاه

 . َءنيس فل مال مي “الا” ڍڪ يڏ ول “۾ “ال”

 ؟ڊڍو نيا رڪ نئڪ ٴ ۽ نيٽ ڙام ودنس رهظم وج

 .(مه ,۱..) يروهيڻار حر في وٿ دم مو دغ۾
 ڻيڪ مآ كيم تيحم ۽ ناس نت ناروي نال ہالام

 ۽ ڻهڪ ڻاسس ڌيسناسڪ « يک ڻل ڙ وس و مهسو

 اٿ او ڪينال هان دخآ نا داغ رخ قا

 :نٺس ڪول اراس ور ورڌپ وج نهنت بيس
 نڻسڪ نروناسارڪ وه ایڻکغ ۾ اڇچس ال

 . نڪپ ينوطاب وه .يت رهھاڏظ نلسھ يه



 يتڦ اج َءيرعاش يقرشب ۽ ؟/ه

 ۽ نلس رس اهجڳ نڻوج َءامس نیيڏ نوڌنس
 ۽ نڇپ سرُپ يڪيج وج هللا سا ناک نت
 ۽ نسر زاد يس بر يک نڙ تڀادھ يىئٿ

 نشين ويراهن َّ نڏج نيرايسج
 ۽ نادر دان يدرس لاڙپ نن نيڏ

 نيا تحص ني اسان ڏ نڪي
 ۽ نایادئس ۇس ڻسپ نويٻ , نويڙها نوتنارڪ
 « نيت وهال 5. ,لارتيڪ نایمٹ تت” تل”

 « نم ڙمپ مھاخٿ يىسئ-ہ| ناس نريقتف :--پ

 ۽ نهس نيڪ ويڻس ,نوسج نت نويالڀ لاڀ
 !نڃو ڌو ان وه ,ت ۽ يرباس مهنا نرم اث

 «(مه۱ر۱ 44 ۱ .۱) ومقف وڏ ڏِيحاص نا ہه

 - الاب

 شب با وٿ 5 مهاتآ

 ۔- دوا

 ۽ نيئٻپ ڪه يٽٺو ,يج تي يج ! ال
ّ ُ 

 خ نين د رس َءيزوس“ ۽ وڪرعم بتڪم يدسڇ

 ! يوچ" ون ڏ٫حاص" ڪس ءير ۽ نيهڊ نوت وٿ نئيڪ
 ۽ باتڪ نيهڙب نيڙوڪ يوچ" ونڏپ اص” ڪس ير
 ۽ باوث نيرڪ نڊوس  ناسک مهاڻگ ريغ نيڄڀ

 ( پٻآ نسيرپ نما .يج خزو د تّمهد يم

 . يوڇ *؟هئڏي اص” ( َءير باجح بعس آن

 ,نيئالٿ (.ڪ دلوغآ نا”. .يوچ نال لات” ڪجي َءيو

 ۽ نيئالآ ن قشع نوت ,وڪرعم بتڪم يڏڇ

 !ناس ناڪ يجنهنپ لباڪ («نيئال ون نهنين

 « يصاخ يهآ رہخ ناهوا ,ڌٺاڪ يجنهنپ لاڪ ايڪ اراڪرس+ َءيراڪ

 -_ دڏوخآ

 ۽ يساپ ناهوا مڏ تارو اها .يک قشع ما ويڏ اڏوا

 ۾ قايڪ اراڪ س ص َءيراڪ رپ نا مپ4 ناھهوا ويهآ

 يک ندوصعم ہئٿ زاد سدنئوخا يڙ يڙا

 ۽ دلو يئھ يأآ م# رڊ « يت ناجح يجنهنت رڪڊيح

 . يک ننادان قحان دئوه نهزام ہن نئيه ہت

 « ي4 4 مسڏ ويسپ نسج ۾ ڻاہپ وج٬هڻپ ڻاہپ
 ؟ يهيڪ يجئت لڪ « يج تروص "ان دبہحاص ”



 تاناحجر ۽ رو دق ىئا اج َءيرعاش يقرشم

 ويڻارم رھپ يُٿ كا ۽ نسج يسهرق ر ڪشف _ ت دابع ڊنن

 نت ينڏ يٿ ۽ ۾ مھايراد يحج نسيبلد

 .يسج نا ثت دايع نن ۽ نہسپ #استل اٿ يس

 ,روڇ وخرچ نوثتيچ ۽ يک تار َءيڌآ يڻآ .هجڳ
 ڙو يًٌڊ ہن نهن ناي دهج چهيو يڙوج
 ,روڏ ىڻا يهاڏ ,يوچ اس” ۽ 4ب هام

 .نويڙهلاڳ نوج رادنا هج( روا يٿ يتالوا
 ه

 ۽ ِهاس رادنا ڻ ڍناس ,نويڙهلاڳ نوجر دنا مهجڳ وج تسود وريد ۾ وت
 هآ نسيرڪ ناتس ۾ روپ چڻاڇپ يچپ

 ,هاو ودنڪ يهجيو "ديرولا لبح نم برقآ نحاو”
 !وج تسود وريد ۾ وت ؟ هاڪ ىئٿ ىئڪ يڏاڪ

 ۽« نحباتڪ بجوس وج تسود ورد ۾ وٿ ۔ تقية> يج بلق
 «نهڙپ کٿس حيحص يها .ڻاکآ تيرپ ىج ايهڙپ

 . ناڌ ڻاپ ويڇچ "ڊهللا شرع نيٽٺموملا بولق ُٴ

 ۽ مهاير د اڀاٻ د نيڪ ناس رهت نهين وج نهنڪ  ىشاع شون ايراد

 . ويئامس ڊډنمس يسهآ ۽ ههاس يج "ىئ ڌبحاص”
َ 

 .(مھر+ارڄو.) يوضر تيافع ۾ ھاش
. ُ 

 ۽ ويڪ رپ يسک نو ,يج ِنيرِپ يلايپ ۔وج َءنيرپ ولايپ

 هيج تسص٬آو درد نايڳاا . ويٿ تبسم نامهگ

 ۽ نيراهڻج انمج يج يک نا نويروڏ هت وله =.يناس

 ۽ نيهاڪ رسيوڪ ؟رسئاران" ۽ :
 . يڪئيڪ نلس ۽ نڙس  نيئاکل ,ٿ ڪول

 راست و ريو نمسهو ۽« يڪٽئيڪ نلس « نڙسس ۔ يڏ اگنک

 ,رات يئاڄو 2< « يئچڇ "تانع” ايو يىٿآ

 اٿ سگ .انڙڻك نگ .ناخض .|9فيت اس

 ,ايڙدوگ ورگ ويٿ رھاٿ ره پس فگشئر ره ماٺ ره ۾ھ گشڻر ره

 ,ايڙ دوس يباس يس اج ناوڳڀ يج تڳڀ
 .ناک مار اتر لوار ايیڙ.هلوب يگشدلسم

5 



 هر

 « نيسهآ يحسِ دآ نلڻایک رهاز اکر لوار ايٿ ڻيغ ديع ۽ دحاأ

 ۽« نيئناڀ يڳار پد .يک څڻاٻ اد يڳوج وج يس“

 ۽ نيهآ ٽو ڻسآ ۽ يئچ * تانع” ليو يک وا
 ٌَءاتسنست نمسيسع لام .ذټتحأ , نيئاهلم اهلامب

 .(ع۱2هڪ#۔ماا») فيوش يراول حر نامز فمحم .ڄاوڅ

 لوج َءنیرپ نرهگ ڻسپ ,قاشع ۽ فراع ۔ تنج
 ايٿ ناڪنئناروآ اچا قاتشس اج ت! ح

 ۽ يک زيهرپ رڪ يساپ نات چورٻ ناج نيڇپ رود ڀس نيد
 ءاڀڪ وود يئيچ- نيد نٽ  توه وڦڏ نيڏج

 لقاه ر سود ۾ لد ڻاک ايٿد نيد ڻڌک لد ۔ايٿ د ۽ نيد

 3 نمہيراد رڪ رود ِءال نال يڃچول

 9 چو يهنوڪ ۾ چو ٰينعي تروصص ۔يينعم چ تراوص
 لادوجوي ہن رو يه ير نه يباچس 2 وه
 ۽ ههآ صضٴر ع يٿڪ , يجلوڪ نڪهو يٿڪ

 نوڪ :وئان .وتڻدنيا دنلاب ڪي .نيهاڪ. تتقع
 .يک لن وه ڻڻا مٿ وڏوا « يرپ توه نا دنوه تتي > يج

 هيج نيعال ؟الا ۱ نيس ؟*ال۱ ۽« يرس نا ڻڄ“ :

 ورم يا ات ۽ نوراکوا مم دنسع  مالاسا ۾ رثڪ

 « نو ڌل ڻڄچس يک ديبا فوخ يڏڇ
 هقيٻ ى ما 8 ارو نُۇ دنس ڄار اضصر

 لٽڇ ..... زئڪ وج فلا هڙپ رکا ۔يج ټتارڅ يتس

 صس“ ِل٣”

 . يج بارش نيڏ يٿس يج لڏي يج نيئت ہهڙاچ

 ڻاپ .« نھآ تو رط ځيش ۽ هلالاب فراع ڪھ حر نامز دمحم ہحاوخ ترضح
 هجڪ وج ۾ نيب نيٿم ندنس . نھآ ماما اج مي دئيشقث ,ہلاع ,اسلس ۾ ديباپ اج عرش
 يج تيّمج فراع ۾ ك قشاع ُ اٿ ندا لوا . يىڄر هڏ ناس ووُع يئ نا « يهآ

 ؟چورٻ ۱ يج مت اٿ ن نيئاڌٻ ۾ تيب يئٻ . نهآ . قلي اجراي وھ 06 تيل

 ؟ توه۱ نج متسآ ِءالاڇ رڪ وساپ ناک” ۽ زيهرپ ۱ ةوپ ڪي يهآ بلط يج ح لاصو يج

 ليلعم ۽ تروبص مت اٿ نيئامرف نه ني ۽ نهآ ايڪ رود نيد يئڀس نت ڻت . يهآ وفڏ

 حرط هج نهآ اڻهگ الا رپ «يهآ ڪه ت> ۽ يهان قرف وڪ ۾ زاجم ۽ تقيقح
 َه

 يي وت ا ناکس مالسا ۾ رفڪ لاصو وج توه مت اٿ نيٽ امرف ِءال يج امر _ ھاٿپ



 1 تائاحجر ۽ ردق ينف اج َءيرعاش يقرشس

 حيجرت يک َءيتقس يج بارش يت َءيرو دق زئڪ ۽ َءيرهاظ ملع ,حرط نا .وٿ يئٿ
 ۾ ليوات ہب تيډ دنچ يه ( لاحرهب . يهآ تقفرعم بارش بلطم ناب نا ات نيڏ

 يت نهنا * اٿ ڻچا رظن فالخ يج عرش ناس ظاحل يرهاظ يجتهنپ اوس ناک ھجوت
 يرڪ بوڪ تارجح يج نا رپ .يئاڳل کا يج ؟رف ڪ۱ دئوه يٽند نيبرهھاظ وڪ

 ۽ تسوا مڪ يئاج نا تسيل ناميا و رفڪ

 ه تسوا گنر ود نيا نتس زم وآ مڪ ناز

 ه(مھووڄٻ ھو ڻآ) ہر يڙوھوگ مد لا ٺيع ڪيش

 .ي ڻيڙکا يهآ ري وڏآ شر بي
 ايڪ يشوگ ڀس ضرغ نهنج ۽ ريس َءيفوص وُُپ

 ؛ يهيٻ نوسايو ناج ۾ ہھايرد لد يدنس  نڻيسأ مٿ م دآ
 , يئ نسيسسأ نيڪن ۽ يسادآ مت مھ دآ .-

 . وئٿ ڪيه يئ وڪيه 8. ۽ يئڍو يٿ يئاو

 «يلوٻ مڏ رهاٻ وئڪ رادئنا لات ر دنلق ر دنلنق

 ۾ توهال نسيسناسيال ,« ىلوه تسق سما

 , يڙپاڪ ہل نسپ واعڪ ۽ نهڙپ چح م درھ ۔۔ يڪنيڪ نسپ وبعڪ

 . وڙڪيه فرح ۾ نهنج ۽ نيهڙاپ وس قبس

 ۽ نو دنس ڄاک يئوس ,نيڙگنا ڻڇدا يثوس ۔يرپ ناک مالسا۾ .

 « ِنوئپ رسيپ يرمپ ناک مالا ۽ رفڪ

 هوڪ ٣ مٿ تارو يٹڄ نور. او يس

 .يج نٽ ِءاج تثح لگو جني تدحو يج نر لاش اللای

 .ابڪ لاڀ ني لنڪ روڏ يك ڻن .ھاڏ

 - . نيس تابث يج اقثع لدئرس ڀس الم

 لابارح يهنيڪ مٿ .نييڻآ قُشع نوت يج  قتع ھم

 اتشع تسالع ِاوُت وت نا لب اوتوُٿس
 لادو درم رسهطمہم يس لالاح بآ يڇآ

 :اراهني ڪلان .وقيث روا وسقحگ نا رتيسق
 ارازه اڻه ڻي سڈس قہبع يک لقمصع

 .وڙڪيس ایقپ ترس اراجٿو تڻو



۱2٣ 
 تاناححر ۽ ردق ىئف اج َءيرعاش يقرشم

 ۽( مهر ڪ٣ مهر .٣ ) ۽ لگ۱ دم ه لگ نئوڅآ

 نو نه ۾ ڻام

 س اٿًا احاو

  باوؿ مانگ

  دعحأ ۾ دحا

  هللا دي

 ۔-- ني د وج نتشاع

  روصخم

  ًناعتص

 ۔ لوق وج ىلٍيش

 -- يماطسپ ديزياب

 الا نھهڙپ نالا ۾ نت

 َءآ ڪيڏا. ات ڻس سيو دهانه نيسمااو

 وڻهس ۾ ڀس تروص تڀس دوسجوم هآ
 .اج نهنڪ ره يهآ َةاح يکر مل يئاڪب الل

 ,يناث يٿٹ ناک نتفص يتاذ ۾'و تاذ ايٿ وحي

 اني غاسڊ ڄا ی کپ رب يي ايو

 .ه باوث 1-07 ِنَت هن ُ ايچ ير هڏ ات

 « ىمڏ لمحا ويٿ ةوپ دمحا تيرود مي ويآ

 . ٿىڪ يک وت وئچ ناسڏ ٌآ ايآ دحآ تقويق> مهجنم

 ۽ نيٌئڃ لشمال يک ڻاپ ويڪ تفص يجڻهنپ دلي ِمل
 . ٿمڪ يک وت وئچ ناسڏ آ لراشا نيئڏ هللادب ءوپ

 ايئيآ وٿ يوچ ِءوپ َ بيغ ىيجنهنپ تاذ

 -00- هت

 ه ڻميھع يهآ ٿتبع يهآ ڻلوٻ رام ني نام

 . اسج يک دومحو وسجسهنسآ ه2حاو

 .«مسماسج يک دو جس ٿ ريلد ناس

 “ 7” ټ * بي

 لورددبپ ۾ فلگسنر تنلمكتيل راڪيرشلپ و قوسغن

 مع يسک دوم ڪ” طآ سس رھ

 « عرش ڻي د تلس راي وجنهنت قشع يک نتشثاع
 ۽ عرش نيد ٹتلم رادرس نج زروصنم ڻهڙچ #وپ

 ۽ نوج ڪم نوياچس يت رس ڻڱ5 ڻھڙاچ نويروس
 ۾ عرش نيد تل رانز نئيج ناعنص ڻهجو ِءوپ
 7 ٽتايثا ڻرڪ يج > ى> ي مہج ڄ>ف

 ۽ نئيج ات مهأش يسڻالس 099 سس

 . عرش ڻيد تل رارسسا ۾ راهظا ڻهجو ٽپ



 ٽتاناعحر ت ردق يئڦ اح َءيرعاش يقرشسم

 دحا ٿتابثا ڻرڪ ۾ انآ ي ڍڪ ۾ دمحأآ ميي#س ڪه دمحا ۽ حً

 . عرش ندد تيام رادرس يس“ ٽهدس يهآ يه

 ۽ ڻيٿ ڪه ۾ ڪه وئاڻ ڏگ ناس بو« ڻيپ يَس ۔.اراڪ نهنم الا

 . معرش نِڍد تا! راڪ نهنم ََ وج نا يا

 . لوڏ ڪوُٿ ءبمسدبت ڻس ڏ ري -<= سڏ

 .لگ دوصةقم وسهڄرٳ دوسجو! وڪ هنئاسن

 . لو ھال قحح َءيو ثاذ ٰڪ تثتشقشص چ#! ائن

 ۽ نوت نيهن وت نيهنوت نيهنوت ىلوٻ رات ہهجُب وڻڇنپ

 . نڻوت نيهنوت نيهنوڌ نيهنوت يلوٻ رات هج وروبثط

 ۽ يک ڪڍ دعس ۽ ڪيبل يٌهچ تافرع ,فڃنه ىحاح
 نِ

 . نوت نيهنوت نيهنوت نهنوت يلوٻ رانرگ ہهجن٫ ريت

 .ويگهف ق فاص

 ايٻ ڌنپ نوهنارٻ ,يروا نوئاسب ڏڇ هالا
 ۽ ايٻ يڪ اڃا ۽ نسو وهم يلان ايٻ

- 

 . ار اسم وي دب ق داص ؟ ايو |ادن ڪارو

 .ء(ههوچ ۾ ھر ۽ ٻ ,) لافيډ

 زار ڻ نور «يج جالاسح اج تسلا> _ڙاجد ڄ تقدس

 ,انبيگ ڪيا ۾ َءيئ ا ڪيا لاس تقہ

 ( تروص ۾ لم نا ڪيا 7 َءيسآ اڪيا ہ تروص لماعم

 .ويڪ رود يک َءيئاواد ,.تيدمحا ىچا

 ۽ وسن ٍج نا 2ً کا ويق ڪيا ۾ َءيڻاڪيا يان ت حور

 ءر۾ ريو اچ ٿا دس>و ۽ ريس« ر 4 يئيو
 ۽ تافص يحئلاٍڀہس «يٿ ڪيا ۾ َءينئاڪبيا رڪ ۾ نيد

 ۽« تاءہلط يسآ ىٌٰط ايٿ دوان رثفڪ نیيد

 هويٿ طرفي يئاڙس ٿتاحرد يرڪ زرود

 ۽ باوث هوڏ وڀس وقيٿ ڪڦ ۾ َءيڻاڪيا  باوث ۽ موڏ
 .ويو يڄجھ ,ھجڻب هه لا باجح وج َءيٿسه

 ,اگئر ۾ يگنريب .ويٿ ڪس يأا ۾ َءيئاڪيا تڻ زيب ۾ گر

 ء اد ڪوه ۾ تل ہفقاح 9” 3 ۾ ام
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 تالا حر ۾ رد يئڦ اج َءيرعاش يلرشم 1 ڪا

 ( نو عرش ۽ ليوم )قصا دڪڪھ ۽ تايقح لو عرف َٴ ليو

 ٿ يج تسوا نرهل . نول وڏ ڇ يهڙول

 نامڍيآ ۽ رفڪ ويک ڪهھ ۾ تمحايقامح ہ ناميآا ۾ رفڪ

 ۽( ناملسم ود نھ ۽« يس ڪاپ ال ۽ رهظم

 ه يرهج وس ٍي ٿم جروس ۽ نالات ايڪ ارات

 ,يران ۽ ٴ يرون (:قحخڏ ڪش 7 تم فاسح 2 ۔ يران َٴ يرون

 . يراٽ يج ڻو ڪه ڻڄ « يئٻ ٤ٌآ نهآ رفڪ ني اد

 مهار ڇڪ يهاريپ ويس ڪه 7 تسقلاسپ ٤ ح ہ۔ مهار ۽ يهار

 , مهاڏ يهناڪ نت -هاڏ اهڻيع وهف َءايشالا قدطخ

 ۾ يس ؟آ ڪنا نھ يهنوا ,مھاگآ نمفراع

 , ڻآ مڏ ڪل ۾, نون ,نوت ڻاڄ ڪه يَ مه هڪ ڇھه ڪم

 ۽ ناحيس قح اجره هيق “بٽ رال “باتڪُّٽشا ڪلاذ

 يج بوبح٫ يدوجوم 3 ناڪ اچ

 ه قصس#> . ن[ اين 9 ؟وڪ 1 ناسحا ى ٣ اع

 ۽ ُ يلياعم ندي 09” 5« هو دآ نسهآ ي ی يم دآ 7٣ يلات

 ...< يمسي څا مت وس ..يسادا ڻيهآ يلان

 ,رادالاڪ وٻوڪ وڪ ۽( وج ج ڻيماس * * رس 29

 , لاڪآ يسيدا ,ت ہن .يبدآ نسھآ يلاسن
 . لاچ ان نلچ اڪ ىٻ ۽ هالا قالخ اب اوائل في

 اي
 . ناڪ َءيه ندرب هرس انا و يرس ناساالآ

 وراس "رس يماس ہت هنأ يمدآ نس هآ يلاسن

 .نوك ڊنک ون ويو يهگنل ورعن وسج نگنان
 وياپ وپ ردڌپ ريپ ,يرايظا نيئايڪ ۾ ناسنا يڃا راهظا ر ناسا

 يڻاڪ ودنھ يت ؟اَڪ
- 

 رون نايهآ ۔- يهآ روگن ناسٽنا

 اد نيڻايكر وها ڻنسوم

 . يراس يج تڳج ڙوج مي ڙوج ۽ سيفن ۾
 ۽« سيردا يٿ سيآ ۽ ريسدأا ام حون ولان يڻاڪ . نام مم رهي

 ه ثيبڂ رماخ يڻاڪ ۽« مدأاڇ ربمة ۾ روپ ى اڪ
-- 

 مو



 ۱ تاٿاححجر  ردق ينف اج َءيرعاش يقرشم

 . سيلپا ۾ ىلوا ۽ ميك آ اريخ يٿ دو *لديب ناس ڊ سيلبا

 . ويامس رايو تروص ِڀس رارسا سڏ وج قشع  تروص ِڀس
 . ناي الگک ليک تروص نايهآ يئاحڀس رسس ۔- يناحب رس

 . نايناڀ وڪ ويٻ مل لو ,نايهآ يثوس ,نايهآ يئثوج = ۔ نايهآ يٌئوج

 . نوت دوحوم اس نيهآ «يىهس رڪ يدوحو ليڏدعم _ دوحجوم الم

 !نوت دوبعم ڻيهآ وو اس ,نڍرڪ وٿ ثتدابع يج نهنڪ ڪس نوت م) ٿ ويعم

 ٣ نيئاڏس رھان نيسهس ۽ يئوڪ وجڻهنڻ م[ نال نان كا ڻيهآ وج

 ِ ڻيهاڦ بئاجع هال اجر ه گنر رھ رظان ربُاح

 . نيئاپڇ تاذ ىجُہفْډ ۾ ملاع ىٿ ؟لادي ۱ ىٿاڪ

 !نيهناٺ ويٻ ادخ ريغ ۽ هتروص ٰيلع مدالا قالخ  نيهان ادغ ريخ
 . نيڏاهڙل ہ,ت وڇ نلال ۾ تيدحا نوت يک تيادبع -ہ تو دحأ

 ! نيئامڪ ڙوڪ وٿ وڇ ,زگره نيهاٺ ودنپ ؟لاديب ڏ نيهآ مل و دنب
 . ناياٺس ُنان ؟لاديب ۱ « يئاهب ڻاڪ ۾ رهظم نه _رونئاهٻ ڪال رهظم

 . نوباوث بيع يهگنل ۽ بيغ نوت ۾ بيغ يٿ ۔ باو٤ بيع
 . ًنوٻاحح 1ا يله . هآ ويٻ يڪ مس َءير وت - نيهآ نوت

 .نوباقن راورٽ يڻ روهظ يرڪ رون نيهآ ۔ نيھآ روغن * يه * . 1, ٬ .1 ٿ

 . نوباتڪ ڙو نهن يجڻهنپ , تقيقح سپ يهيٻ ڏڇ باتڪ
 هنادا وڪ تروصہص « نايهآ يثيقح زارما رس نايهآ نامحر

 .ڻناين څ#ناٽ وڪٺ «وراين ڻايھآ “ني ٿثاُمم ٿتاذ __ تاثصم تاذ

 .نامحر يٿا شرع , ڻيئاڏس دبع وٿ يتا شرف شرف شرع
 . ناڪم يئاڪمال ۽ وجئهڻب يئوڀس ريس ؟لاديب ناڪ يئاڪسال

 «نساحع تدابع ,ورهس ِھوڏ يفوص  تدابع يج نماع
 ۾ ي-*< ڙدرسپ يس نڻڂٻ « نسماسخ ءآ ربخح

 يو لاج ؟رفڪ ندا نايب  سيبل سيو ۔ نايهآ يٿوج
 َءناباپ يڪ .نايسهال يئيڪ ۱

 . زازيب آ ناک به ڏڌ ره رارڪٽت به دال يثوص  ىفوص بهذ مال

 .ورعٿئ ڻهوج هلالااٿا يئا .وراشا جم سوج ف “وما نم َ _ هلالاانا يل

 ,نڻاڦو ڪ ڪاپ وعيش اٿ يڪ نٽ اڏس فاص يتس اٿ ي ڪڪ ہ نايھاٺ وعيش۽ يس

 . رارسا آ يلاع وج قشڅع ,نڻئاڳآ قشاع وج مه ٣ ؛
 . دازآ ِءدنڪ قشع " لديپ ۱ ,نوک ديق يراو بهذم تت ته ڌم



۱ 

 ندو ودنه

 ۔ سدا تاذ

 ہ ڂٻٿ و رهن

 ملا پوناٻ
 . رڪ نيد

 ۔۔رانز ۾ خييہس

 ۔ نايھآ يئاڅعبس رس
  تلاسر

 مص يىئ عج

 ۔۔ يزاب يج مهرب

 ۔۔ ڻاپ يٿ ڻاپ
  نهھهرڊ دير

 7 وعيش ۔ ُڻاپ
 يي

  نوت دوجوم ادس

 نون دويعم

 ہ نو دوبصصتم

  نوآ دوجسم
 نو دوس

 تن ويلا يئوص

 وٿ يرم ريڪ

 ۔۔-۔ يٿوډ ۾ ظلاح

 يڙهڪ يجيبہہڪ

 _ ڻاڪ

 ۔-رارما

 - لزنب ىی*> ناسا

 نا تر ڪام

 يئن اح َءيرعاش يقرشس

 ! نايم ۽( نس وم ىئاڪ يو ۽ و سم صئ يىئاڪ

 ...ويار نيئايكر وها
 . ڻيئايچ ڻ|وس يٿاڪ لچله يراو ودنه يڻاڪ
 ۾« ڪاپ سسادّقدم تاذ يڳاس « ڻيهآ وها ميٽ نوم

 !ناڪي وراو ت دو ىقوورعن رام

 چچ ڪايڀپ يٿ لديب

 پ نيئاڪل ڻاپ نوڪول ,يلوٻ ىلوٳ يراو پمٰأٻ

 ۾ نيت ال بتال يک ڻاپ ۽ اڅ يتسم َءيتسه "رڪ نيد"

 ۾ رانا - جم ہسآ , نوتشع 4 وراين روشن

 . ناياڏس ”وڏاٿ نهيسڄس ,وئاهب وييڪ وج او ھدآ

 . نايالر زبر يدبع وياج 'تلاسراآ يرهپ ىئاڪ

 ناياڄو ليٰط يڻاڪ ( يناش ظعا اھ جڏ

 ( نايالڃ بجيع اج , وئاهٻ يرڪ ٿر و/ص ؟.]ديآ

 ! ناياهل .ءال تها ,وراين نايھآ نوک تافص تاذ

 ؟ريڪ يټهجرپ يزاٻ يج م# رڊ لالوم نطاب ودنيب رھاظ

 .ناطلس+ يرڪ ريس ۽ ۽ سرو يج رڪ نيد

 . نام ام - ۽« ڻهھرڊ وٿ يه ڙڊ ديو يڻاڪ

 .نامعل ۾ اي ۽ يئاڏ سس ڻاپ يئن وش

 . نوت نر 0 ڻيهآ ۽« يه“ رڪ يدو>و يلوياعم

 ه نوڌ دوبع مڻ “مٿا وي اس نيرڪ وت تدابع ي نهنڪ

 . نوت دوصقم وج نيراد ,نوت دصق وٿ ني رڪ يڏاڪ
 . نوت “يڪ ودنس نڪا مڄھھهنم وجنهناپ يونعمرس

 ہ نوت 2 ويم ور وجد نيھآ ,رذگ چڪ نوباوث نوهوڏ

 5 يرڪ يت .ڪ مي. سو تدحو قڪ بهذ مال يفوص ملاس

 ير ير ريڪ يھڄر يڪ نطاب نوك ڻاپ رھاظن وك ُڻاپ

 يهڙب يءڙڊ وٿي ٿ وڊ رڪ يا وڪ ريڪ ير اڌ ظفاح

 ,ڻاڪ يج يڪ نيڊڪ ھوڪ ُڻاس يهون يس دو ۽ ہڪ

 .(نامن مھو بات وہٻ ؟لد ۱ ڪلام ڻيهآ ڻوت وجى ہمھرڪ

 دآ وو يکيل ما لاڪ ۽ رارسہ اي 2آ
 يج

 . يڏ يروھاو !ڙيکپ راڏا سٿوياٺ ناهجڻہم رڪٽ
 آ

 ۾ اٿ ۾ ڪلام وڳ رام يهآ يڪاخ بلا ويراسو نهنج

 تانامحر ڇ ردن



 ني تانا»:حر ٴ رادق يئن اح ير ام نار

 . ٿوري= 8 اس 9ةا>  فراع نيهآ م 7 ڻاڃڇد. ڻاپ  تورہح

 ۽« ٹردهال ناڪيال وڪ هنن .وه .ڻاتو ڻهنيڏ+ اڻيگ ۔ ناڪرال
 . ثتوهاٻ ۾ ڪسٽڊ نود يا نيهآ نو او ٬ُُ دآ _ تواٻ

 ره ؟ل ديب۱ اي رهاظ وٿ اڇ 8 تا نات” 7 يج ره لا۽ يج 0 رآ تربحح

 ٬ٴ 86 لطا ڊ ۽ قم دوم ۾ ہع )3 ۾ وا دّب . يهآ لات ڄڃ ملي وج ۽

 .لوسر ىلو نرادغهم ۽ ويعڪ ۽ يڻرپ . نآرق رُڪ ۾ نيد ۽ ڙو د ۽ ٺتثيڊ - باوث

 يرون “تٿروص ڪٿ ليه لڙاجب 2#ٴ تم ۽ ميس وج حور . تافص چ - تاذ ۽ سيلبا ---ٍ دآ

 : . 4. را - َڀ كڅ 1 1 .
 ان ردڪ راز جڪ جيم سډ ( ن-دوم مع وند ۽ وعي۾ش ۾ ہس وو رن يرائ خ

 ي
 ليوات وڪ وج تيبپھ ذال نا اڇ . يهآ مڏ يئود مہڊہاڪح ھآ بس مالا

 ۽ ي

 تکا يج نآرق تت حور يج ؟ويالاسا۱ ۽ لصا وبرظن وح 3 ؟ وٿ يجهگس يرڪ

 . وٿ يڃو وچ فال يج تي دبع يج نج مک ات هالا يلص روضح ۽

 * ا() ۽ 4ا ء ۽ ڄا سم=ڊ

 ! ڻايب نڻاسنا يک ر 2 نان ۽ ويآ يل ڻرڪ ريس نجاس  ناسنا

 [ ڻايد نامل سي ودند ٿب ڪڪ ,يدوهي ۽ رگ ,رفاڪ يٿاڪ ڻاپ ۾ ڪس

 - يه ڙٻ وڏ ڻاپ +٬ باتڪ يبھ دى

 اي ,نآرآ وٿ يه ڙِ يٿاڪ ۽ ڻئاہار نوہیوٻ 0 يه ڙ+: ي اڪ

 ! لا. ,ناميا يسِ) 5 -ص ۽ وراپغ>ٺوی وس> “سن كا ين اڪ ورايو (بهھذم

 ۾ (ع۱ ھم, = عا .نيٻ)ر مظاأش ليکو

 ه يىئياأپڇ ُڻاپ وجن « تاذ هن يج رم دآ نتڊ ہ مھادآ

 تات ڻرڪ و دس , نول اين نابرف ڪل اس رما _ ٿافم

 . يئيالا-ٳ ہت لَڀ يرو وڙها
 .ٿاملظ نُور يک ند ۽ وڌا چس نس لوٿ هرس اٺا يرس ناہسننالا  ناسنا

 , يئيانب يزاسب رپ تروص رھ
 ۽« ٿتامہلط يه مڏ حول ۽ ي“ايه مد يڳا ناک” رھ دآ قشاع ڳا ناک م دآ

 يا يا يڳا ٍي ك "ليک ر۱ زر
 مٿان يو

 ۾ رھ داخ ۾ دهره ۽ ره! يِهڻاٻ مدآ يٿ وس ڻلحا ڻي يو رم دآ ۾ دبع

 . يڻاو تدحو سڏ ۾ ڻڏ ڻو ۽ يهام يج ڪلب روم ؟يرصبا تت دحو

 . وس ترايح بجع لھ ولمح وشح توھ اج ره ۔رثاح اج ره
 ۾ ودس> تروص ڪڪ ڍد گيناس وسيآ لو ور وڏ تاذ _ گناسوج تروص

 ڇد» خوب تروہص يتسڊډ روہس أ 8 ڄ اڄ  ت 2< اه



 ََأل ار چو دق يت اج َءيرعاش ىقرشم
 آه

  نيسڻاسڄ وسي عھچڪ يرڪ ورمہبا جڪ  ويعڪ

 ۽ نسيڻاسب نوجوس نوت ادجس يڏ _ادجس
  مھانگ هوڏ ىيح٤ٌآ يرپ مس هڙپ يهاگ

 . يراتسس تروص وج ہهرب باحب
 يھالا هر نير ضم . ناس الا ۔ ناسنا

 ۽ يسهاشنھاش يمحصاخ تسٽلسخ

 ۽ يهارمگ كچ نومت نايگ يه ال _ ناگ

 ۽ مهاڇ وج تڇ رڪ يرپ مم لپ

 . يراڌوڃ سڏوچ نھآ اڙک تسڪ
 ۾ يسئيا پڇ پآ چو ه_د تروص ۔- ترومص

 ۽ يسڦ وسی الا ير تاس نام تت الا ۔ ناسٿا

 ڪا ڪڙشڊنيڊ اهر سب فلکگنريب گريڊ

 ات ان يساوساس ڪڪ ڪال رادنا

 ۽ رسسحآ لوا ۽ نس طاسب+ ورسمھا..لٿ --- نطاب رهاظ

 ,سها۾ رد ٽا يسُاسسياسکك او پآ

 يريياز يو سس الاسب يسڻئوم-
 است لالا. تقدس خا

  تروسم يسناسس ۽ تروسص يلئاس ۔ ٹروہ ثتوروبم

 ۽ تري يسڏداسس ۽ ترسيست يسسناسس

 ( تسئاسس يئاسها للنایسحا وس

 .اڻا٫د يئوتڪ صضخسم ؟ ير صس ۱

 نار وبعنم لشب رادرس رمهاگ ,ناروط هوڪ تو ,يس وير هاگ  ٳوہصاب 4 نيسو

 زايٽ لان رڪ مت رظان نار وظننم لثم ووظنم ووظ دان

 اد قمح ڪھهھرهھ سل وه را سس همٿ

 ير يڪ اڏَڪ لڪ جڪ يرگن گنرون رگادگ اڏَڪ
 ڙاوآ وها ايڻم ڻاسا "يرصبا مه طيحم َءيئش لڪ

 اد ڪش ڪراس. اشسيسمن اٽوڪئٽ ڪم

 ه(ع)۱ڊھ . تاثو) يفوص (تملد

 ول هو يڪٺ نات ,يک نيرپ نا اسپ نوگناڀ يج

 ۽ وي نيا ولاع « يت 7 بآ بايح و دنوه ُڻا

 ۽ ويچ ما وڪ نهيٿڪ ۽ وج رھب يڻٿوڦ قرف رپ



 تاناحجر ۽ را دق يئف اج َءيرعاش يقرُم

 .ومفق لحور

 ۽ ويو يئت نوڃڇو وس ۽ يگ # نڍرپ يٿ ويلوڳ نڇنجأ7
 ِويٿ ,نوڪ يڪ يتن .يج نٻ يلوٻ يهان تنج

 ۽ وي ۾ ريس وڪ ۽ ناسڏ رسسپسسرسپ ۾ ريس
 ويڪ نهنڪ رفڪ نات نوک هالا ويٿ رمالسا ي

 ويڪ - لوڍد وڪ نات  وج ةادخ وناخ وپمڪ ي

 . ۾ قاخ يڃأ للخ ؟تهلد * ۇيپ نٌيرڪ وِج نئيڪ

- ُ “ 

 ۽ رو نيسڱڻاو نڪرد ۽ ۾ ڻاپ وڌو يحڌاڇ
 . - طظط هت ھ

 ريڪ ۾ ڙرڪ نام , يسڏ ڏڌ ڻاسپ ۾ روپ يج

 - ي راسيپ نا نار 6 39 ۾ نا کڪ

 ۽. وج تسو د يو ني ۽ رس يىمہسپ وڄ وڪ

 ھڪ
 , نآرت بملت يات (« نويئه يمجحأاح نوڪم وڏم

 ھهآ رڪاڏذ رسم هن ۽« يسبن نسلن ,ڻاس+ڙ ى

 ۽ ايع كا تم ۽ رپ لاڀ ۽ ترا گٿمھد

 ۽ نامگ ڏڇ نوريغ ۽ تحيصن سسفن ياد تثس چس

 نناب مههش حيحص لنڪ نوٹسڪ مٺ چنر تبابر ايضر
 ۽ ناحيس ڪيا بحاص رھاظ وڪيا رهاٻ رانا

 . ڻاڇس حيحص ؟تهلد۱ اسباسج ناهج ناج قسح

 ِورطق ودنس تميآ يٿا ۽ ڻاپ نيڻاڃس يحص نوت يج

 ۽ ڻام وج َءيٿ لگادسب نا بلا ڍڪ يروڪ

 ۽ ڻاڄ نملگسچ قا ٬تټ يک رسي ڻراهسنا ير
 .يوچ 'لحور' نهنيڏ تار يهآ ,ڻاس يٌئوٽ نيئاس تن

 «نوک تالسم جسم  چس ڇٌاچم ي*بص

 ۽ ڇ سپ نسلج يناورپ ۽ ۾ ٽسهس يج هن ِي ڙهگ

 ۽« ڇڪ وج يتاڙؤڪ ۽ ٽو نی ج ڍڪ يرام

 . يوچ 'لحور۱ ناهتپ ڏ تار چر يج ايرپ نر

 ۽يرچ٫پ يدنس نايرپ لڳل نات نيهآ وڳا يج
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 ۔اق يئف اج َءيرعاش يقردم

 ۾« پاسي( يل 2 ي ۽ ق#“+ نا وو و ى = 3 ز را ماا٬بص سک نل ني
 :ٴ ۽ 1
 . ۾ گکگنسنر جر 'لحور۱ يڃو ,ڳج۽ج ولوج يڏڇ
 ريس ابا نرس اٿ ۽ ۽ مالا أ ۽ رفڪ

 رو نوٽاڌو يو نو آڏ ناملسم ايٻ و اھ ڪه

 نڻ' ۽ يه
 5 ّ 3 ؟

 «ڙاهگ ندي 35 ًلاح (و> نِيرِڊ ھار لحور" رپ

 ؟رييڪ و دلو وس 0” ٰ 09 مٿ دنوا ن ڏنا

 نل
 « ري مت ۇأ لا تان . ن+ْمح وڙڪھه يئ وڙ بر ڪڪ

 رپ چو يب مڪ يس اج ۽ ريپ يد:نڪ يڏاڪ اس
 1 وڙهڪ نگن اٿ نت ِايٿ اگكنان ي 0 گنٽ :

 1 گنس وڙچڪ نيہأس نسآڏ ۽ قحح زار _ َ اكگ

 گمسشسچ نور وڃ يڪن نوي _۔ نهاو يڪنٽ

 ,وحح َءاڌل نيدٽوهال .آ , گر ول ؟لحور۱

 سڏ نااروڏ اٿ لسح بيتڪ دو ايھڙٻ

 ۽« سب يسپ اھو يم نہسن أ ڄ= ي“

 سر يٿ” نُى٬ْ يهڙر يو ؟لحور۱ نهنيڏ وڌآر

 7 -- بواق ٿڪ يهال « سب وس> نار رپ

 ۽ يه ايآ نوسيد يسئسڪ تاذ يسشئڪ مدآ  تافص تاذ
 ڇن

 « ي-# ايڊ يهآرب يگ نر ٿتافص ثتاذ نڪ قصح

 ۽ يئاڄب نو ٴ ذاپ ٺل ۽« يئانس توم يلرم كهحلأ انا سڃڊبا4 اب كي 1

 -ٿ ايل. هب حر ْط يطوط ۽ ثاډ يڪ وي ڪي ريص

 ۽ يگنر يه اد يداه نسح ۽ يگنرب گنر تروص تروص

 -ه ان 5 د رد رسل 2 تاڀ رپ ايپ پآ
 اي

 50” ڪ ٿت دحو

 , يمھ !ډال گنر يهھ وكي د تار طة ىيڪ مزات سا

 اتيپ ناج اريب رماج رو نوج ,نايتيڪ نا اول قشع 'فرشا»
 -ٿ ايادن روحن انڀا تاثممص هو مع ڏ أاص سا

 .. اٿ اٿ

 ىيفق وادٿ جڪ اڪ

 نہ أل ار ڪڪ معتصاي أاح اڻ ۽ نہ“ أي> ير لٴق اوت وم

 1 “- اس
 1 قص> نيا مي نيا “حج لواسڇپاس فر زر و ييپ لاٿ تپ هي يا سر ٫ٌ هج هل لاس .* عا ات <

 رح 2 ٌ .

 0 نس: اڪ يجح7«تد نت ؟- اڪ



 نت رادہ!آ يئا اج َءيرءاش ي

 ۾ نيت  تابًا ويهو يچا

 « نہ ايپ يهگشن دح يراو ؟ي۱

 « يٿ وڪهھ لايڂ “دم روح"

 « نيسأايهر يا رپ َءيهنا زر

 ِ , مال اشد پهام

 , يل. ادا تار َءيڌَا نيرو نوي هس

 ۽ نڊ روا تفڳيألا ڻاس ِاح ترس بس نويلهل دان

 ۽ ني ريڦ ويڻب وج ن٫ ۽ وڳڌ وج لد ,ڃ٬٫سآ يج نٽ
 .« نيروڇ يٿس ڪول «يج بلط ددت ىت وڌ وا ىٿآ

 « ڻڊ رھ 7 يڙئ: يه ناس روگتس نس ىھاڪ ؟ليټ٬

 . ڻاپ ڻوت يراب پ نئن .يناس ۾ رساگنگ اڪنل

 ۽ ڻاڃڇدس حيحص يک نهن وٿ يو يهڙڍ و ايٌڄئڪ رھار
 ۽« ڻاڄ يک نِ ڏڌ يلوچ ,يراود 8 دم ڻهچڄل اٿيا

 . ڻاه ۽ ڻ+س ۽ يئٻ ۾ ردنا م»*>رز رمار "بٰطت"

 . گس وڊ ڪانت

 . ۾ تروبصص يڪ بور راس ڀپآ اراظن كقرو مم ڪٿ وه آپ.

 ۽ چو رانا تب روا عا چو رسنا .لاہج رو كر
 ءاراٿ ه رپ ارا قيع قشاع وس

 اد يمخ ضوخ چو هد مد مد اد رياد وڪھ نايڌ آر

 .ءاراڏذگ رخآ اراسو سج نوت رڪ لد

 ۽ ادل وا رپ صا ري تور ادا واس ب ويم چو سج

 ءارايثمآ رڪ ار ادخ لوسر مسق نومئاس

 ڪيڏو ڏٿ ٿم نوڪ ڻڻاج 4: ۽ ڪٿ وھ دودسيب مه رپ چو

 ۽ ارهن قحلاانا اراتث نهنيا نيرامم يچپ

 اوج
 ارا ارا

  ٫ اني وُ چو يئاق ڪو نالس
 گر اثر و ٍ*ً يجنهنپ َة وح نهآ يىڳوج



 تاناسحر ه رادق يتن اج َءيرعاش يئرشم ۱٣

 .وڙ پٻ ويقف لڍٻ
 ,نوت نيئاٺوڪ نڻئيڪ م دآ  ڻاپ نوت سڏ يلوڳ وجنهنٻ  نيھان ۾ دآ

 . نوت نيهآ ى _۾ھاالا فگشر « نو نيت اق وڪ نثيڪ رم دآ

 « نوت نيئاڳگاج تاذ نوي تاذڏ وليق ۾ وت ۽ ويعڪ ۾ وٿ ۔نوڌ مب تاذ ۽ و هڪ

  نوت نيئانب ڀآ يڙاسب  ڻيئاتهگ ڻاپ . ڻيئامهگ ڻاہپ ۔ ق>لاان'
 . نوت نيئالأ قحلاانا ۽ نيئاهڙچ روصنم يٿت َءيرو

 ۽ نوت نيڻاڄن پآ يک نهنت , يئيانب تب يگناو لدلد
 . ڻوت نيئاڪل اپ نڪ ڻخه نئي وج “برا نحنو”

  نوت نيڏ الز گنر مآ ڄد هڏ رهظد ره 1 9"  نوت ۾ رڇظد رھ

 .نوت نين ا.هڙسپ سرد بآ ,يات رسا لالاسس رس

 . ناڪ اڍر

 !ڪرد ۾ لد وج در اد هڙپ ۽ يههو رپ تمٿڪڊ يچ قا

 -.* اَ ظ ٣ قشع کي ,ايڙا يڪيج 7 َ نرسکا ۔ ايڙا ۾ نرڌ

 .قرف اد يهآ ۾ َ نَه 1 نه تڪ نڪ

 , نھڙپ اٿ اثيلنو درو ايٿ دازآ نا قّدع يڪيج -دازآ ناک قشع

 « نرڌ اٿ يت ننوعد اهڙو ناک نهڻام ى ڪڍ نهند

 .قرغ ۾ يجاهنٻ صضرغش قيلاٰط اج 4 ات

 ( نهو اٽ يسآ نت اٿ يڳ ور ۽ ويڻامرف ااخ ىڪهج

 « نهڙپ اٿ ادهاشب اڙوڪ ۽ يج جاور رت يُو

 . ڪرت اج حيبست لات ڻوتڻايڪ ۽ وج نهنيٽ نج ويهڙپ وطقت ۔ لات
 ۽« ايٿ تمہص ي“ ايهڙپ يٿ نج اج درد رتفاد ات اير خا

 لاڇج ٿتسملا مٿ اثه يڪويج )اڇس اجٽهنپ نس ايڪ نت

 . قبس وراسس نسهڙسپ ویيراسس ۽ ۾ هالا يف ايٿ يناہف

 اح جي يه

 .وهشاف ناو»
 ۾ نائڪ فگنڪ ايآ َ يىله ہهجڻھ ارو

 ,يلهج ءاح نومناڪ ہ> دارم يج نروی
- 



 ٽتائاجحر ۽ رادق ين اج َءيرءاش يقرتسم

 ۽ ني راسو ويسر و نوت يک نسيد ُڻراڪ ايند
 ۽ نهراھ وڦ نيٿه اروناب يڙاپ يک
 . نيراو يڏ ٿت دحو يج . يئج ؟دارب۱ نم يرام

 . نوهياس نيسپ ڻڃڄس يڏات « ني راهٿ يڏاج دل وھ مآ ۔۔ ۽ ترا وص وه

 را لد ڻيرپ تا ۽ نڍرپ نس نڍرپ نست ۔وھا هجڪ
 نراو ىيہأ ,آ ٿو نير ڀس رھاٻ ردئا

 راڏ نبي رت ,:وڪ ويٻ ,يوچ 'داريب" هجن نيکا
 . ناهباس ناسنا ڻڄس يڏات راهن نايرڪ يڏاڇ

 .موخ ه يراغل (مساق) شڪخڊ ين وفِيلخ

 لاج نت ملاط اڏو نايلڪ يسج اٺ ڪ

 .ناب نوُتاڌل يرب “لوتويت نا لبٿ اوتري” -ادح ال
 .ايٿآ ۾ دح دح ال يج  ناطلس يس يث وص

 لئه نوئاڦوس دڂ ِايٿآ ۾ ح د>اال ۔ ڪيھ ىٌئودره ۾ دح ال

 ڌنپ نڪايپ يا "يم يقٿتس لا طارصلا ان دها” ٍ
 ۽ نہ + ہهجنمپ يئي“ ايڳاو نہ يجحن نا

 .اي* ڪيه يئود ره ۽ اراتُم

 لاڪ هٽ ةاچ تهج ,ڻاس ِڀس حلص يفوص  بهذم ال يو

 مھاش دمحا وتآ هل بهذم ال ينوصلا” :
 ۽ ھهاگنر ون سڏوڇ "هلاھجو /اناولوڌ اني ان”
 . نيئڻڻاب ڙ 7 يڪ ؟مسانآ ام يبسسپ ڻڄد

 .گيهڊ چويلق اڙوه َءاملعلا سمش

 , مالاس تل يک نهنت ڻناي رڪ ۽ ماما ويٿ قشع وج:هڻم ۔_ ماما قشع

 «ماڄ 2” يدناسهسڄ ۽ ويآ مدآ نايجنب مدع ۔ماڄ يدنمڄ

 اٿ ص دنس يڪاخ لس دئس تاذ يرات يروئئن ۔۔ يران ۽ يروگن

 .ماجئا وج لمصا « يهآ * م۔ج روي َءيش لڪ  ماجنا وج لصا

 ۽ءمالسا رٿ رڏڪ وڪٽ لوڪل بھذڏس  وج قڅاع رمالسا  رثڪ

 , مال وسڪسٽ اوست مسآ وسيہ اب فصحلا

 وما ير نود وج يس 0-5 وس ڏآ= لم
 ؟ هڇ ور

 (۾ ۽ مم( ډ ص رعش يس )



 17 مچ ھو ردآ ي ۇ اح لٿي رعاش ير سم ٽي

 يوعاش يناتلم ٌٍٴ يڪگڻارس

 ۾ فوصت ناس لايخ يج 4 ِ نٿ ۽ 7 بدا وج ڻئابڙ يئاتلمس ھ يڪڌارس

 ناس نابز ي ڈ٬س , 5 مح رط . نوئابز يها . يهآ نام>رد ويج ڪا ر>ولا ٿت 1 _ہ

 . يڳاس يٿ يهآ ڻڄ نھ ره مڌ < حر ط نا .نهآ ل 5 ول ۽ لي ڍنا يک اٳ يڻهگ

 *.ٻ ) مظ نن 9. ٻو ) وهاب ناطلس ۾ ىليبلس نا ( نا لر اق ين ال ڄٽ يڪٽا نس

 ؟ ۱4 نو عورياع٣ ) خر ديرؤف رمالغ حاوخ توضح ۾ (مھ )مو . ) مھاش الاب تربخح
 ۽ دوجولا ت ادو ۽ ائه ءپ رعاش ىئوص يئڏ يهآ .اٿ نجهگس يرڪ سشيپ الا: اح

 رد شڪشيپ ڄا داوہس ۽ عو وو ۽ مالڪ ٌن دنس يرڪنهنت اه لناق اج ٽٿيثيغ

 .يهھآ وح نرعاش تمسرس ننراپ ؟نلچي۱ ٿو نڻاسا وجح , يهآ ويهو وٻ اس وهُا زاد:آ

 7 نهنا طقل ته ۽ نويھآ اڪ يرڪ ڳا ناک نه تحابضو ناس ليصفت قلعي نا

 يٽ وهن ي ,لاد و ُلَق اب م»ڪلاريخ .اٿ نويرڪ افتڪا يت مالڪ ۾

 .(,ه 1۱ .پآ تر .ڄ4) مڪر ولناڊ ناطل+بن

 ف يت دو ڪ تالا قشع ۽ مڌ يئوڪ ره تسماا ال اهيا ۔ نامرآ ت قاٿع

 ! وهه ۽ يئوڪ ان رب ٺاهيا ضاواڄٻ قشع نون لزئم سج

0 

 وه ۽« يهورد ناويڏ نوئاميا ؟وهاٻ ۱ نم ر اي قشّشع 6ً

 ام , يئاڏو ڻرڪ لا اڪ ٽڪ . هڙپ هڙپ

 ؛وھ ,يئامڪ چيو يڌاك ناهنج ؟وھاب۱ ٫ُهد ناي نت ناهج نيئهنو ,د

 ۽ وھ يک ڄ اد مه دار نا ڙود ّ ز ثٿ نا دنوھ چا دياپ ڪاپ وڏ ڪڃاڀ خ ڄڃ يباص

 . وه يڻيہسڊ ڪٿ مغڙپ .ھ ڙٻ ڪه ,ياوه ..- أڂي ٻا ڪه

 اأ وه يس َ ادجس اٿ .:- 3ا اٺ ؛ ياد واس هه

 مل زامن قشع ع ڏڪ وهاب ۱ ڻآ يا
 ! وه ؛,يتيس چڳ يلايخ ڪمھ ڻوهھ لصاو چو يلاڂڊ يٿ ہس قل ًأڂيت.

 ہ.أڙودڪ بس اثيلٺو درو

 لوه ڪوڏ ما نا هيآ لو ما ,يباڪو قشع ير ّّ>

 ه قاٿ ڪس

 , وه يگڻاڏو نرڪ لاس .رڍڪنس رڪ اد .ظمشد حا ظلاح ڪس لام ۾ .هفاخ

 . وه يڻاڇ ناباتڪ نتو نوكناو نالد ب هڪ د ھا نواس

 .وه يئاوس مالڪ نهڙپ ناٿا اک وسڇ اڱچ نيو نا
-_ 



 ٽاٽا حر ۽ ردق يئڦ اج َءيرعاش ير:

  ريڪ ىئاريح زامٽ اڙور

 ۔ نوزرامن 1(

  پباتڪ ينامسآ

 -- بطق ,.توغ

 ۽ نوڪيٺ نڪ "

 كي راس

 ۔۔َنايهآ اڇ نام
 ہ تشمهب خڙود

 تازا ھ اڙور

 يڻاد دوخ يناوخ دوخ ۽ نيهان لصاح بر نيہهلاڳ ناهنا

 ڪم نت ڙود يد لد يراو وس نرڪ چم يڪ

 ۽« يئاڪ مٿ ها يد رڪف لقع

 " ينآرت ملع” كا ان ,يشوج تډنپ لب ٿا ان

 يئامسآ بتڪ رڪ ڀل .' وھاڊ ۱ لصاح ينوت يڪ مامت ملع

 هريڳا اڇا قشاع روا ہروا ڀس بطق ثوغ

 ريٽ نواپ .ت ٿو ناٿا هرداڄپ قشع لزئب يڙهج
 هڪريد يناڪسال ناهنا ادنهو هد لاصو چو قشاع

 هڪ ريسڊ تاذ نوتاذ ناهڻح لوهابا نوت ناهنت نابرق نت

 ڳا ناک

 ہساه يلوڪ يب ناسا .اياسرف ناڏج ۽ نوڪيف نڪ ۱
 رشمسويهر ڍنوڍ چو ڳمج ڻھ ۽ يهآ يڏ اسا تافص تاذ

 لاس چو ناتب ڻآ ڻه .اڏامسا ناڪ ناڪسال
 ساه مٿ ٿتيلپ لصا ناسا ,وهاپٻ ۱ اتيڪ اڇ ديلپ سل

 هزڙاور د اد تسھححر لد يڪم جمح لڏ يس دسشرسم

 هزات تن ڪودوه جصحح ۽ ميت يلاود فاوط نارڪ

 يروسم ينابر 6 «ہچآ ڪھلرزاور د عهد بلھ ڏسم

 يروچ ىهگنل پڇ پڇ ,نولوڪ ڻايڻاولم ہت نات ڊنپ
 يروهگ دڄج نادنيدر د ,هڙيكب نرڪ نراب نايڏآ

 ,يڙامن ڪ اپ ني ان يئ ور ڪهزور يئهٿ نہ اٿ

 ,يزاب يڙوڪ تلفغ ٣ لوهاب۱ ڪه د هالا لاصو مهجاڀ

 ۽ وه

 ۽ وه

 ۽ وه

 . وه

 ۽ وه

 . وه

 ۽ وه

 . وه

 ۽ وه

 ۽ وه

 ۽ وه

 .وھ

 ۽ وه

 ۽ وه

 ۽ وه
 ه وه

 ۽ وه

 ۽ وه

 ۽ وه

 . وه

 ۽ وه

 - وه

 ۽ وه

 ه وھ



 ۔ قشاع

 ٽاناححر ۽ رادق ىتف اح َءيرعاش يقرشس

 ۽ وه يس نويڏ ۾ لدجام اس يک وا ان لودنه وا اٺ

 ۽« وھ يتيڪ ان اضت لو ۽ نازامن نهڙپ چو ٿد مد ود
 ه وھ يتيل اج زامٽ قشع ناهنج لاوهاٻ" نون ڻناهٺا نارٿ نيید

 و دنيل يڪ بر

 ھ باتڪ

 . وه مي۾هڪ مئا ابر 1. مٿ ييلعب شر ۾ بٻبز اچ

 ڪي گ بار=م

 « وه رہڊارح= چد بر اٿ لدڇا نيئاتڪ وي أسع برا

 ٬! »۾ ٿري ۾ اگنك

 -_ اً

 ۔۔يٿ وک اتي

 ه وه يئأاسيِب ي ڊپ ڏاڇ 8 أ لوم ڦيريت اک

 هو يٽ ور اڦفرص ازڙور اد نائر رپ اڻ ھڙٻپ ڙزامن

 وه يلوآ 2 ه_د رهگ 2ڙرهح الدلاح يىٿ وس لو 63 مڪسڊ

 ه وه يٿوک ٍيڏ اي ٽو 5-1 يٽ وس ي ۾ مل سس لو

  ؟نايھآ اڇ اب

 هٿ »ھ رڙ ُ

 ه وه أياہبڪ الااج نيم اٺ « يڳووج نڍم ا ,يشوج نه اٿ

 ۽ وھه اياتڪڙک ايس ڏٿ لايڙو يٿيسم ڄٳ ني اٺن

 ۽ قھ أيأہرف يا شرم نوئاس ,رثفاڪ رٿ د وس ( لقاغ روم د وج

 هوھه يناذ نواہڪ روهأ « ڻيهل رڪ نيب اياح اد ؟وئ ۱

 _ ٿايح ٿو شيلا رفڪ

 وهاب

 هس مچ رپ

 . وه يتايح توب ٿا اٿ لزئب يد مالسا رثڪ كا ان

 وه يتاهج ينور دلا اپ ۽ يئاج مم ڪي دزن نڊت ڳر ءهش
 .وه ينابرت ڏوه رود لاوهاب ۱ چو نيهآ ناسا چو ناسا وهِآ

 ۽ وھ ٿس يڻاڀ دڳ اج ڪه ڻڻاڄ من گاج ڪھ ؿڻ٣ اح ڪه

 ۽ وه يش ڪنڻسنيل اخ ڪڪ ھ ۽« موھ لصاو چو ناي:٬ى ڪه

 وھ مهب آ مهاس ادنيٿ اڙهج يۇاج ولآ يج ايره ايڪ

 ءوه يٿج ع-د ميرپ مهوک اڙهج وهاب ۱ نؤ٫ ناهنت ابرق نيب
 قأع ىئرظن نل لس ِوپ ناک يعلاڏ طم يج رمالاڪ يج م>ز وهاٻ ناطلم ٿتربصع>

 ٍ لابي ڻاپ 3-2 وٿ يئٿ مولعم

 يي” قا ره

 يج ئُاميا

 نيئامرف يهآ ليل 2د وڃ ٽٿرڊبجر يٽ اب نادماس څ وڌ حيرت يت 'ڻاييا٣۱

 ڪچ تيالأس ل٬َ٬ع ر2 وٿ 299 وڪر 6 9

 . ڻهآ رازيب ڻنڻاک ٿت دايع ۽ به ذم تسرپ ير ۽

 ۽ اٿ

 ۾ لاہ ان

 .ٴ

 رب ِ
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 نٿا اياڄٻو ناهح يئٻ ت نا اپ يهاڪ ۾ رڪ « يهڙپ باڪ ظ نيد يوالرم



 1. تاناحجر * ردق ينف اج َءيرعاش يفرُسم

 ۽ يناڂتب ڇ اڙڪه نبحوم نُا يهر ۾ ن:لپ يڙوٽ (ودہيث ہت تل مہڊ نه ڏڪ ڪاپ مٿ ويٻ ۽

 . افيلو دز و قا وس ناک قد ءايهر مور ءب ۾ نتيسم ايٻ ۽ ايٿ لصاو يدنهر

 اح َءيئاري> مي « نورامن لقڦٺ از وو او ناک” ق*ڪع ه نهآ ڙوڪ يئيڙم بات ڪ

 يڪ لاٿ نهڙب ہب نورامن اٿ ن نر ہډ ازور وهڻام قشع يب ۽ حو ريا ي ءأ .ڻهآ ويڪ

 قشسع . ياد يٿٺ يڏ ؟بح" م- نھڏ = .لد۱ لهه رڇ لاٿ نڃڇ وڊ 2٣ ڄ> نهناڏ

 ,يشتوج ۽ تڊانب ال ِءال ڻئاچهپ ني٬ات 'تدحوا .نهآ راڪي ڀس رڪف ۽ لقع ِءاوس ناک
 ٰ# نوع ,قشاع !يهگس ول يئاسر َأ وس ناک لمع 5 ؟يڻآرق ماعا رپ أايھر ر!ڪڪيب پس

 اَ تاقص ٿاذ نو اغه دوجحوه نہ*أ تڌقو ؟نوڪيل ن ..ڪيآ . نويهھآ قح يٿ ناسا

 نڪم ِءال ناسا يٿ رس وج ناس أ .وه ناڪ و> ناسآ نا. يهآ يىج ناس

 .يرڪ وٿ وڙات ّ جح فاوط وج نا ,يهآ م درد وج ٿٽه>ر مڌ آ 6 ج> وج

 .شھاوخ ىج ته آ ,رأاڪرد يج ڂرزود ر نتجاح ي < تپ من الام وڪڪڏ يک نوم

 ؟پ٫ ۽ ڻوزايا ن يڪ ۽ 9 يڪن

 ,نيڏ اٿ اد 7 ندجدسس وڪل 2 0 مڏ 9 ھآ و 44ھ مآ ي*ج ڻي -ن ھا ق٫خُ>ءاع

 ناب هيٌٿ ى )7 ماڪ يئاضت ن نھڏڪ 3 ايٿ يج نهنا يهآ ۾ 90 مد مد ندس رپ

 يج

 اَ

 ٣ يىڻيل ام قشع نج ناڃو ڻناب رد نات نهن

 ودنڀا ناک ضشرع وڪلٽ بر مت وٿ ؟َ قالعتم تقر ڪب يج ٰيلاعت هللا وهاب

 چي ۾' بار>ہ وڪٽ ودہلم ناس هڙپ نباتڪ وڪٽ ودنهيل ناب يٻ هڪ يڪ ھ

 . وٿ يلم ُه لد وهِا ۽ ودنلم يٿ 7 ٿريت ۽ اگنگ نڪ ودنيٿ يثالب

 : يهآ وج نلاز مڪ ڻهھڙپ زامن مت وٿ يئابرف ال تدابع ۽ بھذم حوري
 وبڪ ۽ راڪيب يج . نھد ان يهآ يڪس 7 ال ج> ۽ يهآ وفرص وج جاتا ڻڏڌ ور اڙور

 . يهآ يٽوک يئٿ تي يج نج 2“ اٿ يھا نوحيب ست راب راب * ۽ نهآ يٿوٽ اج

 | ۽ يڇ ۔ي رڪ نڻايب وٿ ح رط نه وھاب ناطلس ماتب وج قشاع ۽ ٺراع

 “بر هلال ! يڻايح يتا اڪن ,.تو٫ يتا وڪن ! مالسا يھآ وڪٺن ۽ رثفڪ يهآ وڪنٽ

 و نِ[ ناسا . وٿ يلب ناس ڻئاپ يتاهج ۾ ردنا وها . يهآ وهجي و ۾ ناک ر ہهش
 يرود ۾ نا . نويآ ناس نهآ يتهِب وه اب ناما . يهآ رو ناسا وه ۽ نويهآ
 [ ماڪ يٿ يهآ

” ” َ 
 ڪه . > ڳا يل اج رپ نا اج اڙڪهھ مڌ وٿ ين د أيرڦ ال يراديب يار

 ہت نئنوه « نهآ لصاو ؟"” ۾ اٿ نُڳ اج رپ .نهآ لٿس هٽ نهآ لخہس رپ .ا 7 نڳڳ اج

 . يهآ رم وره[ڪب ناک” ت٤٫ّ> رپ وٿ ٬ا پ وعلِآ وج تار



 تائاححر 2 ردق يتف اح َءيرعاش يڻرُسم ٽي

 .يهآ فالخ يج گر هنارادرهاظ ۾ فلڪٽت رثارادرهاظ ہحر وهاب ناطلس ,نشرغلا
 ۽ حح ڙامٽ ۽ يڙور تدابع ۾ ٰيلاتايپ نا ۽ يهآ يت ؟ تيقح ۽ حور" رظن س دنص

 يت ديشرم يک يبہڪ وڪلٽ ,يئٿاڏ وڳا تيثيح اڪ ءب يک هريعو تّہهډ تي

 يهآ ہن يتج ,يرڪ ناڀب وٿ يتآ ماتم وج قشاع - فراع ڏگ ناس نا 7 يئٿ ڏ جيجرت

 [ مال أ يهآ وڪڻن ۽ رڪ

 ۽ رڦڪ ڙا يھ تسا بارخ ما زا مھ فراع

 [دئاد ڪل ريان و مرسح ,غارسچ مئاورمپ

 .(مھو ار... مھاش الڊ

 .وھ رعاش ردنلق ۽ ىفوص لامڪاب وج “يرجه يي ۱( ۽ ۽1۱ حر مهاش الاب

 ” مڌ .نهآ فگسئر وج دوچولا تحو ۽ نا يج نا رپ - کگنهآ مٿ ناس رثڪ

 وٿ يڃو ويڇي ءپ هالا ى لو سيک رپ س ن“ڙڊ تي اؽ اج عرش يک مالڪ هت

 يهآ حڏ ترورض يج حرش . ب ڻڍنڪ يرڪنهنت .يهآ يلوس يلوٻ .وٿ يج ڏ تھ باخيتنا س دنس

 !ايآ نب يس دآ هالا ۽ ایآ نسب يحس دآ هالا ۔۔ يس دآ هالا
 ...ُأيانب چ يگنر ..َ>3 ه: ريخ يد رب تنأ

 ...ءاڀاڄ اد سيڪ مدآ صد مدآ ٽپ لسباق لباه

 ...ايانب ڙو التُب  يرگسپ يزاب رگسيڙاب ڻآ
 هايوه لزاو اريم 9ا اڻويج نهمس اٿ لان را ڻي اٿ ۔ نايهآ اڇ نام

 . ايوه ڳا نونڪ مبآ نيب ِايال ميس ربمغيپ ڪاپ ۔ ڳا ہب ناک يبانام

 ۽ نوه نيب يه روط ,نوه نيب يسوم ۔ُڻاب مهجڪڀسم
 « نوھ ني يه رول چو رجش ناش
 . نوه نيم يي وومجصشم ريس الاسا۾پ

 6 ليح فگنهخج اقر اق <> ويتاڀ ,رايت مخ ٌه_ د رصم فرط

 ۽ ريڍآأ ڪم مهل رڪ نس فوسپ

 ۽ مڍالاھ ويڪح يٿ ڙيڙمحع ھا

 اد لنڪ وزج ريّيڪ هولج رازاب چو رڪ يٿ ادرب

 ڪاڪل ڪل دوخ نوڪ ؟تيدحاا

 2 يو الاو 'تیيدسعآ

 ڪالر ىهمنوڏ سٽترثٽڪعا تا دو

 ]اد لٿم ِټتاٿهي س ڏڳ ھوم ,راي ڪالا عمش نوعمش



 اج َءيرعاش يقرُسس

 راحت من راو مب ڪه

 ت نو دجسم
  لاث ۽ اشاست

 ہ۔ نوه يلالج قشاع

 ۔- يدام هت رن

 ۔۔يلالاح ہن يمارح رن

 پلو هل الوہب ين

 ۱ مه تاٿاح جر ۽ ردق ينف

 احيآ ڻک وو ؟,ھامہش ال ۱
 ۽ايالر گسآاسس "يسنارسآ نل

 ليار جه .۱د "وارا بر"
 ننادسد رڪ رسا اس؛ډأ

 . لال لات ڙسڇ نيومہيا اين

 ءلاپهج يڙبيد نيڻاس ىباب ,نايہہست نايٽوڇ نايد نالاہناهنٻ

 .لاو اڻُك ڏٿ ڪه نين رد رم# هٿ دهڙپ هڪ دهڏٻ

000 
 . لات رسئامت نورڪ ىنڏ اسا لان نايرڇڪ ڙڪڏ

 . نوه ي|للاج نقش يا نا.

 . نوه اتيج ہت نوھ اترب هت ,نوھ اتيپ مت نوه ات
 ه نوه يداس ت لغچ روڇ اٿ نوه يدام ان لوه رن ان

 . نوه يلالاح ہن نوه يمارح ,نوھ يدادما تا ق :

 ه لوه مح مٿ نوه الو ِنوه لوڃبٳ مٽ نوه ؟لنڻبا

 .ڻوھ يلاڪ هالا لءناسا,نوه دمحأ جو د يبرع ناسا

 ڊش ْناسا

 . وو :اڻهڙپ يئوڪ يهٺ روا اياهڙٻ راي نؤئاس ايلڪ .مالاسا ۾ ناڪرا

 .وو اڻرڌ ان رسم چب ساوا جارعم بوبہحم کس

 وڪ وج رڪس ڻداٿڪ چم

 .وو لاٿرڪ ره رڪ ڀس رس لاناو ڊئم راس اٽو ٿڪ چا

 ۔۔ يجڃو وڇ يئي ده - يڪ.

 .وو اڻار ڌن ايلم ناهنج  دنيٿپ يها يٿيدم يڪ

 .وو ناس ماق کرب ِاناثا اصع نرڪاچ حيپمست کيب وج 8ءيگ رزڊ
 . وو 909 اڻرڪ دير, رڪرٿڦ بيرغ !

 2 نيوم

 ؟بڻ نام 2 هالا

 ار كانه لهجن

 . نام مہ يضاق ۽ ڪ الا .؟ رثاڪ

 .نوھ يار يت َّ گناب ڏ لڪ ,نو هيم او ڏئڪ ,نوهالايع_ ڏڪ

 . ڻوھ رلاڪ مع ڏڪ ,نوه نموم هم ڏڪ

 هنوه اتلاٻ٫ چو مينسئاسلسيسس# تس ڏڪ

 اس مد

 .ہنوه انب لگ مت ٫چنغ 2_ ڏڪ ,نوھاالبا ہہ ڏڪ نوه هالا ,ه_ ڏڪ

 اد وادي دجسم اڙڳهج ٿَس اد ردئلق قيرط روط کس

 ءاير ڏ نولوڪ دجسد اڙئيج ايهڙپ اد قشع قبس نيب وج



 تالاحجر ۽ رادق يئف اج َيرعاش يقرشم

 ۔.اڇ ناي ندجس ۽ ننارپ ۾ نديو

 .يڱ٬ ڇا نايرڪ ڻ_داج اس يڪ هڙپ ہهڙپ نارپ ديو

 ,راڍ رمرحم اياٻ چو رهگ . ڪه بر ان ,ٿريت بر ان
 .ويڻايرڦ رڦ ٽوه ؟دمحا انا ۱ نويئاتس تيك اد ؟دحا انآ۱

 . يٿوڍاره د لوسر مان رهپ ۽ ويٌئاتب ۽ ڻيبع يب , برع انا۱

 ۽ يئاجب يلرب نيت يد يثڂم چڻگ « يئآ هل نيب مت نويآ نوت
 .ويڻاڪس ۱ يئرارسلاتقا يڻآ ۽ يهاچ يهاوگ تسلا ك آ

 , ويٿارڪ دوجو٫ نوت ؟دمحا۱ ۽ ويئادس روگن رڪوھ ٿڍگ رپ
 هه وينا د دوا رڪ نرواوبأثئ

 ۔ ُڻاپ مَ قل انا کي

َ 

 ڪا ورهه. كجح

 ۽ وينارڪ تس نو ہ روصتنيب ۽ ويٿ الپ ماج ت دحو ڪري!

 . ىئ ويڻ اهڙچ ڙڪپ ىلوس رڦ ,ويئاهڪ پآ ۽ قحلاانآ ۱ نوت سا

 ِءايادس لاڪ ديثچ ڂيگ ,اياکو لامج لوك کكهگنايگ
- 

 اياہہب لاح ؟ يتبتج يف سډبلآ

  ُڻاپ م) ٿلا الا ت هليلاال

 .ڻاپ هجڪ س

 ۽ ويئاپٻ يتاهج وهڪ هللاالا ويھ ال ادرپ اد هللرال
 . يو ډار ڌ ورآ ؟ہل ث۱ رَڦ

 ۽ مه ديلب يڪ نب السب ه_ڏڪ _ نڻاپڀ د ۾ ڪلت يار ۾ الاہ

 ۽, يه ادنيڏ ناياڃھد هار هه ڏڪ

 يه ادنيس ڏ شرف تدس هه ڏڪ
 . يه ادئيڳل ِڪلت مڻاس هه ڏڪ

 ۽ دارتچ وتگ رپ نسب ارد:  ج> ۽ وڪ لڪنل۽ نباردنب
 ۽ هواڃب دان مم .ھڙپچ اڪنل
 ,هوآ نسب يسجاسح اج يسڪمسم

 ۽« يه يڻآانب قٌهع يزاب ماٿره ورگهاو رڪ ۔_ ماٺره ه ورگهاو

 يه يڻاک وراِ تردق ,مه ي ئ انب قشع يزاڊ

 . ڻاسيو مڏ روس ات 8 سس نايهڙ.

 ۽ ناس وا سس هت مست وھ ٤ ۾ دق



 تاناحجر ۾ ردق ينف اج َءيرعاش يقرم

 ناھهئوڏ مبات ائمه اگنگ

 . ناس .اوه اڏا ام حيحص

 ۽ مه ازاترو اتڪ دج سم ٿڪ  تڳڀ ۾ ځڂيش نڪا دجت

 مه اراود رڪاٺف ايڱٻب ٿڪ

 مه ارڏگ ٹڪ ۽ ره اڪوٻ ٿڪ

 مه ايآ نسب گرزب خ٫شث ٿنڪ
 يه اتهگب ليلصم ڪرت ٿمڪ

 ۽« مھ اترڪ پج و دنه تڳڀ لٿمڪ

 هه اتڙو چد هه راوآ ٿمڪ

  ڻاپ ۾ نوعرف مآ ڻاپ ہب لىسو٫
 لیيوھ نور تت ليس

 هءاد لٺ نوڪ مسڪو-۾هھ د يّٿآ

 ۽ دس ان الاب اٿ رااڪ ني ان ڻيود ڻيآ اٿ رثاڪ ِءآ نيوي لا لب

 « بيعان اڀوس اٿ يڏا با تاذ ۾ تابارخ
 « ديپ ان اديب ان انچپ يڪ تاڏ يداواشالابا

 ّ راي وا نيرڪ سب نوملع
 !راي وا نيرڪ سب نوہلع .ہهراڪرد ريٽ فلا وڪا زامش ڄد يوآ ملع

 ...رپگوچ راچ ناباتڪ نارق ۽ رپ ڍ ني واكل ماع هڙپ مهڙپ
 ...ڙاپ مٿ رازوا چو اب ڊ ...« ۽ ايوه ڂٿ ات ځيش هڙپ مهڙپ

 . ڻڍ وانب نورهگ لس لا ,نيواهڪ ڂّٿاشم خيش هڙ هڙ
 ...ڙارڦا ڻڊرڪ ڏس لا ,نيواک کل ٿل نوٽ نالقع يا

  نيراب ناک اڇ ناگناب نايچآ , يراذگ زامل لفن ھڙب هڙپ
 ...هرأاوخ صرح نوئيٿ اتيڪ نيراڪپ ظعو مهڙچ مت ربهدب

 , ين*دل ماع ايهڙر وڪا ۽ يئٿس يه ہٹ يضفار نان *؟ اب ۱
 !راي وا , نيرڪ سب نوماء ,راڪرد ؟ ييبا٣ ؟ نل| ۱ دحاو

 ۔ڻوڪ نيم ناڻاڄ يڀڪ )لب

 ۽ ناتير ناي د رفڪ چو نيب اٿ , ناتيسس چو نوي نيم ان
 .ء..نوعرق ان يسوي نيب اٿ ناتياپ ڄو ناڪاپ نيم ان

 , نابارش اٿ ,ناگنپ چو اٿ .ناباتڪ ديب ردنا نيم ان

 ام

 ...ڻ وس چو اٿ ,ڻگاج چو اٿ ڻابارخ تمسب نادنر چو ان

 , يروگن رهش , يدنه نيب ان , يروهال اٿ .يبرع نيم اٿ



 ٽتاناحر ۽ ردق يئف اأج َءيرعاش يڻرُسہ )۽ ۽

 وٿ نو دن چم ادنهر نه اٿ ٍي ْر وشُشپ ڪرڌ ؟ ودنيه نه ان

 ؟ اڀاح *وح ٰمآ دآ نه اٺ اي اڀ اد بهذم 4-4 ني اس

 لايارڌ ما ائي ا هي ها
 نڻوڀ چو ان نئيب چو ان ٌٴ

 ؟نوڪ نم ّ ناڻاڄ يڪ ؟ہل ۱ ؟نوڪ نيم ناڻاڄ يڪ ڪڪ ؟ناب۱

 ومامد ۾ ڪِ... يهآ مهڦ ماع ۽ ٣ ناک لايخ يج نئف رمالاڪ وج مھهاش الب

 وج 2 وه .ن ..ھآ اڻار دلق ۽ ءنادنو َ لايخ صادئس .وٿ يڃو ويال” وڻهگ

 ۾ عرش  مالسا ۽ رڪ بر ڇيد ۽ مرد ۽ ند نرادهہم تچ . يهآ لٿاق

 يىهآ رهاٻ ناک

 وها ہڊ ديثح ۽ روصن ۽ يهآ وھا هجڪ س مت وٿ يروڇچ ِءال ؛ر وه

 وصخر ڄچ رمار نوها هب دمحا ۽ دحا وا هب بر ۽ برع وها هب نوعرف ۽ ليو
 ,نهاآ هالا وھا ما مان ره وھا بو اڪٿل ہت وھا ہب ۾ نبار دنب وھا هب

 مت وها پا! الب۱ وها ڂڄث مد وها /۾ودنه وها ہب رڪاؤڦ 7 وھا ِب رڇ دس

 ءوھا يب ؟الثب ۱
 هآ ويآ يجنب مدآ َ ؟هالا ۱ ڻاپ : وٿ يروچ ِءال مدآ

 اڌٻ ةوپ ؟يهآ ريڪ #يپ وج 17 رب (ڻهآ “فن :اخ.ردآ
 1 ِ ها وئاڄ وج ناسا مدآ ,نوسائه

 مڌ ليباق ۾ ليباه ۽.

 ناک مدآ ناسا مڌ وٿ

 ؛ يهآ دلاو وجنهنب وڪ وڪلٺ يٽايح ن يهآ تو ِةال نو من وٿ يوچ ذئھ يٿٻ

 ! نايهآ وج ڳا وڻهگآ اي .نٻ ہآ نام

 , نايهآ روط .نايهآ نيسوس نا :وٿ يوچ ۾ گنر يج ----.
 مت نام مڊ تي دحا ,نايهآ ايل رز ۾ فسوي نايهآ روصتم ۽ الي ,نايھآ رون ۾ھ رجُش

 :ڻيئايچا نٿ .ڻاپ هيرا پرا ۽ ير وٿ شاپ رب رنارت نل" !ڂان رب ڪو ديع
 يئ٤ يي الوس من .يداسا ها روچ نن ,يداب  رئ 2 ناب وٿ يوچ ال ڻاپ

 "هالا وه مت نام ڊ ادمحا۱ ۾ ناب ز يب رءع ۽ نايهآ ىلالاح ہن نايهآ يمارح مل ناب ۽ نايهآ

 ِ . نايهآ يلالج قشاع نام ۽ نايهآ نام هہب

 ( مع 4 = ع)/اع٣ ) مڪر اس . مجاوخ

 فوصت يرعاش سدنس .يهآ ينوص راگ زور دي زگ رب ڪه ءرآ بحاص مجاوخ
 ناس نا ۽ .يٿ يک ر تيثبح يج راڪهاش ِءال جي رُہٽ ۽ نايب يج تاماتم يج نا ۾

 مئارعاش يڪيج مہط لئابسپ تايلاہح يج ءاوخ .يهآ راوٻرڀ ناس تايلامج قوذ ڏگ

 دئسپہ لامج ڪه دو واب . نهآ يماوع روپ يلیٺعه حيحص يها «ناھآ ايڪ شپ اپ رجت

 دوح ولا تدو . نهآ ,هسپأو ناس برشم يا آ ۽ ميو تالايخ سدنس يج #ءِنآربخ

 .يهآ يه و:وهن وج وا . يهآ ها ۾ ها غياب يج نا ح يهآ ڪنيت صد م



 . نقاد فوشڪم جحضاو يئن ۽ يم قد يئآ ديلدت يئڳ ۔ ديلتت ۽ ڻي ين

 هل

 ۾ داش دس يستآ رہبز ويز خزرپ ,رارسا لسڪ نٿي شاق
 « ق د۾ار#  ڪلس , يو ةت هري ديلتت شور تير تهگ لٺڊ

 هر ورسم يٿ مت روظنم رڪ
 هراوهلظ ڻيع ره ترواص با ۽ يڻاڄ هٿ ريغ ۽ يڻايس ہهجمس دوجولاتدحو

 ء نيا يداو يٿاهگ ره ره « نڻابس شافق ايٿ لزا نسح

 ء ر وه نيع مه تر وص پس روط ھوڪ يه رڱپ ره رھ
 . يد يب رعلا نبا تٿلس کر نون دناةقع لوصا هتف پئ ۔-۔ ين رءلا ني

 هراوصنم مست ىٻ ر-ءلا نسيبا ضُيد نيلد داتسا نه ڪشبيب --روبصنخم

 ۽ څڪد رپخ ثيدح سرد تيآ ڪدرڪ يينعد ہڙهڏنپ ”نالم الم

 .رورفم ٿا مٿ ادص فرص

 ! هالا ناحيبس هالا ناحجيس ۽ ائب توُہهب دوخ قشاع دوخ تدحو

 همه ڊناويد متا ملش نگ يٴي يئافريآ رت“ لي در

 هءنوهڪ ناڪ ا هد بجاو نوئيت لزا روان ىتيقح نسح يا يلاعت ق>

 . ڻوهڪ نايعا مت ہيملع نوئيت نوهڪدوجو ض=٫قلط٬نونيت

 . ڻوهڪ نآ ره ره تروص يب ,نوهڪ لث يب ,نوهڪ نر رب
 . ڻوت ٿو نآرت مت فحصم ردنب ۾دجسم ڻاڀق مهڪ اڏيب < لاش رم

 . ڻوت ہوناڏا وداولبمو موص ,ناتاڪز,جح,يضيرف ضرف ہ_ڌيم

 ۽هراود رپ د « الايق  يعدڪ ,هراوآ يىٿ من قي دبصت7 فکؤرر ۔۔ )وٿ ڪه

 هر ون وڙڪه 1 نج

 .يهآ قلغم نوهِٻ زاو ها رپ يه ق> يه قح ڀس لطاب ڄ> = - لطاب قح
 « کيل رٿا ڪيٽ اهجوڪ اثهوس ۽ راي مه 4 رايا مه راي
 ارايپ گنر نيب گنر ره ۽ يتاذ رهظم ڀس حيبق ڻسح
 ءڌ وسج وس نسسسهن ريس , يئاج نوڪ راي جو رهظم ره

 ۽ مهڙپ تيروڌ تر ڪ ظعو لو , يهڙچ تاتي٫ يٿ يسوس ن :يڏڪ

 ۾. هالا ناحيس ۽ هالا نابس ۽ اي رڪز يحډ ,ىسيع ني ڏڪ

 , قرغ دوخ ۾ َءيدوخ يجنهنپ ۽ بش ڙورآاردشلق =نھآ ار ادل
 ۽ يد تاڪُر جچح من ضشهاوخ ۽ يد تالص وموص ہ: تجحاح

 «ڄ يج تادحو ناش ڪه ۽ يد تاقص تا مٽ تها
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 ٹتاٽاححر ۽ ردق يئڦ اج َءيرعاش يقرشم 1

 يج ؟ تاثص ۽ تاذ۱  ؟يرڪ نڻايب وٿ اڇ ۾ تاثص يج رادنلق بحاص ہجاوخ

 عرش اڇ !شهاوخ يج تاڪ وا چڄح هن ۽ ( تجاح يج تالص و موص آ ۾ تها
 يرڪ اديپ ليلد ِءالل باوح يج رعش نا وج ۽ وٿ يهگس يٿ 3 اديب ليوات وڙھا وڪ ۾

 َءينشور ىج وڌ ىج نا ۽ فوصت رپ 3. ير رفڪا روط رهاظ رعش وها ! يهگم

 َ ٍّ يهآ ينامجرت يج “تتيقح ماقم ۱ يڏو ۾

 مُد ڏڌ زاي نوڪ رايغا رايو لڪ ,مڏڏ راديد چو تروص ره رڪ ٺا بلا 3

 .ملڏ رومي ۔حا دهاز ٿڪ ۽ رنڏ روهلظ نوطب نطب يكٿڪح

 مٿ اڏ راد مت نسر بوڃ ٿڪ  مآلڏ روصنم چيحا اللاس ٿمڪ

 َءيڏ ڏ راستڪ نا ميلاڏ رارسنا ڦڏ لوقتم مل ڏ لوةقعم

 اد نايفص فاص برشس ٿا اد ناييٿ ڪاپ به ذي ها

 ءيڦاڏ راتسحا مٿڏ تایآ ,اد نايلو داشرا دشر ها

 ۽ لا۔ہيا نيد ه يس وهيا ۽ ايٻ نايع ؟ در راي

 .راد ڻواهڙچ ڙڪپ هڙوت

 ,روهظظ ڻاڄ اد سا ,ڻلاب و رھاظ رخآ و لوا

 2 دوجولا ت دحو ُڻاپ مٿ ايڏ نيئاڏٻ راعشا ح اح َءيرعاش ىج تحاص محاوخ

 . يهآ وراو 9” ڂيش ۽« فوصت “مقسلف نر ددس . نهآ لنثاق اح يِ رظن يج تيثيع

 ريت ۾ لي وات “. اٿ ڻنجهگس يئچ عرش فالخ ناس حرط فاص راعشا ضعب سادنس
 نهآ جيرُسٽ د يج ٽٿتاياتم يج فوصت ,روط يئطاڀ ناس تيثبح يج

 ىظفل ۾ يرهاٿ يج -َ< يج ؟“رعاش ۱ مت 9 ويو ويج وج يهآ بيس يئوها
 ۽ يجڪ مٿ دنب وڙاورد وج ههيجوت ۽ لي وات ِءال نا ۾ .يجرهگ ڻک ر هل رظنا يت تروص
 هاڪ رفاڪ ڀس رعاش ۽ و ديا رظن يئ ؟رذڪ> ري د وروپ وج َءيرعاش ہٽرو

 وراود ۾ رپد ولبق ۽ وبعڪ ۽ .يهآ 1 نہع ۾ تروص ره ۽ اٿ نيئامرف
 يهآ رون يئ ڪه رپ ودنس چچ لم

 ِءأٿ نيٿاسرف نين ڪ جيرٌت يج دوحولا ت دحو

 صادٹس .يهآ ولان وج ۽ ضح۱٫ دوجو ۽ يهآ يٿسه قاطم ڪه ليلاعت هظالا”

 ۾ تادوجوم بم يتسھ قللطم . يهآ مايڏ س+ ھھڪ 1 نليڪٻب ُ راصعحت:ا”7



 ۱4 ڻ تاناحججر ۽ ردق يئف اح َءيرعاش يقرُسم

 ناس ٿٹتيّثيح ٤ دويحو -. ختخ٣ يرڪنڻهنت « يهآ يراس # يراج

 تري ۽« سب ۽ "ير راٻ 2 ۱ ناس تثتيّہيح ى> نشميعد 2ا ۽ ّآ ۽ يراب نيغآ"

 ] ت٫سوا ممھ ۾ لصا ۽ « يهآ يراب:تعا
 ("ي دي رق ناوی د7 مس دقب)

 رود دډيد+* وج َءيرعاش ي ڌنس
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 ۾ تفاثث ندمت ۾ بيذهت ي ڌنس نا وج نا ۽ رود ديدج وج َءيرءعاش يڌنس

 يج نشڪشيپ ۾ بولسا ,عوشوم  تئيھ يڪيدالڪ يسج تياور ۾ بدا ,تيموت
 رس نيئن ۾ َءيئشوو يج نئااقت 0 يوٿ يج رو » ديدڃ يک لوصا
 يرڪف هت يج٤چ يڻک نيئا اي ,يھآ دهجو دج س دقب ڪه يج ڻرا۔! ۽ ڻرڪ ه دنز

 ءيهآ رت َاڀ يقرت وج داهج لسلسب يج نبرجت يعلع ۽

 راڄ و ۽ چوس سا دئس رڪف وج نا ۾ ناسنا ہ.7 يهآ تقي ليچ٫ ڪه َءيه

 ہڪلڊ ,نهآ ءن ديباج يڪ الايسو ۽ اعيرذ اج تالايحخ ,لدابت ير وت اتان ۽ اطساو اج

 . وٿ يهز رٿا ہٳ وج سا اق يچامس ۽ يي« ه٬أِم يا ۽ يم ي يرشاعم يه يت نهنا

 . وٿ هر رٿا پب وج نثفاشڪنا يتايسفآ ۽ ڃ 0 يئايڦبتلا ۾ يسنٌاس نوٽ تن ۽

 و دقيرتوا ,.يدنوه دنسپ تتد ۾ سر رو د ۽ زيت ۽ ميسو رادقيرٹيج ايند يج
 .ي دنيا يدنيٿ يئاٿڪ باڌ: يج نلئسم --*. ۽ قيثد يهيم ۽ ڂلت يج تاي>= يئاسنا

 .يهآ ٹسر د يب : .يجٌ+ تا يرڪنف ر يک لادبت ۽ ريغت . يىج رڪف يئاسٽنا

 .يهآ حيحم يپ مت .يجئچ 'نف 10 نف دي دجت * يج رپ

 . وٿ ناسڏ يک نيماگشوم يئف ت يتايرظن دي د!؛ح يج ب دا ي ڌنس وه لا ح نای

 ۽ زيٿ رظن يج مهورگ ناوجون يج ناسا مت نايرڪ سوہسحد وٿ يشوخ نه ڏت

 نتاضاتت يج عونن ۾ داهتحأ ڏگ ناس نا ۾ «يهآ مد قٌئاش يج ديدجت ,يهآ مڌ كي اسډ توذد

 .يهآ ي ڪڇ يڙورپ حرط ُءي كج خن يک لمع در يجاہس ۾

 ٫ڊ ,يهآ من نوڪس ۽ دومج ۾ يِبراغن ۾ نن يج نناوجوت 1 يج ناما

 ينشور ۽ يمرگ ,يهآ توارح ۽ تدح .يهآ بالتنا ۾ بارطبا ,يهآ تڪرح ۾ اقنرا

 ۽ ۾ دوسرف يج ب دا ةأارب ب دا ۱ اي 'نڦ ارب بداڏوه .يهآ تي دبصتم چچ تو دافا «ىهآ

 َءيڙهج ؟تايح ديةت2 ھارب نا ۽ تا ةأرڊ ب داآ ,يرڪٽ ڻناک” ڙيهگ ۾ کٽهگ لامئاپ

 يج رود نه نيا . ڻهآ اڪڇ يچهٻ ۾ ۾ ي داو رپ ذپ يقرت ڄ .ہسو ۽ ڪانپات ۽ نشور

 ۽ .يهآ ويڪ عورش ڻهجم طقف ٿ ني تاٽاججر دم :بص يماو ان ۽ روعش يخيرات

 َ يهآ يئڪ ب ششوڪ يج ڻرڪ شپ ۾ رير=تٽ بولا ۽ نايب غم ِدأريپ يجنهنپ يک نهٺا

 ڻكيفارسار روص ِءال مناٹ ائٽ چ رشئمسيم نيل ڪه هال ب دا ي نس هالا اشئا لمع در ديادح وھِا

 . يدنهگس هٿ يرامو ٫ نه ڏڪ يک نا خيرات ۽ و دہياڏ ميڪ وج



 تاناحجر ۽ ردق يئف اج َءيرعاش يترُمم 1.

 ۽هنايفسلف ۽ ناوٽ يڪيج ِءال ىعلاطم ي ديتدت يج بي ذهت ۽ به ڏم ۾ يلسلس نا

 ہٳ ناک رثا زي نه ي ج نهنا .:.َ اڪچ يٿ اديپ الاصيف ۽ ايواز رورپ حور ۽ مد زات
 رڪف يج ,تّسب اد أاج تدبادق ۽ تعجر .يى ھآ نوڪ ايشآ ان بدا ددهدح وح ناسا

 يٿسهآ ي “ہنهآ يلاه” يها ,نهآ ايو ايچوپ پا ناک نيدص ۾ نو دنب ۽ نيءڙم يج نف ۽

 .ڻهگم يلهج اٿن کٽَس يج ديانث دي دح يڻاه ھي ريجنر يب اج داديتسا ۽ ميلظ .نهآ ايهر ير

 ۾ ,نوپ يٽ لالغا ۽ قوط ليپ ىت َ رڪف يى ھا وح يهآ ڄا يرپ يڻاه نهنيڏ وها

 ,ڻهآ ليٻد انازخ اح ..]م 3 يج راچيو ۽ چوس  نايب ۽ مالڪ

 .,يهآ يرپ نهنيڏ وھا وڪن .نوپ رهاٻ يچا ناس بالقنا نكفا لرلز يٽ ڪه يىيهآ

 ناسنا ۾ .يڃو يٹ متخ يزاب يراشا يج ڻگكگ نڪ معورش عن ؤ. نهج
 ۾ لابخ يجنهنم -٬َ يرڪ سش ءپ کٽمپ ير ڌٻ ي تاب ك ۽ تاساسحا ىجچنهنپ

 وصج ڻئ اچ هپ نيڏات َنايب 2 قٰطن يک نراشا ىہج نكنك ( نئ ومج نا ۾ 3ً دل

 وج وٿ يجهگس ي هج مهڪ 79 يهآ :.. ياريپ وها يه .يهآ وعير ڏ ڪه

 مد يهآ هلاڳ يى د اها «يجهگس يٌئچ مڌ ما ۾ ڙآ يج نيانڪ ۽ ح نزراعتسا رازه دنوه

 ڪ َءيڙاپ 2 يڻاي رظن يهج ويممق نا اڇا ٹتعڀييط يہج نهڻام دادعتلارثڪ يج ڻناسا

 لاحلا ي و يئ يرڪ يج 6 نا . يهآ يٿ مڏ يي ناس نايب گن مد ڊاريپ 7

 .نڃو ٣٣ ايڪ نمونه ءپ 3< نڪ ,ت ,نهآ نويٿ ٺپ مب نويمهف طاغ يڪ

 ينهذ ۽ واشتن دٴأ يرڪف يج لوحام 3 دنلمٽ َ ڙً دنرتهج ڪجھ مر ارطخ يها ۾ لصا

 ناس رڪف ٤ا ۾ اع ڪه ڻيناتبيچ .يهآ رما يمزال ڻيٿ اديپ وج نهٺا .نهآ ايٿ اديپ نام لاوز

 يئٿ اديپ تاڏ يج ڻڙورٻ ۽ ڻسپ ۾ َءينشور يج فاشڪئا ديدح ۾ يئٿ مسارآ نهڏ

 يج وسق ڪه مب اها .ادنيا يل اٿ دخ اڪ نه ذ يب” ڄ نيب حطس ن “يئاتسيت

 ۾ شڪمشڪ يج * ڻت٫يادآ» - ؟ دپ دي ۱ ۾ رود رش ى ج خيرات اج ۽ يهآ ڙريڇ يخيرات

 ( نهآ انت يچا يڻاه نهنيڏ اج رود نا ہت يهآ 7 نر. يهآ ئآ ي دنيٿ اديب

 نايڳا نر اڪ 9 يج نهُم> ,يهآ وڪچڇ يرڀأ عي وڙها يڻاغ يت قئا - رڪعتف

 ء9 ؛ا .,ادئهگس ر يسرت تقو وڻهگ وڪ رڪڪ ات لهج مش دنوا

 َ ىه ( يهآ وير ڏگ مل وڏنامز وڻهگ وڪ ڪڪ يئآ يک ؟ب دا ديادحآ گ يي دم

 سدا رئنيه .يى ھآ ويٿ ڻو يڌو ۾ يعھآ ويردسآ ,يهآ وي اديب يئ ۾ رو د يج ناسا

 زي الاپ ۽ اله زيگنا نافوط ہب ڪم ۽ ,نھآ نويڪڇ يچ ۾ لاتاپ نوڙ

 . ادنهگس ءآ يروچ. سيک نوڪھهج

 يج نا یهآ اها .يٿ يچا رظن تيصوصخ ڪه هہب ىٻ ۾ ب دا دي دح ي ٽدنس يج ناسا

 يڙوم نهنم ناک تعجر ۽ تمادق طقف ہت بدا ديدح وي ناسا يثعي ۽ ۽ تڀ د!رفلا

 يبرغب ايو درا ڏگ ناس نا رپ , يھآ وڪڇ نيت گنهھآ مه ناس ت"دح ۽ قيلغت

 ناس ظاحل يج تقعوھ ب ادا دڍادح وو ناس. يهآ وي مي . ورتي ہبٻ ناک ب دا



 3ء تاثاحر * رادق يئق اج َءيرعاش يقرشس

 َءيتولس چ يداس . يهآ ويهر يرڪ دي دجت يج فاٿص ۱ يڪيسالڪ يج بدا ي ڌنس

 ,گنر نوئن َٴ حور ِنوئن و َ .نيلاڪ  نڙدموڏ كَ ۽ نابز ڪولب 5 ُءيئب

 9 يرڪ ٹک 69 آگ َّ “دازآ ب يا ريغ 9 يبدا نويٻ -- اي #

 تيلويقب اڪن ٿو ناسا 3 نب رجت يبر2ٌ 4 ي > ليٽ ارٽ ۾ کفنڀلاس , سرو ڪٽيلب . ڻهآ

 حجر اڪ يت نڙيھوڏ ِء نخيڊ 72 نهنا ال لايخ راهلنا وڪآٽ « يهآ يت لصاح

 زوگنا رثا ڪو ڌو ناک نهنا ِءال ناسا يئاو هُ ىلاڪ ۽ ٿيڊ وج ناسا . يهآ ي ڪچ يلم

 ڳا ناک نه 4 يلباتم يج نا .ڻهآ ندي نيم د َ نير نيگنا رڪن »9

 نااز َ يهآ ويو وترو نات َء َءيسراف وهبوه يک يديصق ۽ لزغ ۾ نُا مي دق يج َناسا

 وج تا رڪش . يهآ هه اراعتسا مس يهآ مر نوهيبہت آ ء!آ نايب ءياريپ مت اها

َ 

 ؟اج يها * قڪ " ۾ ب ادا دڍډ د+> ي ڌنس

 ريڪح ىع وش ِءال يىق دلز ج ناعلا ,وشڪ
 ٬ .ريقڪٽ ءَتف

 ڻڃڄه ؟ رڪ ۱ ِءال نف يج 1ا ۽ نيب دا نڪ « نهڻام يىتاڀ ڏج نڪ يج ناسا

 طايّحأ ر۾ ۽ يهآ طلع اوعد يج مم 3 نا 7 لصا . يهآ ويراٿا ڻپ زاوآ قبحج

 ٤ 3 هت ْد ٍ
 ط1دب ناس تم مم حا ى“

 وٽ”

 َڻ ھل رد يک ريقڪٽ“ 6ٳ لوا ات“ . يهآ ہب “عي ناک ٌَ

 ووڪ» حرط يتاب ذج يت اس ڻرڪ يه : ڻاڇ ڊدنڇ حرط َءيزوپ يج يلکہم نا .اه يجرهگ

 مو يىئ نام هّتف ع ڻي دح ۾ نآرق لوصا يها . نويٿ نڃو نوينڏ نوئاوتفآ نوج

 |وٽڦ يج ؟ يڪ ۱ مت ودنڀا رظن اص َءوپ ناٿ ڻرڪ ملاطم يج = نج « نهآ ايو ايڪ

 رييعت يج رعش حرط صاخ مالڪ مب نهنڪ يهآ ٌٴ لا” 8 يڙها اڪ ڻي ڏ

 زادنارظن يک نهنا « نهآ نويكر نوشئاجنگ ء را يڪيج تعي رش ِءالل لڀ وات ۾

 اٿ نمڏ ديپ "9 اڳ اح مڪ۽ءآ يئ ناس ڻرڪ

 لصاح نن يج يلصيف يک ھءار يج ٿو ۾ نار قلعتم يلثئسس ارآ مڪرعم نه

 رُڪ مالا .نامټا ۽ يلسلس نا . يهآ ءار يج ندهتج٫ ۽ نملاع ةوٻ ناک نا ۽ يهآ
ِ 

 لا" 1 ح*

 طمڌف

 َٴ

 ٬ن

 عي اج ٺو رعت يئف يج دجاب ۽ قيدنز دنرب ۽ قئاثم رفاڪ  ناملسم « ڻموم

 يهآ يرورض ڻ جم يک نا لوا نا ڀس ۽« يهآ يئيو يئڪ ۾ نباتڪ

 ىج رهگ ڻ ڻر نڪ مڏ ڙادئار خڏ جي هاڊ رما وها لوا ناک مس « دا ھڏا هه طايمح[(

 ۽ ل )]لد اي ِءاوس ناک ڻاڇ »لنچ ۽ قيقد ہب نهنڪ ِءالل سصختخش اپ ِھورگ ءب نهنڪ مآ

 نهڏڪ رھا سا يهآ ر-ما حيٻٹ تياهٺ « ڻرڪ ال ٳ وطلاغمم وج ؟ ڪي ِءاوس ڻناک تومبث

 _ح نا .يرڪ وڻن لٽسپ يک َءيشارت رھاڙلا زغي يٻ «# ّ طايہحأ يب ي ج ميہسق نا ڪيو
 اه



 "لدعا ءپ 6 يجنهنپ مڌ يئڏ وٿ ميلعت يئاها مد ڻآرت ۽ يلباةم

 نّائث مڪنم رجيال ِ يڃو هن ۾ ق> يجنهنپ ولصيف ت يلڀ َوپ ,يجڏڇ ن يک نماد
7 

 جح رط نھ نج ويامم و مہيلع هللا يلص راومڪح ڄا تيحطمس # توهابومع يج .

 يهآ يئابر مڃي

 هللا يلص ر وضشح ءت يھآ يه بلاعب لصاح هللا لوسر لاق لات جج يا نء
 نهھڏج صخش ناڪ ويامرف ن < مس مماع ءهِب امهاحأ ِءاٻ الا الاحار “لحو رفڪا اي

 , يٌئاڳل وٿ اون يج ؟رثڪيڏ ٍيت يل نهنڪ يٹ و ه ريفڪڊڻب رفڪ الا وا رب اڪ ناڪ نا

 7 قح:س وج رثڪ ڪه نا يه نهڏت امه حا نٰيلع رفڪلا بحو دتقف :ياور

 رئاڪ روط متاو وج هت ِءال اڇ . وٿ يڃو  رانڪا وا رذن ملا بيهرت وا بيغ رٽ)
 تو وص َءيٻ ۽ ويهر يٿ رثاڪ هت وس وه )0.

 نا ڙدنيڏ اوتف يج رذفڪ ۽ ينئوآ طلغ ۾
 ُءيٻ ه ويو يٿ را ڪ يرڪ يج ر , ڏه ڪر

 ىٿ ڪيھ ُڻاب يهنٻ نهن ما يهآ ۾ تياوو

 .ويآ تخاو رڪ

 ۽ رثڪ رذڪا” ِءت يهآ رهاظ فاص نام مهيبثت يج نِ ملس و ہيلع هللا ىلص هللل لوسر

 يلومعم رمامت لڪ ها مت يهآ مهل يٻ اها , يهر ودنڪ لامعتسا وهڻام ۾ لاح ره

 . نهآ نوينڏ نوئاوتن فالخ يج يئٿٻ ڪه يت نيهلاڳ”

 نيدنڪ وگٹذگ يٿت ثحب ۽ عوذو٫ نه .قرف وج نامڍا ۽ يدمقع ,لمع

 لصاح وج نج ,يهآ يٿئڪ تي مَ ڪڪ !' يئوہهن نٍٰطل سيل تڀاهٽ نملاع ت نهيڻن

ٰ 
 .يهآ ي* بلطم

 نسادٿئس ةوپ ,يهآ جا زہڇ ىج روڪ اڪ ۽ ؟نديثعا يج نصأنخش نهنج  لمع در

 يک نا دوخ « يهآ مل زئاج ڻوڪ ؟رفاڪا يک نا ,نجه بارخ ءپ اريڪ '؟لاہءا۱

 ويچ 'رذڪا يک 'ڻاميا' يج يئٻ ءت ال اڇ ,يهآ پ يرطخ ناميا وج ڙدنوچ رفاڪ
 09 ؟ روڪ” وج 0 ويو

 وڃ يڪور ڻاکآ يڙاب دلج نيت * نهلاع 4 رپ تلاح

 تعحارص ارا ڪ هل ڪآ ِمت نا مڙال وها ِةال ڻرڪ مولعم يج ,/رثفڪ ِديٿعا 2 ھآ

 وچ تا اڪ يک” نا ڻيئاتمبثد نهگس شا رئولعج نام



 1 تائامسجر * ردق ينا اج َءيرعاش يقرُسس

 وج نا ہب َءوپ ناک ڻيڏ تبٳاث ء مٹ رمولعم يج رڪ ھر ملڪ رپ ۔_ لي وات

 َءيڙاٻ دلج ,يڌٻ يک رڎذڪ ھر هلڪا ۾ ؟ميرل!ڪ ه دعا وڳر هودنيو ويڪ ؟لی وات ؤئاجپ

 .يهآ فالخ يج عا ہ»ا يج نهيڻل ڻوچ ؟رفاڪا ناس

 ري ڻهنڪ فالخ يج صخڅ نهنڪ رگا حرط نا . ىتهف طلغ ۽ مبڅ طله
 اي ,يرڪ يج جن يتاذ نهنڪ ,يرڪ يج َءيمهف طلغ نهنڪ اي يت داينب يج

 "ورڪ قاعكم يديقع يج نهنڪ (يرڪ ڻ>ھ يج نديةع فالاخ ى مح ڪلاس يجنهنپ

 > نيلاعت هللا يڻالف ہت يڃو ويچ ۽ الثب يڃو يىٿ اديپ بہډ رف دا 70

 يٿ بيڍذڪٽ يج ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسو رلالف اي يهآ .ن وٌڪ يغخاتسگ ۽ ناش

 خال وڳ ول مٽ يهآ” قتص بيذڪٽت يج نباتڪ َ يىماهلا يڻالاف اڀ ,يهآ

 .باڏگ يوار نيرازھ اج ,هلاڳ ؟لڍت» يڙھا مآ اد ةوڊ .يج ٣ ڻيڏ مٿ اوتف يت

 َٴ ٍي

 .يج ج رهگ ڻرڪ قياتحت قلعتب نا ,نڃو
 نا قلعٿم مالا ؟لڌُٻا نا ت نهآ يها لوصا اج قيتحت .لوصا اج قيعڪت

 ۾ ليوات 'حيرص ۽ فاص" .!ليلكک ۽ ليکلا نهنڪ يج ري رقت اي ري رحت يج َءوهڻاب
 يئالن 6 يوچ دھاش وڪ رن 3 ۽ يلسلس نا .نجچڪ شاد الاو اوس ناک” مه ح وت

 نزو يک َءيدهاش نا ور مڌ اَ وٿ يک هالا ناي” ما, ويچ َءوهڻام ىئالف نه

 ناب ز َءيجنهنپ ڻاپ وهڻام وها نايڳا يج َءيتفدم اي َءيٹاق نيئ٬اتسيج «يج رهگ ڻيڏ مت

 َ .يرڪ عوجر اي 3 'رارقا" ناس
 نٽ ك ڙا يج ي ڊاتڪ ۽ لي وات مب نهڏنڪ ؟يٿ هه تاص فاص ڊپ ؟واريا وها رپ

 .يڄه اڪ يئومن يج تايحطش ايو ص۱ وڪٺ .يجه ۾ زادنا هنارعاش وڪٿ 1پ
 لهڙيو ناس هيج وت ۽ ۾ لڀ وات" نهنڪ اي ,يهآ مالڪ رگناو ؟تايحطش هہايفوصا 9

 نُثيج . ويٌچ ہن رثاڪ سيک” م يت ؟رارقا' يج نا ةوپ مآ « يهآ رماللڪ وڻارعاش

 ويچ هظللا يلو يک نرعاش يئڀس َڻراپ درس ۽ روصنب يرڪ تايحطش ىيج نرعاش
 بي ني 9“

 يج َءيطايتحا يب # # ينامگ دب نا .قساف ای ى»آ وفاڪ ڙدنيگاڳل تمهت

 نلوصا يج قيثحت ؟مازلا" سدنس مک وڇ ۽ ودنيٿ ؟'رفاڪ" دوغ ڙدنيئاڳل تم/هٽ ,يرڪ

 5 يج َ ؟تالڀ وات ۽ ٿاڀ«لم ۱ لڻدنڪ ؟,اري|۱ وج تمهت ليآ مت و٬ٻ .يهآ من بحوم

 ِمازلا يٽ نا ڪيلپ وي مٿ ؟رفئاڪا" وھا يرڪ:ھيت ,يهآ ويھر يرڪ راڪو اھ يٿ ۾

 .وي٬ٌچ ؟رفاڪ " ي 3 3دنيڻآ

 نهڏج ڙدنكر تمهت ىآٿ نا .يج ؟تايہامش يرارا" دو> واٻ من اٿ نوج ملاع ايٻ 5.

 9-09 يئ راگهنگ رپ )هڏ وَ سيم نهڏت ى 5 وڌرو مڪ ناک َءيطايٿحا ي راست

 ۾ تر وص ہب نهنڪ يک نا .يهآ 0 خا: ائا

 .ويٌڇ مٽ ؟رفاڪ'



 تاناحجر ۽ ردق يئف اج َءيرعاش يقرشس ٣۽

 ڊ يک نا َءوډ مڏ يي. ڈ وج وفڪ وڱا مڊ لامتحا ڪھ نام تانٺاڪما وس

 .وهُڇ ذ قاڪ

 ويڪح وج طايًّحأ ىج رياسقا تت تياهن نهيڻفا ۾ نملاع ۾ يلئہس ارآ مڪرعم نھ

 ڻيٿ دڙزرس يج ؟مالاڪ ,ھيتشيا نهنڪ قلعتب صخش نهنڪ ر 3 .يهآ وناڏ

 ۽ تاحيطش ,ندازآ ناک ہهجوت ۽ ليوات ناس لوق اي ۾ تكد .قيتحت يج

 ؟يجڪ اڇ ةوپ ت يڃو يىٿ تډباث ,يرپ ہب ناک َءيرعاش رنايفوص

 نان وير ؟وولڪآ يم نا رت يهآ ويو وٺڏ وها باوج وج نا
 نجه حڻاو َ تباث اح ؟رڪآن تالامتحأ 2 تاٽاڪسما للطرشمش ِ ازج )۽ ٣( يوناون

 فالخ ىيج نطرش ۽ نلوصا ۽ ۽ وج ,يڃو يجهر وڙها لامتحا ڪه ها طةقف رپ

 ڪه نآ” وَ مس ,يهكس ي ڇا مآ ۽ ات. ح نطرش ڙدنيٿ دناع رڪ اي ,يجه

 نُمج .نجڃڪ وي هت َ لڍوډ اٿ فلتخيي اج نا -- ڻاڇ ڊنچ يج ؟ لام-|۱

 طروش اس ڪو ھ اروٻ اج مالا ڪ نا ۾ .يڃو يٿ مْسلأاو ناس نطرش يج رڪ ۱

 ۽ هوپ مت يئٿ مڏ نيئا يج ني ر۽ ءنهگس ى ھر

 طرش يج رڎذڪ نهنڪ .ڊ ِءوپ ناک ششوڪ َءيڻهگ 9” ڪه وها 3

 هي حيحص" اڪ يج نا ہت يجسڏ ةوپ ت . يچا هن رپ تفرگ يج

 يجئب يئعم 'زئاج ۾ حيحصا اڪ يج لامتحا ڪه نا ؟رءن اي يٿ يجنب رب

 نطرش (۽۽) يوناون ہت يهآ مزال يت َءيتف٫ ؟يرڪ اڇ يتفم ِوپ ,ت ,يهگس
 صخخش ئڀنا يکر نايڳٴا ي كً ؟لامثحا۱ ڪه نا ۽ يرڪ رادنا رظن لڪيلب 9

 . يئڏ رار#آ لخحاد ۾ ؟داا رد يک 0ا ڪلب « ىٿاڏ من ارا يج 'رفڪآ ِءال

 ؟ يڻٿ وٿ دداع نكيڪ شڪ ڊ يدنوھ لامّہحا ڪه

 ,يئٿ وٿ دناع رفڪ ب يدنوه لامتحا ڪھ يڙها مت يهآ ءہ وها ولثسم ويٻ_ حرط نا
 9 .عءصص

 نِ قا

 روڊن يج لامتحا يراو َءاچٻ ڪه نآ تحأص وج ؟مالاڪ مک مم نھ ڈح

 وجنهنس رپ يهآ مآ دصاب وھا وجڻهڻي مآ يوچ ۽ يرڪ راڪٽا دوخ ناک

 نا سيک #ةوپ ہت .( يهآ ك نطرش يج رڪ وج يئعي ) يهآ نُہه ڻوچ

 .ود ديو ويڪ موري ب نڻاک تثياعر يج 'لاہتحا ڪه'

 يىافم ۽ لاح ره ٍي 5 تالامّ>أ )۽ ٣) يوناوت يج ؟ماللڪ 6 -ي مڌ ويٿ تډزاث ناب نُا

 0 مٿ ات يت ؟لامثحا ڪه طةف ۽ ودنهر ودنڪ ڙادنا رظنا نيڻآآ آ ڙآ يج تداليوات

 نه ڏڃ ودنڪ دناع نه ڏت اون نٿ ؟روڪ) ر۽ ءو دنيا



 ٣ ۱ تاناحر ۽ رادق ينف اج َءيرعاش يقرُشسم

 ودنڪ من تحاضو نه ڏن ناس نابز يجنهنپ دوخح بحاص وج مالڪ هيم

 مت يڃو ويڇچ سيک نه ڏج ِءوپ ۽ .يهآ بلطم وڻالف ڪ والا وجڻهنب هت
 رپ يرڪ مٿ راڪئا ناک ڻڻا مڊ ةوپ ناک ڻ ڌٻ وها . يهآ ؟وهڪ” يه

 . يهر مثاق يت رارصا يجنهنپ

 .وبئچ من رفاڪ سيک هت يرڪ عوجر ہب يچا يت لزنہب نا يج رپ

 . ىھآ قازئاج ويفڪڏ ىج ہدبق لها

 ؟ملاص لامعا ۽ داقتعا تايثئاميا ۽ تايهالا۱ غال باب دس ني ا:يريټنڪآ ين نا

 اديپ مم وها لوصا وڪله - ناسآ ناک ِڀس 9 ناک ڻرڪ ڻاڇ ڊنچ يج نلٌہسم

 ريفڪت يج نهنت .يهھہ يرڪ ولہق يک " يقآ وهڻام ۾ وڪيج مآ يهآ ويو ويڪ

 يىيرشعايا ( ميرادق ( ہنريجح ۽ ,در عا ۽ هازتعم ۾ 'تايئاميا' ت ڍ يهآ بملطم وها ناسي نا

 ريا يک" ناميا' يج ھورگ ڪه ب نهنڪ رگا .اٿ نکٴر اديقع ادج ادج ,ھورگ ِڀس

 وبڏ زار 'ناميا" يئ يک ي ديقعا يج مهورگ ڪه نا ڏگ ناس نا ۽ و دنيو وناڏ را

 مخ يک " تيبومعا نا چئائڇ * اباڏس ٴ ؟رفاڪ۱ اقرف ۾ -> اق جه: يقاب ِءوپ

 يمن نهنڪ ڪيطرشب ۔يهآ ھت ڙٿاج رهف ڪت نيح "اي لغا۱ ٣ ويو ويچ ِءال ڻرڪ

 . يجه ہآ راڪنا وج مڪح

 1 جس

 ۽ يهآ لهآ رڇ  ثڍډ ھھلا .ہْٰمْلا حرم ٿ٫ځغهّلا حتٌف ۽ خيډ رشد يج ممڪح ھام3 . هه # ام ٿڃ ۾ 7 يب -

 مٿ لداق اج ريفڪن يج نهنڪ نام البت لها ناسا ةلي٬ةلا لھا نم ادحا رڪن ال ذا

 يج راڪنا يج ڪح ي ھل نهنڪ ر م ,نويهآ ٹعيرشلا نم يعطت راڪناٻ الا

 ).يٿ يجهگس يئيڏ اوٽ ۾ تلاح نا يل .يرڪ ( )ايٻ ص)

 ؟رفڪح,ب يت ڻجه رجاف ۽ قسان ۽ ڻجه مهاٺگ ني 7 6 1 حرط نا

 َ .يهگس يچا يڻن 7 يج

 را
 ۽ يهآ ۾ "ساربن

 وج ڻرڪ ِہث ؟ريڦڪٽا يج ء'بق لها ,ينعي تلثلا لها ريشفڪحت وه دع لیٿعس و

 سس دن يرڪ يج نهانگ مت يهآ يه بملطم يماعملا باڪت راپ رؤڪي ال نا

 يفخم نھ يج َ تعورش اي يڃو ي ٿڪ ڏٿ ريفڪٽ . هيفخڃ لا روسالا راڪناب ال و

 “. ير ھ ۽
 ناک راڪٽا يج نمڪ> روهُمي ريغ ۾ ( ڻ ٣ سارٻبا ) هرڙوهيسد ريع

 .يڃو يئڪ من ريفڪت يج نا



 تاثاحجر ۽ رادق ي و اج #َءيرعاش يقرش

 ڊڙدنڙلا و مالا ن “نل 2 ةتلا”” يت عوشضوم نا وح َءيلازغ رمايا ۽ تيصو يح ىلازغ اما

 ڻاس نليلد حضاو يج لقن ٣ ٿي دح ۽ آر ۽ نهنج .يهآ باتڪ روهش٫ يىلاث

 ۽ اٿ نکل ڌئھ ڪه .يهآ ليڪ تمبپ

 ْاك ري. ڪت يج مل لها يئ نابز َءيجنهنپ هت

 هالا سرچ تينادحو وڪ ني ات سيج ينءڍ ۽ يخگس يٿ ن نڪھہ. نيئات سيج ويڪور

 بلطم وج يضقانب . يرڪ ءہٿ وقات٫ ہبوڪ قلعتب نا ۽ يهھر لثاق وج

 71 #ه7 ڌڪ ور
 يهآ *يه مد ٽتيبمو وس

 ۾ طلغ يج مڪح نهنڪ يج ماسو هيلع لا ىلص ميرڪ يبن وھ مت يهآ وها

 ۽« يج راذع . انب اي يرڪ يج َ َ يهجمس ڙرثاح يک ڻحجه ڙو ڪ

 ۽ نلباقب يج رپ ,يهآ ورطخ ۽ ٣ رفاڪ۱ يک يڻٻ نهنڪ مٽ ِءال اڇ

 يهان ورطخ وڪ مڌ ۾ ڻهھر شوماخ

 ثحب ى ڏ ٌءواهٻ ره يج ؟ر..1ڪٿ ع؛ڻئآ رپ ث>ب رح ډ نم .؛ترو يک طايبتحا

 ڪڪ مت يهآ تباث ناس تايرصت يج ھغاهقق ع ت٫ٰدس ۾ نآرق ناب نا يشها وڪڇ يٿ

 هس طايتحا ۽" يراب نھ ن ده ليٿ اديب َوپ ناک نهنا ۽ نيعبات ۽ 6 ,حلاص فلص
 ؟ رن . *

 ل نهيڻُف ٴ نحراش يج رھڙلاڪ ملعا حرط 1ٰى.ه يىهآ ياد مملعڏ يج ڻرڪ رھاظ ار

 يهآ ويڪ روبصحت .ّ راوش د ۾ ِيھآ تياهن يک باپ نه

 ۾ ۽ نيلواتملا راثڪلا ي ْو 7" (آ لصف " ءافث حرش ۽ #يراقت ىلع الاہ

 : يهآ ويڪ لقن لوق يھ وج (ني-ہرحلارهاما
 نٻ دلج ) “. ني دلا ىف ميظع اهتع يلسم جارخ وا تيبالاس الا تأملا يف رفاڪ لاخ دا*”

 ُنايب مالا ين 0 ڻهڄمس لحاد ۽ رمالسأا يت ك رفاڪ نهنڪ ۽ يئعي اه... نص

 .نهآ الا#سس تڅس اب ۾ اين ڏ اڍاڏ يڻڊ .ڻهجم جراخ

 ني د ملاع يڏو يج رود هدوحوه «وپ ناد ث3>حب ٍيرّيه يج نامہيا ُ رمفڪ : هيم

 قلعتٹب يلگسم نا لاٿ سڪاپ ۾ طءا يه يي دنهوي د معيقش هم اٺ الو . نيم عرش َءى گه هُ

 7 روم ڪن ٍم يع دم يج “ڀ نهنڪ” يهآ ويڪ يئاق ناوتع ي دّْ ڪ مهين ى ٣ :ه

 2 نناماسس ناس نهنج , يهآ ورطخ وج ىطايّہحا ى َءر ڪهھ ته نڪ هل”
 “يٻ

 وتسر وج ت يهايت ِءال ندنس وج وٿ 6 دس اد . وج ري ڪت يءءاب

 .يهآ وڪڃ ي ھٿ وعقاو ڪلھ رپ س ورطخ وڳر ورطخ وها ۾ ينامز نه َ.يهآ

 7ً ڻڄ ڪٿ يه نملاع يج يلان مڄ#ڪ ,بقاو ُڻا ڻناک تققح يج نيد”

 .نهآ ايآ ادنيڏ رارق 'رفاڪ" يک ناملسد يت ہهل 7" يروٿ يروٿ ءِن# ويڏڇ يئانب وشٽيپ
 نهآ ايهر ادنيڏ نوئاوتن نوج رفڪ يت يئٻڪھه هءب رپ ڻاپ حرط نا



 ٣ ٣ ٽاناحجر ۾ ردق ينف اج َءيرعاش يقرشم

 م٣ نلاب ناسي نڻهنا يج نناٿتڪ يک ؟تك ٺي نملاع نهنا ۾ قىلسلس نا”

 ڻنويڻالف ت نھآ ايٿ نايب ۾ يلان يج '.رفڪ نا 0 يج يهآ 3 73
 نا بلطم وج نهنا ڪا. نهآ لحاد ۽ ' تااللڪ يج - نٽويهلاڳ

 نهنڪ يج مالسا ناس مهلاڳ نهنج يم يهآ مق مڄ+ ڄھڪ وبپ ةاوس ناک

 . يهآ رڪ يئ وها  يئٿ راڪنا و ؟يڪح يعطق"

 ڻملڪ - نظفل نڙها ,د ىهآ يىئامرف حيرصتد م) اها نه ڏگ ناس نا 3

 هٿ ہت يهآ وڏ ڙڑگ رھ بلطم وها و٫ِٳ وره وج ڻئه ؟رؤصڪ تاماڪٺ يىج

 ۾ ڻهجم يک نهنا ِءوپ مت ,نرڪٺ 'تايلڪا اڙھا ناب نابز ىح صش

 سيد يٿ اوس ناک ڻرڪ قراقحت ٍع دارم جس نهٺا ۾ َةاوس نان” ڻ> وس

 ما ارثاڪ يىعقاو دارم يىج نا يىٿ تباث ,آ وھا نيئلاتسيح . يچئچ ؟رفاڪ۱

 نهنا ,نهڻام فتاوان ناک لاح تقيقح نڪ يل .ِآ اڀ يهآ هتسباو ناس ي ديتع
 نایب نا . يئڪ عورش ڀي يڙاٻ ريفڪش ۽ ويانب رادم ٣ يلصيف يٿ يک ؟نطنلا

 ۾ ليل د نهنڪ انب يک ڻاملسم ڪه وج وہهپ وھا مآ ناصقن تڅس وڙڪه

 ايف” يجنهنپ وج ويو ويچ رفاڪ يج بي“
 ولماعم تهڅحيس دوعخ يٽ ةَأح

 يجنهنپ ِءاوس ناک نا . وٿ يوپ يت يرشاعم يبالاسا يروپ رثا وج نهنج
 ناصتقن وڏو ناس َءيزاس ري ڪٽ ي ؟احا ۽« فرط اک . يهآ ورطخغ هڙ ِڪءال ناميا

 يهآ يڪڇ يجنب رس ٣ ڪه اوہف يجج را وجح يهآ وچ وهأ

 (خ۔ ص ,"رفڪ روا 2 ملاسر)

 .وق ٺٺز ۽ نفاحجلا فڊ وڃحڏ ۽ لڍواڏ (ب)

 اٿ نچا ماج واع ِڊ ظفل اح يک دنز ۾ داعحملا ۾ راٻ وراڪ يج #َءيراس رفڪ

 .ۇ دنر ْڪڄ داحجلا” ۾٣ ٿيڀ 4ح ڪڪ ؟رايي|”7 /, حالطصا يج نآرآ لطرش . وج رڪ

 ؛ي ءآ ۾ نآرت ۽ داحلا
 اٿ نڪ داجلا ۾ نتيآ يج ناسا وهڻام يها انٿاڀآ يئ نوادس<.ابي نمي ذلا

 ٍَ دلح ۽ “لامعلاؤزنڪ بځتب” ۾ ۾ لس 991 ناک ليثئح ني دھ>أ رماما حرط نا ٴ مق دنز

 يهآ ريہفت ايوگ وج تيآ نا اج , يهآ دوجوس تياور ڪه اعوفرب ۾ ۾ . نص
 : نهآ ى ھٿ خم .  يهآ يوار وج نا مہئع هالا يضصر رمع ترضح

 ۽ ٿيڌي دلزاا 9ا نيڊ 90 ڪيلاذ و الا ڂيسس ڻيااا ه ذه يئث د

 لدئڪ در وج رپ دڌآ وه ہت وڌٻ ۽ و دنيٿ ڂ٬ ۽ ثډا يجنهنم نو رةنغ”  يئعي

 "؟.نھآ قي دنز يهآ ۾



 تاناحجر * ردق يئن اج َءيرعاش يقردس 8 , ٣

 *آ ويڪ نايب حرط نھ ليصفت وج نا هللا يلو ہهاش ادل

 يج ۽ وح نڙريچ نا ّ ڪڪ يج ني در-پ ۽ يت رهاظ يىج نا يرڪ ى زارفا ى

 يج تسا عامجا ۽ نيعبان ڪ مباحص وج , يرڪ اٿ رياست وڙها -..

 (۱( سن, نص ص دلج ۽ ٰيوس) "يهآ قبي دنز وھا ةوٻ مت ۽ يجه فالخ

 ٹدآ عامجا ۽ باحص وج ويو ويچ يک نا اڀوگ قډب دلز . قرف وج فيرحت ۽ لپ واٿ

 هللا يلو ,ھاش . ڻهآ وسق مہٻ ہب اج ليوات رپ .يرڪ ليوات ہب وج ريسفت ليڪ يج

 وٿ يئامرف

 ٿٹٳا عامجآ ۽ تئس ۽ باتڪ وج وها ليوات ڪه . ڻھآ مسق هي ۾ اج ليوات”
 وج , يهآ وها ليوات ويٻ ۽ . يجھ آ فالخ يج يلصيف يعطق نهنڪ يج

 ". يهآ 2 دنز ليوات نويوپ ِ؛ يجه فالخ يج مڪح يعطق نهمڻڪ

 ۽ وٿ يئامرف يلازغ ماما . يحرهگ ڻڍجمس ' فيرحت" ۾ لصا يک ليوات يج مس : نيُئوڊ نا

 رٽاوتس “صنا ,فلاخم ڻه ڏڪ هت يهآ يرورم ڻرڪ ههيبننت ىت ي دعاق ڪيھ”

 ڪٽ اللاح يرڪ وٿ ليوات وھ مت يهآ ودنهجڃء وپ ۽ .نهآ ودنڪ تقلا,

 كيعب من بي .ق .: ۽ يهآ يدنوه ۾ نابز اڪن شا جنگ يج ليواٽ س دقس
 يهآ ب ذڪ۔ صخڈش ؟ : يهآ رفڪ ليوات وھا ھوپ ہ وٿ 4 يٿ تباث

 ھالا الا نيب مقرغتلا) ".يهر و دنهجمس يٿ (ڙدنڪ ليواتا لواس يک ڻاب چر گا
 .(يقادنزلا و

 : وٿ يئامرف يلازغ , يئيڏ لاثب يڪ ِهوپ ناک نا

 نويهلاڳ نويڙھا سب) “تاليواتلاب اهنع ريغ تابي ذڪت تالاتملا اڏه لاثب ان”

 (. وٿ يڃو ويكر 'تاليوات' ولان وج نج ۽ نهآ لخاد ۾ تابي ذڪت
 ۽ يهآ ۽ ؟؟نناي 7 حرط نا

-- 

 اديتع يڪ ہب يدنوه راهظا يج مالاسا رئاعش ۽ ڏگ ناس رارقا يج توبا”
 هل٫وبئچ قي دنز ين نا ةوپ ت ,نجه رڦڪ ناس ةار قافتا يج 0 اياڪل

 ُ ۽ وٿ يک ياش ہبالع ۾ "راتسملادو”
 ", جور يک ن دهقع دساق ڏگ ناس رذفڪ ۽ وٿ يرڪ يزان معلم قي دنز”

 (مهٻ+ ص ٣ دلع) “.وٿ يرهگ ڻڻآ
 وٿ يوچ ميق نبا ظفاح ۾ *ڙريلعلا ءانف”

 يج ظفل ,. ڻرڪ اديپ ليل د اج يسق طلغ َءال توبث يج لطاب ۽ در يج قح”
 لطاب ,ڻئاريڦ نهناڏ يراعتبا ۽ زاجم يک ينعم يفيقح ۾ حيحص ير۾الظ

 *. يهآ لڀوات

- ٤٤٣ 



 تاٽاحجر ۽ رادق يتف اج َءيرعاش يلرشسم

 : وٿ يڻابرا هيميت نبا
 نبا يواتف) ".وٿ يڃو ىٿ رفاڪ ِء7 ن ڏڪ ڙدنڪ تاليوات لطاپ 5 طلغ”

 (# 4 ص ع دلج ۽ ءيميٽ
 : يهآ ۽ "مداوجلا ممج حرش”

 ٬_"» يهآ رئاڪ رڪٽہم وح نا , يجه تباث غابتا يعطق َ يلثسم 0

 ِءون يڻام رڦ ىٿ وڪلاوس ميڪحلاديع ميالاع ۾ ؟ررزاتع حرش”

 ميشأح) ". يهگس وڻن يئاچب نا رم ڪ ڻرڪ ليوات 7” ٿتاڀرورضص ىج نيد”

 )۱۽ ص ۽ ربمن
. 2 7 ”" 6 -ٍ 0 * 

 ۽ ود يڻامرث 7 مم تاحوتف” «يبرءلا نبا ني دلا يح٫ ريڪا خ“ حرط نا

 لڪ دلج) . يهآ رگناو رثڪ ۽ ليوات دساف ۽ يتعي رذڪلا اڪ دساملا ليواتلا”

 )هم ص ۽ ۽ ۾ باب

 نلوصا يج نيد وج .يهآ لطاب ليوات وها 2 ويٿ رهاظ وها ناب نترابع نيڱم
 . يجه فالاخ يج نليلد يعطق ه

 هثحب رادنا يج به ذ٫ ويٿ 2 وها ؛. چ*>آ جراخ ناک نمڪح نهنا يوعاش
 ۽ تايغالا ۾ َءيرعاش ڪئالاح .يهآ جراخ نات مڪح نا يرعاش «يج نا دوجواب

 .يجڪ له اٿ مم. ورٽيڪ دن٬وھ وح نج ۽ نهآ دوحوم لاثم اڙها ارٿيڪ مر قلعجم تادايع

 لرعاش مر ي د!وه نا رپ لادئھر ىئ فالاخ يج نھڪهح يعرش روط يرهاظ مد نه ڏت

 وڪُٺن ۽ يهآ وهو ويچ رفڪ وڪلن يک نحرش ۽ نليوات يج نهنا ۽ نلايخ نڙها يج

 .داحلا ۽ ہ دلز
 ھ تثتس ۾ نآردق وج .يهآ وها داحجلا ۽ رڪ مڌ يجئچ نيتا ۾ ناغفل نروٿ

 و رود يج ني«ات ۽ باحص وج . يهآ وها وقدن) ۽ ۽ يجه فالخ يج تمہا عمامجا
 يک "داحلا ۽ رفڪا اج « يهآ اها يرعاش رپ  يغٿ اديپ فالخ ي موهف . ليڪ اديپ
 ! ي ڏڇ ويانب ناملسم هپ

 :نهآ ليفقتسم يوءاش ۽ فوصت
 ٽتالايخ يج ماظع يڻارعش چا تايحطش يج مارڪ يئايفوص رپ َءينشور يج في هت نا

 رپ, ويا رظن ".فڪ احورص' ڪشي ۾ تلاح يج َءيرعاش وعا َوپ .3 وبچاج يک
 يئاڳل و٫ روط يعرش ءډ مڪح وج رهاظ يت ىلثسس نا صاخ ہت يهآ اها تقبقح
 َ 1 ۾ يهآ وڪڇ يٿ نٿ اا وڻهگ ناک نھ َ نيچ . يجهگس

 و از رناڪ رفڪا دراد ,ن ادخ ىفوص۱ هالا ڻاپ نايھآ۱ ۽ ؟قحلااناڏ رغخآ

 اڪن ني رافڪ مڪ وڪنا “تمسا ادج اهنپ د ممه ڙ قشع تلبا ار رادتي د نيد



 تائاحجحر ۾ ردق يىئڦ اج #َءيرعاش يقرشد ٹ .=

 ننعش ا؟هج " يد ثتاقصم تاذ “ تعھاچ يڏد تاڪ جح مڌ ثحاءآ اڀ نس يئاملسم

 وهاب ناطلس ۽ ۽ دڍرؤ محاوخ لچس ,.ھاش , راطع ۾ َءيسدر ۽ ير ,ھلا نبا ۽ روصتم يج

 مٿ فالاح ناس حرط يرءاظ يج تن اھ نار ك انب نامي يج تادقتعم يها . نهآ ايڇ

 ؟ماقم' ڪه وج فوصت دوخ وج .يڃو وي ڏس وٿ 'دوولا تادحوا يک نهنا ؟اڇ نهآ
 نت يئٿ اديپ وٿ يه لاوس رپ يهآ جات وجح ؟ليوات۱ ڻپ وج لوعد مٿ , يهآ

 . “منالطاپ تاليوات" ډ ڻرڪ ليواٽ فالخ ىيج تامڪحم 'صوصت ۱ يج تثس ۽ نآرق

 نمح 6ء تامہڪشه»م مڏ ۽ يهآ ور ڪ ۾ تاهباشكب مل ليوات اي ِءال اڇ ؟اڇ يچا وڱل ۾.

 ھآ وي ڪڪ ذ يىٿم
 “ يک

 تيثڀع نهجنم ت يوچ رعاش رپ .يھآ قرف ۾ قولخغ ۽ دبع نهللا مت يوچ نآرق

 :يوچ رعاش رپ .يهآ قح خڙود ۾ تنج ءت يوچ نآرق
 ! مه اڇا لايخ ہي بلاغ وڪ يہنالهب ڪ لد

 ۽: يوچ رعاش ُ ۽( يرڪ نايب يلوک” يلو” يک فون ِ رڪ ڻنآرآ

 | تمسمڏ راڪر اد 0” اهل ۽ مع رڦاڪ

 ۽ يوچ رعاش هت . يوچ مالسالا هللا دفع نب*نلا نا يک 'مالسا۱ نآرق

 .ڻرهگ تّھهب وڪل يڏ خزو د لد اٿ

 ۽ يوچ رعاش مآ « نهآ ليم سا عام أ ِةال هللا ِآ يوچ نآرق

 !يد تاقم تاذ مئآ تجاح

 الو “نج لا تةلخاب۱ ۽ تادابع يهآ تايح دصق مت يوڃ نآرق
 َ ۇ ُ 6 317 َص

 ۽ يوچ رعاش رپ

 !يد َءاولص و موص ِءآ تهاچ
 ؟!دوب مئادرب تيبلا پر ڄح" 7 يوچ يسور ۽

 ۽ يوچ رعاش ت ۽ يرڪ *“سصن ِءال عابتا ۽ تءاطا يح لوسر نآرق

 نوڪ ناميا ناس برع وڪ دهحآ َءال ناسا ۽ .يهآ "يٿلاڊ+ ڪرش۱ هالا لوسر”
 يهآ ويلڪوم _ ؟. َ

 :يوچڇ رعاش 1 "هر ادق قح 214 رادق ايآ مد يوج ِءال هلال نآرق

 اري نونح نه رشعميد اًڪيڏيپ 0” وت غراف

 !ڪاڇ نادزي _ڻ اد اڀ ڪاڇ ناييرگ اتپا اي

 پي رعاش مد يرڪ ناڀٻ ھا ج يبعڪ نآرآ



 ؟ تائاجر ۽ رادق يئن اج َءيرعاش يقرشم

 داهتحا يج نت لدمري ۽ ھِاهڻف « نہعبات -ت ملأاحم بحود تّمس نآرق اروڳس ملاع

 ” " 5 . . ج ۽ ھا
 :يوچ رعاش رپ . نډد رارو رمھڙال رادلنا يل اهر صاخ ڪه تال حيرشسن يج نيد يک

 داس 2للا ليس يئ الب نيد

 نهذڏج رپ !وڙهڪ ليوات وج دي نيزاس رفڪ جيرص ۽ فاص نبرتيا رآ
 يها ۽ ثاي وڪ رھ يرڪڻهڻٽد ۽ يهآا "يرعاش” مس ! ٣ [٣ ۾ آ ۽ 1

 رگناو نرداقن يج ,ھلڪچا 5-97 رد ( ٿ دي -- ملاع 2 يهآ وها با وج

 انا اٿ ناک رويمعت يج نا ڃ مالڪ ( تاعارم يج نا ڇ نف يج ۽ نهآ ناڪ لهاج
 ف -

 . نيراڪپ رفڪ _رفڪ . ىٿ

 : هيم ھل يو
 مظعا يتف٫ . يٿ يجڪ شيپ ههيبنٽ يرخآ ڪه ۽( يدنڪ متخ ني يلسلس نه

 ۽ وٿ ىکل ناتسڪاپ

 2 يه لوا . يهآ يرورضص آر ۾ لايخ وج نڻيهلاڳ نٻ ۽ يىلگنس نه اه”

 يک ويڪح ىعطق نهنڪ نھ ڏح وٿ يڻٿ دلاع ۾ تررص 6ُنا دادترا ۽ رڪ

 مڪح نا . يرڪ يش ڪ ندوگ ۽ يڃو ويڪ واڪنا فاص نات ڻڃم

 يک مڪح صخت وڪ رپ . يڃو ويكر آن وديقع وج ڻجه ليهعتلا بجاو يج

 ۽« يرڪ يج ترارش اي , يرڪ يج تلفغ رپ ۽ وٿ يه" لبمعتلا بحاو مت

 « يج رهيگ ڻوچ من دادن را َٴ رفڪ يٿَ نا ءپ 06ھ , يرڪ وما لعع يٽ نا

 يج “ڊڪ مع يٽ ميڪ = لا 3 رپ گتگگ وڪ ,ُ .ھع يراس مڏ نيل ٴ >

 هو هند ويڄتحمس يت "ناسي نصخت نا :وڍ . يچا 8 تب,بوت

 ,يهر ودنڪ لمع يت دا رحع يراس مک يلڀ وهلام وڪ ۾ تروص َءنيرهپ ۽”

 نتقو ن>جنپ يج زاھہآ صخش وڪ ڻاڻم .ودنيو وناڏ زار دري ۽ رفاڪ مڌ

 - ِ . ھم . .

 مڌ يڻاڄ وٿ ليمعتلا بجاو ۾ ضرف يک نا رپ .يھر دنباپ نام تدش وج
 ٬“" *ِ ٴ “ هج * .

 وُمہ ڊ نہ د ڪڪ رپ وٿ يڻاڄ مد صرت وح سصضغعش ويٻ . يهآا رؤاڪ وها ِء وڀ

 9“. ا جي. .. ۽ 6 . 5 ال .

 . يهآ راگهمگ تها ۾ رحاف َ قاف چرگا « يهآ *.نقاهلاتبنتم* وها « يهڙپ

 (مٻ ص ."رفڪ روا ناميا”)

 ناس نماد يج رمالاا يرعاش ۽ آ يىيج نج « نهآ د تالڀوات يهاآ ڪڪشُيب

 ؟و دنلہ يٿڪ ويٻ رذفڪ ڪي ڌو نک َءيرعاش مڏ « يهآ دآ ي دنهر ہٹسپاو



 حائاہج حر ۽ ردق يئن اج َءيرعاش يا .«٣

 لصحام وج فكجبحجبڊ

 .ويمڪڏ َءطبڊاص

 ءاهقف ۽ نيعبات ۽ باحص . يهآ و ڪچ يٿ ثحب يفاڪ قلعتم قالطا يج نا ۽ رفڪ

 ماس أو ناس ؟ردڪڏ ٣7 نهنڪ مت يٽ وٿ حضاو وھا ۾ َءينشور يج تاحيڀ ر صد يج

 ڻا ڇ ڊچ ۽ قيقحتم « يجر٫ ھك طاي ٤ا ۾ نا ۽ يهآ ميڪ وج قريقحت َءيڏو , ڻهجمس
 ي

 ايپ تٳډاعر يج رييهد ٴ ليوان ال ن-لاوح يج ريرؤ: 3 رڍ رت يمج َءوهڻام ٣

 ۾ رڪ وج يجه وڙها رگا هن ڪه طقف نام واس ۾ هليق لها ۽ يجرهگ ڻ .

 يا ؟ءهجوا۱ ڪه نا ,يرڪ زادنار فن يک نزُج يوناون ِءوپ هت يفك- ي حا وڱن 1.

 ------ يجڪ وٿ شي  ,يذفڪٽ َءطباشا وها رپ رخآ .يج >رهُگ ڻب ڏ رارق نڪ ماصيق

 .يجهگس يرڪ ون يزاب هلج هب وڪ ناس ڻکٴو ۾ لايخ يٽ نهن + يه ھآ يڏ اوت
 تيثي> ى> نہڪح ين - . نھآ ۾ تڦ ”” اج نمڪح يهجچ ھالاسا مت لوا

 .وڏ يهگس يٿ مڪح وج ٤ ڪه وڪ ۾ يراب يج يتڀس وڪٺن يهآ آ يڳاس
 وجح وٿ يڻٿ دلاع يرڪ يج راڪنا يج نہڪح نهنا فرص داد وا ۽ رڪ

 . نهآ ڊپ تلال دلا يعطق ۾ ,نھآ ہب توبثلا يعطق مڪح

 ناک رود يب نيات ۾ ميڊاہيص . نهآ دوجوم ر كٿيادح # نآرق مي ہسق يئڊ يها
 ٍي

 ىج لڀ وات ِءال راڪنا يج نهٺا .يهآ قافتا ۽ ك وج َ يٽ نهنا نيئات ڄا

 يهآ مڏ شئاجئگ يعرمش مڊ اڪ

 .يهآ رھزال ڻاڇ ڊنڇ ناس َءيرادناہيا يج رڍرھيل  ريروآ يج صخيڅث نا تہيلا

 .يهآ وڌِٻ يک نا ةوپ ت يرڪ شيپ ليو ڌ وڪ ڻاب وھا رگا
 ڪٿ روهشم اڙها يها 2 ,يهآ ۾ ؟تاعورفا تيميح ىج نج ,نهآ انت اها ايٻ

 ۾ تينثاوان وڪ رگا ما يهآ مڪ»ح وھا قلعتيب نهنا ٽو نيفنح . نهآ آ مهل ردارت

 مڏ اوتف يج دادترا ۾ رمڪ ڪال ى> نا 9پ مر وٿ يرڪ راڪٽا ير رڪ يج تلاهجح

 لنويحمف طاغ نوج نا ,نج ڌٻ ٤ اج نا ,يجڪ وگتفگ ناس نا لو 2. يج رهگ ڻيڏ

 وج نلگاسم نھ مد يجڪ رھاظ خ يڄڪ ادا ق> وح مِلي حرط 7 .= رود

 ھهُوپ مڌ يرڪ رارڪنت ڪ زار صأ َا٬ مم هو ّ تهح روھامنا ار گا ۽ يهآ رفڪ راڪٽنا

 (مرب ص “رڪ روا ناہيا”) .يجرهگ ڻي ڏ أاوتڦ

 ؟هِءوپ مہڏ يجھ فالتخا تو ندهن جه ۽ نہاڪا وڱا ۾ لڍډ واڌ

 9 يهآ څ اها تروص ڪڙان ڪجھ «حرط نا

 دوجوم شئاجٿگ ى > لڀ وات جي ۾ مالڪ يج صخةش نهنڪ نيل اتي

 .يهگس يل يک ن تخار ملاڪ فالخ يه نا ۾ رھا ڪ يج ڙا دو ت يهآ

 وڪ ناس 4 يعرش ٽو ندهت چب ۽ نمابا ۾ ڻجه 'رثفڪا» ىح يديقع نا اي
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 رفڪ ,يرڪ يج َاتخا نا ِءوپ ِت ,يهآ دوجوم ۾ فالتخا اندا ۾ اندا

 يجرهگ ڻياڏ مٿ اوتف

 ".يجرهگ ڻرڪ رن لوبت يک فيرعت ۾ لي وات فالخ يج لوصا يقاب

 (ِو نص رفڪ روا ناميا”)
 وج ملع وڪ يک ر و|_ لايخ نيك نجي ۽ نلاوح ۽ نلياد ۽ ثحب يراس نا

 اڙهڪ يها اج نراڪنف ۽ ًقرعاش يڌنس يج 'بدا ديد" مت وٿ ىهگس يئاڌٻ بحاص
 ۾ نهآ مْٽينپاو ناس ىٿ دنز ۾ داما»لا تيرھد ۽ رثفڪ ٰناس ڪج اري يج ,نهآ الاوح

 نڙهڪ رخآ ؟وٿ يجهگس يرڪ رم ورم ناک تياعر يج يجج ۽ لي وات ۱ ايٿ نج

 ِءال تچح مامتا ۽ قشيلبت نهنا ؟ يهآ ىئڪ وگتفگ يت 2 نلثسم يج نيد نملاع ناس ؟نبيدا۱

 وٿ 'بادا ديپ دجآ ىج يهآ يئڪ يه دناقن يج نائسم نڙهڪ نهنا ؟ يهآ ويٿک م دق وڙهڪ

 ؟نهآ دوجوي ناس تحارص

 ي”

 ؟وٿ يوٻ وڻڏڇ نماد وج اطايتحاا ۾ َءيگ دوجوم يج > ڻج ڻھآ الڦسس اڙهڪ يها رخحآ

 نايب ۾ ينومن حيرص فاص يڙھا يج *# ؟ي مت ين حج '؟لي وات ِءال ى

 ڪه وڪ .,نھهآ ايو يٿ مھج اج رڪ ڪ “وس نا ُت رو نهنا وج َ لي

 هظللا رخآ ! يه گس يڪور ناک ڻيڏ اوتف يح ؟رڪا وج ,يهآ و٬چ٫ ِءآ يڻاب هب زمج

 مڪي مي رگا ؟ يهآ كو ٴۇډ راڪنا ناس نا... رضا يٿڪ قلعتم ٽتادايع ۽ 7 ,لوسو

 ۾ لي وات رخآ ؟يهآ ويو ويڪ مار ہوڇ .هابتشا يرڪ ؟لي وات" َءوپ ت يھآ مالڪ
 ڻام رتفد وډرا ۽ يران يروپ يج َءيرعاش رخآ ؟ى ِهآ ويو ويڪ قرف من وڇ ۽ في رٿ

 ؟يهآ يئي و يئڪ يئاشڪبل وڇ يت نرعاش ي ڌنس وڳر

 .يهآ دوجوم داوي وڙھا ٽو نراڪنف ۽ نرعاش ي ح ؟ب دا ي ڌنس دايددحآ ۾ لصا

 --. اج نا , ڻهآ ِءٿسباو ناس ملع نن ڪه تارواہيم ۽ تاحالطصا اح نهج

 َءيزاب يراشا ۽ ييانڪ يج نهنا .نهآ ليڪ ذخا نام ۽ يگ دنز يجا هس يج رواد هدوجوم
 يرڪ راڪنا ناک نهنا ۽ ,نهآ نوتةيتح ه هنز يڪ نوج زود هدوجو رظنب سپ وج

 . يجهگس وڱل
 يبہعڪ ۾ ريد يىلع ۽ پاتڪ ڻاب ۽ ملاع دهاز ۽ خيش ۽ رود نيئڳا نج

 اج قشع ۽ رفڪ وربا ۽ فلر ۽ يناڅيم ۾ ماج قارف ۽ لاصو بارش ۾ يڻاس

 « نهآ 7 ناون ناون ہب اج نرعاش ىج رود نھ نئثيٽ ,نهآ ايو ايڪ تدلپ واٿ

 .يجرهگ ڻيڏ اوت اڪ يئ َءوپ ناک ڻرڪ نيعم يک بلطم يج نج

 ۽: ھار يج 5ڙئا یو ما ش

 ,يهآ و دنيٌٿ يرابتعا خر ڪه وج َءيناعم يج ڻرواح, ۽ ن>-الطصما يعلع يج ناپڙ ره

 ورڀ ورھ يوردنا ڌٻ وھا .وٿ يئ رد رادب يت قوذ ۽ تيحالص يج ڙادن ڌٻ وو ها ىنعډ
 مَ
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 ڻهجم . وڪن ۽ يرڪ وٿ لوقڦ وڪٽ يروپ نويکاأ يک تمللطم ۽ رمھوه. يج ڙادنوڇ

 ه يرڪ وٿ نشڎوڪ يج

 َأ يهآ رهاظ خا هلاڳ اها نلھ ان يهو اهڙو نام نيکا يج نڪ نا نو دن ڌٻ

 را يهآ نڪمم 6 وها رپ  يهآ ” قّشّع ناس نير « ۾ الايل يڪ وڙ ٴۇا دن ڌَٻ نا

 ..يهآ دوحوم مد نهريش ۽ الاڀل يج “قثؿعآ س دن ءى ھآ رورَص دوحو وج ۽ قا“ ص دنس

 ُ وج قشع يڙاچ٫ ڪه نهآ نل نوتروص ۽ ۽ نهآ حا الان اج نا چرگا

 وڪ مت وٿ يڻور يرڪ داي َٰٴ يِباڪ يىيج نيزي » ؟ه يل اد يک بوبحم ۽ - بول يجنهنپ

 ۽ يرڪ 9 وي تقو يرڪ داي يک” “بن ھاتب ۱ يجنهنپ لادبحاص ۾ ۽ يثوص

 ۾ ڪين وڪ هت , وٿ يئور يرڪ داي يک نتسود ایيدالوا ليٿ ترا يجنهنپ وڪ

 رعاش چرگا ,ڻئور وج ينڀس وها وٿ يئور ناک فوخ يج يلاعت قح وهڻام راگزيهرپ
 ويو ويڪ ناڀب وج *؟ نيريش ۱ ۾ ۽ بيل ر۽ نهج لويٿ ديپ نام رعش ڪه يلج

 .نهآ نويڪڇ ير ذڏگ نوڍ دص ہب يڪ تافو ندي ,نڪهھوڪ ۽ نوتجم ,نةثاع ىج نج

 ص ديس اج ,يهآ ؟يرابتعا" يي ہ* يج دن ڌٻ نهنڪ رھ ِءت يهآ رهاظ فاص نام نا

 .يٿ يل اديپ نام قوذ ۽ تالايخ

 ىج لڀ وات جڪ مه > وڏ ُھ ىلسل“= يج تامڪمهم, ۽ تاهباّشتہب ہحو هالا ىلو مھأاش

 :وٿ يکل ِءال تاراثا يج نيفوص ,يدنڪ حرش

 يج ريسفت ۾ تقيقح ىها ةوب هت ,تارابتعا ۽ تاراشا اج نيفوص ايهر يقاب”

 ئنويهلا( رڪ نه ڏت ,يڌٻ وٿ نآرق نه ڏج ڪلاس وڪ ,نهآ هت وزج وج نت

 قاعتم بيتر5 ۽ مظن يج نآرق ہت ای يها َءوپ ,نويٿ نيٿ اديپ يٽ لد سص ادنس
 ملع نا ای ۽ يهآ لفصع؛ ڪلاس ناس نهنج .بم>وم تلاح ُنا اي ,نويٿ نم

 ۽ يهھآ نيئا لاثب وج نا .يهآ لصاح تقو نا سيد” وس  پجوم تارعب

 نايس سا ىج لايخ س دنس اراظن ۽ اعتاو يها 4 يجڃا داي مقوشعہ يجنهن

 نهآ اڪڃڇ يراذگ ۾ سک يج ما وش ؟وڻڪ يج .نجڃو ير

 (۽ وو نھ ۽. ريبڪلاڙ ور

 هتي هثيح “يرابتعا" هن يج نحالطم| ۽ نرواحب ى = ؟ب دا دي حا حرط نا لڪلب

 .يجا رظن يٿ ؟توادغب ۱ يک نڪ .يڃا رظن 2 داحججاا ۽ رڦثڪ ۾ نآ يک نڪ يهآ

 فالخ نجاډادي٣ا ۽ ون ۾ داهج فال يج --< ٬ رح ىج> ءي دازآ 2 نڪ ٬٬

 *"!تډهوا تمھ را دق :ِ سڪر»” وس. . يچا ر ظن يٹ ترفل

 =س

 توپ
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 ؟وڇ مو عہ ناک تډاعر يج لڍواڏ ب دا ين س دڍ دج

 رپ نا . ينعس ينطاب . يهآ ريسسق ڪه وج ؟ليوات ۱ . .لڪمڂعم ينفاطاڊ ۽ لٳڊ واڌ

 تورعب ۽ جاوا رس ,يڙاڃب ۽ يرءاظ يجنهنپ يک بلطم فور ٫ ۽ يرھاظ يج نظفل
 “بک « نهآ ادنڪ ,ةسپاو ناس ييلعم يقيقح يج ٳظؤل يٹٻ نهنڪ . يڪڇ ِ

 جي ۽ به ڌم اوس ناک نا . ڻرڪ راڪنا ناک هللا يهآ يينعم يج ظفل *
 ! ی ہع يهآ يليتمعم ,اايئوص ۽ ماارعاش ى < نا رڳ . يهآ مڏ 5 يلوتعمہ ٣9 ىٻ ۾

 آڙا لاڪ تگډباكه باتڪ رپ .تلطم فور يڙوت يرهاظ يج قشع ۽ ٣ ڪيٽالاح

 نعم يرابتعا يک نٺا هللا يلو ھاش ۽ ۽ اٿ نیيڏس ريبعت ۽ ليوات حراش يک نا
 فيرعت يج 05 يج ما نق نا تغل يهآ وڪڃڇ يٿ 5 رڪ ڏ ا نئي وٿ يڏس

 ةقيق د يج فوصت ۽ نيد نه ڏج ٿثيثي> . اهآأ ى ج ني . يهآ شوماخ نا جيوت ۾

 نهڻام نيڊرھاظ ۽ عرهث لها ولماعم نه ڈت « يٿ يس هڪ اَ ۾ نلئسس ِيى دا الا م

 ه وٿ يو يچهپ نڻڃڏ اڌ ؟,.ق دنز ۾ 0 ٽو

 يهآ . َءيفسن دناتع حرش ِءال نليوات نڙها

 نوج لطاب لها يڏڇ يک نئاشثم يرهاظ اهيع دي ناعس يلا اهنع لو دءلا
 . يهآ داحلا ٻ ڻئو نوئائع٫ نويٻ َءدحالاع لا مه او نطا٫۔لا لیها

 , اديتع ٰ لوصا زر فالاخ ليڪ شپ ۾« تزوص يج َءيرعاش » يج نا دوحواب رپ

 ير ايو ايڪ لوث ,۾ ياأ ۽ يج تالبوات ٴ تا ش ماااوصا

 2 يئآ ہٿ

 ناوپ د ۽ .َ ممور 0 يوٽٺڎس نج 6 نقاو 6 يهآ ناث” نهنا « نهآ

 نباتڪ نهنا . نهآ نويڪ معلاطم نوحرش نوح ناتسوب ۽ 3 ۽ ناتسلگ ۽ مايخ ثتايعابر ۽ ظفاح

 . ڻنھآ نویو نويک رآ ه ديشوپ يت داين, يج ۽ ري واتآ نونياتعب نوح نظفل فورعم ۽

 .۔ يٿ  يڃو يجنب رؤڪ « ق٬ يرعاش ي ح يا ءيڇس ناس ڻرڪ زادنارطظن يک نهن

 ون مي اڪ يت نهنا

 : يهآ رعش ُنويرهپ وج َءيبور ۽ الثد

 دنڪ رس تياڪح نوچ مئن زآ ونُسب

 ۾# شڪ رسد تياڪش اي لاد ڙآ

 ناتسيت يهآ حاورا يلاع . ڻيٿ ادج وج ؟حورا۱ نام ؟حاورا ملاع' .يهآ بلط٫ وج نا

 . يرڪ نوهناد ويٻ نا قارف وج ين اي “دن لي وو خا نا يهآ حور ۾
 نت , نهآ ظفل فورعم يج ۽ مالڪ يراس يج نرعاش فوصت لھا َ نا



 1٣و؟

 لاثب دفنچ
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 وناتعيم - تابارخ .۔َ
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 . تاباقم اج يهالا رارسا
 «هأٿٿأاڅغ ندعب وج تٿتايلجت ۾ رهظم وج قح

 .تب٬حالص ىتنطاب لد يج فراع ۽ لاوحا

 . وڻ رڪ لوسر ٰيلاعت قح « پوي! يقيقح ( دشرد

 . ڪلاس ۽ بملاط

 . تڏا يىج واتٿب ۾ تيفيڪ ىناح ور

00-3 

 . يرود ناک يهالا داي اي تلقغ اڀ ِائتف

 . “تا اج نشهاوخ يج نا ۽ سفٿ .يئاسنا  ملاع

 » نيب#+# يج دشترب .ورهچ وج دشره

 . نه وج دشرم
 ه ڻمڇ تقو عيب وج ٿھ يج دشرم

 ريغ ۽ قلعت شاس دشفرب ,راڪنا ناک ريغ ,قشع
 .يرود ناک دشرم

 . تعاط يج بوبح٬ ۽ يگنر ڪي
 َ .ودهاشم وج قح
 . مهيمڌن يک ڪلاس

 . تالامڪ ميمج

 .ڻيٿ بولفب وج قشاع

 .و ديقع ۽ ويلع” , وقي رط روط وج دشرم
 . قوش ۽ ق وڏ وج ڪلاس
 . ٿيئامط يج لد .حارشنا وج بلق راديد وج شرم

 .مهاپ يج ني چنو وج دشرم
 يرجت ۽ يدعاشم لقع ۽ عرش اج .نيقلت يج دشرم

 . ڻله يئوٻ نويک ا يت ِ .يجه فالخ ى
 ء وهڻام ينعم يب ,لهاج واچ وج مر

 .ودهاشم ۽ ٽولاپ ى > و ون يبمغ

 . ٿو ريح ملاع َ تاڏ يج قح

 شاك نطاپ ملاع قماٿب وج تدح و تثرء هي يج قح

 . ۾ وجر نهناڏ رءاظ ملاع
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 ۽ لصو ناس تايلجٽ , جورع نهناڏ نطاب ملا لاصو ۾
 . ترايز يج دشرس ۽ ودهاشم وج بيغ

 تدحو يک ترثڪ ,يملاع وج توڪل ۽ توءال تقڀ رط رڪ «ج ۽
 « ڻلامس !

 لالا ۾ تافخ :هاثينآ اخآ :بلاط قوت قشع رفا ..
 وج بلاط وھا ,يجه ويو ن راپ ناک نلزنم
 ِوج ڪلاس وها اڀ يه لٿا 7 ٿتان٤ٌعن اڇا

 . يجهھ ناريح ۾ رهاظم ىج ؟ترثڪ' اڃا

 ه شرم سيرڪ لوسر ,ييلاعت قح = دهاش ۽ قوباعم .ہآ ٻ

 . ڻهنُس وج دشرم = پار ءپ
 . ملاع وج رھاظ ۽ ملاع وج نتيعت ٿشنڪ ۽ اسيلڪ .پڀټ

 ۾« دشرس = (وڻئاڳ ) برطہ .آ
 . وملعڏ يج تقډ رط زاوآ ۾ راس ٣. ۾

 ٣ نوٽيآ نوج نا ۽ نآرق ورٻا ۾ فلرز , لاخ ۽ طخ .

 ہيع تادراو ۽چ يناحور در, ءڄباسرت ۾ اسرت .م
 .له وات ۾ نهنا ۽ ڻرڪ ڪرڌ نوئائتع يب فورعب نوج نهنا ۽ ظفل يهر داي

 .يهآ هآ رثفڪ ڻرڪ

 يطلغ ہب ڻکر هت نايڳا يک ن هنانعي نهٺا تقو يعلاطس يج يج َءيرعاش , حرط نا

 .وپهگس يهجمس يئ يت راڌآ يج ليوات يک مرهفم يج نهنا ہتوڇ . يهآ

 تارثا يجراخ يٽ بدا دي دج يرڌنس

 يهآ ويکل يئپ 13. يلو ناک نيهرو ؟ نراگن ديقنت ۱ يج ب دا ديدح ي نس

 .تيہھ ذه٫أال ۽ داحلا .ٍ ينايرع ۽ يشاحت ۾ نا نه تيڪارٽشا ۱ ب دا دودح يم

 يت زايا ڂ٫څ رعاش ي دنْت هن يج بدا ديدج يڌنس ۾ يلسلس نا .ِهريغو , يهآ

 يت ب دا . يڌن يروپ َاڀوڱ وھا ٫ يهآ ويو ويل نيئات ڄا مل هجڪ وه

 هجڪ وج ًاتراشا ۾ روط يلامڄا - ناک نھ قلعتم نف يج رايا خيش ۾ يهآ ديقنت

 يتابذج هادوجوم يٿت ءت یهآ ير گس . يهآ يفاڪ ۾ لصا وها اد وهو ويل ما

 ۾ ڻاڇ ڊنڇ يج نلعسم ينق ۽ يعملع ڻاس نوڪس ۽ رسيص ۾ رواد ز گا ناجيھ ۾

 ۽ نهآ هت يئ رايت وهڻام تسو د ملع ةءال کٌرپ

 !دمهف تن تت اارتنبا نئابؤ



 تاناحر ۾ ردق يئف اج َءيرعاش يترُمم ٣ ) ع

 ديةن1: يت تالايخ درج يج راڪنف ۽ رعاش نهنڪ ,ت يهآ لوصا ڪه .ب وها
 نا ۽ , يهآ يبڪ رظن ب يت رڪن “ممشچ مشچ رس ۾ تاذخاب يج نا ڳا ناک ڻرڪ.

 رگا يگنهآ مھ يج رڪ ڇڪ . يهآ وي ڏ ىڻاڇ يڊنڇ ۽ ٤ ه* لاس تيٌميح

 ظأ,ہحأ يرڪن ۽ يملع قاج مسق 9 تقو 7 اوتف اي ھار هو مآ يٿ يڻٿ تباث

 .يئٿ وهن رمازل] دروي رعاش ۽ ميلاع ڈا ڪھ وڪ ۾ تروبص نا .ت ِءالاڇ , يهآ ودنڃٿ ادي

 .اٿ نڃو يچا رباڪا نيم دقتم يئيڪ هب ايٻ ڏگ ناس نا رپ
 ام

 .يهآ ويڪ لت ه ايز ناک ما يک ؟ مايخ ۱ , ُقرعاش ه دي اثسپ يجنهنپ ؟اي|۱

 نڪشُپ , يٽ وگ ۽ فيطل ۽ ناربج لا بلاغ رول  ناريم لطظفاح ِءوپ ناک نِا

 صفاح صايخ ڻھآ نيڪ ھاٹمگ ۽ ىلوههب يڪ رعاش يهآ . اٿ نچا الان اح ريل ڊاب ۾
 ۾7 نت يج نهنا ۽. نھآ اڪڇ يرڪ لصاح ترهش يماوق الا نيب ََ روگيڏ 2 بلاغ

 يھآ 3 وہلاطم وح لوصا . نهآ اڪڇ يٿ ٣ باتڪ يرايع“- ى هيڪ ,گ نابز رھ

 ار اڪ ُِءال نف يج زايآ وٻ ناک نا اه يجرهگ ڻرڪ نيڻ :نضنلا
 #يڙاب هلج ۽ ۾ ينوہن يملع ر۽يغ تياهٺ ن دان يج ناسا مت يهآ سومسفأ 5

 ۔ يهآ لپ 4( نرايخا قلعتب زاڀا ناس

 تو

 ناس - رت ۾ ْ 49 َءيرعاش 0 8 نات 7 . يهآ وڻساڏ يک

 ممايڂ ؟ڙاويآ۱ ٌّٴ يجرهگ ڻرڪ اٿ هرابود ڂ يک نا ۽ يهآ 3 ويک ل ءرڍجڪ

 ۾ دأو از ناک يئه ناس “نازي ۾ ' مايڅ" يک نوم ناس حرط ى داب ذح ءو ّ يكل ِءال

 ( +4 ص ",يڙپاڪ اي روڪڪ ڪلاڪ ” ۱ ". يھآ تبغر

 .اوّتف ىج وفڪ يت مايڅ

 يرڪ يج ثالايخ مل ام ٬ مڌ ا ار ص دْدٿ مس ان نکل اي جس اوس باب اج رهامخ

 ؟ لا بجا" سيک ڪالر پ 8خ أ وہڦ يىج رفڪ فالخ يج ؟ مايخ ۱ نملاع ى - رود نا

- 
 يکل يلہش رهيا .وپو وٿڏ رارڦ

 اج رحيف نا ۾ وه وادني د سرد و>ج يفسلف ينانوي ڪيو ڏو نا پاس ره. آ

 نه ڏت ايو ىجلهڦ ه دابز تالا يها نھ ڏح . وه ودٌہ]و تالا مل اق

 لت 9” وار.ق تي لايو سيک وج نيمداتسيا .ويٿ اد 4[ ثڪر٫ب ۽ رھآ وع

 , ويو ويله ًناس يدارا ي> جح ٽس ڻاپ . يٌئيو يىئڪ تا يج ڻرڪ

 . يهگ.. وٺن يڻئاٿس يک نهنڪ بوڪ ۾ رمرہح مت ِءالاڇ



 ٣۱0 تاناجر ۽ رادق يئف اج َءيرءاث ىقرٌہم

 ڇو ڌٻ ولان س دنس نھ ڏج نهڻام ى > يته .ويآ ۾ دادغب وه يٿ 7 غراف -َ

 نڪ لصاح مہلعت يج يفسلف هج مد ھا. سّة٫ يڃا نا فرط ره ن .ھ ڏن

 وتهپ ٬# يجنهنپ يىلوہ ناب دادغب ۽ ,نيئايڪ راڪٽا 3 رو

 ه(۱ڊ4 ص .ءلوا ہصح "ميچ لار عش” )

 اڍ واغَل ىمھه اج مايظغ

 جاتحم اج لي وات ۽ نهآ فگنهآ ريه ناس ف"وصت ۽ يفسلف چرگا تالايخ يڀ»ھ ذڎس س دم
 .يهجمس فالخ يج ّّ عامجا ۾ تثس ۽ نآ .َ نهنا عه لها نيبرھاظ رپ ,نهآ

 .يهآ ينڏ اوتف يج يق دنز ۽ رفڪ

 ۽ وٿ يوچ .يهآ وي ڏڇ يئاڌٻ وفسلف يب يک ؟اع دا 6 ِاعد ىح ترقغم

 ٌّ َ ُ چ
 ۽ ننڪ تعحر نس ريسا لد و ناح رڊ«ب نمڪ تعحر نم .ريڌپ يغ َءمٽيسرب
 . نسڪ تھحخر نمس 1 ملاي۾ _تس درب « مح 2مغډ نس وڙ تابارخ ياپرٻ

 .يهآ يضرغ دوخ ڻرهگ اع د ِءال يج:ھنٻ ہت وٿ يوچ .ءيرهگ وئٿ اع د ِءال ڻاپ وجنهنپ "مايا
 ءأايھر فڪب رغاس يج ,ِءال ڻڱه نھنا ۽ ايو نهناڏ تابارخ يج قال نريپ نهنا وٿ يرهگ اعد

 .يهآ نوڪ روصق وڪ رت وج نريپ نقه ۽ نا مت سٿا ويڪ اديپ وها وتڪ” ۾ نا
 مسڏ يهآ بلطم س دثس ۽ نهگس يرڪ اڻ ہډ هجڪ ِءت ناس رايتخا يجنڍنب يمها

 .يهآ مڏ واڀت ڪڪ 'ٍِ ھآ ر,وبڃ٫ ضم ناسنا

 ِءال نا يو يئڪ تعاطا يج هالا مت يهآ ٣ يج نيد ۽ تعاطا ۽ ت دابع

 “نجلا تټلخ ايو” ۽ يهآ يُئ ؟ت دابع)۱ ين ٿثتاي*< دصقم ۽ ويو ويڇ "الا اوءلطا”

 :يرڪ جاجٿحا ” حرط نھ فالخ يج “صن نا مايخ . نو دبعيلالا سنالاو

 ,دوزف ڇيه اب تعاط زآ وٿ ڪل رد

 [ دوب مناصتقن تسسه هڪ متيصعم زو

 جنهڻن ا!ڇ ةوپ مت يٿئڪ تعاطا نوم رگ ادخ يا 7 يرڪ وٿ باطخ ناس ادخ
 يي

 ؟ودنيٿ ناصةقا وجنهنت َوڪ َةوپ مٿ وييڪ خا رڱا ڇڪ ؟ ي دنيْٽ يقرت اڪ ۾ تټطلس

 ٍء نآرت ٽا= ته ۾ يلدب ي يج تعاط مبآ يهآ وہلعت يج ني٫[۔د ۽ تّحھب

 ڻرڪ ري ۾ ديا ِارڇ و نوجچ مد ميڪ قالعتم نا .ى هآ صآن يت نا وح ٿٹڀ دح

 .يڏ ۾ ٿھ يڙڪه يهآ راپ وڏس نوفنس مت وهھا ه وٿ يوچ ومايخ يهآ داحلا ۽ وق دنز

 . ٽو ۾ يئٻ

 . يشڅب ٿعاط سا رڱا تڅهت ون اراخ
 ؟ تساجڪ وت يواطع و فطل دوب ميب نآ



 ٽالاہجر ۽ رادق ينف اج َءيرعاش يقرش ٣1

 وھا ِءوپ  ,نيدنيڏ ۾ يض واعم يج تعاط ۾ تدابع ٹشهب رگا ,لادخ يا مت وٿ يوچ

 فطل يجنهنت الڀ !يھآ وج نرگ ادوس هت ٿ وها ۽ ويٿ ولماعب وراو تخورف _ ده رخ مٿ
 ؟نيساگھ ادن ڌٻ يج .ايهر يٿڻڪ اصق اج اطء و

 : وٿ يو .يهآ ويڪ شپ هب َءيدعس لاہخ ويڳااس قلعي تُّضشهپ

 | تراجت ہن هآ هدمآ يرگ هزيوردب

 يهآ رعش روهشم وج ؟بلاغا
 ڪيل ٿقيقح يڪ تثج يه مولعم وڪ وه

 ! مه اڇا لايخ ہي 'بلاغ۱ وڪ ينالهب ڪ لد

 رارق ؟نامڻا۱ ِعءال نهر يج يلاعت 5 يک مھاثگ رمايخ ۽ ناحت٫ہىأا وح نهانگ

 :وٿ يوچ يدنهڏ

 ( وٿ ڻتھه=>ر اي شڀيب ت٬أ نم ھر> اٿ درڪ مشاوخ هگ ڻناحتسا 2 لاس هدبص

 نه ا زآ اها يک نود ,سدنڪ مھاثگ ناس ڻاڄ ۾ يدارا .يهجب يڻاڄ لاس نڊ وس : يٽ

 ! تمحر يجنهنت اي .يهآ ه دايز مرج وجنهنہ ہت يهآ يڻلو
 ناٿ صدنس يهارمم يج بارش نهني ڏ ڪڪھ مڌ يهآ روهشم وعقاو وها : يخاداگ

 ۽ نينئايچ يت نا .ويو يجراه بارش وراس ۾ يئہب يڄڀ يرڪ

 ( يبر ۽ يٽسب هب ار شع رد نُد رب يبر ,يتسڪذ ارم ث. قي ربا
 ! يب ر ۽ يٿسس تڂتس مڪ نھدب مڪاخڂ ارب لعل م٫ب ,يڻڂڀ رب ڪاخ رپ

 يٿ نو وزاو رد وجح ءو ينهن ,يٿ ڏو يڄڀ يحارص ي > بارش يج:هنم ۽ وٿ ي وچ

 فاعت يخاتسگ ۽ ي ہيڏڇ يرام ي + ڪاخ يک بارش لعل يجنهنم َ ,يئيدڏڇ يرڪ دنپ ۾. ۾ 1 َ 3 ٌ

 نيهآ َ ويو يچا 7 #َءيٿسس تقّجم پب يئم مبہ نوت بر يآ

 اڪ ناٿب .يٿ تمادن سيک ىت نا ِءوپ ناک تقو هجڪ ۽ قرف ۾ ممايح ۽ ادخ

 ۽ نيئايچ يت نا هت يم از= يناحور

 ,وڱب ( تہ سيڪ ناه رد هانگ هدرڪ ان

 ۽ وگب تسز نوچ درڪ مل هنگ .ڪ سڪ نآو

 ۽ يه د تافاڪم ده وست ريڏڌڪ 4دب نس

 !وگني ۽ تسوج وت و نہ نايب قرف سپ
 رها ؟يهآ ويڪ هٿ مهاٺگ وڪ ۾ ايند نھ نهنج .يهآ ريڪ وھاآ ادخ يا ِءوٿ يوچ

 نا ٣ا وٿ ۽ ٍح يئڪ يدپ ُنوم ؟ويهھر 5 ۾ دلز - (ويڪ ما 1 نڻهنج .يهآ ريڪه

 ؟ويھر قرف وڙهڪ ۾ نو * ۾ وت اي َءوپ مآ ,ينڏ دب يج



 ٤ تاناحجر ۽ و دق يتف اج َءيرعاش يقرشم

 .نهآ انڏ پتل نصاخ يک ننيهب نڻھ هت يهآ جاور ۾ ناريا :يغوش يڻارعاش

 ُءيشونيم *"مايخ» وٽيهم وج اد يهآ تتحخحر 097 ۽ و:يهم وج )0 يه 1 ناعش ,الثم

 څُيٻ بارش ر۽ نن ھم يج لو ر َ اد وهلام 8 يرڪ اديپ وٿ ليلد ۾ زاوح يج

 يت داينتب نا « يهآ قئاوم ناس مارگ ڻوچ وج نهنا 7-6 وس « نڪ ٬ سس ناک”

 نو دنلق ۽ ندنر ُناراپ ناسا وثيهم وهھا مد وڇ .نائيپ 6 وٿ بارش ۾ فڻو رم ٌفاّضسر نام

 !.يھآ
 ۽ تمدم اور د ناه هڪ روڪ. َب هڪ دديول

 ۽ تس٬أ ادص صاخ یشھ نآ هڪ ب>رز ڙڀٿ 2

 لوسر واد ني ادخ رهس+ بر و نا. ش

 !ٽٿساأا اس عام صاخ ناڪ وڍر وخ ناضسر ڪِ !.

 يک نهنج يهآ ليوات وڙھا ڪھ ڻرڪ اديپ زاوہ وح َءيش وٽي٫ ر فيرش ناضمر
 يڻارعاش ي ھآ رپ ۽ يهآ ,ٳ ڪول ۾ ازهٽسا فالخ يج عرش ۽ وٿ ىجئچ يخاتگ

 . وڍو ودنآ ۾ تفرگ يرڪنهنت ۽ ۾ زرادئا

 يڻاڏال ناس يملڪ ۾ ِ يهآ و دل رهگ نوئاع د ِءال ريڂيلااب تيقاع وه. ,ھ ۽ ترا

 نان روپ تلاح نهنج وه ا مد يغآ مويڪح .,يعرسُن مت وڇ يهآ وديڪ نوئاجتلا ِءال
 ڻھ يت نا ؟مايخا۱ .و دنلا ي دنهڙپ يملڪ َءوڊ ما وڳد لاس ني 0 ټ 1 ..* َءيهنا ,» و دنٿا
 : وٿ يوچ . يغ آ يئڪ ڪوڏ حرط

 .دلڙيگنا نانج نآ رشمجپ مڪ دوب اٿ ۽ ميقب ممئارڙا قوم يه ہ اب اب

 نا .ودنٿا يت دا ين ۾ نا 0 ير ۽ لاح نهنج لاسئا مت يهآ 1وهشس ؛ ىئعي

 #ا , و تدايق نثيج ۽ نايرآ اڏگ وٿ ناس قوشع. ۽ يئ. نھنب ڏ تار نام يٿ يرڪ

 8 يهآ ڂلت ۾ وڙوڪ ق> يٽ ڍ لر. قحلا” ہت ى

 ملطاب , يهآ ق>= وها ۾ , يهآ خلت ہب بارش يمآ تسرد مهلاڳ هت وٿ يوچ ايخ

 [دنثاب قح يم مڪ لاحرهب مڪ دواسشس ۽« دوڊ خيات شد مڪ هاوفآ ِء دنيوذ

 ڪوٽ يت نا ۽ ۽ يهآ رفڪ راڪٽا وج نا . يمآ صضر# وڙاور ۽ زامن ۽ يراد ال

 ڪه ۽« يجڪ لا” يڙيڪ يج ٤ وسصوۇ ون ڍ

 !وئخ ناس ڪي ڊ ڇ يج بارمت وس وزور َ ۽ وت ناس ؟رنلافحب داپ"

 يوچ رھا . يهآ روڪ .ڊ رڇ ۾



 ( ٹنىسڪشب هاداب۽ب وہصڀصو نسحيا ما ص وينفأ

 [ نس للطابپ مرسخ وه بسسآ ميپ هزور نا و

 روط يرهالن وهڻاس ى مت يهآ وراشا ۾ وھا ۾ تفارل نا يج مھايخ ت وٿ يوچ يلبہش

 ا يهآ يا --- يتسه يج ٿ دابع يج نت 99ھ اٿ ادا يک يڙور ۽ زامت

 ۽ نروح ۽ و دنوه ناباس وج شمع هب ۾ تشهب هت يهآ ويو ويچ ۽ شيع ناماس

 مت وٿ يوچ مايخ .ودنيو 3 نيك نيٿيهب ناس نتمعن : يج 3... ۾ ماعط  نناملغ

  ۽ يهآ ويڪ رايتخا 3 نهنا يٿُ ايٿ د نھ لن ناما ِءوڍ مد يهآ يي رتيا مهلاڳ اها رگا

 4 ھاڻگ وڙهڪ ۾ نا

  د وڊ دهاوخ نيٽچ راڪ ٹٿٹيقاع نوڇڃ

 مآ وٿ يوڇ رها خڂ .يهآ 07 ناس ]وح تّشهب مت وٿ يگامرف دهاز ۽ روح ۾ نم

 .يهآ رٿٽهڊ ڻڏو ؟رڑُز ۱ وھا تھ 7< ليلد نا : يهآ يي لاس ؟و نا بارش -؟

 يت نا » يج يي رپ يهآ ها ۽ نین وه ! وير وس ور ورٿبڪ يت رڌ وا يج 1

 َءيهآآ 3 . ڻڌٻ ناک يرپ هہب زاوآ وج لھد ءت وڇ نايتعا وڙهڪ

 و ٽسا شوخ روگنا بارش مڍ وگ م نٻ ٹسا شوخ روح اب تّهب دو وگ دهاز

 .تسا شوخ رود زر ندينش لھ د _زاوآ نادب يس ناز تسود ريا دن نيا

 ندهاز ۽ ندباع , نراگزيهرپ ۽ نملاع تشهب مت وٿ يڃو ويچ ؟ودنوه اڇ ۾ تشهب

 تشهب رگا مت نهآ ادنوچ رپ َءيڌنس . خود ادنيو ِڀس راگهنكل يتاب ,ودئلم يک
 ۽ وٿ يوچ مايخ !ادنڙ ر گنيڍ ہب رپ تشهب َءوپ هت يک نڪين ويلم

 ۽ تسب ناوتن و رد لد فالخ تس يلوق . تسب دشاب يخر واد دن وگ ار اٿ

 !تسد _فڪ نوچ ار تّہھب ينيډ ادرڦ , دوب دهاوم يخز ود تسسو قشاع وگ

 اوعد اها ہت وٿ ناوچ نا .وديٿ يخڙود ہب تسب وراٻ مايخ 2 وٿ يوچ دھاز ۽ ينعي
 1 ۾ قشاع رگا ءيهآ طاغ

 (. يدنڪ اڪاو يئيڊ جٿس يتا يٽمي) !يرت يج

 نوروح ۾ تشهب ,ت اٿ نوج وهڻام هت وٿ يوچ مايخ ۽ رڌ وا يج بارث ۾ ترخآ

 كه نئج ۽. ودنوه نيئا تشهب ِءوپ مت ادنيٿ يخڙود ءپ تمہس

 يدنوه ڊنک ۽ ودنوه ريك ,يدنوه يک اب .نويدنهو نويپ ڻويهاو نڻوج بارش ,نويدنوه

 ڪه « يڻاس يا مت وٿ ناوچ 2آ يت ليڀلد نا َ” نهڏت ه لوچ اٿ چس وهڻام !هاو رن.

 ناک نلايپ نراڏذآ رازه يج يڻاڀس مھاج ڪه وو َءي دالن يج ڄا ہت وڇ ,راوپ يرڀ ماج

 ٰ يهآ رنهب



 ۱ تاناحجر ۽ ردق ينف اج َءيرعاش يقرُسب

 ۽ هشاب رڪش و ريش و دهش و ہ يوقج ندشاپ روڪ و روح وآ تشهب دن وگ
 ء دشاب رسٽسس_4 مي ہسن رازه ز ي دقت ! يڻاس ما ۽ مآ ۾ داب ْر ۾ لب رھآ> ڪپڀ

 يهآ پسائب ِوڀ مت يهآ بارعغ رت #يه 2 وٿ يوچ ۽ رد يلوا بارخ

 ناس ننيہح ورڀڳ ۱ مڌ اي تا وھا ي*#= ديپ وجر د ٣ وڪ 77 ت نيا رڪ نا مت

 ىهآ ييلعا ناک ڀسم ؟ڻب هيڊ بارش

 ۽ رڌ يلوا بانث هداب ناطخ ڙيڀسم اپ رد َ بارش ورم و روخ هج رھ زا

 . رڌ يلوا بارخ مه بارخ ياج رد . بارڂ تس يطاڊر رسب رس همه ملاع

 .يىشوذ باروش يک مادهظ

 .يسڏ يک ريش ۽ دهش رٹوڪ ۽ روح بارش ۽ يقاس ۽ نيخوش منارعاش نيڻ يج مايخ

 1ا وج ڻئيپ بارش ۾ نامو ,نهآ نوهڂخوش نويڻار ءاش وڳا يها مت يوچ وڪ ادايم

 (ڻجه قح ہبٻ وج بارش يرڪنهنٽ .يهآ خلٿ ق> ۽ ڪوٽ يٿ رداا يڻاڀس چ دن ڄا

 ناس 'قوشعم ۽ يب يرڪتهنت ودنرد ۾ نهنج وادنيٿ ۾ “لاع نا رشح وج َءوهڻام
 رپ لصا يس »لايخ اي ہب اڙهج نا ۽ ۽ يهآ ڻهجمس تاج يج تبقاع ۾ ڻهر رائڪمه

 ٬ : يئابرف وٿ ىلٻش ,بااع .وه وادنئيب بارش ھمايخ ۽ نهآ ٹتقيقح

 ؟مايخ " ۾ َءيسراف نئيت ۽ يهآ قشاع وج بارش * ساوٿ وبا" ۾ نابز يبرع نئيج ”
 َءي يا نهنج قوم نهج ,فغہ ڻهنج ما . وھآ ۾ در مٿس 3 ؟ماع _روادآ

 ءت ى ٌٿ وٿ تباث فاص نام نا ,يلو وٿ ولان وج بارڅخ ناس نهو> ۽ #َءيراوتخا ى ڊ نهج

 .ِّّ و دنگ يئ "'ب بارش يي. ماظا۱ وهآ ۾ وه ودنع.ڊ بار ۾ لصا وش

 (+.۽آ۱ ص لوا ہصح ,يجعلارعش )

 ۾2 نوھ وډدنيي بارش ۾ لصا 9 يهآ وڃ عيان رار؟آ ۾ يئومن فاص نهن يلبش

 مو ڪ ۾ نا ۾ ,يهآ ولصيف روط مئن ڪه وس وه و د٤يب يٿ بارش يرهاظ وها

 ۾ زادنا يج َءيڪابڊب ۾ َءير د:اق ,يتسب ۽ ءيدلر يک نا ولا... يهآ نوڪ ف>التخأ

 ؟ترعم آگ ,يلع ي - "بارش 1< روگنا۱ وها ٿ ' يهآ وها ڪو ِ .يهآ ويڪ نايپ

 - يئف د ي يک ؟ تا نبخآ اعا ک ڈ]ٰىٺڃ۱ُ. ى.ہج َءيلہش يراچب و نا ڙي > يج ع لہش

 ۽ وٿ يک 15 ىڻٿپ هل بارش اي وھا مايخ , هاڪ يا

 ؟]يفامحا مت من وھ مي يفوص قھه ميمڪ> ۽ وه يقہلف مھايڅ مت يهآ يه سوا”

 (۽۱ . ۽ صا) "!اه نڃو يجئب ؟تقرع٫ بارش ۱ با ف ِهيڳانم وھا رگناو

 داد ڪڻ اڪ ها آج
 ؟يهآ اڇ ثتمايق” ت نيت ايڪ لاوس سشئاك يڃچا ڈٳ ملاع يج درد تيڀاهن « وھ ناّشب رپ



 ٿائاحجر ۽ ردق يئف اج َءيرعاش يڻرٿم *پھ

 17 ۽ وٿ ڏ باو+> ناس # يفلڪييب نتاډاأهٿ سيک هاي  ؟ ۽ دييث اڇ ِهوپ ناک ڻرپ

 وئپ ۾ تشهب ۽ ڃو يتا يئيڻو يتج َءوپ كر نايڳا يجنهنم يڻآ ولايٻ وج بارش
 "؟ اڇ وجنهنم “نان :ڻا ڙس ۾ خزو د اي

 ؟ تار مهاوخ اچڃڪ ترس زا سپ مڪ يتنگ

 ! ور يحهاوسخ هجر و رآ نس+ شډ ين

 يج عرش وھا .« يهآ مثم يج ڻئيپ بارش ِءزادنا مناميڪح و> َءيشون بارش
 مم رادني د د ىڪ ۽ يهآ تر وص ڪڪ ۾ اڌ . يهآ 8٣ رڪ ۾ لاح ره يهآ ُفالخ

 8 يشڻون بارش ؟ مايخ ۱ زرثاح ھو نهج ير. ,ف ڻڻآ ۾ ى 2 ِءال -- نهنڪ

 ۽ وٿ ىكل .يهآ يج َءيلہش ميالاع ق٫ةجت اھا . يهآ وٿ ڏ زادنا مائيڪ ڪه ِمڊ يک
 اه

 يه وادنئيب بارش رگٳا ؟رابخ .نيث 7 يا قوٳمس رب نات .هڙات ۽ قخيت#
 عرش چر ا . وه ودنثڪيپ ىت ڙرط انت ڪي ره ۽ ملا ۾ ينوءهن مادر رَ 8ً

 گام ".يهآ ورھارح مع وهم مل وھا ناس تيڅيح

 :يرڪ لقن وٿ حراط نٿ ينابز يج مايخ ةوپ ناک نا

 ۽ يهآ طرش كار ظاح)ل وح نييلاڳ نئھ ِةهال ڻئڊ بارش ءت رآ يوچ ھايخ ”

 تت يص ي> نيڱام نڙهڪ يج رهگ ڻئيپ ورتيڪ 9 يىج رھگ ڻٌُهٻ في نهنڪ

 ّ دي تا ھوپ ہت 069 ظاحتل وج نطرش نيئا رگا ؟ يجرهگ ڻٌ ۽

 يٿ "؟ہثملقع مت وڇ ! ٬َ وٿ ہن 7 بارش وڪ ويٻ #اوس نان” دنماقع ۱

 (۽ ,ٻ ص) “.وٿ يهگس يت ر ظاحا و نطرش نوڻا
 يشون بارش مڏ هڪ أغ ي ىڄج َءيلہش ما الا أ دلا نلاخجمس : زد اح ِءال ندنماّقہع باربش

 ت

 ويو چن اڇ اڇ رمايخ مآ يهر هل ريخ اها سيڻ ! يهآ باوجال مآ ي ڏيڪ حي رش يج

 منادلر ؟مايخ ۱ مت ويو يکل وها يدنڪ تلاتڪو ناراپ يج ھايخ بحاص ىلبش . يهآ

 وهار> هك وھا ناس ثتيثيح رگ وه 3 بار يت زادنا من اخب ڪج رپ يس

 نيُئايکل نه ڏج ِءوپ ناک ڻرڪ نايب يک نطرش ي” ؟مايخ ۱ ۽ يل * يت | َءوپ رپ .“يهآ
 اوس ناٿ ؟دقملقعا مت ودنيٿ تباث وپ ہت ويتر ظاحل وج نطرش ڻهلا را” تت
 ڪءڪش[يب بارش ؟ وٿ يي جضاو اڇ نايی نا نه ڏت ,؟يئگس وڦل چ بارش مڊوڪ وي ٫

 نو دنبهايڌ طرش ٣ 7 دنملتع ٣ وس ڳا وٽ ىڪ ِءال ن رڇ .
ّ = 

 يٿ ِءال نلقع ىب ت نامحا بارش َ“ ويٿ حضاو نام نا !زُْاح ڪال لا ى رڪنٽهيت

 نطرش يهآ ہت وڇ , يهآ لال ِءال نراپٻ * مايخ  يتاب ۽ يهآ ويڪ مار تعي رش

 ملا دئملقع ۽ ڙادنا مئاميڪح يج ھايخ مت ىھآ وس ڏ يناه ۽ طرش اج َء يدنملقع
 0 جس

 خملاع 3 ڙڪپ كو يج عرش يلبش وج سوقأ ھا اڙهيهڪ ط ؤ اج َءيشونيم



 ۽٣٣ تاثناحجر  ردق ينف اج 5َيرعاش يقرشب

 ؟طورشي۱ رپ ,سٿا ايڪ نايب ,ت "طرش۱ يها .يهآ ويو يجئارچڍ گ ناک نعط نعل يج
 . نويرڪ اٿ شيپ باوج ؟ماادنماتع» يها نا. 3 يج ؟مايخ ۱ نيسا . سٿا اياڌٻ مه

 ءطو شد ڇچ طوش

 ؟نهآ اڙهڪ طرش ِ۽ لاوس

 و دروح هڪاآ ملو تبىأ مھارخ .َ يش ۽ باوج
 ؟دروخ هڪاب وگد رادةء٫ هسڇ هاگنآ
 ۽ ممج ۾ڊ ديآ طرش راچ نها مڪ هاگ ره

 دو هڪ اڏاد مدرم ۽ در وڂسآ رئم سپ

 ؟وٿ يهگس يپ ريڪ ۽: لاوس
 .اٽاد دري ۽ پاوج

 ؟ نهآ ريڪ يها ۽ لاوس

 .دروخ ڪڪ دياب ٍ و ومڃڇيڪح و ھاش مم ؛باوج

 (. نڪ لامعتسا مت يجرهگ يک دنو ۽ ميڪح ۽ مماش)

 ِ پ يجرهگ ٤ ہٻ بارش ورتيڪ : لاوس

 9 مئاگيب لقع يروخ هداب نوچ ؛باوج
 , وش هئاخ ار لهج ۽ شابب نشر دي
 ورتيا وڪن  .يهر وئاق * لقع۱ ناس نهنج ۽ يج ڊو ڻئب بارش ورتيا)
 ( « تفيِڪ يراو چو يج شو ۽ ٤ء يت =  يٿ يئٿ ون وج نو ر.وٿ

 ۾ وتئارا رپ تبحص ۽ َءيگ دوجوم يج نهڻام نڙهڪ لغمث وا نئيب ؛ لاوس
 ؟و دنيا راج

 ڌ ييلوا باث “هداب لا لاطّخ ڙپہاب * ۽ باوج

 - - يرهچ يج نج ۽ ناس نغلاب نون ۽ و٫ڀڳ ۽ بابش رپ )

 ( . يجع يئآ سب ڪواس يج َءيهڙاڏ 'ڃا يت

 ؟ يجڪ اڇ ءوپ .ت .يجه يک دوجوم رم دع يج نرڇڳ نهنا رگا ۽ لاوس
 ناس نهنڪڀس ۾ راچال .اتدا ناس نيٻ ,يهآ ؟رت لوا) هت 'ناطخ زب اب ۽ باوج

 پي - دک

 يجرهگ ڻئيٻ ڻ تڪ ڻي

 !روخ مس اهنت نروخ گ گ 3 ڪڪ اب
 (همب ۾ يڻ الا ڪا ,نھ ڏڪ نه ڏڪ ۽ وروٿ وووْٿ)

 ؟اڇ يهآ بيع ۾ نا ِءوپ 34 َ لامعتسا يا مٿ بارش يج الڀ ۽ لاوس

 4 ت٫ا ٤ رناغمن قا مل ۾ دان رگ _ اه ۽ باوج

 1 فالاخ ن يج َءي دنملقع ڻئيپ ہن)



 تاناححر ۽ را دو ينا اج َءيرعاش يقرُہب ڄآ ۽ ٣

 :يٿ ھآ مآ هلاڳ يج رځف ڻئيب

 ۽ يروخ ِءآ مس مڻ مهڪ يئڪ ميمه رځف وت

 « اروا تسا مال يي هڪ يئڪ راڪ دم

 حرط نه يليش انالو٫ حيرت يج نا ! يهآ هن هلاڳ يج رن ڻئيڊ مآ يسَس ؟بلطم اڇ
 ىئ امرف نايب وٿ

 ہ:وڇ ناس لادتعا ,ت لڀ يشوآ بارش هت ....ٰ مٽ وهبش ,ڊوڪ ۾ نا چرگا”

 ۱ 00 وٿ 19 وج 99 يقالخا

 ۾ وس ِ۽اير٫ڊڊ ,تسب ڪيٺ يڃه ڪھ :؛نڃا صخش ِ نوهاس يجنهنت چر

 4باپ وج زامن .يکد وڏل م و4ڇهڄ#ورو ي> بارش ويپ ْخ ,يهآ ضشوڌي رپ  راد:ہنايد

 َءيڱهگ َءيروٿ ,يهآ لوغشم ۾ رڪن نهني ڏ تار رپ وٿ چ ہب ازور يه ھآ

 مس ۾۾ تہمہحت ۾ الاگ يج > نيب ِو دن ڏس رئاڪ  رفاڪ 5-3 دو ت مهلاڳ

 ۽ وٿ يرڪ 679099 جل ڻئاک ناس ن۔> يعر4 ى 5 لام يج فقو .يهآ فورمہصم

 ,يڙَُس وڏن ما ناک "اَ بجحوم شهاوخ َءيجنهنپ يک نءڪ> يج تھ رش

 ۽ ويرڪ روش ؟نهرڪ ددسپ ّ نهنڪ َ>-َ نام يهنٻ نهنا نو ةوپ مت

 8 ءِي ڙهڪ ھاثنگ تّخسس ڪڪيڍ ڏا ڙو مپ نات بارمهث يهاآ ات اٺ بارش وهڻام يج

 : يوڇ وٿ نيك نهڻاس نا” نا ! نڪ اٿ نام َءيڪاڊيڊ

 يروخ مت -ت ٽو مت يڪ يه ره وٿ

 ؟!اروا تہسا مغ چگم يئڪ راڪ دم

 اڳ
 (+ , نت ,لوا -= " يهلارجش )

 .يهآ نهآ مھاگ ڪيڏو ناک نا رب ي ھآ هانگ مبآ بارش مس

 مآ نوج رثباڪ نيك” نهنڪ لدنپ ڏ اھ ھ 5پ ِءال ش٬ْأ من ٍڃ ٌَ ىجنهنپ ننو ورهّلام وج

 لدئڪ نون ال گ نوياحا ننو ,ر۽حاق ٤ يي اسي مڌ قاأن يت : دحلم يک نهنڪ

 اڱچ شوئالب يها مد ناک نهنا هنڃو آ۔ ڌ ناس نا يعر4 رم نيچا لاٿ لاب وجح فيلو

 يهآ يه بلطمي

 7 ٿی 4ڂ چم ورھارحأ وج تڀااسناأ يهآ ما 2 لصا . مد نين وڌ ڏ مد ڏ نيڏ يج
 يها ڻرڪ ضشوخ يک لد يج نهنڪ ,يهآ ما يڱچ ڻُناجنر لد يج نهنڪ ؟٣ ِ 3 ب

 ؛ يہدر لوذب هريڪا ځحح

 ( ٺتہاأ ريڪا ِ ڂڄچ= ڪڪ روا تم 4ڊ لد

 ۽: ٽتاسآ ريڊ لد ڪيل = ممھڪ نارازھ زا

 : يٿ ابر وٿ يڙزارهن ظفاح حرط نا !يهآ رتهب ناک نبعضڪ رازع لد يڑڙڪه .ينہ4۽ ھا .د=ٍ * .. َڄ -- ٣ - )ُ ٴ

 .دأد اوَف ۽ دوب سس يو هسرا لام 2

 !تہبأ فاقوا لاس ڙاهب ملو يارخ يب ڪ



 تانا«جر ۽ ردق ينف اج َءيرعاش يقرشم

 فقو رپ .مارح يهآ يس هت ينڏ اوتل يچا رپ 'َءيتسا هيتف يج يسر دم وٿ يئامرف 3

 يي لاس ي => نبيرغ ۽ نمدتي مٿ أآ يه ئل1 يهآ رٽهب ہہ« يرو ناک لام يىج

 کيهگ يڻهگ تيث۾> يج َءيش وني ۾ يلباتم يج نا « يهآ ھا وڏو ڻئاک زئاج ان

 يهآ ھارخ م يس ت يلڀ ِءوپ . يغآ

 ملاطم يک يس مڪ يقالخا ۽ لام يڪح يج نا ۽ َءيش وئي يج ؟ماي"

 عصضصرسع چي ٣  يٿ يجنب ٿتيثيح اح يج َءيش وند يج نرعاش ِةهوپ ناک ڻرڪ

 . يهآ ليڪ

 شو:أارش يىعئار رمايخ مت يهآ وڪچ ى كل اب ةوپ ناک تلاڪو َءيرتيا روط فاص ص

 ۽وھ موڪح ۾ يفمسلق وھ” ٰ نئيد يجهو تر اها سيکآ ڏگ ناس نا رپ .وه

 »(+ ۾ ۽ صض) ! اه ي ھر يجنب تقرعم )پار دك بارش وها رگناو ظفاح ُ مد هيٺ 85 ينوص

 درگاش سس دس يي يروپ “ترس سس ددس ِمآ يهآ اها مهلاڳ يج ٴ يشوخ رگم

 يئات ؟نلٴۇ چک ٻا ره " يک بارش نا روخج رد يو دل ناملس كيم ,هالاع « ققحم ووهمپ هُ

 ۾ تڏو يج ؟يجعلار 09 (« قيلحت يج بحاص ديا مت يهآ ما مولع وها يڻاپ . وڊ ڏڇ

 . ءآ ای ىئآ و ناديب ر َءيتابح يج َءيلبش ہبالع

 ۽ نوئايابرف ڻاپ رڀ باوج يج نهنج . ويو ويڇپ لاوس قلعتب رڪ ذ
 هه ٤ ۽ ھ ۽

 و تڪ لامعتسا ۾ يلمتعم يج 2 يٽسم َ شو ۽ قسع ظٰل وج بارث" نيفوص””

 ويلست ڻئيڊ مٿ وج نج اَ ويڪ لامعتسا ډب نهڻام نهنا 1 ك -.

 ۽ ويٻ وڏ وڃ ر يي راوحڀيم يرارفا يڙهج بلاغ 5 يهآ تقيق < لڀي

 وگنئگ يڪ قح #“ه ھاشم وھ دنيڇڃ رھ

 ! ريغب مهڪ رُڪاس و ۾ داب يه نيهن يتنب

 وه رءاش وڏو ناک ڀس وج “تايرمڅآ ي دابآريغ ضصضاير ۽ ينامز يج ناسا”

 نيجنا "يدوخ يڪ لابقا ”5) ". وتيپ مل بارش ب نھ ڏڪ رپ رمع نا رگب
 .(پپ ص ۽ يلهد ودرا ھ يقرد

 ! تقرعم بارش ۽ بارش وج ھمايخ

 *مايخ ۽ دڪمڂ”آ  يولهد شابلزق رعاش اغآ ترضح  َءارعشلارسفا ۾ يل نا

 :وٿ يکل ۾



 تاناحجر ۾ رادق ينف اج َءيرعاش يقرُس 0

 ,ويڪ لوبق نملاع يبرغد لدا ناک ِڀس يک َءيثونبارش يرهاظ يج مايخ”
 تؾڦوصو مي ڪح , يئ ر ايڳاا يي بلطم يرهاظ يج نا نراپ 3 څَ

 مايخ ت ويڌو رگا ڻاک ڻا . ويهجمس ثولم ناس ؟يقوشعيا ۽ ؟بارشا 3
 اڙس وڪڏ ۽ يڇ۾ ِآ ادخ وڪ و٫ نڻڊڏج اي , نينايچ رهاب وج تايڪلف ني

 ہت يهآ يئو ھا بلاغ ِ نا ڪلب . يجه قالعت ناس تاس ۾ ٿايح لائح ۾

 ... وياثب زدزعلد ره ۾ پڀروڍ سي” يئ رهن يخرو د نا يج نف يج مايخ
 پرو يک رها رہع نڻ ۽ يهآ يٿ توير»دد اها ہت سدنوچ نيئا 2 ناب

 ۽ يهآ لڪلب لايخ وها ڪنالاح ... يھآ ويڪ ڙاتمم ورتيا رپ رظن يج نراو
 . ناس يىلايپ يٌئ ڪھ تت شوث عج اج بارش يج ؟مايخا۱ ... طلغ رسارس

 ۽ بيط نا اقصم بارش نا يڻاع وچا” . نڪ اٿ ريس وج نئاهج يهيٻ
 ودنكيب مايخ نهني ڏڌ تار يک نهنج ,وٌُهډپ يڪسچ ڪه اڪ يج لالز رهاط

 ڪيطرشب ۽ ويرڪ م+ب ترايز ىح َءيقاس بوبيحم نا يدنڪ ههلاڳ . وه

 ۽ ڻهگس يمساڏ يک نا نويکا ي دام نوح ناهوا

 ۽ يقاب رد نڪ نوشمعم و مس .لد يا

  2 ايُ
 , ىٿارزر نڪ و نڪ اھر صولْلاس

 ۽ بارش ما يزروغخ يدمحا يو ريپ زيگ
 [ يقاس دمسشاب شاضتر, ڪ ضاوح ناز

 ڪاپ ۽ فاص ڪي ڌو نڻاک نا سب ! يلعيالو 8ا ق+لا ! ها ناحيس يا”
 ..؟ َٰ

 !يذڇ يئاچهپ نيئان رس 6:رز مت نو. وٿ يهگس آر وڙڊڍڪ وير و ديةع

 ار. زرازه نام مٿ و يم بڳغ ديال ۾ نڍك هيڊ ۽ ويرھ د رمايخ ما ىلاه 7

 ).و درا «مايخ ۽ دڪهم *آ ,وم دقم) *.نات َءيٽڍ ليو نا يٿ دص

 يا مھايح  حراش اج يفاسلف ڄ مالڪ يج مايخ مت يهآ رهاظ فاص نام نا
 24 ص

 ٤ ٽ 3 نا ۽ اٿ نڪ ليوات ب وج َءيشونبارش
. 

َّ 

 ٿڪ وھاج 4 مالڪ ٍي> نه , يهآ ترهش يج م>ز يڙزارهش ڂفح ت] نا مايخ

 2َءيشو٫به قصه )۾ ڙادنا مم ناز * نہ نڪ ۽( يس د يک ترُص يج يحم  “او . خا : يه 1 2ً . ٤ ه# ۾ اٿ

 ٻ ام َ ,.] . 2 هه “11
 يٿ بارش يج لظفاح ن> ۽ نخا مۇ آڙ لقتحتمد اڻوگ ويغأٿ . نهآ اڀيڪ اراہا نقد اد

 ناملس يس هالاع .لوا ڻاک ڀس 7 يلسا- نا ِ؛اڍار اج ءيو سڏ نال فدس



 7٣ ڻ تاناح-ر ۽ و دق ين اج َءيرعاش يقرُسد

 ڌنه ره 5 بارش سدندس ۽ ۽ وھ ِڊ ويڪح ۽ وه مآ زاوعصيم دنر فرص لظناح”

 . . 7 1" . ھ “ َ.

 ۽ عئ٣ فوج ست ڄع ۽ ر ۽ ۾ رہهن بوتڪم ) . يهآ ءا بارش وج ِويڦ يئ ڪه

000 7 
 ۽ نهآ ايچڇپ لاوس نايٺيھ ناک بلحاص ميم ,.لناس ي ڪمھ ؛ح رط ڇا

 ؟ وه شوٹبارش ڻاپ 5 يهآ حيحص ڻوچ نيئا ِءال يج اظناحا اڇ
 ؟يھآ تيئايهر * دومج ۾ تقيقح ۾ زاجہم رظن ۾ رڪف يج ظفاح اڇ
 2 يناح ور اد ۽( )ۇھ دناب نا” لا ماارعاش وڳا رھاقم وج ظفاح

 ؟ تالو دب ىج

 ؟اٿ ڻنهگس يٿ بيس اڙهڪ اج نا ,ويٿ فالتخا ناس ظفاح وج لابآا

 ويک ال ۾ باروج يج نا بحاص يب

 . يهآ مد حي>=ص ڻڏو ليلد نام نرعش سدنس يت گ ىيشوئبارش ي > ظفاح هن

 حلامعتسا رپ ليمئعم يج َءيٿمس ۾ شروح ۽ قشئع ير وجح بارش نرءاش يثوص َظ

 يهآ ورڪ

 قجڃجڪ وج مت يهآ لاڀڂ سل ڏس .يهآ ي د 29 قّٿع ر أظ ىج ظفاح ب

 َءيهنا وج َءيتسرپ اين د اد يجڃه رڪ َ وج َءيٿس 233” .يڃو .َ مک

 ىيچد ويڪ ناس يبذج

 ڙادن دب وهھا .ات نيٿ (اراو نئانعي ۽ نخر ن) --- ظفل اج رعاش

 << وٿ ۾ رايتخا يک زيڃ َءيڙڍڪ وه هت يهآ ۾ رايتخا يج
 يهآ دناب ناس نّيْہہ> يهڻٻ ,يناح ور َ مت أارعاش رھاٿم وح الا

 ج0 “نا اٺث بارش يج َءي دو 2ڊ ؟لؤُاأح ٬َ وه لابي وج لاِا -

 هډ يلمع يب ۽ يٿسس يرار ميلا ر۾ نو د يل مع يج ھم وڌ ناک نهنج

 ۾ يٿ' ين

 ( "ڪٽ هڙ مظعا يس يچارڪ” ۽ عام ربمس ڊ ورگآ رعاش”)

 مآ بارش نس دنيا ۽ ولھ مڊ ويم ڪح ر۽ وه ما راوثسيم دنر فرص ظفاح

 و

2 َ 

 ٣۱۽ ربمٽ ٻو:ڪي) .ه يهآ مٿ بار وج روين يٿ ڪوه يٽ هڳج يي

 (َ عرب نو. ۽م
 ہت يهآ ليڪ نايپ ناس تحا و ۽ نڻٻاوج ڻيٿب يج يو دن ڻنامواس دڀس ءيالع

 يج ڙدنڌٻ وها اٿ نهر ڂر اح نا .يهآ " نيتهجو ذ۱ رڪذ وج بارش ۾ َءيرعاش

 بارش نام “بارش ايآ يرڪ وڏ ددلسپ يک ييثعم ُءيڙهڪ وه ءڌ 0 “4 0

 « تٹقث رعب : باز اڀ . يهجمس وٿ رهالظ



 ٿتاناعس حر ۽ ردق نا اڇ «يرعاش يقرّس ٽپ ۽ پٻ

 يجهگس يک رپ يک َءيرعاش ناس نهنج يهآ څ٫ ءيلپ ۾ ڪيل ىئ ڪه وها ۾ لصا

 ميان ۽ حراش * يو .ه ؟ ڪاشلا نطب ى ْو ٰينعملا" اڳ 1 ليڇ 2 ِءال رعاش .وٿ

 حي> رٿ يئ خر لڪي ص يج .-” وه 9 يهآ ليڏج يٿ تبہ>الص ۽ قوذ يج

 مت سدنس رپ .يجه 6 قدسافث ۽ شوڌيي هت 1 دوخ تاذب رعاش ِءوپ ءيهر ودنيڏ

 .يجرهگ ڻرڪ ہآ دودحم نيئات # يشونيم يرهاظ وڳر لي وات ۽ ريبعت وج

 تايح َءفسلف ۽ دوجولا تدحو مالڪ وج نهنت ,يهآ شوني٫ يرارتا وج ,بلاذ"

 ۽ نيفوص نا ,ڻملاع نڻڏو نڏو راعشا س دنس .وٿ يڃو ويڇي راڪهاش وج

 يلاح يک ناسا .َءڻهآ ليٿا لامعتسا روطا لال دتسا ر- ڻنريرخآٳ ۾ :نرهرثت يج نگر.

 اٿ ال وم ترشحخ لا ,ٿ ڪابلا ڻسچيڊ ۽ ڪلملا رزاق و باوث لمحا كيس رس ,ىليش ۾

 اٺالوم دتهلا خيشڅ ترضح ۽ دنب ويد مولعلاراد يناب ,يوٽ وناٽ مساق ده ۽ رمواعلا سان

 ن راگ زيهرپ نڙهج حر يولاگٿ ترضح ۽ ينامثع دهحآ ريبش رمالس الا خيث انالوء  يندم
 ہت نھڏت .اٿ نل ليآ روط لاثب راعشا اج ۽ بلاغ ۱ »۾ ۾ نرپ رقت ۽ نرپ رحت يج
 ۽ يهآ ويچ دوخ بلاخ

 ؟..ل
 اٿ ۽ نايٻ ارد متي ( فالو صت لئاسم رم ۽( امي

 [ انو ھ راوخ ه اب مت وج (لقج ءس يٺو مظ مت

 7 2 وي قلعتم تا يج ظفاح_ رپ وس دلج *؟ ييئلا 9ً 1 آ ٹيا

 ويٻ وڪ وها .يهگس يٿ ول جالع ت باذع يج رح بارش وح زاريش”7

 .يهآ ويڪ نايپ طلفأ وج .يهآ بارش

 (زراريش ھو داب ٿب ڀي دالح «“بيغلا ًڙاس 1 )

 ؟ڻارعملا ناتسپ” َءيودکل قاطاث اٺ الو حرط نا ؛:هار قىج ٤ءيومك ل قطان اٺ ال وه

 ِ ۽ يهآ وهكل
 .يھآ طلغ لڪلب وس وه يبارش مت يهآ روهيي وج يزاريش ظفاح اٺال وي*
 هسگنا ويب ڪ لامعتسا ويد ويٻ وڪ مي ۾ ,يهآ وه مڌ بارش ۽ نھڏڪ نھ

 ".يهآ ويراذگ | #ي: ڄ بذح وبص ه دايرز وج رمع س اٿس .ٿمألأ

 هج . | “ . ْ 1... رو ڏگ
 (هس ۽ نص يله د ود رآ ُءيٹ رد نمڪحجلا ل" يدوخ يڪ لابا ٤ زأ ( ٿفق رءهلا ڻنڻاتسب (ٰ

 بدا يج ناريا رداقلادبع رس ہيالاع ۾ يلسلس نا ِ هار يج رداعقلاديع وس

 مَ يهآ ويآدٻ يیئدنڪ نج يٽ بهذهبا هہ#
 “ ات



 ٣پ تالا حر ۽ ردق ي ۇ اج َءيرءاش ي

 طقف مٿ يئاريا اٿ نيٿ اديپ ناس ترثڪ وروگنا ب ۾ ناريا ,رگناو سئارف

 بارش يروگنا ڏگ ناس نا رپ ,يرڪ وٿ دنسپ يک يرويہ ودالارگ نا
 . وٿ يڏس ؟ بتع تنب ۱ وه يک نهنج , يهآ ودادلد ناس حرط صاخ  وج

 ناس وش مہب ار ۽ وٿ يساڏ مڊ يک نيبوخ يج ترطف ۽ نفئ ,يئاريا

 :گسنر وها . نڪ لصاح اٿ تٰذل يئٻ تا ۽ نڪ حرط نا ۽ وٿ يڌٻ

 نهڏڪ قوذڎ وح يشونيم يهآ وراڀا وو ڈڎ3قنى. ىھآ دوح وم ڊ ڄا

 ممج ينابز يرڪ ٣ ڪرنالاح وٿ يرڪ رايتخا نن ين ہء نھڏڪ

 . وٿ يهر دو دمام نيئات چرخ

 ؛ڑج وج ترطف ندنس اي وگ 'قوذ وج شيء" ليٿ نايب يٿم وج ڻيئاريا”
 لصاح ۾ يئ رو ناک نگر زب نجنهنپ نهنا وها . يهآ وڪڇ يجنب

 يهآ وڀيڪ

 قلعتم َءيرعاش ليٿ اديپ په لوحام نيگكنر نا راداقلادبع رس ہبالع َِءوپ ناک نا

 ۽ وٿ يكٺ

 قوذ يج نهنا يٺو ناک نپ دص نرعاش رمالڪلار دا نڪ يج َناٻ يس ران”

 ينامور يي يج َءيٿ دنز نهن. يهآ يٽ اڇهپ يٿپ تيو ة٫ٰ ڪيڏو يک

 ,يڌو يتڳاا ناک نا رپ «يءآ ي هڪ رن تيافق يت ڻرڪ شيٳ ۾ سايل

  . 7 2 35 ٍي رب ۽ ۽ ٣ 4ُآَ ير وٻص څځبډ گشن حج 8 گ: يڪاڀ ۾ رو نا ۽ ٺيھ رٿا يج 2َ ,غاش يٿايق

 . يهآ وڍ رپ

 ءٌن ويارهپ ٌن وڻاثعم نويٽ يک يم جڪ رماح ظلاح رعاش روجچشم يج زاري”
-ّ 

 ميم

 ۾ يڻاس ت تفرعم ِ بارش»۱ يک سر يج روگنا نحادم ندرگ اش يج طقفاع

 * ۽. ۾ 2 هج . ۽ ه ,

 نين نهنا . ويڪ عورش ڻرڪ اديپ ريبعت نوئن .يئچ ؟ربهر ينا>وو يک

 ڻهجمس بلطم وها وج رمالاڪ نا رماوع ورڪ لو نهڻام صاخ يک نناتعم

 ,- حب

 ك .ص :.- . َ

 . يهآ زئاج ڻرادن يک دنز وه بل ۽ وهل ۽ برط ۽ سشيع س ويڪ مح ورس

 ء( )زم ص ۽ عريٻ 9 ,يلهد "لڪڊڄآ” )

 :.دأرمآ بارش وح ھايخ ت ظااح مد يهآ حياو نام ٹم,مح) يج راداتلادبع با

 .اھه ڪ ويهچهھ* مٿ يک تاپ ڏح 3 ” تقي ةح ندنس نهڻام مماع رپ 7 »آ يئ "تقرعم
 ُءيٿا .



 تائا حر ۽ ودق يئف اج َءيرعاش يقرشمس *

 نريب«آ طلغ يج حرط نا اب مالڪ يج مايخ ۽ ظناح ۽ ويڪ رايتخا يئٿ بارش يرهاظ

 .ويالو روز ڪي ڌو نهڻام ماع يک لايخ نا ناس ڻ ڍڪ

 ضشايلزق رعاش اغآ يو دن ناملس هيس ۽ ىلبش ,بااعغ قاعتب 'بارشآ يج مايخ ۽ ظفاح
 ڻرڪ شيپ قيق=ت ىج وداتلادبع رس ۽ يونکل قطان انالوم هالا يلو رم  يولهد

 يشوٽيب درج روصت وج بارش ۾ َءيرعاش 7. وٿ حضاو ولثسب وها ةوپ ناک”
 يئ صاوخ ۽ ۽ رظن لھا ولهپ وها ۽. يهآ مل ناس 'تفرعيا قلعت وح نا رپ « يهآ ِءآ

 يورورب ِءال ميماس ۽ حواش رپ « نجه يٿت شوئيم رعاش مت يلڀ ِةوپ .اٿ نڪ اها

 . ڻڪ ليواٽ وج نا هت يهآ

 ڻجنب تفرعم بارش يج نا * بارشئا يج مايخ ٤ باوش وج ءيڙا وڻ ظفاح
 ۽ حرط نا ۽ يهآ ويو ويڪ شيډ چي وهھا « يه ھآ ويکڦل ناتجي ,ب هجڪ وج ِءال

 مت يهآ ن لا بم. يهآ يڪڇ يٿ نايب قيڈحت يج نعلاع ہب ِةال بارش يج ظلاح

 مل دودي نيڏنات اي رآ ث>*ہ يه ؽث> ۽ نجڪ سشيپ 'تاعرجا دنچ اج ظااح

 . يڃو يجهر

 ۽ وٿ يئاہرف ظفاح ؟ يٿ نئيڪ قياخ" يج م دآ

  دٿ ڌڙ ماڪ رد ڪٽالب هڪ ۾ ديد سود

 اَ : 4.

 . نهآ قئٴاال يج هجود لولايپ۱ يه ي*
- - 

 2- م دآ۱ .وئاثيب٣ 

 يج ره دآ ع « يهآ ويالوڌ” وزاور د وج يناخِل) اڪ نڪلمب 9 مل ڏ مغهٰلأاڪ

 33 نئنوھ .نٿا ويڪ عورش ڻهر يئ ڻ نا ۽ يدنڪ زايد واٽپڀ نام َءيڱِم

 وٿ 6 =.َ جج ٴ ؤٿ اج خ اس بارش يک َءيٽِي٫ نا مت ول ڏ رپ . يهآ وپھوڳ ناس َءيڻاپ

 نوئايڙوج وت وب وج مدآ طقف ,ث نام َءيٽم ُءي ىڳاس نا ۽« حرط نا م هت و اٿ

 ! نوئاي ؟وج مب الايپ اج ڻئيٻ بارش ڏگ ناس

 1 يهآ رڪ ذ وج حرط نا وڪ رپ نآرق ۾ لڊُا ۽ ٿڍ رو قاعي قيلح7 ىج ھمھدآ اڇ

 وڻيرٿ وڪ وج ڻتوا بارش رپ َءيکم يج مدآ ڏگ ناس يلايپ ۽ يناغعيمس ۽ بارش اي
 ٿثٿشرس يج ۾ دآ ناس نهن+ أ *.عع .اڻا تا” يهآ بيلادا اڻاي لا رپ 5 يهگس ي

 ات أد :اڀپٳ ِڀ« يه [ وال ڪلالابا ۾ مدآ ني وئاميپ ۾ وئاحيب يڻاب ا يه

 ! نهآ 3 اَ ال

 وٿ يوچ حرط نا

 1. جس



 تاناحجر ۽ ردق ينتف اج َءيرعاش يترُسب

 ِناتڪاس

 ۽ دٽادز مل اً ُه داپ يا هار ِ. نم اڀ

 1 توڪل _فأافع لات رم"رح

 .نوڌاي ڏڇ يرايپ ناتي ۾ دابآ يک رفاسم نوم ۾ لزئم ڪاپ يج حاورا ِملاع ۽ ىْعي

 دوخ ایييبارش وج نتشاع۱ بارش وج نر" يهآ وترو بلطم وج نا نحراث
 ه نون ايتوا "عا 7 نوم مس يهآ ليوات وج نا ابا رٿ ويرڇچ"

 ۽( دشاب تياْڪح هڃڇ نيا « بارش ِ راڪنا و ن٫

 !دشاب تيافڪ لقع مردق نيا ابلاغ

 !ثؤرعي ۽ قّشع ھآ دارم ...! .ھبوت هبوت ؟نايرڪ راڪنا ناک بارش ۽ نام ۽ يئعڊ

 ۽ وٿ يوچ ڈڌنه يئٻ

 , بارخ و تسب شود يلاظيب ۾ هڪ تميوث هڇ

 . تسا داد اه دري هڇ ميم  ملاحع شورس

 ,سوه بارخ ۽ رومش نه ڏ> ۾ يناخيب هلاڪ ءت نايرڪ رهاظ اڇ ڻاب :يوٿ يوچ
 ,۾ رعش نا . نوينڏ نويربخشوخ ۽ نوتراشب نويڙهڪ يتشرف يج ؟بيغ ِولاعا نه ڏت

 بلطم رپ . ڻهآ رڪ ذ لياق ؟اه دڙي ۽ 'بيغ ِملاع _ شورس۱ ؟بارخ و تسما مئاثيبا
 . نويآ نوتراشب نام بيغ نھ ڏت ,سوه ۾ يشن يج قشع ِءت ويٿ

 ۽ وٿ ىئامرف 4 ڪه

 ( ت“ُأ دا تٹتہسم تثتّخج٫سم لسأ _ رصق مڪ ايٻ

 . ٹيسأ داسا رد رمع دايئب مڪ ههاب راسيب

 وج ال اڇ . ڻآ -ّ َ ھآ روز دار وج َءيڙام يج لييٰأ وج « ڄا چا ۽ يٽءڍ

 بارش ِءال ات ,نهآ ي ڦ ف يئيٻ نلديبأ ۽ ريع هت تاطم هى ھآ يٽ اره داينب وج ره
 ! قشع يهآ دارم نام بارش يتا رڊ ...يجرهگ

 : وٿ يڻارف

 « تئفاي يىهاوخ مٿ ثتح رد زي ۽ يڻاس ۾ دب

 ار لىالصم جه داس:اأا ءو ٤ واتڪ

 ۾ وراٺڪ وج دابآنڪو وج ِءال اڇ ,يڏ يئت وڪُچ وج يس َٴ ىٿ وراپ ! يقاس ۽ يئہڍ

 تن , ريس رظنم شوخ وڙهج يٰيلصب
 ! ضربا لياعس يس يو راپ -

/ ُ .َ 
 ۽ ود ينامرث

 اياڪ ديشردم لي يڻاس يتا “0 أ ادنلب يٿڪ ۾



 تاناحجر ۽ ردق يئف اج َءيرعاش يقرشم -

 ( دناوخ كلايڂ ڪلا مآ يثوص هڪ نشو ڂلَت نُآ

 ارادا تل ن=مه يلا و انل يا

 نيراونڪ ٽو نوي وس ۽« نوچ 1. ؟ اب يج نتنابخ ۱ يک بارش نهنج : يئ ڊ

 وح مڃ مم سڏ ,ٴ "َءيمچ يج نيراونڪ يهآ نيريش ڪرو ڏنو ناکَ م يمڇ يج نيرڪوڇ

 !قشسع تت صضيف لڃڀلم ناک دشرس يا ھآ 1 يج "ثٌنايخ لا ما ره ۾. َيهآ دوجوم شق

 . يهآ رٽهٻ يڻثوماخ ِڪءال نا ؟ يئيو يٺاڏ وڇ مهم هڏ ناس ؟ نا ؿلا ما يک نا

 وٿ يىئ ام رف

 ۽ لپلب شود دئاوخ شوخ لٌّيب و لگ َقلح راد
 !اراڪ ہلا اهيا اي  وي*> و حوب حل أ تاسھ

 :يج .يئڪ يهلاڳ” يڱچ هن يڙهڪ . لثفحب يج بارش ۽ َلگ ليلب مهلڪ ۽: يثمڍ
 دشرم ھآ لملپ مَ -نهآ بلطم .“ٰ.ھ ! وُہ؛يپ بارش يڃا ٴ وڃا ( وس يا « ويلأرش يا

 يک. بلاط هُ 9 نهآ يبارش 7-0 يهآ ّ ٍ# . تايرط يهآ 2 لماڪ

 يهآ يئيو ِ ينڏ توع د راع

 ۽ وٿ يئامرف

. 
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 ۽ يڻاس وا دھاش يادن يڻاب و يئافض ِناهج

 ءريڏيٻ يا تڑود يادک ار ملاع َءيناطلس ميڪ

 :يهآ ويو وترو بلطم رپ ! شورف يس يليلعم يڻاس ۽ ۽ قوم ي ھآ يلولعب دهاش ۾ نا

 ! هالا لوسر دمحم ليٿع۾ يقاس و دھاش ۽ ٰيلاعت دلا يليل*4 ملاع َءين :العلس

 ۽ وٿ يئامرف ظفاح ؟ يجرهگ ڻئھ مامتها وڙهڪ تقو تانو
 «ى“وهلاوڊ و را ټي اڪ رڪ ۾

 يسرڊ يريپ مب هڪ هد يئا ِماج نرہسپ يا
 ۽ رايپ ولايپ !ٿپ . ويٿ آن لصاح ۾ هجڪ . ۾ َءيساو )ارب يي مت رڪع ۽ وٿ يو

 !نيٿ ويرُپ وڏو لاش

 وٿ يڻابرآ

 ۽ تہ للخح زآ يلاح مڪ قيثر ۽ لا_-بز نسيرد

 . تسأآ لزغ ھيثيفس و باس مت و يمحارس

 ڻاس بارش نملاخڂ وھا ةوپ ت يهآ قبر وڪ يلاخ نڻاک للخ ۽ ينامز نه . يئ“

 نيرڪ نآرق يی ةعق ؟لزغ مڻيڎس۱ َ : داري يقي> يهآ باتڪ وج نلزغ ۾ يحارص لي رپ

 لياڪ شرم “دارا ناب َء يحارص نڪ .يوہيآ ٿڍ دح ٰيلعم ؟ بان ِ َ َءيحارص ۱ ه

 يهآ يت رو مآ



 1 تاناحر ۽ ار دق ينف اج َءيرعاش يقرشم

 ۽ يرڪ نايب وٿ حرط نه يک لزا يک

 . شرايشه ۽ تئاي دہھاوڂن رود چوھ ماس

 آتا لزا ة داب اٽينڊ ام ظفاح مڪ نيہْخ

 لزا ؟ظناح۱ وج ناسا وج ِءالاڇ ۇدنسڏ هت رايشوه ۽ رود ِبڊ نهنڪ سيد ۽ ينعي
 ,صضىق يىناحور يهآ دار نام لزا _ بارمث يتا ُيهآ ويٿ روم ۽ تمہمس .يِپ بارش وج

 .ويلم ۾ لزا يک حور وج

 ۽ وٿ يوچ ِءال قشع ظفاح

 لديشڪ ٹسسلاوس7٣ ول ت:ئاسدا _راب نامسآ

 [ دا دز ئاو-يد ِ ناس مان ءپ لاقف “عرب

 اٿ يج يئرچ نو نه ڏت .ايٿ زجاع ناک ڻات راٻ يج تٽابا نامسآ : يئمڍ
 تها > 2 ب ٍَ

 6 .3 ھا اها تمظع يج قٴٌ“ع نا . قشْشع يهآ بلطم وج تک ] يتا . نوئاڌو لاث
 : وٿ يوچ .« نهآ مور ناک نا ب اتشرف

 يڻاس ها تسيچ مڪ دناد مٺ قيشع متشرف

 َءؤاسواز ره دآ ڪاخ مڊ يصجبارش .وھاج واسي

 ح مدآ ۾  ڻآ واايپ وج بارش ؟ربخ يڙهڪ يک يىٽشرف يج قُسع ! يڻاس يا

 د يهآ سهجچْه تڀ>الاص يج ث3. يهآ ڪاپ ناک مھانگ وٽشرف ۽ بلطم !راه يت َءيڱم

 َءيکم يج وھدآ ۽ بارش وج ق٤ٌع : ڻآ ! ترور يڙهڪ يج قہع يک نا ! لاڪ

 َ !يهآ الٽڀہ رپ باوث ۽ هانگ وج يهآ يئ مدآ مت ِءال اڇ ,الِٻ

 ىک قڅع ۽ يناخيم ,يڻاس ۽ بارش ۾ نهنا .نهآ ايو ايڪ شپ رعش دنچڇ يه

 , لباڪ دشرم « ميرڪ لوسر ۽. ىلامت هالا ۾ نا . يهآ ويو ويڪ نايب روط يراعتسا

 يٿڪ هت يم يٿڪ ,دھاش يٿڪ ہت يقاس يٿڪ ي ك داشرا ۽ ضويف ثي د> نآرت
 ين ويو زد ٿتْلايا يک قشع ۽ ,قشع يک رهاٿگ ي يه ( يآ ويو ويچ ماج

 2 0 ,ينعب يراو ھرمڙور ۽ يوغہل نرجب٫ يج نظفل نهنا رگا ,ت يھآ يه بلطم
 اراعتسا اڪ نظفل نهنا يرڪ نا .و دنوپ يٿ ۽ لمهم ۽ شخحث ' مي وراس ِءوپ

 يهڙپ مالڪ وڃ ظفاح اس ڻڌ زر نايڳاا يٿ يک نج " ايو ايڪ اديپ ايااڪ ۾

 . وٿ يجهگس
 ناب نرعاش ,افاي ترهش نڙهج مايخ ۽ ظفاح ,نرعاش ميظع نٻ يج َءيرعاش يمسراف

 . وه ضشوتي٫ يعتاو وھ ہت يهآ ولصيف حشاو هال يئٻ * ,يهآ َءار مهين َءال نير هپ
 ِءال نيئرهپ نحراش ودرا ,ناس ؟شضايرآ ۽ ؟بلاغ ,نرعاش ميظع نٻ يج َءو درا ,حرط نا
 .يج نا دوجواب .يهآ ونڏ رارت يرَب يک يئٻ ۽ ,يهآ ين ڏ اوتف حٰفاو يج َءيشونيس

 ت ام اه



 تاناحجر ۽ ردق ينف اج َءيرعاش يڻرشم پٺ

 .يهآ وڍو ونڏ رارت يٿت " تيرعم بار" نيك بارش يج ڑ ايو 2 بلاغ صايخ ۾ھ ظفاح

 وڳا ۾ َءيرعاش هل ي نس يک يادقان يڈڌنسا ن وج ناس | وج ى ھآ سوسفأ رپ

 َءيرعاش ِ نف اج « يهآ ءار ول ۾ ۽ اد اها هڪ ٽ 9 هي يهھآ ويآ ر 7 يٿ بارش

 .يهآ فالاڂح ني

 به ڏم ۽ يوعاش ي ڌنس رڍ لج

 تيه ڈىال ۾ رذڪ ۾ نا مت يهآ ويو ويچ نيئآ هال َءيرعاش يي ڌنس لِد لح

 , يهآ ويو ويول يئ يک ؟زايا ڪيڌو ناک ِڀس ب ۽ يلسلس نا .يهآ راچرپ وج
 يت َءيٽوسڪ 9 ؟مايخا َ ؟ابوام ۱ نرعاش نٻ هه ۾ ورشيپ يج ؟زاڀا) ڪڪيئالاح

 مسڏ اشئمميشش ثڊ مهاوب مهاوخڂ مٳ ولهپ وھا وج َءيرءاش ي ہ> رايا ةوپ ,ت اه .<

 اه نڻهگس يڻآ

 'مايخا حرط صاخ ۾ ثحب يراو َءيرعاش يسراف قاع 2 تت٫ةح يج نا ۾ به ذم

 اراشا دن ڻڊ تھ ءڻهآ ايو ايڪ اراشا ناس حرط ى څايحا ۾ جڪ .كيه ناونع ى

 09 ڻک رپ يک َءيرعاش ي نس ديدح ۾ َءيئشور يج نج لٿ نڃڪ نٽ

 . اٿ ڊ 22 يم» ٺه يج مايڅك

 يت تالايخ ملايفسلف ص ددس مت يهآ وڀيڪ رارآٹآ ناس حرط فاص نراگن حئاوس يج رها خ

 يڻڳاس نا رپ وناڏ رارث لتتلا بجاو سيک ۾ ينڏ اوتف ي- روڪ نهلاع ى نج تٿقو

 يفہلف ظع ۽ رعاش ميظع ڪه طتف ٿ قِوٻ ناک ڻرڪ ڻاڇ نچ نڌحم ني ٣

 ٹيبصقمجش س ددنب ۽ "تةرعمب ِبارش۱ يک مالڪ ص 4 ڏس ناس نا رپ ,ونڏ رارت

 .ويڪ تباث ڻپ 'تفرعم ٫ِب حاص۱* ۾ ؟هالا لها'
 :يرڪ ننايب وٿ حرط نھ يک يديةع يبه ڏال يجنهنٻ مهايخ

 ۽« ماڄ ۾ ٿهھ يڻٻ نارق نوُمتا ۾ نه ڪه

 مارح تاو يٹٻ نوئاک لالاح ت٫صو ڪه

 « نيا انڙ سس هآ اڳرو يج ايٿ د ۾ رود نه

 َءمامت ناتا آل قسط رثاڪ من

 (ٻم نص صوخرد گيڀ چيا اڙرس مجرم ۽ رممايش ٿايعابر” )

 ات 2ٌ ۽ ٬ٌّ او ۾ 2
 ي

 ۽( نه د وو بھ دا رد دنرڪفتئم يجعس مسخ

 ۽ نيئي و ڪش رد رسا سي 0-7 يم هج

 ۽ ني ہنڪ زدسيآ رس هڪدم هاگان

 ۽. نيا مي" حس اڻ هار ! ڻارٻ يب هاڪ



 پٻ ٻٻ تاناححر ۾ رادق يتا اج َءيرعاش يقرشم

 ۱,ٴ يلثسم ي-> ني >* تت به ڏس . لضاث ُ ملاع ,يفسلف َٴ ٤ با“ أح ايٿ د ۽ ىّعڍ

 ؟ڃيڻآ مس حر ط نا ٰ رڪ ۽ ٍح ناشورپ يي لڪ نيئآ .نهآ ه دز ٿ ري> 7 نيئي"
-+ 

 [َءوه اڪ ,يهآ َءيه اڪٽ هار ۽ ور٫ہہةڪيڊ يا مت ويڪ نالغعا ولا ڪه

 لت نڪڪجڪڏ هار اُٿ “۾ درسپ وي او نسڪ

 ۽ سم ها “اَ ؟ آ نس | 7 9 ريس زو

 , دم ها ڙزهج ش ويخ ساڃڀكآ ْز سڃڪ ره

 آڏ متل هان وڪ عمر تب ع و تم 7 ولھب

 ھآ يٿ 5 يئاسر مر يک نهنڪ نيدات نا .يهآ ہٻ مهججڪ وج ۾ يدرپ ىج اضق ِءي

 < ٰيلاعت لح ڪٺ

 66 رمققڪ

 قح  يدن وھ نا .ى ھآ ويڏ ,ھاگ[ وهڻام وڪ ناک رارسا ٍي

 اه
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 ويڙهگ رھآ ساي يج:هٰنپ نهنڪ ره وھا وٿ يو ويک روديٿع مٳ هجڪ وج قاعتم
 اه يج نا ۽ يهآ يتا وج يىيتا وت وھا ۽ .يهآ ويٿ مولعب ورتيآ وھا سب . يهآ

 ٬ ُ ! يهآ ىٿ مٺاڪ اهتٺا
 يهآ و دنآ حرط نه يک لاح يجنهنپ مايخ ڌن ڪه

 ۽ ڻيمڙ ِگنشسروپ سل وه ديد نا دنو
 ۽ نهد مو اين د ذ (مالاسا مٿ رڪ مڏ

 ۽ نيو مس تھ رش مت تقيةح مٿ ق> ما

 !نيا هرھڙز دو باريڪ ناهج ود ودنا

 ايڏد مل وه مالاسا لا ۽ وه رثذڪ ءہٿ ٿو نهنج وڏ ٿسم لاح اٺ ر ڪه ؛ ىنهڍ

 ناب دنر قا . نيو من تعي رش 3 نت ق= مل وھ قح هٿ سڏو وھ نيد ۽ يه

 ؟ح دق" ِءآ يهآ ويڪ نايب يت ؟حادم۱ ماء وج نا مايخ ۾ .يهآ '؟فراع دارم سدنس
 .وٿ يجهگس يئچ يئٿ رفاڪ "دئر۱ وڙها ٣ ڪنالاح ۔ يت

 ي رهاظ يج نهڻام يه مايخ 0 وٿ راڪاي ر يک ندهاز ۽ نملاع مايخ

 نوٽوڇچ تع يىٿ -. راڪاپ ور ظفام ۽ َءيدعس نئيح .يئٿ ون بوعرب ناک سدقد

 ڪه . نهآ ايکر يهال اڏوڇ اج ٌءي رادديد ڙاس -. ندنس ه»* مايخ ن٬ُر ,ڻهآ نويڪ

 ۽ وٿ يو. يهآ ويڏڇ يرڪ واخ يک عوض و٫ نا مايخ ِءآ ۾ نوضم
 ۽ يٿسم ۽ اتفگ ما حاق نڙ سپ  د4هاز

 ۽ يتسويپ نوچ و يتسسگب ڪ ز رگنب
 ۽ وسھه ِميامن ہب هڪ نانڇ ۽ تقگ نَز

 ؟ يتسه ,يڻامن ٬ مڪ نانڇ زين وت

 لايخ وهآا يک وت .ڻيھآ تسي دب قوت مت ويچ يک ٿر وع ,ّةحاف ڪه لاڙ ڪه يئن هي

 تروع حاف .يهآ ويډنڳ ناس نهنڪ ۾ يهآ وچ قاعت ناک نهنڪ وت ءت ي يهآ منٿ



 تاناحجر ۽ ردق يئف اج َءيرعاش يقرشم يم

 ,ناڃا يٿ رظن روط يرھاظ اج ننايھآ يئاها ہت ناب ڪمشيب هت ويچ ۾ باوج سيک

 ؟نيڇا وٿ رظن روط يرهالن نڻئيج ,نيهآ يت د نيڏا روپ تقيةح ہب نوت اڇ رپ

 مايخ َءال نناوُسيپ يبه ڏه ۾ نهياا ,ِوپ ناک نملاع ۾ ندهاڙ ۽ رايعم وج رفڪ

 ۾ َءيقالاخا دب ندنئس ۾ 867- وٿ 7 يک نهنا رھايخ . يهآ تقي س مامت هار يج

 لمع يئت ڪه ۾ راد رڪ ن|دنس . يئ اهلاڳ وا ڏو كهگ نيک يرڪ يج يج َءيئايحيب

 ُڻ ڏس رفاڪ  رفاڪ يک ني ۽ يڙزاس ريفڪت ندا« يهآ وھا ۽ . يچا وٿ رظن سيک
 ۱ ُ هت داع يرب يج

 وٿ يوچ مھايخ
 ج۱

 نياب
 دنناشيا ناهج ياہئاد رڪ لھهخج زا

 لت لاخټا چنرخ زٍٳ خراب لفوخ
 ۽« دئئاد رس شرفاڪ ۽ تسا رڂ مٽٺوگ رھ

 ۽ وٿ يئاسرث يليخش

 نيهوا ,ت اها وٿ يهگس يرڪ ٌٌ ِءار اج ةال نهيٹا وهڻام وڙهج مايخ”

 "!يوچ وٿ چس من ورتيڪ وها , وٿ يوچ هجڪ وج وه .وهگس اٿ يهجمس
 . قارشالا خيش ۽ يبرع نب دلأ يج ,يڙار ماما  يلازغ مايا ۽ ويرڪ ہت روغ”
 ؟وڇ .. 1. ه دروخ مخز ناک اوتف يج رفڪ يج نهياا صخش رھ ناب نهئا

 تالايح ۾ اديتع وغل ۽ يئايماء اههج نهيقف وهڻام .- وج يرڪ نا وڳو
 ھآ ويڪ ادا ۾ يلمج خلت ڻه ايخ يک يتڪن يئڳاس نا .ائه ادنکر رت
 يه يک ئٺا  يهآ سڏ” يه 0 رگناو نڙ دنڪ ...ر ڪي نهنا صخْق وج مت

 ها ۱٣۽ ص لوا دلج ۽ *.>هلارعش يي نآ نِ ڏس اٿ 'رئاڪا وهڻام

 لدئئاد رد ناتڇ هڪ نادان هس ود

 هم

 اوتف يج رفڪ نا رھاي*> حټټآ يئٿ وٿ رهالظ فاص م) وها نام قيف>ت يج ًٴ ىليث

 مولعت جا رڪيعح آنن سپ  ويھهر و دنڪ يرعاش .يٺو ويڪ ناکّ طايہحا .يت يج

 ۽ وٿ يوچ يلہُت . اھ يرڪ سشيپ الہسس يرڪف ھ يملع اڙهڪ اڙهڪ ہڊ اڃا

 رپ « يهآ يئاڪڙڀ يئب ہهاب يج لد ۾ يدرپ يج َءيرعاش چرگا رم ان”

 يرڪ نايب َ قٌاتح ۾# راردا وه يرڪ يج َءيريگتخس و وج نهيڻڦ وج يهآ سومضا

 يرڪ يج ۾ كو َءيڻاڃا ي = نهڻام تمہسرپ رهاظ سوسفآ دن هدهگس

 نقد يه يئئ ۾ نيلد قلاقح ۾ رارسا تميرغ ۾ بيجع ارتيڪ 1.

 ٣(. ۱ نعص نلوا مصح ۽ .مھعلا رعش” ) "ايو يٿ

 ۽ يهآ ويچ »۾ دوخ مايخ قا تب نا



 ٣٣ تانا جر ۽ رادق يئل اج َءيرعاش يقرُضم

 ۽ تسأآ ای رتاد رد ,ڪ ناتچ ٽناهج رارسا

 ۽ تس اي رس لابو نآ هڪ ناوتن نتفگ

 ۽ يلها ايند .مھ درسم نسيراد تمسيٿ نوس

 ا ٹس اسد رطاخ رد هچنأ ره نتفگ ناویٿث

 .يهآ لڪل وبازخ وج قلاقح ۽ رارسا ۾ رتن د يج ناسا مههجڪ وج هت وٿ يئابرف
 نايڳا نا وج .يهان لھا ہبرڪ ۾ نهڻام يج ايند ڄا .يجهگس وڱٺ يڻآ رهاٻ وها
 .يجهگس يرڪ يهلاڳ يج لد

 ًايپ وها وهجا وج نهڻام يج رود يجنهنپ اا نويدص كا ناک ڄا مايخ
 :وٿ يئامرف ہب فيطل . يهآ وي ڪ

 يٿ ٽو« نڪلاب ,. چڪ واڪ ويهگا

 !نارم ڄل يدنيڇآ ۽ چس وياپ كلپ

 ۽ وٿ يئامرف فلوم وج “مڪساريلا” ةال تيثيح يبه ڏب يج مايخ

 ۽ يهآ يطلغ ڻرڪ مئاق ليل د يت نديتع س دنس نام نيعابر يج مايخ”

 ھايڂ .وٿ يڃو يئچ اڇ اڇ رعاش لا ادخ ۾ يدره يح َءيرعاش ,7 ةالاڇ
 نل

 گس يج نيفوص وه ٽو نڪ يت ۽ يهآ ويلوڪ قي دنز ۽ دحل٫ نڪ يک

 .لاحرهب .وٿ يڃو وڀڪ داي ناس باطخ يج ؟؟ہيلع هالا ةمحرا ۽ يهآ لخاد ۾,

 ه يهآ يرورض ڻرڪ ج6 تا يج تالا يتاذ ۾. ىلصيف يج روا سا َ رڦفڪ

 يىئشلا ير , ڻيڏ ومڪح ناس حرط ىعٰطق يٽ داتب يج نظفل يرعاظ وڳاو

 .(ع رٻ ص “مڪسارہلا”)
 ".يهآ قادصبي يج هل ريغ يئ - ۽ 5

 ..ووٿ يىچا رظن ھ قلعتب ڙايا ۾ بدا ي ڌنس ديدح يٿ َناسا لا ويڳاس وها

 لمع در ويڳاس وها .وٿ يڃو وياڳل مڪح يعطق يئ يسڏ يک نفل يرهالن وڳر

 « وٿ ڏ رارق طلغ ۾ وغل نملاع ۽ نتت=م يک نهنج وه ہآ ۾ رود يج رھا

 وٿ يکل يروپٺاڪ قاڙرلادبع انالوہ ِءال نناوتف يج رذڪ ۽ حرط نا

 ُلصا يک نج .نڃو اٿ يکل نومضسم اڙها رعاش يناريا ۽ يئوص حرط ماع”

 نا
 ". نڪ اٿ رداص اوت يج لتق ۾ رفڪ يٿ يٽ دايئب يج



 تائاحجر ۾ ردق ينا اج َءيرعاش يقرُس ۽ ٣پ

 بوسئي يک يٿ دنز ۽ داحلا يت نلايخ هہلارعاش نهنا ڈيگگا « ۾ ُءار يج ناسا”

 راطع انالوس ۽ يبور انالوم  يزاريش ظفاح اڇ ,ت مايخ وپ  ودنيو ويڪ
 ۽ يقاس ض>*>ىد رگ . اٿ نڃو يڃا ۾ يرئثاد نا ب يفوص رودمان اڙهج هريغو
 ي , يهآ يئيو يٌئاڳ تههت يج مرج يرڪ ڻوچ يج َءيحارص ۽ بارش
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 ريهخ وج َءيرع 4ا يترا آ ال اج ۽ يهان رمرج مت وڪ وها ۾ تقيقح هوپ

 ڃ يڻچک 7 يچأا يج - وٿ ُنومضصم ڪ ڻمحح اج فوصت .ه ليهُل لام بارش ين ٌُ ىهآ

 نهنج ..يهآ تڪرب يج بارش ير اها رپ ۽ اٿ نيٿ راوك ان ڪي ڌو ہب ناک”
 ىٿ راديةلاذ َٴ 8 رگناو رڌ ع مح ًأ مد مھرگ راوگ ان تت ڪ احح وها ناس

 ؟.,اٿ نيئلاک ناس يزامہ يڍواڏ وهڻام دنسپ رهاظ يک نهنج وٿ يڃو

 هام نک لڙ مڪنمارپلا”)

 .(بھٿ ٺه ۽ يزاويٿ اضفاح

 نا . يهآ ويڪ دنسپ ب يک 'ظااح" زايا ځيش ۾ بدا دي دج ي ڌنس ۾ ىلسلس نا

 .يهآ رما ينئية5 ڪه ءپ ڻيٿ رات وجح رعاش روعشاب ڪ# ساسح ڪه ناک تالايخح ٽ

 َءيرعاش يفاح 3 يهآ وڏ . يهآ رعاش ڙودہ رم وج نو د:لق ٍع ُن دنر محر ظفاح ”ً ويٻ

 . يهآ ويچ اڇ اڇ ۾ نابز يج

 : وٿ يوچ ِءال نقرف يبھ ذد .اقرف
 ۽« لا دز مد اي أ _هز تقي 5 دلكيد مڏ نوچڇ

 ءنهآ الاتس ۾ نلباعم 717 يرڪتهنت ۽ يهآ يئڪ مٿ لصاح تتياةح ماڪ نهنا ۽ ينعي
-- 

 ۽ وٿ يڻٴامرف « ملاع راڪم

 ۽ لو شاب شوغ و نڪ يادنر وروخ ٤ (ظفاح
 .ار نآرت نارگد نوچ نڪس ريوزت ماد

 نآرق رگناو نراڪڊم ۽ راذگ شوخ ڪا رھ تب َ َ لأظفاح يا مت يهآ ايل

 : وٿ .:.. . بارش ۽ دھاز

 ۽( دو نا رڪ ِراڪ نو مئا ِ. و د رڊ

 ه« تہيٽ هار ناش و رفيب يوڪ بار ناشورف دوخ

 سفل الاتبب ۾ |َءيٿود اٿ نهگس يج ُ 7 يت رد يج يئاخبارڅ ۽ ين
 . يهلاڪ ِءاِ اڪ ۾ يڙ نلاللڪ ِءال نشورد ذوا ءَ نيل يج

 3 ٍي

 ۽ تسأ مٿاد هڪ ”"ّ ِريپ ءه دنب



 ري تاناحجر ۽ ردق ينف اج َءيرعاش يقرُشس

 يهآ ويڏاڌ وڏم ٺلي) وج نضهنج ,نايهآ مالا وج ديشرب يج يناخبارش نام ۽ ينہي

 مر ور و يگادز ِبآ ھع يٿعم

 ٽي راوگش وخ ثم ورابُٿت وج  فوط ُزج

 لقاوس ناک ٺاوط ي ح َءيڌنڪ يج َءيد:ن ۽ پارش ؟اڇ غاب يتشهب «ٰاڇ تايحبآ ۽ ينعي

 « ڻهآ ور اڪيب نوّه عن بس 3

 ه بارش

 «ٿتساوخ لاير ظلفاح و روڪ _بارش دهھاز

 [ تسپيچ راگ درسڪ َءَرٽساوخخ ِنايمرد ات

 ہت نوسڏ ,ولاپپ وج بارش يجاور نوم ۾ .يهآ ويرهگ بارش وج روڪ دھاز يتعي
 ؟يهآ يڙهڪ يضرم يج هالا ۾ چو

 ۽ تسب هڇ رايشه هڇ دناراي ِبلاط سڪ همه

 [ ثىثڪ 2هڇ لچسم مڇ ,ٹسآ قشع َءناخ اج همه
َ 

 ٣ يڙوت راڪ وڪينٽ ۽ تہ يڙروت رايشوھ , ڻهآ بلاط اج راڀ ڪه ِڀمس 7

 ۾ نهنا اسيلڪ يڙوتن اي لن يڙوت ةةوپ . يهآ # قشع مہهڳج ر

 ٰ يهان قرف

 ,شاب شو ,نيد عرش !رڪذس يا ,يئوگ دنچ
 ِءاتٿداس ای ِناٺاج ٿڪ ص ِملاع ودرھ رد اي نيد

 ۽ نيدنيئاپک و 0 2 نيدنڪ ناٻٻ حرش يج ن!٫د وہيپ نيٽاتسِڪ ڻوڌ « حصان يا : يئمڍ

 أ ت٫ي>ص يج شور ه داب ڇ ناغمب ريپ يهآ ن٫٫د وج ناسا رڪ لٽا.

 .راگهنگ

 ۽ درد سا٬ث اد 2ا نن تّشقب تسس اى _تيص

 دنا ناراگنھاڻگ تبارڪ قحتسم مڪ

 تدارڪ نا مت وڇ ۽ وج ناسا يئ يهآ تّشهب !ڃو يڄڀ ناته ,سانش ادخ يا ۽: يثمي
 . نوت مٿ ۾ « نهآ راگهنگ ق><ةسب اج



 ٿتالاحجر ۾ رادق يتف اج َءيرعاش يقرشْم آپ ہ

 . چو مل نهناڏ نراڪهايس

 نڪ يناوغرا هرهڇ و هدڪي٫ ۾ ايب

 ۽ دلا نارا هايس اجنآ هڪ معيوص مہپ ور

 .ُ راڪهايس يتا وج 3 ث ”.هناڏرا 5 “2پ ردنب

  بيرق ٌٴ يواڪاپ ر

 « تخوس دهاوخ نيد ِنمرخ اير و قرز ِ شتآ
 ور و زادنيپ مٽيم اپ = ھر نيا ظفشلفاح

 ظفاح يا ۽ يدني ڏڇ يڙاہس هاب يج بير * رڪم يک َءيٽيک يج نید : يئعي
 !ڃو ويلهھ ۽ .ِهالڇا 1177 يئدا ۽ يج رڪم اها

 . ہهلاڳ يج ماع

 ِودشس ادلتب ِدنپ وا روا مسغا رواخ هداسب
 !ندوب دهاوخ هسڃڇ رورھاع نھ س ِرأبتعا

 يج نهڻاب ماع الڀ ,ڳل هت يت هلاڳ يج نظعاو ۽ #اک مت مغ ۽ ۽ يٻ بارش ! : يٽعي

 ؟اڇ يهآ ويڪ رابتعا 0 م يت مهلاڳ

 . يجرهگ ماج

 « بارخ دومسُم يئاث ملا ع مڪ وٽمرپ ناز

 ه نڪ بارخ نوگلگ “ہداب _ماجڄ من ار ام

 يج نوگنلگ هداب ,ت يک ناما  يئٿ بارخ يڻاث ِملاع وج . ناک” نا : يئمي

 ۾ نشو رف ه داب

 ۽ ٹڦگ آ سڪ رب ڪلاس و فراع هڪ ادخ رس
 !ديئش اجڪ زا شورق هداب هڪ متريح رد

 6هريح ۽ ودنوه ويڪ رهاظ ِءٿ ڪلاس - فراع مل نهنڪ وڪهج زار وج 081 ...

 «هھب وت چ بارش

 [يٿئڪ يه مل رغاس و يڙزاب قشع ڪڍ رت ن٫
 ۽ دروح َ طفقاح هڪ داد تم ۽ ۽



 ۽ تاٽاحجر ۽ را دق يئف اج َءيرعاش ىقرشم

 يڻاڄ مڊ بستحد٫ ... نڻاهگس يرڪ ون ڪرٿ يک رغاس ۽ َءيزاب قشع نام ۽ ينعي

 ۽ مس سائ واسم ڪڪ اوتت و دز اسم

 انو ڪ مس او ۽ ه اقأ وما. ای

 ! اٽوڪ وصق ای .يجھ ماج وج بارش اپ : نوهجمس اٿ کنهگ يک اوت ۽ دهز ناسا سس

 ؟وڇ متم ناک بارش
 ۽ هيقف مل ويتفس مس سرد هت ميظاق ہث

 ! مٽڪ هراوخ بارش معلم مڪراڪ هسچڇ ار

 ضشوٿپارش وج رڪ وڙهڪ وج ناسا ۽ هيتف يٿنم ,2 سرد مل يئاق نا وڪٿ

 ڙو ڪ مڪ مها ۾ صاخ وڪ وهِا مت يهآ بلطم !نويڏ اول اڪ , نويرڪ مٿس يک
 ۽« وج نئي ۾ نيتفم يهآ ۾ ڪڪ ...  ھآ مٿ تمساأنم ِءال ْڻرد:لق ۽ َنڻدنر ناسا ۽ يهآ

 ".يهآ وب٬ٌارَڪ ناک ڍب ۾ مڪ وت رڪ” مت يهآ وبئچ ۾ َءيڌنس . نڪ ايٻ يها

 ءوب ڏ مٽوڪ نڪ يت ههلاڳ يج .هڏگ

 نروخ م مي ٹسا مارح تنگ ڑنط هب يش
 . مئڪ مس مٿ رخ رهپ شوگ مڪ ورب متگ

 ۽ *يډ ٺل وهآ ي ھآ مارح ِټارش ت ويچ يدنيڏ اوتف روط زنط يئاس ۾ لدهاڙآ بس

 نڪ يت َ يج مه ڏگ ڻهنڪ رھ ۽ ٺو “ٽاو يجنهنپ مم وٺاڏ ټاوح نوسم

 !نايھآ ودنپ ڏ !وڪ

 . گل ڍ وج باطخ

 ۽ وٽسيٽ ٿتاساط وه وست و دسھڙ درس ام

 . ڻڪ تباطغ يئاص ُءداب وا ماڪ ,ڊ اس اب

 ناس ناسا ۽ نوڻاڇ مئووڪ ڻاب ن ڪا؛کٻ - نڙ ؟اڊ مهبي وت ۽ ٬.: رگناو _ نيولوہ نلم نيسأ

 قىومعب ِ۽ يب

 .ملاس هد را ب وہب و ملا ورد مَ



 ٽٿانادحر ۽ ر دق يئف اج َءيرعاش ي 1.

 يج تيب>«بص غال ناسا !بوبم ع95 وج نلاس نع ڏو ۽ يم يارڊ يراو 3 نٻ ۽ يٽ هي

 ۽ نهآ يڻاڪ و يل: ويٻ ۾ وڏو ڪه وها ع ال

 . تہبعت

 ,وحب هداب يروس#ڂ هئچ نيد يايٺد مغ
 ۽ دشاب شو مڪ اناد ِلد نلدسشاسب فيح

 يهآ فيح 7٣ بارش يت ءا> يج نا ,نيناک وٿ وڇ ماڪ وج اند راڪدب نه : يٽ

 ! يهر التڀب ۾ شي وش لد يج يراو لتع نيو وج

 ( ٌن اد وڊ داھاو مڪ رھا ى چک رڪف را رةشوخ

 .ندوٻ دھاوخ هج مياجئا هڪ ثميل رمخ نوج

 نھڏج , وٿ يهگس ىٿ رڪف وڻهس وڙهڪ ويٻ ڪيڌو ناک رڪف يج ماح ۾ يس ۽ ىن٬ڍ

 ۽ يهاٺ ىُٿ رح يك” نهنڪ ىج رماجلا مت

 : ہهلاڳ يج لقع

 .< ه داب زا رُپ هڪ ن َ وي“ رڪف ايلاح

 يٿى ِءال نلايپ راڀنڪ و لاح ره مٿ نام سج يجنهنت َ وپ ناٿ نرم ۽ ين هي

 يک نهنا ۾ ,نيرڪ لايخ وج نلرد يج بارش نوت ڄا هت يهآ

 .يراد ممساق٫ ٽٿاپبارخڂ يو ڪ رد 2 2ا

 .يراد مساڄ مل ٿتدصس د زرآ يدوخ تقو وج

 ۾ نيهآ مظاش داب نوت ِءوپ مت ۽ يهآ شداهر يجنهنت ۾ َءيٿهگ يج نابارش ن اٿ لاح اس

 ڻنوت مهاشداپب ديٰؿمِح وح تقو يجنھنپ اي وگ نهڏت « يه رھا> ۾  ٽھ يجنهنت نهڏج ڂً

 نيهآ ڻاپ

 «دازآ

 .ومدائلد دوخ َيٽنگ ازا وا ويوگآ مس شان
 هھدازآ ناهسج ودره زآ و مت اداس:

 ( ڻاڀغآ وددب وج نيشمع ۽ نايهآ شرم ناک نا ۽ نڻاوچ وا روهط رھاظ مه ڪيس

 ! ڻايھآ دازآ 3. نناهج يهنٻ ۽



 8۽ َتاباححر ۽ ردق يتا اج ءيرغاش يقرشب

 هأڀس مياٿ و ٹيسب دنرو مةُشا# هچرا نم

 . ھئا مهتگ يب رهش ِناراي مڪ رڪش رازه

 يهآ رڪش رپ « نهآ مهايس لمع ھ دنس ۽  نايھآ دنر ۾ نايهھآ قشاع چرگا نام

 ۽ يهاگيب ڀس اج ڀسم يج ۽. نايهآ ہن رگناو نملاع ڄ نادهاز ۽ نراڀ يج رهش وج

 ! نهآ زابڪاپ
 . وفلسا ڳچ تمڪح

 تاداقتعا ٿايلعلأ دعبام 7 تا هالا . ىهآ وج مام وج يهآ وها وفممأف وج ظافاح

 ؛ يهآ يج يج مايخ اج ,.يغعآ نُئاها ار يج ظااح ۾ نلفسم يٽڀس ۽ تام لا دعب تايح اي
 ين” ناسنا مسق يهآ ها يل وج ظفلاح 9! دهآ ماڦ ممولعب مڪ دلُن وولعي « يئعڊ

 .ودنهلگ اس يٿ رمولعم وڪ مٽ چ يمهآ وڪٽٺ زار مبوڪ وج تادناڪ يڙوت تايِءالا

 وھج ]ظاح رپ يا اڪ يرڪ نا اپ رمايخ ۽ - ائڀس نااأ ,يباراف لٰطارقس نومضم واس وهُا

 :وٿ يوچ «يهآ ويٻ يٿ نايب زادنا
 وٿ و نم مچ زآ مڪ ۽ نيب دوخ ِدهاڏ ٿا ورب

 زار وھا ناک برا يجنڊنم ۾ َءيجنڊنن مت وڇ « ڄاڍ ناته دھاز نيب دوخ يا ۽ يٽمڍ

 ءو دكنهر يٿ لڪل ال 2 اٿ َٴ ۽ يهآ لڪل َ, زار ه درپ

 .نهآ اي ڏڇ ڇا تب بس اج اوُييپ ۾ هيتف اوت ۾ ده  َءاملع ۽ ملع ؟لياا

 ۽ ِيرڪ ٣ ويابس مد نيد رم اع وڙهج َءيلش

 نهنج .سٿا ى هڪ ناس نل يڙها أدتبأ يج مالڪ !وہڏ ت#څالب ىج ظلاح”

 . يٿ يئٿ رهاظ ريا يج يناد زار َءيراس يج اوعد يج دھڳ) ّڪٴ ..ّ ناس

 دا يج َءيئيب دوخ نام وڳر اوعد اها مال يهآ دارم اها َنای "نيٻ دوخ.

 مڇ دھاز ناب نا ه سا ويڪ ڪيرش مڊ يک ڻڻاپ ڏگ ناس دھاز . يهآ يت

 ڻرڪ ايٻ يک اوع د َءيراو يم ہت س دنس لڏگ ناس َءيرادرطاخ ى ٤

 بس 6 ۾ خا ۽ دار ۾ فراع ۾ رسا ٌڻا ت يئڊ - ي ھآ 7” مس

 ويڪ لڂحاد مد :يَ لاةت ما َڏگ ناس 1ا ۾ عرصم َءيٻ . . ڻهآ اڙهجڪه

 ۾ "انفاح ٿا حً ) ٍ .ڻرڪ ديپ ويهجت ۾ 0 روز يهآ داردم نس اٿس ناب نا . سا

 .(عڃ ص
 ۽ اٿ نڃڪ شپ رش روهشم لڃح اح يلسل نْٳ

 ۽ نهڇ زڙاڊ ماد دوش ما سڪ راڪُم اع

 ار رماد تمہهأ تس٫ د مڌ دا: ةسِيهه اح نوڪ
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 .يچا يڱل ۾ ماد مب نھ ڏڪ اج ۽ يهآ تانڻٿاڪ ۾ تايهالا تملطم ناب ؟اقبع۱

 ۽ وج رت يڪ رھ زارو وگ مم وا برطم زا ٹي ادح
 .از امعم نيا تحڪ»ب دياش ڪن ودوہڪ مٺ سڪ هڪ

 يج زار يج تانٽاڪ ء , نجرهگ ڻرڪ نويهلاڳ نوج برطم ۽ ڃ يس ِءوٿ يڻاسرف

 8 تراهج٣” اھا ناس تمڪمح مت ِءال اڇ ۽ ي> رهگ ڻلو وصح کكهگ ۾ ٰ۾| ني مهلوٿ

 . يپهگس يلوک وڪٺ يهآ يلوک نهنڪ

 : وٿ يوچ ڌنه يئٻ

 ( ٹسأ اجڪ دوصټقم هگ لزئم مهڪ تسئاد هٿ سڪ

 . دڀآ ميم يمبم راج ِگسناپ مڪ تمه رادسڏ نيا

 نه ي. ىلثاق تہلا ۽ يهآ هل ہب يک نهنڪ ڻاڄ يج 6 . يهآ يڙهڪ لزئم ۽ يئعب

 ٤ مآ م) ,ھهجڪ ڪي ڌو ۽ يرڌُٻ و۽ زارآ” وجح

 ِءوٿ يوچ
 ۽ بيغ ٤ُءدنراگث مڪ هد وسين مھاچ ۽ اس تا
 . درڪ 2 زاردا ۾ دررنار اد مڪ مولعم تب

 يج بيهع يهآ 3 يت ڊ مواعم وھا ِءال اڇ يڏ راج يک ُڻوم , يڻاس يآ

 8” . يهآ ويڪ اڇ اڇ ۾ ِي در۽پ يج زاردا ۽ بهحاس

 ۽ يڻانيم هر اد َ دز نشقل مم مڪ نآ

 . درڪ هڇ راڪرپ نشدرگرد مڪ ٹسلاد مٿ سڪ

 ندوہحو وار هہأ زر مّعڪل ڪڍ ڻنئقاو يوم مح

 هار ڻناڪا هرئاد يو شر« وٿ رگ

 بهر ہبص رورب ه دشواد _ نور را ام

 نائڪ ڪم وهيڊ سڏ هڇ ه درپ ِ نورد دوخاسد

 « شومخ ڪلف ٫ِ4اد ه2ڃڇح ۾ دراس۽ نورد زار

 ؟ٿسيچڃ راد ُ درسپاب وت مان يع دم ها

 > نا رپ ..” , يهآ راگناو شال وج ۾ تان اڪ نه 3 يهآ ُڻوچ وج ڙيٰئاح
 ي*

 0ً < يلڍ يج را ڪيا هرتاد يروپ نه مد وٻ . يهآ خڏ ٣" ملوڪ وج نهاتن

 ۽ لاح ه يدنيٿ مد تيفاو مڑ نھ ڏڪ ڻناک رارما يج دوحو رپ .يڃو ىٿئڪ

 ناک ن 2 ري دت ۾ يدرپ هجڪ يڪيج رپ ,نويهآ رورغم ڊ يئاک بيرف نيو
 آ مآ فئاو مو ڪح



 پيم تاؽامحر ۽ ردق يتڦ اج َءيرعاش يقرشس

ْ 
ًّ 

 . يڏس وٿ ؟وناسفاد
 نلهثب رادع ار همه تل ود داتفه گسڻئج

 [هلادڙ اسا هر تقيقح دنديد ,ن نوچ

 !نهآ يٌئ ؟وناسفا۱ ٽو ظفاح بد اق رف ۽ اديقع فلتخم اج ڻهنا ۾ بهذم اي وگ

 ٍ . قلطم دوجو

 يدرپ يج رارسا دوجو وها هت يھآ ار يج ظفاح قلم تابثا يج ق _دوجو
 ؟ وڇ نيئآ رپ .يهآ نڪم٫اٽ ودهغاشم وحجح نا 7 .يهآ روٹسم ۾

 ۽ ٹم٬ہن هار ه در. نيرد رالنتنا واد  مدرسم

 ![دهد رسم مي راد هد رپ و تسه اي

 مت يهآ ُأ مد نيئآ گا مد ىلم يش مشُأ) 2 يڻاسر َ نيئات بي ۾ ڌ رپ نا ۽ ىنعي
“ 

 . يتد ون جي ناشن وج دوجو ىجنهنٻ وڪ ”ي-7 ناسا رپ « يهآ مَ

 ويو وهاڌٻ وها بيس وج َءيئاس ران يج ناہسنا ۾ ؟بڌب ذت ۱ نا يج ظفاح

 زٌئاف يت ؟قح دوجو۱» وج , يهآ ببس وج نا يئ ؟راد ِهد رپ۱ دوخ ہت يهآ
 د ون *ڻايڻٺا ي دن وه ڙآ يج يدرپ يج ليوات ہب ويار وها وج ظفاح .يئ

 ء يهآ ۾ٴ

 يهآ مل مت ڻيٿا مت وٿ يئاڌٻ يدنڪ نايب 7 ؟ نانا نا ڌنه يئٻ .دراد من ناشن

 ۽ وٿ يوچ !, نوڪ يىئ يهآ ناشن وڪ  'دراد مت ناشنا مت --

 ۽« مددن ڻناتسلد ناز يناّن سڪ چيه اب

 [دراد مٿ نال وا اڀ مراد مل ربخ ڻم اي

 ڻاس نا رٻ ۽ يرڪ وٿ فارتعا وج #يئاس ران يجنهنپ ِءال ناشن يج ناتساد نا ظفاح

 ڻاسا مت يهآ من هت نيئا ,ت وٿ يوچ لوا ,يرڪ رايتخا گنر وج قلطم َءيڻن ڏگ
 مٿ ربخ اڪ يک ناسا يرڪنهنج ,يھآ يئاس رات يج راظن * ربخ ,لقع ۽ ملع يج
 مت وٿ يوچ ,يڏڇ نيك ريبعت يج َءيئاسران ىج ؟ رن ۽ ريخا» قِوپ ناک نا !يهآ

 ,يهنوڪ يئ ناشن وڪ وج نا مت يهآ هن هت نيئا رپ .يٿ يهآ ربخ ۽ ميلع هت يک ناسا
 ! يجرهگ ڻئه ناشن وڪ وج نهنج ,.يهآ نوڪ يئدوجو وڪ وج نا



 تائاحجر ۽ ردق ينف اج َءيرعاش يقردس ۽ ۾

 وٿ يوچ ياد وٿ ڙآ يج تخحطلص.ا5 دڌنھ قلعتم يلئسمب نا طظلاح  ثحلصم
 نن نت ت---تج

 زار لدّفا نو رپ ه د رپ را .ڪ تسميل تھعاصم

 ۾« تسين ڪ تمسه مع _ ربخ “نادنر رسلجم رد هنرو

 يہج تعھلصم ت ڪلسم يىج ؟ندنر۱ ڻرڪ رهاٻ نام يڌدرپ يک *؟ڙار۱ ت وٿ ي وڇ

 “تسه هڪ ربخ 1 ؟يھآ ملا هت يهآ ربخ اها ءت ۾ ساجم ىج ندنر مت هآ ,يهآ فالخ
 اح “بيغلا ناسلا .يهآ وراشا وراو قااعم َءيفل ۾ ؟تسين هڪ” لگ ناس تايثا ىج

 يڄڊډ يڄډ مپ لفاح يچا يتا اٿ نڪ رايتخا ىشوماخ يچا ىٿ رعش نا حراش ڀس

 1 يوچ وٿ
 هي ويآ قّٿع تيیيآ لقع ِ راڦاد زا هڪ ما

 [ تن ٫٫لأد ينادن قيتحت ,رٻ ڪن نيا وس رڌ

 _د وجو ,قاطم عي فن .قاطم _تابثا ٣ تاڀهالا دن وٿ يرٳ[چ ظلاح 0

 يولعم ۽ ملاع ,يولوب ۽ الب يج ,ڻھآ  اڙھا الثسس اج قلطم ِدوهف ۽ قاطب

 يک ن ڊ نهگس يهجمس دو 0 يرڪ نايٻپ بلاط ۽ لاس دهاز ۽ يفوص

 ۽ ىعد اش ومماما ۽ ڪلام ماما ۽ مدح ويبأ رھاما اج هت مڱ ُ باب نا « ڻهگس يڻاهج

 نه 4. ارچ و ن وچ ىج نيٿفم ۽ نملاع َءنهآ ىفاڪان ه* ليثح نڻب دمحا مايا
 .يهآ ترورص يج جالاح نا! رردص-ہه مڌ ِءالل نلٌتسم نڙههھ . يک ر يڻن تيّہّ> اڪ ۾ باب

 ۽ يهآ ويامرف ظااح ۾ ڑآ يج ؟ووٳ۔٫ا چئاڻڇ

 ۽ ديارس شوخ هتڪٽ نيا راد را رب ج"الاح

 ]لات نيا ِ لاثما ديس رپ َم يا را

 نھ ہت ويڪ نايب وتڪلٽٽ قيقد ۽ قيهع َءيھآ يدنهڙچ يت َ ىهاٿ " جالاح ۱ 1 ينعب

 رهاظ يت نس رو راد ,ت يه ,ڻڄ رهگ ڻڇپ ,ن ناک” َءيعقاش لاثسا ۾ الا٤سس اج وسق
 . نهآ الباعب اڙهج ڻرڪ

 ۽ وٿ يوچ ڌن ه يىٿٻ

 !د رڪ مل سرد يعئاش مقرئح وس

 .يهآ وي ڪ رماللڪ نراٻ ج الاح نب 66 يک ِةال نل نهنا مت وٿ ي وڇ ظفاح

 ندنس ۔ يهآ وٺڏ ٬َٴ ڇت وڪ قاعحم نا مر نمايا ٌن زاپ يعناش ڪم مل ٤ وڊب يڻاب .يهآ

 ُناک سرد يج نملاع ۽ نيهڻن يج ,ڻهآ الناس مئاردهاق ۽ ِلادنو يها 3 يهآ ڻوچج

 ه.ڻھآ .دكلب وڳ
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 ۽ يهآ ويچ بوخ  ؟بلاغ"

 ۽ ٹسا ظعو لٿ تسا ناهن ٿيس راد هڪ زار نآ

 هتفگ ناوت مٿ ربمس ہب .تفگ ناوت راد رب

 "َءيروس" وس . يهآ لڪل ۾ نہ“ ى ح نو ديبل ڇ ندنو نراپ ناسا وج زار وها ۽ يٽ 4

 .يڃو ويڪ نايب يهڙج يت ريبهم وج ي .يھآ يلوہهعس وڙھا وڪ وها ؛ يئاڳڄ ڻوج يت

 0 مت يهآ " زار وھا مت وڇ

 نوڃڇ يڪ . يهآ ولقسم ممغآ ڪهھ وج ملڪ ملع رايتخا ۾ ريج هرايتخا و ربح

 يکل لوا رپ دقت ِبتٿاڪ ڀس لاعفا ۽ لامعا اج ڻا  يهآ روبجب ضعخم ناسنا مٿ
 , باون ۽ مهاٿگ . يهآ رپ ري دةت س دس وج ۽ يرڪ اَ يک وا نا. .ھآ ڏج

 ناسئا . نهآ الثسس ليٿ لصيل ِڀس ۽ ځڙود ۽ تشهب ازج ۽ ازس ,.يدب ۽ يڪيل
 س لّتم ۾ نا وٿ يرڪ ۾ و 5 يوچ مل يڪ وج وها ۽ يهآ رادرڪ ڪه ايوگ

 وصح وڪ ۾ نا وج ت"“وت ھ ٿين ص دن مٿ ۽ يهآ 85 لخح د يک رايتخا تت يدارآ

 نُہ> يک نا ۽ يهآ آ يٿھ يج رپ دن روڏ يک ك ۽ يهآ يلتئپ ٺڪ ناسئا . يىهآ

 يڻاپٺ ۾ يئاچن يٿ نئين وٿ يٹو

 لامعا س دنس يهآ روعش ۽ لقع ودارآ ۽ رايتغا ٣ نانا ہت اٿ نوڇچ ايٻ

 رادباوح وج ؤنامع نن پ ناسئا ۾ لاح ره يرڪنٽهنت اٿ نيٿ اديپ نای يدارا سس دّتس

 . يهآ ازج ۽ ازس ِءال س دئس يت بجوم نا . يهآ

 ۽ وٿ يوچ . يهآ لثات وج نضد*ب ريج ؟ڙيؤٳ۱

 لٿسذ ن٫ ت٫س دب ہُ يس و يروٿسس نشاٿ

 [ ۾ درڪ 1. نڪ تفگ لزا _داتسا هچْلّا

 !نايرڪ وڏ ىئ وهِا نسڊ لنڪ ٴ يهآ ويچ داندآ يج لزا م ہمقحجڪ وج ۽ يئہڍ

 وٿ يوچ ڌنه يئٻ

 ويوگ يب رد را و ما هتفگ اهراب
 ميو مي دوخب من هر نيا ه دش لد نيب ڪ

 .,يهآ ويو ورڇ ِءال “1 مٿأر نهج مس وٿ ناوچج مآ يڻاه ۽ ۽ رٿا ويڇ اهراٻ ۽ يٽ

 يهآ يئڪ مت رايا ھار 3 يىھ ڻاپ اڪ نوم , ناله وٿ ويپ يت نا

 ِيهآ ويچ بوخ ہب ٺيطل

 سب ہآ نراهيب ,نایو يلع مت نراگنوه
 ! نايھآ ىڻيهو ڻاپ اڪ 2[ نس َو يج نيٿ ڏ او
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 وٿ ينابرق
 ريڱگم هدرح ناشڪ درد رب حصاٽ يئاو رو

 !ميئڪ هڇ نس نيا دنڪ يم ِر دق يئامرف راڪ

 ۾ رپ دقت مڊ ھجڪ وج ڪنالاح , يرڪ ویٿ نضارتعا وج ,سوسا يت حصان ِ ينعي

 ؟نايرڪ اڇ ناب وپ ۽ يهآ ويٻ وڪ لعاف ہت ۾ لصا ۽ نايرڪ وٿ يئت 2 نام . يهآ
 وٿ يئامرف

 ۽ بي هدرپ ڙآا ههج ہ نيچ ڪڪ تريغ قرب

 ! مئڪ هڇ نبرخ هتخوس نس مڪ امرف ہسب وت

 اڇ ناس ہت ةاڏ+ر الڀ يرڪ ٌ نيئا يٿ ىلجب يج تو٫ش نام بي ه درپ : ينعي

 ! يهآ ويڏڇ ي يڙاس ي ٫ُ يلڄب نا يک َءيئب .ض نلمع يج نهنج , نايرڪ

 ۽ وٿ يئابرف
 ,دهلداد هن رذڎگ ارابي يباثتڪين يوڪ رد

 !ار اضشق نڪ ريثفت ۽ يدنسپ هي رگ

 ۽ ذهاز يا . نوئايڪ ءہن يک نوم وڙهج ڻھد ۾ َءيٽهگ يج نراڪ وڪڍين : يش
 ۽ نيئاهجيس وٿ اڇ يک نو ةوپ مٿ , يٿو ين يک ٍَ “هج دب يجنهنم يج ٰٰ
 ! ڻآ يلي دبت اڪ ۽ ردق ۽ اض

'ّ 

٣ 

 ءو يئابرف

 !دش ميهاوڂ من نوزفا و ومڪ ش اج نآ مڪ تعھسق نآ ره

 ناڪ ناک نا .يهآ ويڪ ميسقن لا ِماسق ہب هجڪ و٫ج ۾ محاورا مااع ِ ينعي

 . يهگس يٿن يٿ تھ يناڌو .ٹهگ

 ( دلا ِءأيِيْٹ ڪم زا وجڃج ود ره تہ و وونسب

 [ ٹسيڃ رايٿخا ۽ مڪه ذد مڪلا هوشع ہڊ لاد اب

 ۽ وٿ يهاچ ي ڪج وه . ڻهآ لماش ۾ يلِبث يٿ ڪه سم ودنب ۽ ٰيلاعت ق> ِي٬

 رايتخا رحآ ۱ نوہس . يهگس يٹ وڏ اڇ ناک نوم ڪپ دو ( نايرڪ وٿ نام وس

 ؟ يهآ وڙهڪ

 لم ٿا مَ د مّتفص يٰمواط مٽين نسسسپ رد

 .. نامه 7 - لزا رداأتسا هچً!أ
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 ,ناوج وٿ يت وها مہ ناس ي هآ ويو وير نايلپ يج يئيآ رگناو يطوط مت يک نوم ۾ يثعڍ

 .يئامرف وٿ داتسا وج لزا وج
 يهآ ويچ ِءال قوهضم يج ربج نا ٺيطل

 ! يهو مآ َءيڙايڪ ماق وس ۽ ڙارٺ ههجنس ويکل

 ڙيچ يلومعب اڪ اس  يهآ غيلبٿ يج "ريج" اڪيج ۽ نرعش نيم يج ظفاحا
 .ڂ زود چ تشھد ھاڻ ۽ باوث ءيڪيٽ ۾ يدب ,اڙزس ۽ اڙؤج ناس يديقع ُنا .يهآ مت

 وج 'ريخآ وڪٿ اي وگ ناس يديقع يج ؟وپج٣ نهآ ءٽسٻاو الٿسس ِڀس ارا اھ ريغ

 ِعامجا وج يهآ بس يئٿ وها .ويهر دوجو وج رش وڪن ۽ , ويهر دوجو لقتسم
 ,يهآ مپ روجم ناسنا ٍ .يهآ يٽ جد يج يِ*ٹٳ رايا َ “يي ولصيف وج تما

 روعش ۽ ودارآ سهجڻ٫ :. 900” ۽ .يهآ روبي ومنارس ِل (يهآ ہڊ رات ۽

 يشمعر نئيج .يهآ لحاد ۾ ؟ربجا لعف ۾ لمع ره وج ناسنا يهآ 4ڊ نيئا .يهآ

 ۾ نه .ڻهآ  ڻيٿا لمع يناسنا .يڪڏ ويٻ َءارس ناک يدارا يج ناسنا ووشع وراو

 وج لمع ره وھ يرڪنتهنج ,نهآ نورةحالص يروعش نوج 2 رپ يج "رش  ؟وريخ
 وج فوصت ي چا ۾ تالڀ واٿ مہپ اڪ وج ؟لظفام" مٿ يهآ يه باطم يهآ رادباوج

 اٿ نل حراش نئي . وٿ ى »ھو يجنب اي ِ ماقم» 1 اظع

 .يهآ عوشوم مئأرعاش ما " يناملسم ان يج مالسا ِلها : يئاملسم يج ڄا

 ظفاع قناعتم َءينالسم اٺن يج رود يجنهنپ . يهآ ويچ ھجڪ وڻهگ نرعاش يئڀ“

 :وٿ يروچ
 ندراد ظلفاح مڪ تس نيا يئاملس رگ

 ! مْئادرف دوب زوربا نس رد رگ او
 نهڏج آ اٿ نکل قاحم ڀس ي ھ.[ مس أو تقي ةح يخيرات ڪه 4 ناس رعش نا

 ,2 ينڏ اول ,داتمع ہجاوخ ءهيقف يج راب رد نھڏت ۽ وتهپ نيئات عاجش مهاش رعش وها
 .وه ۾ شالات يج يئاهب يڙها ہ| حاجش ههاش .يهآ راڪنا وج تماي# ۾ رعش نه

 االوم وج ويٿ وها قافتا نسح . ويٿ ناشي رپ وډاڏ نهڏت ,يڌٻ ارچاى اها نهڏج ظفاح
 ۽ ويروآ لاح نسڻاس ظطفاح . ويهگكنل ناک ڙزاريش ,يدنيو يت جح ,يدابايئات نيدلا نير

 وها ڻاس نهنج  يج رهگ جه رعش ويد ڪه ناٿ ناک مطقم مد سئڏ وروشم نهنت

 حرط نه بحاص هجاوع يت حالص نا . يڃو يجنب وا وت٫ ويٻ وج مطقم ايوگ رعش
 ۽ ويڪ وثاضصا

 تنگ ٬ ها وديا يڪ كن  نشاوڅ .ڇ مم اڊ واد يد

 . يسڻئاسمرست ُهچٻس مڏاو طسڊرسسب وا فدا اٻ
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 وه ويهر يى اڳ يدنيڪئاڇو فد يئاسيع ڪه ىٿ يراورد يج يئاځڊارش ,ھلڪ ۽ يتعب

 يت يڻاهس .- ِةوپ ناک ڄا ِوپ مت ,يهآ 99 طفاح وجح ير ھآ رمالسًأ رگا مٿ

 يج رود نا . وه لاظن نا رعش [غاه #وپ سٿ يهآ وراو ڻچا َ نهنيڏ وج تمايق

 . ڻرڪ ٽوچ يت َءيئا سس ان يج ڻئاملسم

 ۽ وڏ يو ظلاح يت ت يناملسدان يج ظعاو ءاظءاو

 دوُث ناسآ نس نڑيا رهش ِظعاو 69599

 .دوسشقل ناملسا سولاس و ڙر او اير ات
 ني اٿسيح مت يهآ تقيةح اها رپ ,يدنڳل يک ڏ يڍاڏ يک ظعاو ِءهلاڳ َءيه چرگا ۽ يل مي

 !يهگس ون يٿ ناماسس نيئاتسيت ودنهر التپ* ۾ نشئامن ۽ ۽ اير وه
 يهآ رڪذ قاعتب ٴ مالاڀ 7991 09 مهيقف دامع ہحاوخ . يلٻ يج ظطعاو

 ٤ ۇڪيچ ظااح يت نا “يى ُہهه يدنھڙپ ڙامن ڏگ ناس مهيا ءوه اٽ

 لاي يور . مڪ اٿ شوخ ڪيڪ لا

 ۽ وٿ يئاب رن ظفاح .يراڪاير

 ندويل اي ر چوه ورد هڪ يشون هداب

 اير هت ۾ نهنج ,يهآ رتهب يشون هداب ناک تدابع َءيراو اير ۾ يشورف دهز ۽: ىئعڊ

 ۽ وٿ ي وڇ دڈنھ يڻٻ

 ۽ تاجح رد رايغا ز هانگ دص ڪ ووخح يس

 «ءكئڪ ايراو يورآ ہب هسڪ يمتعاط ز رتهب
 هانگ ڪه يروڂيم * ,يهآ رتهب يشوئيب هت ناک تلاح َءيراو اير هت وٿ يروچ

 .ڻهآ رتهپ ناک تعاط يج ايرآ ہ* يها رپ ,نجڪ رهانگ و٤س يک اڙها .يهس

 ۽راهٺڙ يش وٿ مل رهسش بمہستح اب هداب

 ُدڙادلا ماح م فگندس مم وٿ اب در وخ هڪ



 ٣ تائاحجر ۽ ردق ينف اج َءيرعاش يڻرُمب

 شقفاتم مت وڙها وها ہت وڇ ,ةَناجيه هل بارش , ڻه ڏڪ ڏگ ناس بستحم چا
 ينعي ۔و دنڇپ ہپ يک ھاج يجنهنت ةوډ ۽ وادنقيپ ڊ بارش يج ڏگ ناسوت وج يهآ

 .و دنڻه يلغچ يئ يت وت قةال ڻرڪ رهاظ ني َءيڻاس راپ يجنهنپ مك

 ۽ وٿ يوچ نه يئٻ
 ۽ تمٿح٫ و يضات و ظعاو و خ٫ش هڪ روخ مس

 . دئنڪ َ ريو زد مه ۽« يوگشُب ڪيا نوچ

 ڪيل روط يرهالظ يج ۽« بستحم * يضاق لو يي تر. ةيب بارش نوت ۽ ىئڍ

 ! هآ ادنئيپ بارش يڪل يڪل ۽ نهآ راڪم ۾ لصا سس يها  نيس ڏ وٿ

 ۽ وٿ يوچ ءال نيفوص اب رظن « ىفوص زاب رظن

 ملو زاب رظن دئا فيرح هلمج نايفوص
 . داتقا وان دسبا ه دز ادوس ظفاح همه نار

 دهاز يک ڻاپ ناس بيرف ۽ رڪم رپ ,فيرح ۽ زاب رظن يفوص يئڙھ ہت نهآ ۽ ينعي
 .يهآ يئ ڪه وها وڳار رمان دب واه لو3اڏڌس نوفنس ى يهآ ظفاح ڂ ۽ ننٴو اٿ وياٺب اييراڀ 2

 :وٿ يوچ ِءال رهش ظعاو .رهش ظعاو

  دئئاوخ ہہ شڪشحل٫ م درم هڪ رهش ظعاو

 ۽ تصہمڀين م دآ وا هڪ تمام ن.حه زين اپ لو

 نوچ اٿ وهڻام ۽ يسڏ يک ُي داس راڀ ج دھز يراو اير ۽ رڪذڊم يج ( رش ظعاو  يئ ءپ

 يهآ ورتيا وڳا روط يئ ُهاص أ لوت وج ناسا ٴ يهآ اجٻ لڪلب وها يهآ * وه ّ

 يهآ ظعاو ترضعح هت 2 نوڃچ وهلاي ہت وٿ يوچ طظف اح ! يهاٺ وهلڻام وه ڪش يت

 و شرف يڻاب ۽ يهآ ما داز ھ دآ ۾ 0 ناسنا وھ -ٰ اٿ نوچڃم ٣ نيا مد وها وس . وّى شرف

 ك ادخ ربخ يج نا ,ناطيش اي ىهآ
 “ي ٍي

 وٿ يئامرف .وئاڀ ھڪ لڄ

 ينيهي دصبه واد خنانتارغ .رتٳ انڙ
 .دش دهاوخ ناز و تسا زار د ظعو سلجب

 ةهوپ ہت سيآ يٻ يلايپ ڪه ۽ سيو نيئات يناڂبارش رگا ۽ يٿا نام دجسم ت وٿ يوچ
 ,ڻيسو ڌٻ مهجڪ وس لقلعو و ظعاو ر ايع ۽ راڪب ى ھآ ول ڌٻ ؟ وٿ مھاٿگ وڙهڪ ۾ نا

 وو يا ڪڪ مجسمي . 7 مآوڪ وهيو تو .نيسادن ڌٻ يڃا هجڪ

 .يپ يلايپ ہب ناب وس .ودنله ويپ هئات رد اڃا وها يھآ ,:وڪ 8-09

 7 [نايٿ ڪيرش وٿ يچا هوپ
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 ۽ وٿ يوچ لظفأح . صاصق

 ۽( راس ۾ شب و ٽيسڪ ويصخ بس

 وه لس نه ۾ نصاصت نوم ت ۽ يهآ وڳ “فني وج بارش يجنهن تم شي : ياعي

 7 نارَہ يهآ ويڪ لعحع يت ّي ؟صاصقڃ بہ> وه مح ْٰىٰى.ُ_ نا مٿ نوم . يهآ وڳڀ

 نا ةوٻ ” . يو يا دناڏا وج نهنڪ وڪ رگا ۽ يهآ مخز اڙس يج مر مڌ يهآ

 . يجرهن ڻڃڀ دن اڏام وج

 ۾ تاڀ»هالا 7 نهنج ۽ وعلرد وج نيفاگشوم ما أرعاش ڇ ٿثاب ح يج ظفاح يهآ يه

 شخ يک ھاج 2 بارش ۽« برطم ٽ يقاس يرڪ ۾ رد لا ٍِٴ اَ -” ۽ ني د

 و ُءي نس نرعاش ناديسر اق يج 3: يله گا اج , يهآ تياور يڻاها . سٿا ويڪ
 ِى 1

 قرف ٰ يهآ دو>ود ۾ ٍي نس لو لخ ڄا اج ى يهآ نتډاورو ك اها ٍِٴ ۽ ي٤ٌڪڪ شپ

 وٿ يڃو ويثر نايڳا يى رظنم سپ # ٰڂالاح ٍي يت» رپ رو هدو> وه رس يهآ وها

 ,يهآ ويل دہب رظنلم ٫: ىٿ يو يئٿئڪ يناح ڪ>رآ يج 0 يج رو د نه ۽

 يهآ يئت و»ا رظن+ سپ

 رش ۽ نف  ب دا لڍ دج ي ڏنس

 زايا ڂيش
 تت

 ڻاکآ نهن . يهآ لصا> 5 ڙاتهم ات ٌ زايا ڂيش 7 ب دأ ري اح ي ڌن

 نال يج معوتند ۾ نئ ويظخ يج ٫ رعاش ن .۔ يهآ مد يڪ راڪ=ٺئا اي يک نهنڪ 6

 س دس . يهآ ين ؛اوارؤ يج رم ڪ نيرفآ - لٽا لايڂ يج تي دافا يڙوت ناک”

 س دنس يٿڪ يٿڪ . يغآ تلارخ ۾ ينينر ڏگ ناس اس ٍت زوس و نايب َءياريپ

 . يڏڇ وڀرڪ وشتآود يئٿ ٫ أ يج 3 ۽ نف س دنس ت دش  ٿ دح يج نايب ِپولمسا

 .يهآ ميس و ۾ نيگنر مرپ ايند يج تا يئف س هئس نسگناو رعاش يناعم ِ قالخ ڪه

 اٿ نويرڪ شيپ يڊنوہڃ باڂيبټنا رت وج رھا ڪ سس دس يه ناورتع فلتخب

 يجنهنپ ي هن ,رظن لھا ۽ قو ذاب يک بلطم ۽ مهڦ يج رعش ص لڏ مڌ يهآ ديبا

 يج ڻڙورپ ۾ ڻيجمس بيجود٫ رابتعا يوتعم ۽ قوذ يجنهنپ رهآ دادعتسا ۽ لاح
 .ادنڪ ششوڪ

 .ڙاوآ اج لزا
 لاج ڻئيج فلگمج ادلآ ماڙلا يک ڻناسا

 ۽ ماچ اجڻڃثم ايڪرج ۾ باوسج زور يج نج
 !يک حور يجنهنم [دنسر ماع نھ ڏڪ ,الا



 ٣0 ميجر رڊاق- يلق ااج ڀ

 شٿت ڻيگنر وج ربات زيگنادجو ۽ فيڪ رپ ڪه يج ءيگدنز رپ تيب نيئڱب
 تاذ سس دناس . قادصمي يج رعاشلا ن ٣ يا ٰينعملا” 9 لڪ يج رعاش .يهآ ڍورو

 يجهگس وٿ يئچ يک ر نا ڳا يک تمسب ورد يج رها ڪ مھاأڏ . يهاآ دودو “دان لايڂ ھ

 -س
 ناس توم اج قا ہئن َٴ يیهآ دهحو دح ,د ۾ نهنج 7 دصقم  يج ناسا هت

 د وپايح يک كا نهڻام نہ, حظ' ن ح ؟تيڳَڪڏ وج ى ھا ڈڈص-رى.ى.٫ يهآ ىيڪڇ يٿ وغآ ات
 ت هم .

 يک يجيت نا يج ٹڱ۾ج وج يهآ وا رثات را وٻ رھ وج تي رعش .يهآ و.ڪ روصت
 وٿ يرڪ حصضاو ني رموهمم .-نڦ ناس تيثي= يوثعم وج ,يڏس وٿ ؟مازلا) رعاش

 وھا , يهآ رھاٻ ناک “ناِڪآ ده ڻوچج لتاق يک يدر٫ نهنڪ نئيج هت وٿ يئاڌٻ

 ؟ھاڙ 1ا ڪه ,ت وها !ي ٣ دانز اڪ ,: ىج تاي» دصقمي) نيت .يهآ مازلا ۾ عارتخا

0 

 وج وماح ۱ . ماج ان ايڪ رح” اُ باوح يج< نهٺا مڌ وٿ ي وچ يله ياڳا ءيهآ

 يج 'مازلا۱ ت يهآ وڻسڏ وها رپ َءيهآ ڙپڇ نيسح تياهٺ يٽ ھةاج َءيجڻهنپ ٿڪ رج

 وھا مد لاس راظن نا ۾ حٰطس ؟اڇ څ ڻڪ ڪج ردم وج لا ۾ يرڃ وڏ يک اڇ “ماح ۾ باوح

 ىئاراھ ناک دهحرو اڃ ى

 عال ريپڪهد نا ور. ؟ايِڪ ر>آ رپ ناک نا رپ .ي-ھ

 ُ ايم شڅآ ناک ؟حور" ىجٽهنم ؟ ۾ اع۱ ُ يهآ وا بلطم , ودنڪ أديپ وراڀجن وي
 ؟ . 7 ۔

 اٿ يک رماج" يجنهنم وڪلٽ ,نهگس يه. ا 3 نوي وھ وڪلٺ يرڪش:ه٫د .ڻهآ

 ھا ج۱ وھآ> وڻن ڪي نالاح 9 نا مھاڃاس اڪ يج ؟بارش۱ اي. وڪٽٺ ٽ ,نڻاڄ

 = ثتا٫ح ير ڪ لصاح ٿو رارث رعاش 6 وٿ يهگس يٿ روبھآ

 أ يترو مظأپ يج پار يڃو

 لوه يهآا 'ڻڪر" وج نا , يهآ *"تقرعم پار بارش / نا ت ىهآ ؟اهن ناهج

 ير= اح يهآ لن. تاڀ»> دوخحومہ ارم نام 5.1 ۾ نا - حٽ +ٌ يٽ رفآ

 نا ڪنالا ٫ُ 2 يرڪ لايب ٽم عه (ڻاپ * ير. ڪ ويڄ هن رعاش 4 نيت 7” ڪچ

 ؟حور" نا يي ڪا [ دم 11 اڪ 7-0 يج نا ۽ 1: فو لي. ؟,ءابا 7 وي ڏ

 . نهگس يى“ر اه ؟م س نڏَ

 12 5 ٍ ٣ ٣
 يهھذد يڻڪ عن ميخخاها5>. وي 3 نا ٌ دا يي ىٌ “قر يي ردڊمہس5 يتاد يہ 4< نھ

 8 ڪڪ 2 . #آ يا ٍ
 وج رعاش مس ني ڪح رڱا اٿ گس يڪ خ د اٿ ن*ہس آر عا هت ٺنُا .يهآ يقٳ

 ! 5 5 ھن ُه “ 1 رب.
 ُشام َنا ءو آن وڃ ج وا ڻڌ رڊ ين رت .ق ٣ 8 ھلا۱ع7.آ ً يىټُ.ڊ رمل ڪ

 ءنُن آ يه رڳ دح 27 أح يل لس نا

 ۽ يسج لزا خا رٻ ٿلا , بار .* ٿت وا يا

 هه رد نڪ ور ني ت باب ز حو ور ) وھ يا

 ۽ نلاسہ دس نڙ -<> ٌّ . * “ڪا. ان هٿ رڊ

 ڪڪ الور ام انيس ۾ سسگمد5س يجص#* تم

 7 61 يڙا 1 ڙوڳ “ڪم اڪ يڄگب
 گ



 تائاميجر ۽ ردنق يتف اڇ َءيرعاش حر پ ۾

 نڪ الور  ؟نويڻار  .؟اراتسا ؟ڊنڇ ۱ نن ويڪچ ۱  ڪايپ ۱ ۽ ھرپ ۱ ۾ رعش
 .يهآ لڪل ر۾۾ بارش ھلاڳ . نهآ قئال يج مح وٿ ۽؟ هجن” ۱ ڪ ؟ اه ڙوڳا۱ لآاڪاب۱

 رثات ريبظع ڪھ و نا ۱ ڻيٿ ڪاب يڙڳ ۾ .ھجڳ وج نھڙوڳ ۽ يهآ ؟ ماج۱ ڍنچ
 يىهآ دوجوي

 ,وج تار ڌا اٿ نڃا زاوآ اج لزا
 لار يئاحور وہہس 8ا ( ,ھاسرو اٿ نسٴق

 ۽ دورو اٿ نڄو لاسس لس نوي دم

 حرط نا .نهآ لبات يج ہ۾> وٿ ۽ زار يناحوو۱ ۽ ,زاوآ اج نا ۽ لزا ۾ نا
 لرزا۱ يج « نهآ شرما ناک” ني دہص يج . نهآ ؟ ابا يها 7 تاد راو - تايفرڪ

 ۽ نيگنر تياهن ريبعت وج رعش ان نڄو ۾ 'د وجو۱ ناس ڻچا 'زاوآ يج

 ,وج نريپ يج َءنيرپ ,ُزاوآ وٿ يا
 . ُ * ٰٴ

 ناس زاوآ يج نا ۽ نريٻ يج ۽ َءنيرپ۱ ڻيٿ اديپ وج ۽؟ڙار يلاح ور ۾ ' تناس ۱
 زار يناح ور ناس نهنج ۽ يهآ 6 يلومعم وڪ ۱ نيرپ۱ مت يهآ رهاظ . يهآ متسڊاو

 علاطم يک مالڪ يروپ .يکر نايڳا ريبعت وج نتيب دن نيٿ٫ . يجئچ تسباو
 . يج رهگ ڻرڪ

 .باورُش ۽ يمءماش يڏڌنس نلڍ دج

  ديدج يڙ وت ويدق داو وراس وراو تارش ۾ َءيرعاش يڌنس ديدج ۽ حرط نا
 ۾ دن وٿ لس ھڪ. جر 1. يج رهگ ڻهجمس يئ د نيتهج وڌ

 يک ويآ وج ٿٽ٫ فيطل .يى ج رهگ ڻرڪ ر وصت يٿ تقرعم ِ بارش هب وها

 ۾ يلسلس نا .يج رهگ ڻرڪ روصت هب ربهر ۽ دشر٫ يک نا . يهآ وراعتسا وج
 . بارش لچڇ۔ ۽ فيطل يعقاو ايآ يهآ مڏ ٿر و را ڊاڪ يج ڻرڪ فڻاڇ »نڇ

 3ا ڪه ڪِءال ظفاح ۽ وه ودنئيپ بارش وه 2 يهآ تباث 8ال مايخ نئيج ؟هن اي ائه

 يک بارش يج نهنا نحراث يرڪ رثڪا رپ ۽ وه شونپيارش وھ مت يهآ لٿاق ققحم
 ۽ليآ ۾ َءيرعاش يج بدا ديدج رگلاو نا لڪيلڊ .يهآ ونڏ رارق يئ تقرعم بارش

 رگناو نيناريا يج مسق ماع وڳر .يئاڳج ڻرڪ ريبعت ہب وج ؟لالڪا ۾ ؟ڌي"
 لچس ۽ ۽ فيطل رپ ۽ يهآ يلظ يت مايخ ۽ ظفاح طقف هت .ڻهر دودحم نيئات َءيشونيم

 *لالصڪما ۾ "1 لڀآ ۾ َءيرءاش دادح حرط نا 7 ھآ رہٻارب يج ڻرڪ ملظ مد يٿ

. 



 پڻ ٻ ٿتائاحر ۽ رادقا ى يئل اج َءيرءاش يقرشم

 ِءار يج صاوخ و يلسلس نا . يئاڳج ٫ن ڻرڪ ليوات يٽ بلطم يزاج٫ وڳر يک
 . يجرهگ ڻرڪ د.13" يج ماع مٿ ۽ .يجرهگ ڻي ڏ جيم>رت َ

 مالڪ ۽ نف يج زايا خيش رعاش ي دنٿامٽ ى > يرعاش ي ڌڈنس لي حا ۽ رو يلسلس نا

 قرذ يج نڙ دن ڌٻ مت موهقم وج تار سادي ,و دنيٿ يڻاڪ يئ ڻرڪ ملاطم يک

 يح نج . نهآ ايو ايکل اراشا نج ِءب 0 نهنت 0 وٿ ادب يت تيحالص ۾

 يريبعت نيتهجو  يج مايخ ۽ ظفاح يک مالڪ يج زايآ ہآ ودنيا رظن ۽ َءينشور
 اڪچ يرڪ اديپ َ ىھهڦ طلغ 2 يرتيڪ ض رھ ۽ دان 3 دنڪ مورحم ناک تياعر

 يج ھايخ نيج وھات ۽ يٌٿ ٺتڊډأ يئ شون ه داب مب زاڀا رگناو رمھايخ مت ىلڀ ِةوپ . نهآ

 لصاح 'تفرعم بارش نام نا حر اش ۽ قتح٫ يرڪ زادنارظن يک َءيشون ه داب ير ال
 دارم بارش وج مہق نا ۾ ناب 'يناخلالڪ' ۾ دي" يج زايا نثيٽ , نهآ اڪچ يرڪ

 يبالةا وڙڪه يک بارش يج َءيرعاش . ولصيف وج قوذ يهآ وها سڊ . يجلو

 ڪم ھ ۽ "تنرعم بارش" , مبطلا يفوص ڪڪ ۽ وٿ يهگس يرڪ روصت يئٿ ؟بالټنا _ھهاھرپ"

 ڻاب تاماّقب يج تاډدرط ۽ ڪلاس ڪوڊ ( لزنہ يئاد:ا نام نلز:م يج ڪولس , بلاط

 ۽ وفاا ڙوگنا دحو ڪه ۾ ملاع ى ح لاح ۾ . ۽ لاحلا بو ذہ يي ڪهھ ۽ ماتم ڪه

 ڪه ۽ نوقلت ازآ يلصوح هال ڻرڪ تشادرب يک نتبہص يج ڀ يئابڙ هدزمغ ڪه

 کا ڄا . تميزع ِھاقم ِءال ڪور ۾ توع د نڪُش لطاب يجنهنپ , يبالڌنا ۾ دھاجب

 .يهآ وتيپ نگ رزب ۽ ننراع ,نڪلاس ۽ نملاع يٿ حرط نا اَ بارش يراو َءيرءاش

 يٿ رھا مس بار<چ* وت َءيرعاش لي لح ٴ , يهآ يئ وها “ بارش وا. لم ڇ ہھاش

 . يجرهگ هت

 :وٿ يوڇ زايآ .دُ

 کا يج نهنڪ وهگ أ ۽ ارا وڏد وا أارايپ ٌءي )

 ان يڪذچ ۾ “ ٿھ نهنڪ سي يه وٿ يلب

 [ لدا څآ يروا لاس لم ۾ نھ ڏس وڻارپ څ*يپ

 ۾ لچس ڪرس يتيٍپ ۽ يئاهجُٻ سايپ َءيباس ناب نه

 زرايم ھن يت يس .يڙ نويد! ۽ زايم ,ھان يت يه

 .زارٿا اي نيت تا ناس َءيروڱس اج َءيج ناسا چيس

 ڻاسئا ويپ يي . يڙاڦ يريچڇ يک ن٫ يجنهنم

 ! نادان! نئييڪ ,ٌيلڇُا نايھآ تا وچجنهن1 م ٌءآ

 ڪايپ ٽوڪ مئيمهح رپ ,نهرمہپ وٿ يت َءيلايپ َءيجنهنپ

 « ڪاڌ و ڈ نيک ر يکت ,ناس سر يجنهنم وٿ نبڃو يس ر



 تائاحر ٍٍظ ردق ينف اخ َءيرعاش يفرُمد ٣ ڻ#

 #2ُناٿ وٿ ني ڏڇ ٍي ڏث تي ره ى 9 يجهي7٬

1 
»“ 3 
 يجمڊ ہد

 ,اذڏگ لا سڏ يٽ كو گٿخھ ۽ يهاٽ وريم .ي

 كن ىئيڪ اتڪن ناہ نهنج .يتڪن نا َءيڪُ گينٹچج
“ 

 ! ٿيڻي اياڪڙه رپ نہ ني يه نهج 3. وڙيڪ

 ( ٿ-ہ يا وس ادا !قراو-5د يا ۽ وُدي> وچ

 .اٿمڏ ا:اڇ ود٫ڊچ يٿ ايرج وڏ يڃو رود

 لڳاج ۾ ُءيئآ وه ٣ چو يڃڇر ., وڻي وُييپ

 د

 يڏو ڏبي اها . يهآ ٣ تت لچس اج چا وٿ .3 اه 7ً نراوٽم زايا

 نهناڏ ؟َءيروس" اج . يهآ
  بالاقنا _ماغيپ آکا 00” ۾ ۽ وهڻام لن حالاصا ۾ رڙ ابا نهآ "اراوتي۱ اڃ ڌن ىىى

 ٤ ٤ ٤ ٌ كو
 اح_
 6 ه اه 5

 ک ئي انا ٴ َ ٣

 ڙوسيب لطاپ . يهآ ناا معش يي اھا . تفرعم َءيب يهآ 'ڌب' ۽ ڪلا نهآ "اراوتما اڀ
 وڪ يس ھرشل” نڱج -ڪ يها ؟فرظا ۾ ؟ولايپ' .ي*آ نايراآ تايح ۾ .يهآ

 1. ؟؟ 1 *. -

 (لاقا) ! رس نام يپ نيهن قاعت

٣ 

 وت 0ً

 يئارڪُل .يهج وريد' ني نا . يهآ وڻهگ ٤ وج 4-1 نُا هت ُ ِيد۾ زايا

 ب 2 ٌٴ .*

 ي”“ يڪي نڪ يک نگ يا آن َءيهآ اڏي يل
 . يهآ 2 5 تھ يج نٽاوہڪ ِڃ نچہڪ اٿ نهگس يب

 ۽ ڪلاس ام

 اس تيرا ين ي ڈ٬اپ ,ايذڏ 9” ني اڏآ

 اک ياد نہ و٫د 1 ناه ڄد نهنڪ ر# 1" ڍ اق

11 

 ۽ گا ح اسي ۾. ڪڪ ۽ اپت ھڃ جر 2. ني ڀ+

 آي ۾ يڏ = یه بكيى اھأ نل فلت لس 7 7” . ط

 يڙمل تار يب دل 1 ٬أتتيټ ال يأ ڪسي عا يا دآ قا

 لييڙت ھيل نراس رپ ڇو - ٫ٌ
 ك ّآ 6 9
 ه« ور ڪرو مس ومت( ُأ وچ أ.ہ ؟ يڙا »اتي ُ ٽڻ ہ>

5 

 ٿا يڪ الخ تا تن .هآ
 8ن ٌ _ اٿ

 .يڏ نڻنحم سم تا ي د۔::_اھ ڃ ياڪ اس يا ب



 ۽ څڅ تائاِر ۽ ردق ينف اج َءيرءاش يلقرُس

 « ۾ ِڀًآ يهڎجو نويآٴأأ ۽ وت ,هآ ى-يآ

 وا ير ڪڪ نويرهن ( نا 7 شرع ۾ سڻ صسرۇ يچا
َ 

ُ 

 *۾ راتاپ سٿ نوڙاٻپ ۽ رودد ناک يئر-چ ڊدنچڇ

 « يج تثسپ اب َءيه * ,َءَناهج يج يٹڻ ره+ َءيه

 هر ار ويو ير ۽ َءناس لاء وراسس

 الولو اون اج َءيگ دنز رپ لاد هر ,يهآ داصقام ميظع وج َءيرعاش ۽ نف
 لينع۔ يب اها ,يرڪ اديپ يٿن لمع دو زيگ- كنا لولو ۾ رڪ َءيرعاش اج .ڻرڪ اديپ

 1 وٿ ماغيپ رورپ حور ۽ ازفا ديبا قلعت 'ڌنپ يج تي رپ" رعاش ۽ نت نٿ ءيهآ
 نڪ يٰط يُٿ درد رهه ّٴ رڪه*ڂچس

 3 يھجنهڻپ لا با. .هنأ ڪڪ .وٿ يي وڊ ول اه 01 دار 7 -ّ ڪال َءيئاسر نيات

 اه

 ٫ ي کي ٴ

 َ اڄ .اٿ نٿ ڙادگناح يها وٿ يمہپ يماڏ 'هكاڏ ۾ تر ىيڪيج ۾ دهحو دح

 اڪ َءيه 8 يلد ّ وج بالټنا وه وج يان مڪ وج تق ولا ن٫أ ۾ سصا٫ڈش تحاصم

 ْن+رۇا ادنڏين5 ري” اج ٿو اج «يھ

 يي رپ" يک بالڌنا .روط ى ڊاڪ ري رود ۾ درد ۽ هد ريا ىحنيپ ؟ اي,

 يلصو- دٰعلب يج نهڻا 1 وٿ 'رنپبا يک لڄج و اوج ۽ . داداڀآ يک #َءيبالاڌلا رب

 ھ رپ ايڪ ”راو نم ين ہڊ رگن زاو چو داد... < مهءآ رو

 لمين يها ھ ليھر ادنير * ادناک يت نہ ونك ۽ اڀ ڙڇ و ءپ ناس چو درد يهجنام

 چرو ِءال نهنا , ڻڏس نراس نوج اب يک هجو د* ندنس .ايآ اڙي لزن» يڃو
 ناس روعش يالاتنا طقف آ يج رعاش ,ڻرڪ نايب وج ڻاڏ يت نڊناڏ ۽ ڻوچ و ناس
 ۽ جر نا. ؟ را:ٽڪمه .پ ناہ تذل يج َءيگ ديسر لزئم ڏُا ناس نا ڪلب يهآ ما سډأو

 يجڏڪ وج نرَيڪ يدنله نهناڏ نہ > .,ت ڏڌ ٽ

 أ
 ٽاور يج نگنيساو يک رفس ي جس“
 ف ينامجرت ي* ويہمق 7 تڀياهن .ڻچ وو

 هرهاه> ت ظفاعح

 ُقاھ چرگ ( نايهآ ٿسم ره ِ رعاش

 ومت ما ع فر ع روصتب و دس رام

 .“زايا” ٌٴ 'َءيڙارا من ۾ 'َءيسمورآ من وس

 .ر۾ "رمايخغ آ وت ؟ظفاح آ وج وڏ نوم

 !راي يڙاويج وش يس ئي
 !راي يڙ وئيج !راي يڙوشيپ

 !راي يڙاوئيپ وس وقفي
 ر



 تالاحجر ۽ ردق يئل اج َءيرعاش يٿرُس ٣ ڻ

 ! م! نهنيد َ م) دنسگد يي “” نها# ِاڳاس نهنيڏ

 !راو يت مھر و وس هو ! يسمب

 !راي يڙ وش !راسي يا وه

 ؛يڳاس پب تاسرب ۽ ہب دنوب , ي( اس ہب تار ۽ وڳ اس مه لڏ
 ۽ يٿ يه فگشگاڏ اح نهنج پهھاڏ ٬يٌ يهر داي اڪ ۾ يت ره

 ! راس يج فکٽينس ,يلدڏ ي 5 کڏ

 !راي يڙ ویي+ !راي ير وو

 ۽ مل لپ يب گنس شل لپ ,آ اس مل لپ ہب گنر مہل لپ , پور
 ۽ مل لپ مسٳ ته ۱ڙ+ اڙ+ ۽ ئل لپ ہب تيج ُك لپ م( راه

 !راسسپ ,ھآ وس لپ يئ گج
 !را۾ يڙ وڃ !راي يڙ وه

 « يه و يرسچسر وه ويآ . يهسڏر سپ وه وڙئيه را
 راڄ يڪ ايٻ نويڙرکپ ,آ وڇ را يئٻ ويو يماڏا بن

 راز کا ۱5 ڙ يک يڪ

 !راسن يۇ وقي !راي. يڙ ويب
 ۽ وڍاڇو زاس ۽ وياڪڙڇ ياد وسياڳل ريڊ يو نويۇ كا

 ۽ وهاهگ يک ۽ وڍاڳ ۽. وياڳ” ۽ وياڪمڇ ورگنهگ ۽ وهجو چال

 !راي ويڪهنين ,و.ڪهڇچ وڪهډ
 !راڍ يڙ ويب. !راب يڙ وگ٫

 ۽ ي دنو يج نغئنا . يهآ قاعت يئادجو ۽ يا ا>ور ناس مايخ ۽ ظلاح يک زايا

 ايف مل ڙڊهآ فوصت يج َءيمور 1 مه ۾ يلسلس نا . يهآ دنسي سي ير دنلق

 حيڃرت يک َءير د:اق يي ظااح  مايخ يت نيفاگشو اد ما ايقطن + يج َءيڙار ۾ ماڪ

 ٫ | .يئيڏ وٿ
 وثيج” ۽ آ يڙ قټب :قغيب ۽ وفيب” ۾ گير يئ يج نونا , يل يتڳاا . يه>ه<

 ۽ و يوچ زايا رپ ,“ميئاشفيب گ اتايٻ”آ يهآ ويچ ظافاح . يوچ وٿ *؟!راي يڙ وو ۽ و٫٤

 وٿ تايح ِبآ يئ يک باب ذج ۾ فيڪ يج ؟ماج۱ ۽ ؟بارشا يج نوٽ

 ۔وياڪمڇ ورهگنهگ  وهجو چان ۽ وياچو زاس , وياڪڙڇ يس ۔وياڳ ريڍ يڙي٫ نويڙک 7”

 9 7 اڇ , يئاور اڇ "“!راي ,وڪهٻ وڪهڇ , وڪفهم  وباهگ ي ؟ مي ويا .وياڳآ
 ! يج ؟ يهآ اڇ الي ميآ يهآ مس" تر« يني" يراو ظااد ۾ وا مه #يھ ! ى»*آ

 ؟وڇ مآ .يهآ



 ؟فڪ تاناحجر ۽ ر دق ينن اج َءيرعاش يقرشم

 ڌنه ره وج توب نا ۾ مج ِماج نا زايا !امٿ ناهج ِماج يڻاها .ولايپ ۽ ڌم

 يڙيڪاپ تاب ڈج س دنس . يھآ يڙج ناج س دئس ناس نهنج , يرڪ لصاح وٿ روضح
 يج رثات ۽ ,وسڏ يک تسالس يج نابز ۽ ويرڪ مظعالس , ناو د ناور ۽ اڻارعاش
 ؛ويچاج يک ت دش

 !يڙَج ناج ناس نهنج ۽ نويڏيج ۽ يهآ وه يٿڪ يڻج

 ۔۔يڙڳ هجن نهڙرڳ ناس ڌَُس يجنهنپ وه ويو يلم
 ... يڙج ناج ناس نهنج

 ۔ يڙل تار نيسيج , وه ۾ يلايپ يج ناسا نسيرپ

 هه يڙج ناج ناس نهنج
 يڙيگ هان يراهگ ,نويٽترس يا اوس راس يج نهنت

 ... يڙج ناج ناس نهنج

  يڙا سآ ۽ نهنج نودنوع ٽو نهنت وج ناسا ةڻاه

 ....يڙج ناج ناس نهنج

 ۔ يڙڪ برق يج نهنت ,يدنهگس هن يڄڇ ,شوس ولڏ يئڇ
 ..هه يڙج ناج ناس نهنج

 وٿ يوچ . يرڪ وٿ تياڪش يج ًانف' يج َءيناوج مايا ب زاياآ ,رگنئاو مايخ
 شر وهام َءيڻاس ۾ فيڪ وج ڌُس ("؟يدنھر ء.آ يئاوغرا َءيب" ."يدنهر يئاوج””
 يٿ سدنس وها ۽ وٿ يوچ ناس َءيناور زيگنا دجو نهن+ج . نهآ نهني ڏ يٿ - يئانعر يج

 ٬ ۽ يهآ وصح

 ,يدنهر هن يئاوج

 ۽ يتسلا يادص آ ادص يسج ُناسا

 ! يتسرپ يب ويرڪ ۽ يتسرڊ يَس ويرڪ

 ! يتسد هب يب اڃا , يتسس ہب يب اڃا

 !يدنهر ہت يئاوغرا يب نهڻا سس

 يدئهر ثٿ يئاوج
 ! يدنهر ٿ يناوج



 تاناحجر * ردق ينف اج َءيرعاش يقرُشم 2

 ٫, يهآ نهنيڏ يٿ - ءٻ ائيس و ماح وها

 , يهآ نهني ڏ يٿ - ہٻ اهبص شوج وها
 . يهآ نهنيڏ يٿ - هٻ اثختآ

 ! يهآ نهني ڏ يٿ - ٻ اڇ اڇ ءپ #وپ رگم

 : يا

 ۔ يدنهر ,ٿ يئاگ دنز ادس وٿ ناڃ٫

 ,يدنھر آ يناوج
 | ي د:ھر ء: يناوج

 'َءيثسه ِ نسح" ۽ يڻاڌٻ وٿ جالع وج "انف" نا . يهآ : ديباان ڇ وتسڪشلد رعاش
 نا ًأ ٿر دا ۽ روعش وج 8َءيٿ سه  نسح , شالت يج وٿ يوچ ۽ ڙادنا گنهآ ديلب ِءال

 ۔ ويرڪ يتسرپ يس بوخ ۽ يهآ يتلا ادص يج ناسا نوعش ۽ صانش ۽ يس يڙيڪ اها
 ڻح بارش يڙاچد 9 يرعاظ سٽ يج تفرعم ۽ تايل

 ۽ اڻمٽ مي ہدط وها .اهبص شو وها اتيب و ماج وها
 مت وڇ .ہويپ يي ىج ؟َءيتس» ِ نسح" * .ولايب !نهآ نهنيڏ ىل ۔ ۾

 (ظفاح) ! مها ه دي د راڀ ِ خر ِ سڪع ملايه راد ام

 ؟َءيشوپ قرحخا۱ ص دتس . وٿ ىلب نا ظفاح ۾ ليڅمآ ملاع زايآ . تاقالب ناس ظفاح

 نه !وقرخ وراو نل ىه * . شونالب دلر ري وڙ :قاڪ .۔ وٿ يڪولٽ سيک يت

 رھش ؟تحاح يڙهڪ تھ ي ٴ يئاسراپ ج س دو ! يجرهگ ڻڄ يىٿ وگنان مفت 7” ڙو

 :ويرڪ ظحالس نابز ۾ يناور يج

 منڌ وٿ يئاڏٻ « ي دنڪ يفن

 6 +- ٣ ويٻ وج ريہمق نا

  شوپ قرخ ويآ ۾ يئاثہب يسج ناسا تار

 ه شوهھ و ريص وج نھ ۽ يئاوڍ د نهنڪ ره ويلو”

 :ڙاريش مٿا رهش !و راي ۽ نايهآ ظفاح ۽ ويچ نھ
 4! ؛امن نبع يهآ وڙز رأوح مم ۽ ي-وڌ٬ه يمجنهنم

 ! هيو يهال 1 ا!اظفاح زويڇ نوي

 ا هڏ ُلام لگئاڇ ِءوپ نابرع نُس > لاس | َءيٿ نيرهپ

 أواي ۽ آ وتاپ نهنڪ وقرخڂ وج *الٌنس يه يک وت

 !راوخيم نيهآ يج وگنالٿ « يهيو ڻاس ناسا ُءيپ



 ؟0څ ۽ تاناحٍجر ۾ را دق ينف اج َءيرعاش يقرشسم

 نترخ ۾ نپوٽ يج اير  دهز اج « يس يج تقرعم يئ اها ۔ يھآ يس يا م! تھ

 وهلاٻ ناک اير يک . تاظاڪت يحراخ يک 2. اج .يرڪ وڏ يهال نيا

 *ه!.لاورڪن : يٿ 7-0 ّ : يهآ ويج بپوخځ ٤ لڳ. حج

 لوتعب اڪ اها اڇ ! يج ڏڇ نيڪ يت ڻوچ يج نهياف ۽ ندهاز يک بارش

 !وٿ يوچ ظفاح ؟ يهآ ِءار

 [كدشاب تياڪح هج نيا ۽ بارش واڪا و نه

 !هشاب تيافڪ لڻقحع مرد نيا اب لاغ

 نو ,سب ؟ يهآ ,هلاڳ اڪ ہب َءيه ؟ نايرڪ راڪنا اک بارش ۽ نا وٿ يئامرف
 للايخ ويڳاس وها . يج ڏڇ ما و۽ تروص ,, نهنڪ بارش مت يهآ يئاڪ لقع ورتيا ِءال

 ۽ يرڪ شيپ وٿ حرط نه زايا

 ات
 ! نووايم وٿ نيئڏ يک نهنڪ ءب نوت ,ناي٫

 زيهس نورايہ نوج يم رڪ نامي

 !يڏڇ ,يڏ يڏڇ , يڏ يڏڇ ۽ ىک ناسا

 لازايا” 7 ٍي دڪي. وس ين يىئاڏٻ

86 
 ِي

 . يس يک ٽناسا يسم يگ نان د

 ناس اير ۽ رڪم يهآ فرط ڪهھ ., يرڪ وٿ نايب شڪمشڪ بيجع ڪه زاڀا

 اول يج تمرح يج ي َه نا نليلد يج عرش ۽ دھز وج .دهاز 9.4 , ثولب
 فرط نيئٽ . يڏس ويپ آي وج لتقر حي _ پار" دوخ يهآ فرط ى  ياڏ ويپ

 ۽ فيطل لو يج -َ نهآ

 ڂ
 َ ڍ َٴ هُ

 ,.وڻهگ نهہھو ىسھ مٿ و ( ڪايپ رھو ق+شس

 ڪاريھ هشيمه اج لٹناق ۾ يڪ

 . نيسماع نل ماه ما ڪاچ ننڪڃ يڙوت

 مت يت نناوتف يج نادهاز ۽ نل وٿ يوچ يدانڪ متخ يک شڪمشڪ نا زايا

 ۽ عرف عرش يج ندهاز ۽ نلس !يهس رڪ نايم يي يب رپ ,وڱچ ڻله
 'فيطلا دوخ ۾ يدڪيم نلاڇ مت نيسا ہت سٿا ويڪ شيپ وها در وج اوتت ۽ اوتف

 يک زايم يج يس روپ توعد ىج فيطل لا۽ ! يرايپ يس اھا يکپ يڏس يڏس

 نُنئاوتن يج َ ننقم ۽ ندهاز 6 يهآ وا ولصيف ! نو ڌٻ يٿ نناومف يج نلُس اڀ .نوهس

 ۽ يْ*“ يب رتق د وڇ



 ڪالاحجر ۽ ردق يغف اج َءيرعاش يقرشم .٣

 يىلوا بارش ِقرغ رد ٰيئعم يب ِرتفد نيا
 ضشاك مايخ ۽ ظفاح وھا ,يرڪ اديپ وٿ زاوج وج نا ۽ يَس ۾ زادنا منارعاش نهنج زايا

 ي٫ يڙاچ٫ يک ڻا ضاترم ۾ دهاڙ وڪيج يقاب .يھآ من ٽيگ ۾ تروص ہب نهنڪ
 ۾ ظفاح يمقاو يک نا .يجرهگ ڻڻه رڪچڇ وج ؟يناخمج" يلڀ يک نا ةوپ ہت .يهجمس

 .ودنلب زوڪ وعفن وڪ نا. يس يج لچس ۾ فيطل ايخ

 ! نڪ نوراچپ مهوڪ ,نوج نسبارسش ايڙ ڌنس

 يجنهنپ .يهآ ويڪ نايب يک تيفيڪ ھ لاح يجنهنپ ته زايا . شا ان ۾ سمجت

 يک 'قحا مبط دنسپ قح يجنهنم هت وٿ يوچ .يھآ ويڪ شيپ يت نانيطا ۽ نيقپ

 : يئاهجاق يئيب
 . نيرٻ يا ۽ يس هنس وارا ترسسح

 !رپ راڪڻا تار يچاج لن نهنڪ

 يفسلف .يهجمس ولن متخ يک سدجت ۽ شالت ,رگناو َءيفوص ۽ َءيفسلف ڪه رايا
 ويهگنس هن سنان يج ڪش يت نهن ,يهآ ہن نيقي نيٿي وها هت يهآ لوصا وها وج
 وج دوجو ىج '؟رارقا” 'راڪنا" .يھآ ہن زيچ اڪ :*رچ٫ب 'راڪنا' رگناو نا ,يهآ
 ؟راڪنا ِتارج" يجنهنم هت وٿ يوچ ٌب زايا وس ء اه دادضاب َءايشالا فري” ۽: يهآ 8 ]

 #ا اڇ !ويچاج هن يک نا رب نهنڪ وج سوسنا رپ ,يهآ لڪل ارارقا ِترسحا ۾
 َ ؟وٿ يهگس يس دحاب يک زايا وڪ ہب يدنوه رعش

 وج سسيدرسڊ وڙئيکپ ,تسحار يسج نحور
 .ناک لصا يهآ يک نا ,ٿ داسع يسج ڻر ڏآ

 ۾ ڙي يسج نڙٿٽ وهڻام , ناسيهآ وليڪا
 , نايھآ اڇ نايهآ وڇ ۽ يڪنيڪ مسآاڄ اڃا

 ه ۾ 42 هس ميآ نل ميل ون تت ,نايهاٺن اڀ نايهآ

 نڙاوآ يڏ يڃچا اج ما. َءيجنهنس مر
 . يرڪ يجنهنت اياسرٽ ناس الايرس حور

 ڳج وزاس ميچاج ,نوت ةاج نهنڪ ,'نآ يٿڪ
 .ويهر و دن٬ڇپ وڙئي ڏناپ اد وجنهنكت لسيلد

 ۾ نا ,ڻرڏآ يھآ تداع يج نهنج ,وٿ يڏس يکپ يسيدرپ' يک نحور زايا
 .يئال دپ وٿ اريک آ طقنف وها يهآ يڻاب "حور ِ: يهآ وراشا وج تامی دعپ ٿايح

 اها *؟ نايهان ای نايهآ ؟نايهآ اڇ” ہت وٿ يچوس رگناو لچس , يل يتڳا
 ۽ وٿ يوچ . يهآ ي دن وه يک رڪن ِلها نهنڪ ره اج .يهآ شلخ ڪه



 -] تالاحجر ۾ ردق ين اج َءيرعاش يقرہب

 الا زااآ+ 7 ۾ ير٫ ڎگ رسم
 ّٰ ! ناب نايھاڇ لسمممآ ما وس اج ما ءس نوح

 را هڪ دياب رمع”آ مس يهآ ويا ڌٻ رگناو اص رهه ؟ زاڀا ۱ يرڪ نايب وج رمغ

 .يجرهگ رھع ِءال ڻا ۽ لم وا ناس لاق ليق وڳر ؟يدوخ ِماقب' ۽ ؟ملعا “.رانڪب ديآ
 نيئ د*رج+ ۽ قلط٫ ۽ يفل اها . ناس . ما ۾ , يهآ ,2بڊاو ناس قتحت ؟يد وهآا

 يا عم نا ن عج. ّآ ہمو اع وہمصج يساتش ق>" 2 وڇ ۽ ُ ڈ ؟ تايبثا ۱ رپ
 َټ پيس آڇ وها . ننلاپچ ى 5 تټقياح اٿ ٫. ادرپ ايٻ 7 .نهل 5 سم 9 ڪ اڇا

 ۾ الا زايآ يڻو ير ذگ رمع رك ہت وٿ يوچ يُئٿ نيئا يت يلحرم ره روعش - و

 ., يهآ ويچ لاقا *؟!نام نايھاچ في مت و اج نو٫

 يلج7 روغن ات نوشط ان هظحل ره
 محطظط وه ہيآ قوش َءيلحرم ٿرڪ هلا

 !توه نالا٫ مم لاش ناهل رم نايلوڳ نايلوڳ ۽ ويچ فيطل

 ما تا ڪش ملاځ انگ ناس يلاات قح ۽ بگنر يج لايثا ,يڻٿڻڪ يڻڪ زايا

 هڪ ۱5 جه يمسيڪ نيم 1 يمهآ وياروڇ نام نابز يج نٽيل ہڊ لابتا .وٿ يرڪ

 ؟ دويعم ميمهآ اڪ سج وٽ ره دآ اس لوڪ هو” ۽ "؟ رھ نيهن هڪ يھ وٽ

 ".تاقوا رُڪ رو دز ءهدنب تهب ڂلت نيھ” ڏگ ناس نا

 باطخ ناس قلاخ ليه يبذج لڀ ڏگ يج رماهشتسا  بجڄء طذڏ ۽ ورايپ زايا

 ؛وآ يوچ يدنڪ

 ۽ قلاخ يڙا ۾ قسياځت يجنهنت
 ؟ يهآ وڇ فميسآ قر 4 وريا

 ِنيھان يٿڪ نوت وٿ ناهجمس هت ناب
 ؟يهآ ويڃر نهنڪ گنوو وڄ- يه

 لڪ َهدايیيز ناک نا ہً!ا ,نرو

 ؟ يھآ ونيئآ وج يجنهنت ناسح

 ۾ کب وھ ہھآ لاحس| 7 ِءوپ
 ! يهآ ويك ڏ ويکب وول۽ وجنهنت

 يج نئي ,يسڏ يک پڙراهگا ۾ َءيئايرع ۽ نک ڏ ۽ نکا يج رو دز٫ هدنب لابڻا
 ءنهآ وهر نن ھا دالوا وج مد هڏ تها يٿ يٿاڏ وٿ يئچ ۾ ينوہن تفڅس ناس نابز

 نئيڪ وھا نا ۾ تلاح نا !نيهآ .. نوت وج ڻهنج يهآ ۾ دآ وڙهڪ وها الڀ

 ,يئيڏ رارڌ "؟ونيئآ وج لزا ِن سح" يک ۾ دآ ,زايا "!ن ای ۾ نيھآ نوت ت ناهجمم
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 7 يس 70 . ؟ ؛ڪ تياڪش ڏگ ناس ٿابثا يج لزا نسح
 اَ ۽ يهآ هم أارعاش اد ۽ يه ٍي

 ه قلطہ َءيئ

 يجنهنت ۽ .يه آ ويک ڏ ۽ ويب ناسنا ين“ ؟ نس “تين ۱ ڄا هت وٿ يوچ ؟زايا ۱

 قزر ؟ يهآ وڇ قرف ورتيا رخآ ؟يھآ وڇ دادبتسا ۽ ملظ ورتيه يدنوس قزار ۾ قااخ
 هپ مت قلاخ رخآ ٣ ير>ہي* ۽ کي[ ي يرتهعه رب ي دنو» نليس و يا يج

 وج يهآ ماظن وڙهڪ ويٻ ةوب ہت . نهآ اياأآ ڻايس وا اج ق زر ارديا ةال ۽ قرافسب ۱
 قل. يڻڱھ ىھج نام چو « يٿاڏ ون ي ُ ڻڻ#چٻ نينات نئراو يتهة> يک قرار

 ُ 1” يلاعت قح تاڪمش يس نيگنہس حر ٫ط نا لابآا ! يهر وٿ يهيد يئاڪر

 ملازا امر ٣ تقاط ملاظ ۽ بصاغ اھا ,ت وٿ يئاوج ناک ناز ّت ننيل ِءوپ

 وه ال .يع خر ڻيڏ مت ھن 5 نا ۽ ماظن

 ؟ہئيفس اڪ يٽسرپ ءاسرمس اگيبوڊ بڪ سب

 يج اي ( يرڪ بااطخ قا نوُڪئس ناس قالاغخ مر ۽ ؛..يآ۱ حرط نا . ي وہح وٿ

 .يٿاڌٻ وٿ ى يک رماظن نارا ين ابر. ڻراڪ وج کڏ ۽ 9 < ج *؟ نسح يا روپ« سال

 ہڇ لايثا .سٿا .. گلو ڊ يي نا

 . يه نيهل مص مه وٿ -- نه>*

 ! نوهاٺ ى يڪ نو وا ناهجمس هن اسد

 مم ٿو زايا ن هيل 7 . يهآ ] يئن ٽو لابا اي . يهآ وَ اس نامب زادمئآ وج ىهٻ

 ۾ يءآ من ىفل
“ َ 

“ 

 اج ناس ہت وٿ يئاڌٻ . يعآ ويڪ نشيپ رثات بيج# ڪه زايا .#ناه وج “بر
 .. . )0 - 7 ٴ 1

 ناٿ وح ۽ اٿ نڙ ۽ #ناٿ نآ نھ ذج يها ۽« نغآ نيڪ اهڙوڳ يلاخ نيا يڪ اهڙوڳً

 (1۱ه3وڳ ) تو راغب ۾ نا ,اٿ نوٻ ى  يتوم يها نه ڏت . يهآ َءناه وج “برا ۾ لصصا

 * . يهآ لياڏٻ يت رماق٬ يج حدب يئٻ (4ناٿ وج بر) فرظ ۽

 « وهآ .ھآ 2ٺڑ0الآ صف لا ھ وس> بر

 ۾ نهنج يڙڳ يڙڳ اهڙوڳ اجنهنٻ
 | وح نينوم حل ڻڄ کي نيڏ اٌ

 مآ يهآ لياڏاٻ ُ نهٰم> ۽ يجرهگ اڻ .ڪ داب يئ تها ڪ>< نا يج َءيدر يتُا

 يت رد يجتهنت . س وه ويك ڏ خ وي نام ويڇ 5 مال .لا ِہٰلع لىوم ىلاعد هللا

 م” ويچ لي سوم يتن نا . نياڏ وڙهڪ ء نيئارا يٽام .َ را نو> نُہيِج ۽ ص وه وڀآ

 ؟ريقف وڻڀرآ وج ِءت ويو ويڻارد يت نهنج .نيهآ ڪاپ ناک تاذاڪت ىنڙ نوت ۽ هالا اڀ
٣ 



 آپ ٻِٻ٬ تالاحجر ٍ ردق يئآ اج َءيرعاش يقرشہ

 وڪيوڊ ۽ تڍأاڪح 8ا [ سو ُلای ” ڻڄ وها ۽ وھ وڍآ يىآٿ رد يجاهنڏ وي ڏ ڇ ويک

 ڙايا رگناو نا لڪلب . يهآ فورظم * يلاعت قا ۽ ,يھآ فرطظ ايوگ ۽؟ ريقف وديپ ۱

 .يتو مر راداوڻم .ي ڙ اهڙو” ا اج داؤم دآ ۾ نهنج . يهآ و۾ڇ ۽ ۾ ناڙر» يک "ناه يج “بر ۱

 .اهڙوڳ يجاور مد نهآ ڪن االا ۽ نجنب ان اما ۽ نڪ لصاعح ان اک يٽ ہڍ ۔ ننب اي

 4 نوت وجنهنك ناه مھآ وناخ مم ّأ

 څ2آ مڌ نھڏڪ ,ناريح “هادي اد يٿ يىڪڏ هل وٿ
 ص

 ۽ ۾پ تايح بارش زايا و٫پ يڪٽڀ 5 هت... ري
 ٳ مد نهھڏڪ ناويح مءھ ن ِ لّه ( تس٫س ود يا

 .'ادرف و زورداآ مئاغ مٽيلآ ۱ نهآ ولاغ يه هت وٿ يو يک ۽ ترطف ِراگن» زايا
 «لاڇ ! يهآ يٌ:4 ىيجڪٿ ؟نار. “۾ داد د ۱ ۽« يڪ يڪڏڌس 2 [ آ رڪ نه ڏڪ الڀ

 د ٍ 7 6 ؟ٍ 3 وٿ يو ى ٿا لا7” 79 ڪپا ايپ لالدتسا ۽ لع ۾ جر

 ڇچودنلب “ لن“ نيداہس 5 0 لٿل ُ تا٫» با نهمد دام ۾ . رگناو "؟ ريل د 2 ” ليڀيل د

 أ خا يٿ ۽ ثابيبح ٿم وي مڏ نھ لڙڪ « راي يا

 ټ٫ث٫ ۽ ترس ءيھآ عوشوي رنايف٫لثق ڪه تان اڪ ۽ قلاخ . تانئاڪ ۽ قلاخ

 رراگنڏا َف َ ْلافرع ۾ ني يج٫ه٫پ زايا . يهآ يى ڍڪ نيڻارآ ڪٿ يٽ نا رعاش ره

 ي نا . ھآ ويٿ ڙڍر هول ۾ تار َءيهادنوآ يج با طب ا وج 07 وڏ ؟ نيشتآ

 ؟يرڪ صو ب وٿ اڇ ڙايا ناس ڻچا

 !ڻهرپ يب يب آ نج ڳا ۾ نب يج يجنهنم ,تاث ھگنات يئاڪ تار

 _ ٿتادجت يويشوخ ي ٤ٌآ نلاسبم نسھسج ي-7 ٴ يناگ دسنز
2 ٣ 

 ر۽ يٿآ ن٬ُُج ڳاآ رپ نس يجن هن ,.ت اٿ وي زات يڻاڪ تار ٫ن !

ٌ 

  تاناڪ وڍاڦو رذس ,وتا٣ ار وڃ لزا نهنڪ
 ! نو رپ ,يڻآ نئج ڳا آ ۾ نم يجنهنم ٿثاٿ ھگنات يٌٿاڪ تار

  تابث يب و توبثٿ يب ڻسڄ يڳ ل يش ره وتهوا

 ا ني رپ .يٿ آ نج ڳاآ ۾ ن يجنهنم تات ہهگنات يئ اڪ تار

 ۔ تافص يج نهنڪ فميٹ ,اراظن يهھ ,اراتس يسه
 ! نڍ رٻ ,يئآ ن٤ج ڳآ ۾ ڻ٫ يجنهنم تات ہهگنات يٿاڪ تار

  تاذ ِنسح ناس سڳا ڻاوڳ يلو وراچ وج ڊنچ
 1 نر... ,يئآ نج ڳا آ ۾ نہ يجتهنم تات .ھگنات يٌئاڪ تار



 تانامج ڪر ۽ رد يت اڇ َءيرعاش يقرڎس ٻ =

 ۽ اراظن يه * اراس يه الڀ وه هن ويهو وڪ ؟نيشتآ .راگنا مت وٿ يوچ زايا

 لزا نهنڪ ِءال َ ۽ يهآ ؟تاذا يڙهڪ اها رخآ ؟ نهآ تافص يج نهنڪ لسي

 ناس ڻچا يج نا رو يهآ ويالو تان٬اڪ 7-9 وج نا ۽ . يهآ وياڳ زار وج

 نايب تيفيڪ يج ڻڃا ي 5= نا . يھآ ي دّأ 6 ويو يج تاج نام نمڇ يج َءيگ دن

 ,يهآ ويآ يهيپ نيرپ وها , يجنب نيشتآ راگن ۽ ڻَم يجنهنم مت وٿ يوچ زايا .يدنڪ
 ! ناهر وٿ 0 يلو وراچ وج ردرنڃ ني” تاذ ِ نمسح نا ناب ۾

 ؟نييهآ يٿڪ نو !دويبع* اجڻهنپ

 ؟ نهناڏيڪ ناڃو  مرح ورڀ د يڏڇ
 زايآ . يهآ نومشم صاخ وج بلاخ ۽ ظفاح لابقا ۽ مايخ تياڪش ناس هالا

 ۱ ّ َءيجنهنت ۽ نيهآ ڪاپ ناک مرح وريد نوت .“.دوبعى اجنهنہ يا ۽ وٿ يوچ

 ۽ الاب ناک ناڪ ۽ نامز نوت ؟نيھآ يٿڪ نوت ؟ناڃو نهناڏيڪ ى اه نام

 ْ رپ ۽ ناي ڏڇ يک مم ناب مآ 8ا نوت يڻاه ۽ ددباپ ۾ ناڪي” * نامو

 ؟نايلوڳ يٿڪ

 ۽ وٿ يوچ ڏنه يب

 ڻاه ہياس ريز يج نهڙکا يجنهنت

 ؟ نهناڏ.ڪ ناڃو نم دع تا ِ رم

 يوچ ي دنيچوس يت تياغ يج قيلضت رگ ناو َءيفسلف ڪه زايآ .دوصقب لزنب

 وه ِءال نا ؟اڇ تياغ يج زور و بش ھي أاگٿه نه  ؟اڇ دوصقم لزس رخآ مت وه

 ۾ ينومن هنايفساف ۽ ِ ديچيپ ناک نا ۾ .يڏس وٿ “ريمش وج ننابز” يئ بطاخم
 ؟ يهآ يڙهڪ دوصتم ِلزتب يجنهنت رخآ هت يڇپ وٿ لاوس

 ؟آ دوصاب لز:: يڙهڪ يجنهنت !ريمش اج ننار يا

 ؟ريمخ وج َءيناگ دنز ئياڻب وڇ هام يگ و بآ

 ؟آ دوصق, لزنم يڙهڪ يجنهنت

 ؟ريسا ويو يٿ يس دآ وڇ وج تسيز ِناوراڪ

 ؟آ دوصقب ِلزن٫ يڙهڪ يجنهنت

 ؟ ريسا يک وجٺا و اس لزرحص و مھهوڪ ويڪ نت دآ
 ؟آ دوصقب ِلزن٫ يڙهڪ يجنهنت َ

 [ ريگ و راد ۽ ترفن و ضغفب , تراغ و لتق وج نا اه
 ؟[)] دوصقن _لزتم يڙهڪ يجنهنت



 ٣4 تانتاحجر ۽ ردق ينف اج 7 يرعاش يقرمب

 ! ريِيُا مهاٿ ڻهنڪ ويهگ ٣ نيئاٽ اڃا نام ترطف ِمشچ

 ؟آ دوصتب ِلزئم يڙهڪ يجنهنت

 !ريرس يت َءيروس ہھآ وج َءيهنا ششوڪ يئڪ نهنج
 ؟آ دوبصقم ِ لڙٽم يڙهڪ يجنهنت

 َءيه نام ء يڻاپ ۾ َءيٿم مت وٿ يب ناک تانٿاڪ = ۽ ريمص يج ننامز

 يک تانٿاڪ ِءال نا ۽ ىئيهاٿ ناس ڏوڪ ڏال يڏو ت يک مدآ ؟ يئيانب وڇ

 ويٿ ہڊ ريدا . يهآ وڪچ يه ناک دبصقم يڻاه هت يه ۾ رپ . يئيانب هل
 كا کا يج ترطق يت لاح نا سدنس . 9

 ٍيج رپ ! يهگٴا اهڙوڳ سص ثم اج « يهآ ناڪ رهپ اڪ يڙھها رپ . نهو اهڙوڳ ايپ

 خا الڀ :يهآ ويو ويهڙاچ يت َءيهاڦ يک نا ةوپ مت يهآ ي ُڪ ششوڪ نهنڪ

 وھاهفتسا ۾ قاعتثم يک نا .رزاڪٽا وڪن ,يهآ زہط مٿ دصقم وج زايا ؟اڇ دصتب وج نا
 ؟!اريُم اپ يه اري ناير يڪاخ چا ِنايز” ُ ۽ يهآ ويچ ويڇ لاقا نُىيج « يهآ ويڻڇ يرارتا

 الباتم يج ناس نتوق دئسپ لطاب ۾ يلسلس يج اقٽرا ۽ اما و وشن يج َءيگدنز
 0-9 9. .نهآ نٹاو وهڻام اج خيرات “..كٿ نت اٿ حها

 ؟يهآ وڇ ٴ .يهآ اڇ ڻلج يت "تايح ِعحش" الا .ڻهآ موڙزلم ۽ مڙال ,طارقس ۽ رهز

 ؟ يهآ يڙهڪ هار يج َءيئاسر نيڻاٽ 'تاڏ نسح"

 ڻندنس يهآ ڻلج يت ڍ ٿتايح ِمعمش وج نگنہپ يا ۾ يهآ ونڏ رايا باوج وج نا

 وڻئيپ رهز يٿ 1 ھال رادڀ د يج ؟تاذ نس ح" ۽ حرط نا لڪلب . تاجت ءِليسو ِءال

 ,يدئوپ يڻئاک يلوگ يٿ ي ڌناگ ِودنوپ وڻهڙچ يت َءيروس يٿ روصنم ۽ يسيع نو دنوپ
 :يهآ ويڪ نابب ۾ يئومن زيگنادحو نه يک نا زايا ءو دنوپ وڻرڪ ڳاي يٹ متوگ

 رهز ِماج وج َءيگدنز يت مدق رھ
 ۽ رظةشفس آ وج طارقس ڻيئٿ نهنڪ

 يڏس يروس َءيڙهگ ره
 ۽ يک روصستتب نيئن نهنڪ
 ۽ تاسيسح مسخمش ير يجک

 ۽ تاجث يج ڻگنتپ يت نهنج ڻلج آ
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 ہت يهجمس رثاٽ يخيرات ڪه وڪ ر گا يک َءيناوڂ زر رصتخ نا يج زايا
 ۔يهآ ۾ نه مب رثات يغيرات ڪهھ ڪشيب .ى ھا ڄا .رظ وڪ وج ناسا ناس نا َءوڀ

 يراو تقو دن ال يک دنز غن څاوخ ان ”.يآ ہپ توعد يج لاح ڏگ ناس نا رپ

 ۽تريصب آ مهف ٿ ,تثيقح هن قح يهآ هن ۾ نهنج ,يهآ وب رڇ وها وج ماظن يئنانوي
 ناسنا يهر ۾ نهنج ,يهآ ويهر ريخ . وڪ و تسايس ج تساير وڪن ِلمع ہ ملع رت
 رڪفم ۽ دتمشناد رپ نهنج ,يهگس يرڪ لصاح امن و وشن يتطاب ۾ يرهاظ يجنهنپ
 ِءوپ ت يهگس يجنب هللا ىلو ۽ ىلازغ وڪ ۾ نهنج ,يهگس يجنب ن ياتسنلآ” وهڻام

 طارقس نا ۽ ,يدنيٿ توورض يج طارقس ال ڻڙ وٿ يک اپ رش وه يي رود يڙها

 ناڃ ضشون ناس َءيشوخ يک نا وج ,يهآ ويک ر ويڪت ويڪه بب ولايپ وج وه ِءال
 څڻيٿ ءب جالح نير وہعتم وڪ فالخ يج دادا يبهذم ِحرط نا .ودنوپ وٿ رڪ

 اريس اڍني. اج نهنج ,يرپ مايٽ ىج يج َءيگ دنز رخآ ۔يهآ رايت ىهاڦ َءال نهڻج .يج رهگ

 يٿ ٿه وڪ وج ءطاشب 0 .نهآ اڻ راوٿس ڍني اج - نهج .نهآ ايو يٹ

 9 يج نهٹج .يهآ ڀ 999990----

 تاڀح ه زاغ اڃا يت لاخ ڪڇ دخ يج نهن+ ,يهآ ىٌايو يڻاڳل مآ ڊ رموهح َءتمالع يج

 يک دوسآ يج " تاذ ِ نہسح ۱ ناس راگنيس راھ يج َءيرپ ليٽ نهنج ۽ ِح ,يهآ ويو ويھه ِءآ ڊپ

 يناسنا وج مال وها . يج رهگ نوخ وج لال ِءال نا ِءوپ مت ,يهآ مّيسِدأو يگ ديلاب ۾

 وج يراپهش رصتخم نا َ يج زايا اڇ .يجنب طارتس ۽ روصنب ,يچا ۾ تسوپ تن
 ؟وٿ يهگس يٿ رموهقم ويٻ وڪ

 ہب زايا .يهآ ولئسم دئسپا٬"اد ڪه وج ُقرعاش ۾ تامدب ۽ تايح . تامب ۽ تايح

 يڏس وٿ "يک يي درپ” يک حور يٿڪ .يھآ ويڪ نايب ۾ ڻگنر فاتخم يک نا
 وٿ "*تحار يج حور” يک َءيکپ نا يٿڪ 9 يهآ تداع يج نهنج

 وج ةوح َءيٻ نهنڪ يکپ وها” لاح رهپ . يهآ مٿ لصاح ماو د واڪ يک نهنج يڏس

 اياچهڇج مد يک اني رپ ځاش” ۽ َ ويچ لايثا .ودنيو يرڏآ فوٽ , يهآ ليآ

 ۽ وٿ يوچ زايا "!ايگ ڙآ

 ۽ وج سيدرپ وڙئيډ « تحار يج نور
 .ڻاک لصا يهآ يک نا شتداع يج ڻرڏ[آ

 لابقا -" ناک نا اي ,.يئاڪب ۽ ينامز ؟يناد واج اي ,يئاف ؟يهآ اڇ يگ دنز
 يدنباپ يڪ رٽر٫ ناهي” .ىهآ يدازآ ته وڪف ۽ وبهر هي مه ته وڪٺ يء يهآ ويڇ

 دارعاش ني ہلد ۽ زبآنا تر تياضن ني 01 يرخآ ز زادا *!يدنباپ اي بڪ ناهو

 ينار وٿ ڪه يرڪٽ نام ۾ ج حزا٣ و سروق هت وٿ يئاڌٻ .يرڪ ذاي وٿ ۾ زادنا

 .ودندر وابڪشا ۾ --+ ٴ تو يتا . ودنوپ وڻچو ۾ ؟وب و گن ريپ ملاعا رپ
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 ناس حرط يعلاد ۾ ديق يج ِملاع نا .نڻوو دنيو ي*ڙيو يرڪ روروو ڻنوئاتمت يئيڪ

 اڙس ۾ اڑج يک اب وش وه مساط يج ؟وب وا گنر ملاعا نيه زايا .ودنوپ وڻرڪ وراذگ
 يدتهر شڪصڪمشؿڪ من  ِءوپ ناک ڻرڪن نام نا . يه وٿ ناديب وج لمع ۾ دهح

 مت ۾ تّهب مت ويچ بلاغ مت ڻهڏت . يدنيو ىٿ ڪشخ يگ دن ز مت ڻڄ اهج مٿ ۽

 حرط نا !نهآ نوروح نويهڙوپ نوج نلاس نرازه يتج ,ودنوپ يٿاڦ 4ا ہه وجنهنم
 مڃو ۽ وب راڌپ نن تھ ۾ بلاق يٿب نهنڪ يرو حور مڏآ وٿ ي وچ مہڄ وها زايا

 !وددنيو ۽ ال

 نادواج يگ دنز
 ! ھآ فيڪ يب ورڪ روصت وج

 ۽ نام گنر 1 يايڻد نروڃو اٿ

 حزف ِسوق يتج يئه يت رم دق ره

 !يڙڪ. يج يجنهنپ ريپ

 ايِص رب وچ جج

 ! يه ريخب زآ _تروص مل سَفلا ره

  ويڪُسڍ فلڑز يئيڪ

 !وڙرآ يج َناسا ي يىڻھ ۾ ڻج ديق

 1 يڙ وٿ ريجنز يهآ ڄا
 « نوچو اٿ يڙوهٿ اناٿ يهآ ڄا

 ہ۔رود رود 9 - .ملاع
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 ۽ رو يىٿ وڪ سڊ يج أ

 ۽فرط وڇ ا بہ“ ىب َنازورف وج

 ادس ۾ شراب يج نهنج
 و  داي ىيج رصتخم َءيگدنز نه دبا ات

 ءو

 يهآ ډب لزغت ۾ نا .يهآ ويڪ نايب ۾ گنر ىئٻ ڪه زايا يک نومضب نا

 مس يهآ تياڪح .يهآ مٿ وقسلُف مت
 نت

 .يهآ 4 تةيد> مت يهآ ءِ وٽاسڦ .يهآ 3 تيأاڪش

 ِءوٿ ِيوچ زايآ

 ايو يپڇ لعگ و لال ۾ ڪاخ نيروس

 !؟ يهجمس ريڪ ايو يئاول يک ايڀسص
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 ۽اج مد ع ِناوراڪ ندڍوس رثئفاس
 ! يهجمس ريڪ ايو يک الا مهم يىڱڪ

 لتا نا نا ات

 ! يهجمس ريڪ ايو يئاڃآ ناک لزا
 ۽ ني ريُش دهش رپ حور ايڍو يئ ال

 ! يهجمس ريڪ ايو يڻ اڃ ناس يڌم

 . يج ناھهوا رگ ادگ رهوگ و لعل ني وس
 ! يهجمس ريڪ ۽ ايو يئاڪل ناس نبل

 -.. ابص ايو يڇ لگ و لال ۾ ڪاخ نيوس هت ڻوچ نيئآ س دنس
 ای 6 لزا ۽ ايو يئاڃ٫ ناس يٿٺس ايو يئ الم نيريش ۾ دهش ' حور

 يئالا تي يهآ مال ومولعم يک” نهنڪ . ي> نا دوجواب . يهآ ز زيگنا تقر ورتي ڪح

 ۽ وٿ يوچ !ايو يڏاڪ

 لاج مد ِناوراڪ ڻيوس رفاسم
 ! يهجمس ريڪ ايو يئ الا ڀس يٿڪ

 وج ڇ يعملعال ْ#»ُ رچجع يج ڻاسنا رپ ۽. ڪيڏ قاطم َءيفن ۽ يئن يج " يهجمس ريڪ”

 يڪيج اج يلناق يج وو دع مت يهآ وتپ نيڻات ڄا يک نهنڪ يعقاو .يهآ فارتعا

 هو ؟ نهآ يئڪ يئال ياع يھآ ۽ اه رفاسس ڻيوس

 نراڌ وراڌ ابڪ ,يحج قارن ماڳ 95

 ۽ بدا ۾ نا رپ ۽ يفٽ ڪس , يهآ ڪش ۽ د*درت وٿ 7 وها

 1. نه ڏڪ رپ ِو دنيٿ ورورضَ ولڀم ھآ حازتها وج زجع

 ۽« وسڏ 2 ظ نيئلئبه يج *زايا۱ ڻڃو ف ڻچڇا ته وج نا ۽ 9 يج 1

 ۾ َءيرگن پاپ يچا - , نهآ ايآ ناک سيد زرود اڙئيکپ اج ًٴ 3 مس وٿ يوچ

 ىسڏ اياڇ يت َءيڻاپ :يهآ وئڀس رادتس ڪه َهءال ڻهنا ايام يج ٽي ۽ نهآ ايو اياساگ
 ير يب رادربخ ناس َءيڻاوساڪآ نيک نه ڏڪ نه ڏڪ ِ اٽي و يراسو لسن ۽ لصا
 يي رڃپ ِءال َءيدازآ نئه نھ ڏڪ نه ڏڪ (يآ وادنيئاٹچ ين ني نه ڏڪ ڻ ڻه ڏڪ ۽. ويو

 يیهاڊ يک يرڇپ ۾ ۽ ,.يڳ دو يڙات يج #يرام نهنڪ رخآ ۽ اياڪڙڦ رپ ہب رو

 يهآ مہن وتپ 3 رپ ايو يواڏآ يئاٽہ سيد ايو يروڏآ يڻاٽب سيو !ايو ير ڏآ

 وٿ يوچ "هال تري: نا *ظفان٣ ايو يڏاڪ ۽ ايآ ناٿڪ تت
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 ٿٹسا اجڪ دوصتقم هگ لزئن هڪ تسناد مت سڪ

 وٿ يوچ زايا
 ! سي د وج نٽئه يٿڪ اڙئيکپ ايآ يماڏا ناٿڪ

 .ٴ ٬ ڻات رود رود اراو ڻرڏآ , شاڪآ وش

 اساق رپ يرڃپ ۾ َءيرگن يباپ نه يس نهنڪ
 :اا ڳج يٿاڏ يراکيڏ “ًُ نج يئپس روادنام ڪه

 ۽ اڇ ى يج َءنهھڏ وچ يت َءيڻاپ ي دنهو نوح وراس

 ! ايارپ ريڪ اجيهنپ اڙهڪ ,يرسو ناک نهنا ويو

  ايآ اپايٽ يک ڻت نام ڀآ يريٺ نه ڏڪ نھ ڏڪ
 .اياڙل ڻيڍن اجنهنپ ناس نهنا ڊنچ نھڏڪ نھ ڏڪ

 !اياڳآ اڻارُپ تيگ نت ناٺيه نرات نه ڏڪ نه ڏڪ

 ِ اياڪڙڦ رپ اجنهنپ ۾ يرڇپ نت اريڀ يئيڪ
 !اياڏآ يڻه يڙات نهنڪ .يهاڊ يک يرڃپ رخآ

 :سيو يئاٽم ايو ٣ ايو يرڏآ نرپ انب هه.

 ! سپ د وج نهنا يٿڪ ۽ اڙئيکپ ايآ يماڏآ ناٿڪ

 يرگشڌن اج يج جارعم ي يڻئاتترا يج ج حور يج نا ۾ ناسٽنا زايا « جارعم وج تايح

 مح

 ِءج ِءح س ٣

 ني وس : يڃو وٿ يٿم مامت روعش وج ناسنا ۾ نهنج . يهآ لاثميب اها .يهآ ي ٤ڪ

 .يڃو وٿ ويهگناروا ي 5 ٽاو الافاق نيوس اج نيٿڪ .يهو وٿ يڏڇ يٿاس” ڊنچ

 ۾ ناک د> ۽ شدنب يج ناڪم ۽ ناڙ .يڃو وٿ ويرڪ روبع نوتانئاڪ نيوس
 ...يڃو وٿ ويلو نوچڄ نوج َءيشوخ هت ڻڄ نيئات دا ناک لزا .يڃو وٿ رهاٻ
 ۾ 0 > لوزن ِوپ ناک” ى ۽ يٌٿاک وٿ ٽوم نه ڏج يرو !ناسنا ؟ريڪ
 يروپ يچا 2 يڻآ ويٿ زاوآ ندوس ِءال ِز- يڻآ وٿ ؟زار۱ ن٫ وس نه ڏن .يڃا وٿ

 ِ ! يراجآ وٿ يک ملاع
 بحاص يولو ڪه ةأوس ناک ڻئو يلان تسود ڪهھ يجنهنم و انِٿ ميڅأ وھا وج ؟زايا۱

 مظن دازآ يک جارعم رعاش يڙڪه ِءت سني اياڌٻ ہب۾ وها ّ ناس نا .وياڌٻ يک
 ہت وٿ يو ! سني ايأڌٻ ِةاوس ناک فس َءنيئ وپ ۾ ءنڍ رهپ .يهآ ويڪ نايب ۾

 نيئانڏ اد يلوک لد ۽ ويهر ودنب راهن . يدنڪ *! هه! )ا ڻاجبس ! هالا ناحبس 7”

 تم سنامويچ نه ڏن « سڪل نه رخآ .ء نيڏاي رايپ رچڪيل وڱچ ماپ يت نمماحم يت

 نيڻايچ “!وسان جارعف مت ۽ يهآ مظن وج ؟ڙايا يه وجڪ فاعم « بحاص يولوم”
 نوَ وهلاي (هغللاققح 1 !و دنكل وان جارعم نئيڪ زايا لڀ مت ناوچ ۾ ناب
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 "*!يهآ وڌٻ يئ نيٿا ناک نراپ ناهوا ب نوي” ويڻار و نون "! يهآ بهھذ ال وھ مت
 ِ ِ ۽ وياڌٻ سيک نوم هةوپ ناک نا

 ائاج رفاڪ هج٬ ثن رظن گنت دهاز

 ! نيم نوه ناملسم مه اتهجمس ہي رفاڪ روا

 :يهآ رصاح مظث وها 5 يهآ رهاظ ٣ يعتقاو نيئڱ وح ! يهآ لاح وها وهجا وج ڙزايا

 نير نويهآ ڻڊ اج ڊنٽ ني“آ
 يڳاج معأم يتُس

 ۽ روعش وج “ناما يڙا:ل اراتس
 ۽ يىڻاس نچ نيو

 رود رود يو

 »رد را ذگهر الناق ني وس اج نيتمڪ

 ر۾ رئس
 ۽ نوتانٿاڪ نيوس
 وج ڻج ماجثا مٿ .وج نج زاغآ مت
 .نوتاجت لسلسم ناک ناڪ ۽ نامز
 ۽ نوتارب نوج کس نيئات دبا ناک لزا

 ,نوئاک ٿوم نه ڏج

 ,نويڻآ زار نيوم

 ,نويڻآ زاوآ ال يج ڙاس نيوس
 ,نوياچ ڊنچ نيوس

 ,نوياڳت اراتس

 - نوياڳھگج وچم فج يڃا ناس نهنا

 ! نيرپ ۽ نويهآ اي اج اج نيہأ

 ,مالسا ٍخ

 نرعاش يفسلف ڻراو مبط ينوص . يھآ عوبوي نصاخ وج نرعاش ہب يم ۾ رڪ
 .يرڪ لوبت يک نهنج آ ؟؛اديب٣ وها دارس ناب مالا .ى ھآ ويجچ ھجڪ وڻهگ يت نا

 -> ِءال ڻڪوٽ ٤ َتةفاثم اا رعاش .وٿ يڃو ۾ ڪڪ جڻار نار دب 0 ٣

 .يهآ ويو ٬َ 99 ناوتع وج "رڪ ۾ َءيرعاش” ۽ 2. اي٣* يرڪ
 : وٿ يوچ زايا

 ۽« يهآ يڪو ڍڻناچ ۾ َءيلايپ
 .يهان م ۾ رڪ يئوڪ ۾۽ نا
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 ۽ ماللسسا آ ۾ َءيهمنا يسصڪٿت

 !4هيج ڎڱث گڳيٿج ,نامس َءيهنا َءيپ
 6 ایسايپ وا يرڀ يرڀ

 رفڪ :رعش يھ وج راطع ,يکر نايرا يک عونت ۾ ت“دج ۾ نايب َءياريپ

 تل” وج َءيمور اي .يجرهگ ڻ خ سدا ار راطع لد درد رڌ ِار رادني د نيد وار رئاڪ

 مالسا وڪٺ ۽ .يکو وٿ رفڪ وڪٺ ۽ ؟يلايپ" رعاش ". تا ادج اهنپ د همه ڙا قشع
 يک قشع ۽ تفرعم .يٿ ڳلا ناک ثحپ يج نهنا وھ .يکر وٿ ارعد يج

 يئ وها ءيرڪ وٿ ڇآ يج بارش ڙدنڪ اديپ تايح يعئاد ۾ يڏس وٿ "يڪو ڊناچ”
 *!ميا ه ديد راڀ خر ِ سڪع ِهلايپ رد اي” ۽ وٿ يوچ ظفاح ال نهنج .يهآ ولايپ

 ور

 ۽ باوج وج وجتسح

 ۽ ُشام نايهآ باوج وج وجٿسج

 ۽ نيڻات دبا ,نيلھ نيئاتسيج
 . نڻاى نايهآ باڪرمه ,لزا يا

 لابتا . يهآ وڇ " باوج وڇ وجتسج يج تانئاڪ ِقدلاخ ” يک ڻاپ رعاش
 : يهآ ويچ

 ۽ تس وجسح ڊ وا يا هدش يگ يئادخ زا ام :
 !تم زرآ راتق رگ دنتيزايبن ؛ناس وس

 ناسا وراچيو :يلوڳ ويپ يک ناسا وه ۽ ,نويهآ ايو يٿ وٿ اک :ادخ ڻي. ۽ ينعي
 ۽ يرڪ وٿ .هلاڳ يئاھا ڊ زايا !يهآ راتفرگ ۾ وڙرآ رگناو ن دنبزايت

 .يچهپ وٿ ريڪ يت ناتآ يجنهنت ومھولجم اد

 . يجنهنس يريهر اڪ يئڪ مس َڏ يج مرح و ريد رگم
 ۽ يهآ ويچ رعاش ِءال ُڻا

  دوب ام هر _گنس مئا و ہعڪ نيا

 ! ميٿسڪسش بارحيم ِ رسرپ ڪب « مو افر

 تب وس ائه ٽواڪر ناک ريس ۽ اه رثپ ۾ ھار يج ناسا وئاخياٻ ڇ وبعڪ ۽ ۾ يئعي

 ىئومن مرن وڻهگ ناک نا مت زايا .نيسايو ايله ۽ يڃڀ .يڻھ يت بارحم يڻک يک

 لويشوخ ىً ى ى > رؤڪ نميغن نهڻڪ

 .مهآ ويآ يناڳل وجنهنم رَت

 وها . يھآ ويڪ نايب ڻرڪ رن انب ةويصوخ يت٫ٌ يج رمقڪ يک رعش زايا

 ٫ يهآ چا َءييقو ۽ شيٿخا رنڪ ڪه يا ير يا اڄ زون للئاب :نهآ
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 ۽ يربمغيپ زا تسهوزج يرمعاش
 !يرسخ زا دناد رفڪ نن الاهاج

 رهاظ ۽ زاجم يج نا لهاج رپ .يهآ مالسا نيع ,يھآ زج وج ٤ يربهغيډ ۾ لصا يرعاش
 ءنوچ اٿ 'رفڪا يک نا ناک َءيئاپهڏگ يسمڏ يک

 لدخ وجنډن ويو يٿ تريح ِوحم
 هو۾پ ماتا َءشوگ يجنهنم تاو

 يک” لڃيٌٿ ربج ناک نابز يج سلبا |,” ينومن تٹٿس ڪڪيڌو ناک نا لايتا

 يڪوٽ وٿ

 ! حرط يڪ مالاڪ نيم نادزي _لد نوه اتڪکک نيم

 [ وگڀ مريم ارچ ڻہ ,يريب هن وت وٿ يوچ يک ادخ وڌس نوئنس اي
 !باوص اٿ و باوص دن وادخ يا ِءاي

 "؟رھ اڀڪ اوھ يه ڑزيڃ ايڪ ربا” ہت يهآ ويچ ۾ زادنا يماهفتسا ہب * بلاغ ۱

 ۽ وٿ يوچ ۾ نر نا ِب زايا . سٿا ويڪ لاوس يت زيچ ره يج تانئاڪ ,ڏگ ناس نا

 ,ِءال ڻڃو يڻڇ اٿ نوٽ 1-3

 . مولعب ادسخ ۽ اي ياعا دم

 ۽ نويهآ ناور يت باوسخ َءڃوم
 لو ع ادٿٽسپأ ّآ اهتنڏُا

 ِءال اڇ وج سج واتاڳل يه

 ه ھم ولعم اٿ تاڃٿ ّآ اسڇ ٽي

 گاج ۾ ڻلج آ نيٿات دا ڻڄ
 هم ولعم اهتنا يہجج َءيہھ _باوسخ

 ۽ وبشوخ ينِڍ يمحع رفڪ يک يڻآ

 .وھولعم اج ؟زاياڏ يس ايٿ رعش

 ڏگ ناس نا وپ ,يوچ وٿ "مولعب ادخ” زايا ۾ ,يوچ وٿ مه ايڪ” بلاغ
 بلط روغ وها ,يهآ ٽو زايا وج ولهپ وج تابثا * فارتعا و يلباتم يج بلاغ
 ۽ علج , يش ور ۾ دهجو دج لسلسم نيئات دبا ناک لزا ت وٿ يوچ وه .۔ يهآ

 وج "َءيٿسه _ِباوخ” يئ وھا ۽ ۽ يھآ دصقب يٿ ڻهر ووعش اب ۽ راديب  ڻچپ 1... 2
 . يهآ ماجنا
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 : يهآ رعش ڪه هب ويٻ وج حرط ُا

 يدوصقم لزنس يج شاسنا رخآ
 ؟ يهآ يڻڪ ,يدوخ يا ادخ يا

 تاب ر ۾ گنچ يت َءيئادخ يک بايش يت تدابع يک زاجم يت تقيقح رپ لزغ ڪه
 َ= ؛يئڏ وٿ جيچرٿ يک

 زاجم يمهآ چي ناک تقايقح ره

 نن -3 يب ناک ث دابع ره

 کر دازآ يک حور ۾ َءيقشاع
 . باب ِرود آ ريجنز وج مسج

  نيک رآ وٿ ار وهط ۾ ناملغ روسح
 ! باتج ,نيهان ٽهگ ب نوت ,اراو شرع
 , يڏڇ نويدنگ نويلگ نوج يبعڪ وريد

 .بالگ ويک وپ رو ھار يج يدڪيب
 ,وڻآ چڱڻ يئادخ يراس نوڻک ناہه

 . بابو و گنچ طقف يھآ ويئک نوم
 , يشماخ يج َءيڙکار ربمغيپ ؤس
 . باتهام هك نو ھا افيحص ۇس

 مت تليضف ينعي ل'ودقتمللا لضفلا” نبجوي “ةقيةحلا 5 رطنق زاجملا” مت يهآ يه بلطم

 ۾ ناب ز يج ؟ظفاح ۱" . ينعى يب تتيت> دنوه هت يجه هن ڙاجى .يهآ نيئڳاا
 يج ظفاح ۽ مايخ .يڱچ يناوج م يرو ناک تدابع يج رڪم ۾ اڀ ر مت وٿ يوچ

 و “ميت وپ پالگ رپ ھار نا , يٌئي ڏ حيج رت 7 يت مرح و ريد ۾ ناب ڙ

 يجڻس ٽڪ مد ڻيڏ جيج رڌ يک باب ر و فگنج يت َءيڻادخ . يهآ فگنر يوتثعم هب

 9 ويچ ورسخ +يهآ

 قيتفگ ملاع ود ره دوسخح _تھيث

 !ز ونه يناز را هڪ نڪ الاڊ چچ رن

 يٿس يک هگا ۽ اڌو ڪاو اڃا ,ىئٿا اياڌنٻ ۽ ناهج يئيڊ" تميق يجنهنپ ۽ ينعو

 !نيهآ وگناهس ۽ وتسم هب اڃا نوت هت وڇ ,هڙاچ
 .يهآ قشع ۽ روعش ِ؛ ... يج نهنج ,"بابر و گنچ” وها حرط نا

 آ ويچ ہ« ابقا ِءال ۽ َءيٌئادخ ۱ نا .۔يهآ رتهب ناک َءيئادخ درجب وها
 ڂ د
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 ۽ يه رڌآ و ڪشعخ _مايہ"ها يشئادخ

 !مه رس درد يڻادخ .ادنوادغ

 ! هالا رفغٿسا , يگ دنب نڪيل و
 ! مه رگج درد نيهن رس درد هي

 ڪيڌو ہپ ناک نا 'پلاغا . يهآ ماارعاش يخوش يج رعش يراو ناملغ ۽ روح

 ۽ يهآ ويڇچ تم

 ۽ يه  تمسارسپ تنج ,دهاز تسرسپ قح پڪ

 ! يه تسرپ تٿوهش .ِ اعر رم  نوروح

 . ھآ 8 تلئامي اها َ را 09 ٽُ -- ُ) نا َب ويڇ ٣ يج

 يهآ بلطم . يهآ ربارب يج نئيڏ ۇ ن .يجلال ڪال نوم ءت يجڻچ > ن٤ٌج .يقي#> 2 ۾

 يج نئي اڏ ۇس ِءوپ مآ ىلم ناب نيگلال ڪه نه ڏڪيج اس ۽ يهآ دوصتةم ى / ينشور مم

 عرهناڏ َءيناشفا رون ينادجو يج ويس ڪه مپ ؟باتهاي" ۽ حرط نا . ترورش يڙهڪ

 . يهآ مآ ڙيڇ مڊرفڪ ہڊہْأاڪ ِءال يفي=ص ڪ رہهعيپ ۾ رعش نا .يهآ وهانڪ

 ِ, يهآ يئڪ حرط نه بلاغ ٽوچ ي ڌس نيئنس يت ريبمغيپ

 ,رضخ يا ,قا-خ سانشور نيه مڪ نيھ وه ۾ دنْز هو

 نا . يهآ ويڪ فالتخا نروٿ رمامت ناس نا ۽ يهآ قافتا يت ڻھ 9 رضعغ

 وڪلٽ . يهآ وترو ولاٽ وج نريبمغيپ وڪٽ مت :ايآ [دراد ليمنعم هڇ ڏن وڇ” يک”

 رم. سٿا ويڪ رڪ ذ وج يئن ها يعني ڪه نهنڪ وڪلٽ ----

 2.يهآ يئ ڪو ٍ تڀنع ۽ يڄ ؟باتهاي” ۽ ضشوماخ بشث” روط ييانرڪ يک نفيحص 

 يهآ وين ٳَ روچ" وي نوُنس ى يک رضعغ ؟بلاغا نځيج - ٿي روغ م٣ي

 يمهف طلغ يرڪ ڻجه نيتهج و ذ يج نرعش نڪ يج ؟زايا' يک نهڻام نرتيڪ

 يئڪ ششوڪ يج ڻرڪ تباث سب رثفڪ رپ نرعش نڪ س دتس هت نڪ .ىهآ يٿ

 ِيھيٻ رعش دنچ روط ينزاوم ! يھآ وڪ يئ ودنيٿ رفڪ ۾ َءيرعاش ڪئالاح  يهآ

 ۽ اٿ يڪ
 (لايقا) . وش اہلسس راچ اٿ .دش يئاوت ہت رقاڪ

 رڦڪ را مه تسا بارخ مالسا زا وه فراع



 70 تاناحجر ۽ رادق يئف اج َءيرعاش يقرش.

 رپ مارود ميڪ ريد وا مھرہح مهر ڪلل
 (لاگي نماي) يڪ ترطف هارهاش رڪس مسل اج فالخ

 ۽وھ ڪڪ نيھ نيب دو و هراوآ هو ي نيب يگ دنب

 (بلاش) ءاوه سن او رسا بعڪ رد .آ ريا ٿلآ
 شتآ يه نيهٺ ديق ڇڪ يڪ مالا و رڪ

 (نشٿآ) . روھ ناسنا رپ وه ڻمهرپ ِڪ اي وه خيش
 تسيٿ راڪز د ار يئاملسس ۽ يقشع رقاڪ

 (ورسح) ۽. تسين راسنز رتجاح ۽ متشگ رات نس گر ره

 ۽ يل رڪ قئور يڪ مالسا ىئھاچ وڪ رفڪ

 (ريم) اڪ ينئاہيلسب حيبست مه زانڙ نسسح

 ! ثعسو يڪ ري د نيهن وٿ وڪ رح وج اكيد

 (اد وس) !شودارث رامعب اڀگ رڪ اق يڪ رهگ نسا
 ۽ خيش .لد ؛۾هناغمنص سوان ڪنو بچ

 (ادوس) .يئآ رد و راوي د نيب دجو هرت اڪ يڪ

 ۽ يماثش هسڇ ناميا تت ذل يدش ئ رفاڪ

 (لايقا) ءيسانش هسج نافرع ۾ ديتسرپ مسن ار دوخ
 ۽ رھ انس هم ها تسنتگ ترسس> شلسخ

 (زايا) !يڻاڄ اڇ راگدروراپ وجنه تت

 وڇج تيئايرع ۽ شحا يت زایآ روط نصاخ ۾ بدا دي دج . يگزيڪاپ يج حور
 هٹمصع روبجيا _يٿً ءيگ دنز ه دوجوم زايا «ء نڪ ملاطم ہب رعش يه ارذ ڙالنك ر٫ ماولا
 ھالاچ ۽ وٿ يڏس يعوثصم يک لامج و نسح ۽ مسيت سادنس ۽ وٿ يئاڏ رارق ؟شورف
 :يگ زيڪاب يج حور اڪن , يهآ يگ زات يج وسج وڪل ۾ ها مت

 . لاثب يج هيحق روبجم ! يک دنز

 « لامج و نسح ة دنس يعونصم ہهآ

 « يگزيڪا يج حوو 1 وٿ مھامت
 ۽ يگزات يج 7 يئاڪ هك ۽
 ! يگدنز وا .يگ دنز وا .يگادنز
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 وٿ يوپ وتپ وج رايعى ۽ ردق هزيڪاپ ۽ دنمتحص يج تايح ۽ حور نام نا
 ڪه مظن رصتخم نوڀڱس عءال َءيگدنز هو دوح وم .يهآ مس او ناس روعش يج رعاش وج

 ريڪ ناک نا ,يهآ يدنآ يهابت اڪيج َءيگددنز شورف نسح يعونصم نا ءيهآ ونيڻآ

 .يهگس يرڪ راڪنا وٿ

 . ناهج رازاپ

 !ناهج رازاب ِءاه

 ,ي٬اڪو فسوي ره ۽ نهنج

 .آ ڪاڃ نياد ۾ نهج اڂيِيلٴۇ رھ

 ,نمولخ آ وگناهي ناک يغ ره ۾ نهنج

 رم ناک يش ره مهآ وٿسم ر نهنج

 .لاثب يج ةءوٽيپ موصعم ,ى>ح و نسح
 ۔اڦ ڏآ ادننپ يتا نوم
 ۽ ٿح ورف يج َءيشيٽ داه رف يئٿڪ يٿ

 ۽ ويڪو نٰليل لمحب ۽ نا سيٿ

 ۔ ناوريش ون ويو يٿ يٌئاڪهج رس
 ! ناهج ِرازاب اه

 فس وي ره ۾ نهنج ۽ وج ماظ: ٹسرپ لُطاپ ه دوجوم يهآ شا ڪه '؟نڻاهج _رازابا

 وگناهي ۽ بايان صولخ ۾ نهنج .يهآ ڪاچ نماد اخسيلز ره يج نهنج ,يناڪو ويپ
 ءيئٿ ہل تباث ہب دورح و ومح صولخ رپ يجهگس يرڪم ٴ راڪشڊل وج انع .پللا ورتڀا .يهآ

 «نسپ كهنڃ ِءال ڻرڪ لامعتسا فالخ ىج ق> ۱يهآ وگناهم ردمضص وج ناسنا تدلا اه

 شاهج رازاب : يٿ يڃوف يىئڪ رھا > يشورف ريمش آ نر.آ ٴ ن ديما دنج ,ندناف دنڇ

 "۱ 3 ؟نسح" ِنوزڃ صاخ خ ہهليأ مم نوح تانئاڪ ن ۾ لاحتر وص َءيڙها يج

 ۾ قشع ناک” نهڻام وج ,يهآ ويآ رود وڙها ! نوي دنيٿ اک نور ڪول ننو ,لاثم يج نڻيپ

 . ڻهآ اڪچ يرسو يٿ بادآ اح ڻا

 : يهآ ويچ ع8يدعس

 قشمد ردلا دش لاس طحت ناتڇ
 [ قشع دند رڪ يش اونارف ناراي هڪ

 يج َءيڙي رب سمش وٿ وج روصتب طقف ٫ ر رازاب يج هلڪڄا ءت وٿ يوچ زاپا
 ۾ڪش ھوڪ وج داهرف ڪلب .نهآ ايهر يٿ ورڪو اڏه لي ڙيپ اح لوالب رمودخم لک”

 ڪاو ہب يک لمحم يج ييليل نونجب ترض ۽ .يهآ دوج وي ال يرڪو هب وشيت

 يي راچير 1 ينيب ق> ۽ يساثٻ قح مٿ ,يهآ توري 4۱ لدع .يهآ وڪچ يىڻاڌو ها



 ٣2 تائاححر ٍظ ردق يئٿ اج َءيرءاش يقرشم

 يک ) ني رفآ تقيقح نھ يج زايا اڇ ٳ يهآ ليڪهج ناک رش مڌ رد وج ناو ريش وٿ

 ؟رڦڪ ڪلب ,تقيقح ءآ ۽ ويئچ يرعاش مٿ

 لئاس

 ۽ ڻاڄڻا ۾ مهج وبا ات ڪلب يجنهنم وهڻاس !

 ۽ ڻاڀ اي رپ نکپ , نويڙپ وهج ذويڏ نڻک ڏ

 « يج مٿ أس يجنهنپ قچأس ,ڻآ ۾ نت هالا

 , وڍاهحاو يهڻي و , يت کٽاو رگنيٽ ءيڙ ڍنن

 ویياڏاٻ يهنٻ ۽ ڻڄ ناسسنا ۽ هالا

 .يک ريهص فکڏ وواڏ  وياچهب  َءونيٻ

 ال وڳ يسج ىىڳ ,يسک مھاس يهآ ادسس
 . يج نهنوس ھ اس يهان الوڍ انب وډ

 ۽ وراسيس« نه ہهس ۾ هلو وي اڪ يڻيو

 «ءوج هللا 2 نان نهنا ورايج وج َءيسج
 ۽ رگناو ڻوچ يج َءيدعم .وڻار دعلق ۽ وڻاهاش يهآ و دن وه جازم وح رعاش

 ۽ وڻين يلاع را ط رب ٣
 ۾ ويٽيٳ ٣ دا ياپ تپ رد

 .يهر ر ھد يٿ تسرپ نہس> نيڻئانس وڪل ۽ ,يهر و' يفسلف هشيمه رعاش

 نڪ يئاٹ ڄا َ يئاھج وٻا يح - .يهآ و٬ڪ لايب يک تا يج نام يج سيد

 اُڀ رپ وڪره ۾ ال ٣ يج يڇُا گج. لډ رپ لاس نکڊ ڻاڀ اج 2 يهآ ليڏو ناک

 « وراي> وج َءي” -ت لان مهاس يجنهنپ مهچاس ,ڻآ رپ نت هللا” ۽ وٿ يوچ زايا ِءال نا .يهآ
 "! وج هللا ةنان نهنا

 | . يهآ وڏڏ ي دہيٌلاڏاٻ يک ناسنا ۽ هللا زايا ۾ ڻئاهجاو يج رگنيٽ َءيڙڍٳدن

 رد يجنونت , وڙاهگ | چت  ويك ڏڌ ويکب ٌءآ” مت ويچ يک يي ۔-وم ٰيلاعت هالا نئي> نيا

 مت ووڇ ٰيسود "؛ونڏ مهجڪ وڪن ۾ وتاڃچدہ مت يک نوم وت رپ .سوھ ويآ ةال اهکب
 مٿ ولا س ہ.ڌ باوج وح نا .زٺ نيهآ ڪاپ ناک گنا ۾ فيڊ ءت نوت ی> _تاذ يا”

 نهن ,سوھ ناب اي وگ وھا ۔يهآ وراشا نهناڏ لاح يج 'َءونيه" ۾ ؟لئاسا وھا ۾ لصا
 هر يقيا> ,يهآ دووي تيثيع يونع٫ يج لئاس ۽ هلا ۾ نا !ويڍڪ يڌول وت يک

 0ً يرايکِب ۽ لئاس ۾ تينبع يج 3 َءيڙڍنن يک ناسنا ۽ هالا ۽ زاها حرط نا
 يخاتسگ اڪٽ .يهآ رفڪ ۾ نا ِءآ .يهآ



 تالا حر ۾ ردق يتف اج َءيرعاش يقرشب ٣

 ب دا يڌنس دډدج ۽ تيڪارعشا
 لڪلب زايا ڪٺ الاح يىهآ يڪارتةشا وه مت يهآ ويو ويڇچ ب وها ۾ ال زايا

 : وٿ يوچ وه . يهآ هٿ يڪارتشا وه هت يهآ ويچ ۾ نظفل فاص
 تيڪارتشا يک نوم نيئات اڃا ڪيڻوتيج تآ ہن يڪارتشا ناس ۽ ادا”

 ملظ ره يک نوس . يهآ وڀلم 8 ۾ ين-لن ہ| نهنڪ لادبلا مهن هٽ شخ يلسد وج

 اڀ وفسلف وج 2 مم” وج ۽ رمظشن َءيجنهنم . يهآ ترفن ناک د دشت ۽

 ي دازآ يج للمع ۽ رڪف ناک راڪاف ۽ بيدا ًاصوصخ ۾ ناسنا ۽ ماظن

 رخآ ِ فر > يک فرح يج نڻاسنئا ءب نهنڪ نوم . يھآ ز٫ ترفن وها ۽ يسک

 اهتنا يا. ىجنهنپ وه مد يهآ قح ي داينب وج ناسا رھ نه ويڪ هل مماميڏ

 , يرڪ لصاح ردقت يمئاد اجنهنپ .يلو[ تايح َفسلف وجنهڻپ ناس َءيدازآ

 ويچوس ناس بجعت نوي . يرڪ راهظا وج نهنا ۽ ,يرڪ لمع يت نهنا
 ڪيويلاو لي .نهآ ده يڪارتشا 7 نوي بودا رٿ هداڀز اج نس مت

 يج َءيڻاحص نا يک نوم ,ت يهآ مت ڪش ۾ نا . نايهآ من يڪارتشا نام
 9 ريمبع ولج رموق رھ ڻاس -واب وج .يهآ ترفن ناک م يتسرڊ جارساس

 رمماق مهايس يس يج يک نوم . يهآ َ . نوم ناک نهنج وٿ ِيرڪ

 ڻناک يىٽوهجمس 1 تها يج نه يهآ ترن هُ .,يهآ ترفن هال ترفن ڏ ناک”

 يىعتاو ناہب .وٿ يهر ودنڪ وه ناس ددشن ۽ ربج ره ۾ :َ ڪنان يماوق الا نيب وج

 90 ى يهآ هت اها ىئع يج نا رپ نايهآ ِءآ نام 'يورگ يىج نھ

 رابتعا ۾ ( 1(019160م6] 1081611811511 ) تي دام يتايل دج وجڻهنم . نايهآ نا.
 ۾ نايهآ ودادلد وج َءيدازآ لمڪم يج راڪنڦ ۾ بيدا نام ۽ . يهآ 6

 نايهاچ نام .01اآ ودنهگس يرڪ هت تكشادرب ي دنباپ مباڪ يٽ ب دا ۽ نئ

 يجنهنپ وه وج يڃو ينڏ يدازآ يرتيا ي ڌ راڪنف ۾ بيدا ره 5 وٿ

 «يهگس يرڪ راهظا وج ار فالتخا ناس ” ۽ مو « ىقيط رادتقا ره“ رپ

 َ ۽ يهگس يراٿا زاوآ فالخ نهَلا بصن يمسايس ۾ تايح َءرفسلف يج نهٺا

 . يهگس يرڪ يپ ناس َءيڻاچس يک. , يهجمس چڇس وه ہب يڪيج

 ناتعلا قلاعم تموڪح يڪارتثڅا 0 تموڪح ناتعلا قلطہ ره يدازآ اها رپ

 ٹٿتيئاسڪڀي 11111811181 1) تيناسنا بډ دا ي نس دا. يهآ نڪمماٿ (يهآ

 ,(1811819٣118161)تيدام .(11161118110118118111) تيما وتالا نيب َ 011

 لصا رد ۾ نهجمس اٿ *؟ تيڪارٿش ها يک ٿتايح َءمقسلف سوئان رومغ ره مت صضرغ

 ويراغل ن نه َءيگادنز يت# ہت يهآ يبيصن شوخ يج تيڪارةشا اھِا
 يٿ يڻان يج تيڪارتشآ وها يڙوت , وٿ يهھد ويڪ بوہسشمم ناس تيڪارةش

 .( ۽ نص يوپاڪ اي روڪڪ ڪاڪ ”) *. يجه ,لوڇ



 ؟ء4 تاناججر ۽ رادق يئن اج َءيرعاش يقرشم

 ت تيلوبة٬ يى < يو گنيھ ٣ يڪار:څا ري ۾ سور يڪارتشا زايا -سور

 يهآ ونڏ باوجح يک َءيئاحص ڪلھ قلعتب في رعت

 هويڇ َءيناحص ۽« يه آ يئڪ مھاراس ۾ سور يڪارتشا ي يج يو بگئميه رڀپا”

 نوم ۽ .ويو يهل رگناو رگنل ۾ نيرهل يه ناي ڌ يجڻهنم ڙاوآ وح نه

 مت وڇ .يهآ ي هڪ هال بلطم يجنهنپ مھازاس ىج نه سور۱ ءوناڏ باوجح

 وه ويڙل فالخ تبوڪح يناردآ رپ نيپسا يجڏگ ناس جو يماوڻالا نيب وھ
 ڻه ءآ وڇ لاٿ ويرڪ هال بلطم يجنهنپ 6 2< ڪئنرّ؟.۾پ نيھوا -*-

 پ دا مهلڪڄا "۽ يىهآ ويڙاچيڇ ى ک لوصا يا ره يسج يفسلف يڪارتش

 يجهر يلاخ ِءاوس ٣ اس يج ني وج .يهآ لورڪشڪ وج َءوٽيپ

 ۽ 7-9 ايروڪڪ 9 " .رڃو وٿ

 ٣ دخ ِ ٺٍأ 7 7 نا اڀ ٽن 1 يس .؟ ٍي 8 يٿب يج يا يڪرهج َ-. 5

 رھاظ فاص نام نا [نهجھس اٿ توڀڪا رتشا يک تايح عي فہسألق سوئام ريغ رھ مت بللعم

 ٍي . يڏس وٿ ده ٻص وڪآڏ ير ڪ وٿ لا وڪآٽ ك ت۾ ڪار ثا زايا ٬َّ يهآ ٍٴ

 خيرات” يهآ لوصا ي دايدب وج يقسلا يىج رمزٽويمڪ . تم نامه يا هچ

 اقنرا يج ڂيرات يناسنا محل يهآ قا > سڪرام لراڪ 0 وير ظن يتايل دج وج

 تهاش داب وينا نا ۾ تي تاب )1 نا لسلسم ڪه وج ؟تايل دح ي*"دابآ

 ِٽويهايڌ نو نڪلسم » نوياو َك ّ نوج نهنا لاھمڪ ۽ ڇڪ لاوز وج نا َٴ

 ۾ يچم وڏا يک نا زايا رپ ه« نهآ يرڪ يج نيت يداب بش يها , يبالغ ءِ تاح وتٿ

 :وٿ يوچ

 نڻاک ناڪسما يٿوڪ !يهآ يرپ ہن يرٿيڪ ناک مه اقرا يج خيرات َِ

 !ي ڏڇ وٿ يىئاٿه ناک لزم من ورتيڪ يک نا ,يڙوم ڳاو يج نا وعقاو ديعب

 قجح *“يئلاغ> ,يعتاو . يهآ يىئاڄا نشالت يج توق يروعش مْٻ نهنڪ ٰ.ٴ خيرات

 وت ٿه ڳاو- يج نا ہن ۾ .يهآ ويهر يڙوڊ وڙوهگ وج تقوا ہت رعش وها
 ! يءآ حيحص مٿ ورڪ ناک رظن َء,طقن ىخيرات ريڊ ر۾ ۽ باڪر هت ۾ يهآ

 ”6٣7611110118179( تو داب ىتايلدج يج سڪراہ , خيرات ىج ڊنك يڍنن نھ

 طقُ ڂيډ رات يج ناته ۽ يرڪ يٿ تباث طلغ نت وڙهڪ 00116610116110595)

 (818160110681 روعش يئاڌنوا يٌٿوڪ ۾ نهنج ۽ يهآ موجه وج نثداح يقافتا
 .- نهنڪ مب وڪ . ناس نو نھ ڏڪيج ۾ يچا وڱآ رظن 311

 طقف يک نه رڪيج ناب ہت يرڪ ثٿمحب يت ,يداب ويغ اي يدام ,اقنرا



 تائاحجر ۽ ردق ينف اج َءيرعاش يقرُسم ؟

 يج بس نهنڪ اثٻ ءو ڌنس .ت يهآ ربخ يک نوم" “ُ ناڀڏ باوج يه

 ايرورڪڪ ڪاڪ*) "؟!؟ويڏڇ يرڪ سان يک ڙورا .يئاريڦٿ :

 .(م ص ."يڙپاڪ
 نايب يٌّٿس هت اها ۽ يهآ َءار اڪيج يج زايا خيش قلعتب تيڪارتشا , لصحاا۾»

 ڌن يڪارتشا نا ادا” | يهآ رڪچ يئج ۾ ََ فاص وه ىيهآ يڪچ يٿ

 ۾ يتساف نهنڪ لدبلا عن شڅب يلست وج تيڪارتشا يک نو نيئات اڇا ڪيڻوتيڃ

 .يهآ ويل ۾

 نڻف ۽ .نايهآ ودادلد وج ءيدازآ لهڪم يج راڪنف ۽ بيدا نام .يهآ ل
 ؟.نايهآ ودنهگس يرڪ من تنادرب ي دنباپ باڪ

 ناک د دشش_٫ َ ماظ ره يک نوي” وٿ يوچ هال َءي داز ّآ يج لمع ۽ رڪف

 ًاصوص ھ ڻناسنا ماظن اي وس و يگ دنز ه-0097000” َءيجٿهنم . يهآ ترفل
 "؟.يهآ زيڅ ترفن وها وٿ يسک يگدازآ يج لمع ۽ رڪف ناک راڪنف ۽ بيدا

 يک راڪنف ۽ بيدا ره مت وٿ “.يڻ ناب” ۽ وٿ يوچ ِءال َءي دازآ ي > ةار راهلظا

 ِءار فالتخا ناس نطو ۽ موق يقبطر ادتقا رسرب يجنهنپ وه وج ي 2 يدازآ يرتيا

 زاوآ فالخ نهعلا بصن تيااه# ۾ تايح َء,ىلف يج نهنا ٬ يرڪ راهظا وج

 َ .يهگس يراٿا
 يي اغآ رپ ۽ وٿ يکل رايا ,يدني ڏس “نانملا قلطم” يت ت٬بوڪح ي ڪارٽشا ره

 يهآ نڪممان (يهآ ناتملا قاطم تہموڪح يڪار ,هأ رھ ۽ ۱ رو تمو ڪح ناتعلا قلطم ره

 پد مٿ 1 " يلجت ي 1 وييلڪ * لابقا يک نهڻج هال سڪرام لراڪ

 يي رتيڪ ناک مهجمس اةنرا يج خيرات 7 . وٿ ت يک ڙاا , يهآ وب ڏس .* باتِڪ بحاص

 ورتيڪ يک نا ,يڙوم او يج نا يک ديس ناک ناڪ ا يئوڪ ! يهآ يرپ مل
 يىٰئاڄا ش الٽ يج توت يروعش ۾ نهنڪ ُ خيرات !ي ڏڇ وٿ يئاٿ» ناک لزتم ل

 .: ۽ .يهآ ويهر يڙروڊ رڙوهگ وج تقو"' ءت رعش وها وج بلاغ .يعقاو . يهآ
 ورٿيڪ ناک -. ير ٽي يي نازنين ور نا تا تاڪ( ازان

 مل وڙهڪ يک ت د 6 يج سڪرام ځڀ رات يج ڊنک نه ! يهآ حيحص ہلٿ

 مي وڪ ۾ نهنج ٬ٌ موجھ وج نت داح طقف خيرات يج ناته : يرڪ يت تډاٿ طلغ

 يچا ون رظن * يئاتنرا
 رايت ِءال ڻرڪ ثب وح يهآ نوان ورتيا يت ي ڍ رظن ؟ يةنڍ:ډ ي 7 -:ا

 اڀي دا .اتقترا _ يتانئاڪ نڪ ہبوڪ ناس نو نه ڪا ري يوچ . يهآ

 يک تو٬آ ہڌ نايڏ باوج يه .. يک نه ڻاب 5 يرڪ ثحب يىت يادام ريغ

 ؟!ويڏڇ يرڪ سان يک ڙورا « يٿ ارڀ ؟ ورڪهد ي > بيس نهڻڪ اثٻ ءو اس 7 يهآ ربخ

 رايتعا ۾. ت٫ادام 1. رجٽهني” . ,ٌ يو جڇ ناس حرط فارم ڪال تيدام يل دج

 ح



 ٣ تالاحجر ۽ ردق يئ ۇ اج َءيرعاش يى 8رضصم

 ناتعلا قلطم ٹي دام يتامل دج ,تيڪارتشا ,ڍجڪ ىيڪوج زايا ۾ نيار ۔ڌج نهنا

 يج را ڪنڦ ۽ باد دا ۾ .لوراوحعش يڻاقن را يى> تان .,سڪرزام لراڪ تموڪح

 ٍي مٿ اي سلڦ طقأف مد 9 تيڪارتشا رايا ءيهآ فاص لڪلبپ وس ,يهآ ويچ تباب َءيدازآ
 وٿ “نابہلا ق 1ٰ مڊل يک وھاانڏ ي- ايس يج سور رپ .يڃ٫ وڏن يک لوصا يتايلدج

 هيرڪ وٿ 9 5 _ناک خي رات اٿ ايف أاف يج سڪرام لراڪ وھ اڳ ناک 1 .يڏس

 يئڏ وٿ باوج زايا اروف هت يتٿ ٿ 9 ۔ ۾ سور يڪارتشا يج يو گنميه رگا
 "'.رھآ ي٬ٌ ِءال بالطم يجنھغ. مظازاس يج نه سور” مت

 ةوڀ 5 ,وٿ يهجمس يٽ يڪار:ا يٽ زايآ ص>ش وڪ نهڏڪيج .ڊ يدنوھ نا

 « رھا ىٰت اناج ٫ا يىٿت يجنهنپ يج نا اها

 ,نايهآ ل يڪار هأ نا يی ڻوڃ نيئآ وج زايا ويهر يڻاب .لدبڊ وج (تيڪا شا

 يفسلف هب نهنڪ لدبلا ريعن شب يلست وج تيڪارتشا يک نو نيئات اڃا ڪيٹوتيح

 انالوس ۽ لايتا ہيالع دوخ ي رٿ ويل .اديآ .ياتشا نت فون ۽ “ىھآ ويلس مٿ ۾

 اٿ نڇڪ شيپ اير اج نروشلاد دنچ .نهآ اڪڇ چڇً ىُت نيئا م يڌنس هللا دييه

 . ار يج لايتا ميلا

 ناک نه وها .يهآ ويچ ۾ ڙادنا مئارعاٹ ِءال ات مپ ,ڍزچڪ وج لايقا ,ہالع

 لاديلا معت وج تيڪارتشا لايا مت يهآ 2 وھا ت+ .يهآ وڪڇ يٿ 9 يىٿم

 "-.أَ “4 ناس

 نور رڪ ان يت ڻ ھڍڏ نن. يگ - ٻ اح طخ ىخحويرات ڪر يج لايثا مصالاع تھ

 "يگ دنز ۾ نراس” فوت صد ,ىلاث ى> گن ڊ س ۔۔ن٫أرق رس لايڻا مصاأارع طعق وها ها

 عوشوم وج باتڪ يج کن سم . يهآ ويل ٬, مع 4. ِءال وج ِوڀپ ناک ڻهڙپ

 يمهاب ۾ ندموق لت يج ايند ہ يک ر يٿ رادم يت نا اٿٻ يج مدآ 69< مت وه وها

 ايناطرڊ لوا ۽ طخ يىجئھنپ لايتا .يھ3 يئڪ ديپ تو وص رادناپ اڪ ِءال نواعت ۽ ڪارتشا

 بس لوج دامجتا ويل ۔ ودائه يرڪ يىج نهنج ,يها يٌڪ دي يت َءيسيلاپ نا ي

 .نويو نويڪ ميتخ نوڌر وص

 ٹنحِر يٽ رماظن يىلاثم ياوڻالا نه ۾٬وپ ناک” تٿت*ڊ يسمايس پ يصح يڻٻ يج طخ

 ۽ وٿ يئامرف 2 يهآ ويو ويل ڪال . يمور : ڙادنا ملارب صه ليدنڪ

 « ڻهآ نمڪ بهذم ال اب ٣ وهناي اج سور مت يهآ لايخ يتاذ وچجٽهنپ”

 متآ عار ادب نالا م يبھذدم )7 نر وع -<> ًلدرم يج يتا ۽ ِءار ليه ڪڪلپ



 تالاحجر ۽ ردق ىتف اج َءيرعاش يقرشسم ٣

 يمصرع مجمع ريغ تلاح يفئم ۾ د وح وم يج جازم يج سسوو . يهآ دوج وهم

 رھاظِن وحح َءيکا اس وس .ہب_ نهنڪ وج ,يرڪ نا وها .يدنھر مت اڪ نيڻات

 نوتلاح . يهگس وٿ يرڪ لصاح #اڏج تقو وڻهگ يت دايتب يج تيرهھد

 ڻچوس ناس يٿي= يڏٿ يک نهڻام 7 يٿ نثئيج نهڏت نوي دنيا يت لومعم نهڏج

 داينب تبثس نهنڪ هال ماظن| يجنهنپ نيا چکک يکچ ,ودنلب وعقوي وج
 هج

 “ . ظ ٹ
 .ٍيدن وپ يت رڪ سشالٽت ي

 ۾ مالا ,هةوپ ناک ڻاڇ ڊنڇ يج ناليب٫ يعبط يج نهنا ۽ جازم يج س وو
 : يهآ ۽ طخ نا لايقا ہيالع ِءال تيڪارتشا

 رمڙوشلاب 6وپ مت .يهھد ويڪ لاش رارٹا وج َءي-سه يج ادخ ۾ ھڙ وُلاب رگا

 َءال تقيقح ڻه يرڪ 6ئَنڻَا ۽ وٿ يهگس يڃا بي رق وڻهگ ىج مالسا رھان وج

 بذج يک سور ھالسا ۾ ينامز نهنڪ ہت يئٿ وٿن بجعت هي وڪ يک نوم

 ". يک مالسا سور اي ,.يئو يرڪ

 ,ربمٽ بالقنا ماجثا” يئاز ور ۽ نامثع دمحم ڙا سور ٽي وس روا لابتا”)
 (۽ ۽ ٻڪ رب وٽڪآ

 يئٻڪه يک مالسا ۾ تيڪ ارتشا وهي" يهآ رغاظ نام .ءار .َءڻيڻٿب يج لابتا

 يک مالسا سور هت اي تن نهنيڏ ڪه همت يهآ ديبا رڱپ وه .يهجمس وٿ بيرق مامت يج

 َ .ودنئو يرڪ بذج يک سور مالسا اي .ودنلو يرڪ بذج
 كاك تيڪارتشا" يج زايا ۾ يلباتم يج 'َءيدنسپ تيڪارتشا' َءيهنا يج لابقا

 وج تيڪارتشا ت ڻوچ نيئا سدتس” وا اب نا ؟يئٿ حغاو وٿ 5 نام "َءيهت ولهپ

 يجئڇ نئيج ,يهآ نيئا وها ,يلم ون ۾ يفسلف ب نهنڪ سيک لدبلا معن شخب يلست
 ڌنه ڻنهنڪ يئٻ وج وٿ يلم و| تيڪار تا طقف لادبلا عن وج مالسا يک لاي#ا مت

 حضصاو لڪلب مت يدنسپ تيڪارتش هْعأ يج لاثا ڻاي ثحب نيئٿ٬ لاح رهپ .يهآ مآ دوجوم

 ,يج نا دوجواب .يهآ رپ لي وات ۽ ثحب يج حدق و در ۽ ديتنت اس .ادنسپا يج ڙايا رپ ۽يھآ
 ؟نهآ دنسپ مالسا ردقي رہتبڪ اراو ڻڏس يڪارتش ہٌڃأ يک” ڙايا

 ءةار يج لابقا دي واج

 ڪه قِوپ ناک رفس ىج نيچ ۽ پروي ,لابقا دي واج رگڪاڊ ,ديشر دنڙرف ىج لابقا ,بالع
 :ويچ ۾ باوج قاعتب ماظن يج يتا ۽ نيڃ رپ ويو رٽنا



 جم ٣ تاٽاحجر ۽ ردق ينف اج َءيرعاش يقرشس

 يتا ناياب وٿ َ ڪه وج تقو ِيج رهآ 7 ( نيڃ يک يي . ك

 يها ۾ ام يج ڻرڪ بايماڪ ۽ ڻرڪ 7” يک نا ۔ يهآ ويو ويڪ

 ہ وڙهج نا نوم وج نهآ ايهر يرڪ ودو گت ۽ دهجو دح يرتيا وهڻام

 ". يهآ وڏ منوڪ مڊ يڪ

 فارتعا وج دهجو دج يج نيئبڇ قلعتم مزنويمڪ ۽ ر“وصت يتايرظن يج يتا يهآ يه
 ِءال نا . يهآ اڇ يک دنز يلاثم يج نهاربرس ٽسنويمڪ يج يتا .ِءوپ ناک نا
 ۾ دب يتڳا

 هزيڪاپ يج ني دشار ةافلخ ۾ خيرات يمالسا ناهوا #» ناسا . نيدشم دار ِةاثلخ

 يب. 3 زادرڪ قادهاجم  ينابرة * راثيا ,دهجو دج ۽ لمع ۽ يک دنز
 اج َءيراُگَ لادع ٍ#ٴ افن يج نوئاٿ توخحا تيحه ناس اياعر ۽ ٍح ماوع , يراديمذ -

 يناسنا يک رو د يج 0 ِ تفالخ ہب اراپ لئالراڪ ۽ ڻبگ . ڻهآ ايهڙپ اعقاو نيوس
 سئئاک - يهآ ويڪ فارتعا مي َءي ڌناگ امتاهم دوخ اٿ نيڃد رود ونوس وج خيرات

 ْ َ رمھاشيڊ نريزو ۽ نشٿاتين يسيرگناڪ يت ڻاب يرايتٿب دوخ يئابوص نه ڏج

 ناسا ڻويهآ ايهر يهاٺ جو رايتخم دوخ -< نبوص يڻاه نيسا مد يئڪ اضاقت

 باوح َءي ڌاڌاگ امڻاهم نه ڏت .يٿ يهگس يٿ ڀي 5 دنز يلاثم يڙهڪ روط ى ہأظٿا عال

 ِ:ويابرق ۾
 ڪه مت نايهآ وتهپ يت يجيتن نا نام ڄ ناک يعلاطم يج خيرات يناسنا”

 نا وهڙپ يک ترس .  وج (ہغر) رمع َ طقف رادرڪ ىلاثم

 نا ۾ « وڍرڪ رايتخا يگدام يڙهج نا. -+ لمع يت َءيگ دنز يلاثم يج

 ".ويرڪ فاصنا ناس نهنڪ ره 2

 (ع ص ۽ وم دقم « يئبمب تابطخ)

 فگنت يڙوڻام نمڪاح ۾ نهاربرس  نراڊيل يج ني نه ڏڇ ڻاک لايبا ديواح

 ۽ ويج ۾ باوج نه نه ڏت , يئيو يئڪ اڇپ قلعتب نراپ َءيڻال نياوج «

 ششوڪ يعامتجا يج موق نا اي ۽ ءوپ ناک ڻسڏڌ يک نر ڊيل يج نهنا . الثب”

0 
 وھ وڪمڃڇ يڃا رود وج نيدشار ِءاثلخ نوهماس يجنهنم ٿهگ ۾ ٿٹهگ ,يسڏ ي 3

 :وٿ يئامرف ؟ويآ رن اڇ سيک ةءوپ ناک ڻڏڇ نيچ .رهاٻ ناک نيڃ
 < ڪپ . َ 7 رو

 ,سيآ گناڪ گناه «يت نک و نٻ ۽ يرڪ روبع دحرس يج نيچ نه ڏڃڇ رپ

 نويرڪوڇ نوج نلاس نهڏ ۾ نون يت ڻتسر تقو يج نرهپنٻ يتا نه دت



 ٽاٽا جر ۽ و 4« ىتڦق اج َءيرءعاش يقردم رپ

 لاوڙ * وه ِملاع وهھا وج کڊ ۽ سالفا ۽ نويه نويعو يڪور يک نوم
 ليم جنُپ # ۽« يئه تلاح عوھ مڌ فرط نهڇ لڀم جٿڊ ! يڱھ نئي نر اها يج

  *؟! تلاح #“ءيھ يتروا

 ۱۽ مع +ا6ع روهال آ ريمٽ ترصن” راوھام ِءْ لابتا ديواج لوتب ) 

 . هار يج َءير ڈنلاج ظيفح ۽ يدازآ يج بيدا ۽ بدا

 بيدا يڪارتشا ريغ نهنڪ ٽو نهنا َ يهآ َ هن م نانعلا قاطم ىیک سور مد زاپا

 . يهآ وي ڏن تقو ِتلصم نل دٰم يک تيلوہث » مھازاس يج

 سٽرفناڪ ى دا يئايشفها- ىڪڍ رفآ ٺناراپ ناتسڪاپ ۾ ع1۱ ۾ يلسلس نه

 نام 9 ناَّ ه اھ ايو صضيف دمحا صض٫ہف ۽ ير دنلاخ ظل ِءال تڪرش ۾ دنْتُمأت

 نايب وج قلعٿب لوحام يب دا يج يتا ۾ سور َءير ڌدلاح ظہح وي ناک ض ڻڃا سيپاو

 يهآ قال ى < مہهحروت وها ۽ *“يهآ ون

 -َ وچ َءير ڌڈنلاچ ظيفح مالا ڪَيو درد

 نہي دا ىٽ۾م يج سور شِةآوس ناک ٹتقلاّحم يج يت٫ ڍ رظن ي دايدب يج ڻاڪچاپي*”

 نا يک نهنا . يهآ لصاح يدازآ يج ڻکل ىت عوضوم ره يک نرعاش ۽

 انب ::نيئاچ يت - يت عوشوم م نهج وھ مڌ يهآ ي دازآ ۽ ق> وروپ وج مهلاڳ”

 اح ٴ يُمرم َءيجنهنپ وھ ۾ ڻتٹخفقلاّہم اي ۾. تَفاوم ا= نل ڀي يج 0 نهنڪ

 *“.نهآ ڪملام

 نوخاث ڻوج نمجنا نا 7 يئانتب نمجنا رثآ اپ ڪه يجنهنپ ني دا ىسور”

 "“.نھآ اي وٿاق ۽ نرهش يٽچ

 وٿ يوچ قلعتم تيثيح يتياد # ويملعت --

 هرابود 3 بي ذهت يىمالاسا ۾ نةنالاع نراو تيرثڪا مک يج سور . وٿ

 رڍ دق يجنٽهنپ ادنشاب اج نتيروهہج يبالسا يج ايٌُيا چو .يڃو ويپ ويڪ ه دنز

 0 يجنهنپ يک نينا . نهآ ايهر يرڪ رخف يت نتياور ۽ بي ذهت يمالسا

 ِاڏگ ناس ڻچا يج نبرع رپ ايشيا چو ءيهآ زات يت نمانراڪ ميظع يج َءيضام
 ۾ عا 40 ۽ رڀپس ول ٣ [يچارڪ لو ورهمآ " نازور



 ٣ تاثاحجر ۽ ردق يتف اج َءيرعاش يقرّہم

 يج رھالاسا کگسش وڪچڃڇ يجڙکپ نيدات نصح زار د رود ۽  وھ ويآ مَ ملاچڇ

 ايشيا چو .ويڪ جر نر. بود ذهت نهن ڪهھ ۾ نڪلم ننه لاس ڻچا

 ىٿ مياش باتڪ يغخيرات ت يب دا اڙها ناس ترڪ ۾ رت رويهمح مت حب

 .يڃو ويپ ويڪ نشور نت تايصوصخ يج نرهش مي دق ۽ نج , نهآ اهو » 5 ڀ 0”

 : وٿ ىئامرف ِءال ببؿ ذهت مت -تد رھالاس |

 ڻرڪ ه دن هرايود 7 بي هت مد دا ناس تعاشا يج رچير چ] ۽« حرط نا”

 ناس مالا سا وح بي ده رڍ اق نا هن نه ڏج . يڃو يڻهپ يئالع 4 مهم يج

 ڏگ ناس بي ذدهت وڊ اق ني نهڻام يرڪن:هآ  ى ھآ قلعت وڏا اهگ َ ورهگ

 . يڃو ويپ وادنآ ڻپ بيرق .يج مالسا
 :وٿ يوچ ِءال َءيئارگن يتاذ

 لن يک --.“ مق ويڪ مڌ صوسخ ِءڊ نھ ڏڪ ۾ يرود يراس نا نوي”

 نثيج رپ . يِھف يئيٻ يئڪ يئارگن اڪ ناس حرط هب نهنڪ يٿت تڪرح و

 َءيجنهنپ سس 0 لسوه فتاوڻا ناک نابز يماقم يج نت ناب ہت

 نامجرت وھا . ىٌئھ ينرو يرهگ نهناٻ ىج نامجرڏ ڪه ڻاپ ِةال تلوهس

 *. وه و ددله 0 ناس نوم ناس تٰزاجحا ٴ يجنهنم

 مڌ يهآ رهاظ فاص نام يار ڌٻ نيئٿم يج ير ڌنل > ظڀف> نمالٽاأ َءيسو درف

 يهآ لمع در وڙهڪ 3 بو اذهت مي دق ۽ مالسا ۾ سور

 وڪ محل ۽ ب دا ي ڌنس ديالح مد يهآ تباث هلاڳ اها ر۾  ثٺمحب رصتٽ نھ

 ٴ .َ َ وج 0 يهآ .!.وٿآ وج 1. ڪل مل ۽ يهآ هورگ ديپ تيڪارتشا

 .َ نا ناراپ ءي نس اٽالو٫ بال الا ماما ت لاقدا ناچ ترالا مه ڪح وج يڙوت

 وج ماظن يشاعم يج مال سا ڏگ ناس نا ر ۾ ۽ ني ڏس اٿ دئمتحص 2 جن يک تابخ

 ل دبلا مهن

 وٿ يو رٽاهنپ وُس . وڏ يئٿ فارتعا ۽ ساس>أ قخح دوحو يک 7 ناسٽا روعشاب ره

 ؟وبڪا دوجو۱ وڪ هب ۾ تانئاڪ نه مت وٿ ناڃب نه ڏت  نايھآ ناما ہت نه ڏج هت
 يکد زايا . يهآ ليلد وج تابثا ال دوجو يئٻ  دوجو وجنهن٫ .يهآ



 تائاحجر ۾ ودق يتف اج َءيرعاش يقرشم ؟/م.

 مت يهآ ويڪ نسوسحم اعقد يڪ نو مت ودٿيا بجعت يهڙپ وها يک وت”

 6 يهآ وادنياأ واڏاڙپ وج ڏس  نهنڪ نام راسنس يراس تقو نا . نايهان نام

 ني يريڦ ٿه يت ويممنمخ نام ۾ مآ يهآ مٿ مل مهجڪ ! يهآ مل يڊ هج ڪ

 اپ « يهآ بيس يتايسفن يئوڪ وج 1 اڇ . نايهآ ناب مڌ نايهآ ودنڪ

 ڪاڪ) *؟؟ يهآ ناس[ ( 066901 9951051) يتناعيبطلا دعباب يٿ وڪ وھها

 .(» نم "؟يوپاڪ اير وڪڪ

 "! يهآ “واي وڪم”

 راڪنا وج ٰيلاعت قح وه .يهآ به ڌ٫ال ۽ دحلس وه هت يهآ ويو ويچ ِءال زايا

 وڻالو(ڳ وج ؟قح" ب وه ,رگناو َءيشالتى ۽ روعشاب ڪه .يهان نيئآ رپ ,يرڪ وٿ
  ۽ .9آَ ّٴ

 ڀڳ
 ۽ وهڙپ ظفل سدنس .يهآ لاق وج *رايآ نهنڪ ۾ تانئاڪ ہب وه

 . يٿاپ ٽوڪ يتاسرب نيسا .وڳل ڻسو وڙاڏو مت نيساتهپ َءيلگ ايٿن نه ڏج”
 محليڪ رڪ ذ يڱ٫ وجتهٿپ ه « نيساڳل ڻهڙچ نام نرچيپ يڙاهپ ,ادئنڙٻاٿ ادنڙٿ

 دوجو يج ادخ وج نهنج .يهآ كٿسه تاليقح ٣ ڪه وج - تسود يڌنس

 يک ڻهنج .يهآ ودنڪ ويلست تقيقح يلزآ يک نمح رپ يهآ هن رايتعا ۾

 جٿو يک يراو مشاس ڊ نهنڪ ڻاپ رپ يهآ يدنڻو يڙورنوخ يج لتا

 يج نهنج رپ نهآ زيگنا لاعتشا تالايخ اج نهنج .يهآ ودنهگس مت يئاسو

 وج َءنيئاس فيطل ۾ رس يڙلئم وس .يهآ يک دز يج َءيگ وي ڪه يگ دنز

 ؟! ايڪ سيو اج ڻمو 4. يجنهنم ڻپ ڄا" ءوڳل ڻئاڳ ََٴّ

 *؟يهآ ريڪ "راي” وها۱ ويڇپ ناک نه نوم”
 ". يهآ ,ٴ ليڦت يج رعاش طقف دوجو وج نه . يهآ مد مپ يئوڪ»*

 ۽ يهس ہت يهآ راي يئوڪ .يڃڇس وٿن حور رپ ,يوچ وٿ نيٿا مت لقعا”
 َءيڙڍنن َءيجنهنپ ! !يڃا وڱن رپ هجيس وس ۽ يهآ نئيڪ ۽ يهآ يٿڪ « يهآ ريڪ
 «يڳل يٿ يڻولا ۽ يجڻا يک دنز هت يهآ ہث راي يئ وڪ نيئاتسيج يٿ ۾ ايند

 َءيئيگنر يج تانئاڪ يعقاو ٬ . يهآ من راي يئوڪ ۾ تانّڻاڪ َءيراس نه 1

 يڃو يٹ يڃا ي

 راي تانتاڪ يراس َءيه يجنهنم . نيئپ ۾ ڻٻذ يج نيا يڃو يرو َ نوت»”

 :وڳل ڻئاڳآ يرو وه ِءوپ ؟!نهآ ايڪ سيو اج ڻسو َءيهنا ۽ . يهآ

 *؟!؟ايڪ سيو اج ڻسو ,راي ىجڻهنم ڻپ ڄا"

 (ميٻ نص "يڙپاڪ ايروڪڪ ڪاڪ”7”)



 ؟ء تاناحجر ۽ ردق يئف اج َءيرءاش يقرشم

 ؟ يهآ قافلا ھڪ يه لاڇ

 ۾ نا .يهآ راواديپ يج يٿ داح يڻاقنا ڪه تانٿاڪ َءيه مت وٿ يڃد ويچ نيئآ

 روعش يج هت وٿ يوچ ڙايا رپ .يهآ هت لخد وج يدارآ يج نا * روعش ,ڊ نهنڪ

 ۽ بيترت _ن سح سهجنس ؟ 3 يناسنا ِءوپ  يهآ هت ابرف راڪ دوجو وج

 وٿ يوچ ؟يڻآ ناٿڪ اتمت يج اقترا

 ۽ يهآ ہن روعش يلزا يئوڪ ۾ تانئاڪ نه ہت سوه ويهر يجوس ناب”
 يجنهنم ۾ يداو باداش َءيه ۽ يهآ ي َاثتا دوجو وج رهظنم ره ۽ يعقاو ره

 يئوڪ نه ڏڪيج ۽ نهآ قانا وج َءيفار گاج طةف چر ,ٺنابايب اح نيمز رم

 تر... يهآ يک ناسنا طقف ت يهآ انمت يج اقٽرا ای بيٽرت ِ نمسح روعش

 يج اتتراَ اها ,. پيٽر نسح وهِا دا وها ۽ ناسنا رپ . يهآ مئي سح نيبات

 .اڇ ؟ يىهآ مٿ وصح وج ترطف نيبات َءيهنا ناسنا .اڇ ؟ يڱآ ناٿڪ ائمک

 يه ۽ نونج َءيهآ وجنهنم اڇ ؟ يهآ ببس قانتا نسح طقف روعشم يڏ وه
 ۾ يهآ قافلا ڀس ۽« تيوحم ۾ -  ڻسح َءي ه .يرعاش

 (ٻڻ  +م ص ۽ *يدهباڪ ايروڪڪ ڪاڪ ”7آ)

 . شاخ ۾ سشالت

 " يھلغ ۱ ڪه ۾ نادِو يجنهنپ ناسا روعش اب ره ۾ تانثاڪ عن نڻيگڻر * ميس و نه

 هون - * شالت" ِءال َءيئاسر نيتات يا يرڪ سوہحب

 وٿ يکل رايا « يهآ نام 9 يج نيتي ڊ ؟ شالت۱ تت ؟نهاخ ۱ اها

 *؟ نيهاچ ڻهجمس وٿ وڇ يلورپ يج دبا ۽ لزا اها شوت ۱”
 ؟؟نيهآ يئيڊ اک اي ج يٿا نوت 5 وٿ ڻاڇپ نا
 نل يلورپ اها هت نيهآ ودنوڇ دوخ نوت»

 ِ ؟ .ودنهگس ىلس
 *؟. نايهآ قل نئملطم ناک يفسلق يج تيدام نا ! ناري ۱

 وتخ هت اڙيپ يج نم يجتهنت مت هت ويٻ .رڪ رايتخا بهذم يئوڪ ِءوپ ۱
 *؟!ي دنيو ڇٻ

 تهذم ره يج ايٿد نوم يهآ ,ينعس يب ه دايڙ ناک يتملق يج تيادام وها ۱

 ِءال نوم نيتي وڌنا ٽاري رٿ هڪ ڪس وج

 يهآ هت ؟ ٍٳ

 ؟ ! يهآ نهڂالٽ يج اد يک وت « جد مڏ ك نوٽ"



 تاٿاحجحر ۽ ردق ينف اج َءيرعاش يقرّسم ٣ اڀري

 ؟؟٤

 “ ي
 (= + ص "؟يڙٻاڪ ايرورڪڪ ڪاڪ ”)

 ھا رايتعا وجح نهنڪ رھ 7 نهنج ٣ يج ادحع َءيهڻُا رپ »ههه دياش ۱

 .وٌٿ يوپ وتپ وج شالت ينادجو ۽ شاخ ينطاپ يج زايا ناس حرط فاص ۾ نا
 لډ وات يٿعس يب ۽ ڪشخ يج تيداب ت فرط ڪه ۽. رگناو فوسايف روہُاب ره وه
 نئن 3 ناک ۽؟ ديلقت يڎناڏ يج به ذب فرط يٿٻ هت « يهآ نثعطم ناک ريبعت ۾

 ۽ دياش*” اھا . وٿ يرڪ يئچ “دياش”” ,فارتعا وج ش>ات يج اد .. يهآ ہن

 ۽ يرڪ وٿ راڪنا وج ادخ يڙهھا وه . يهآ ؟طور ٽي تايب1ا * رپ ۽ من نل َءيفئ"

 . يهآ وي ڙهگ نهڻام ىک فاقص ۽ فاصوا ىج نهتج

 ۽ يلازغ ۾ شر نبا يڻلو ناک طا رپ - طارفب 5ا اٿ نڻاڄ بحاص اح يعلاطم

 يرڪ ثحب وها ڀس ۽ نيڻات لابا ۾ 7٣ ۔لا يلو مھاہش . يناٹ للا د دز ۽ ۽ يبور

 وھ ۽ ىهآا دتلپ ناک ساڌ ۽ رڪف لقع ۾ ملع يج ناسنا ادخ مت نهآ اڪڇڃ

 يئاسنا هالا تقيقح” مت يهآ ويامرف َءيناڦ لا د دجمس ترضح . يهآ لتعلا ةارواس
 ادخ نا نام مت يهآ ويچ ہب گا نئآ .۱ ارولا ھارو مت ءارولا عارو ۽ يهآ الاب ناک لقع

 يج ناسا ءت وه يا اٿ (6708) ؟ڊاگ ۱ وهڻام ما يک نهنج , نايهآ لگاق وج
 ! يهآ يب وڻهگ ناک رابتعا

 ه فارہعا وج لزا زار

 مولعياٿ وٿ يئٿ مالڪمه ناس ؟لزا زار ۱ ,رگناو َ يلوص :6ادك يتسلقا.۽ ڙايآ
 رپ تانثناڪ يک نا وٿ يرڪ سوسحم٫ يک نا وٿ ىلوڳ يک َ يٿسه اسراث ۾

 ينوءن ڙيگثا تقر ۾۽ فارةہعا يج ٺا ,رگناو هاي ۾ طظفاح ڄ وٿ يسڏ يآ0 ۽ يراج

 :وٿ يوڇ .يرڪ ڻنايب يک <2َ يک دوسآ ان يعبط يڪ: هنپ ق

 ہهلاچ “ما رگٽيه .يڳل وٿ رگسناو ويد ىلزا نهنڪ ۾ لوحام نھ 977

 .يھ آ يکپ روڊئشسم وۇح رم * يج ناما 865 ۾ نهآ ايڙ کپ يي اريٽ أريٽ رگناو

 ودنوه ۾ شالات يىج سراپ نهنڪ هشيمھ وھ هت يهآ اڪ دنڏ قاعتم نا ۽

 طقق مٿ مت ,نايهآ و دئيذ هڳيمشڏ لاس مځئلأح نك رماش .ڊ نه ڈڏڃ نام . يهآ

 آب ودنوھ ۾ نهذ فگمنر لُئام ڻاريم ٴ -.. وج ت يئ لا ڪا يج نا

 يج سراپ نهنڪ ِءب ماش ره يجنهنم مت نايھآ ودنڪ وڌ نام رپ

 سه اسران 6” نهنڪ ىهآ يدنوهھ ۾ نش الک

 ".يدنهگس يرڪ نوس 1. يک مھاس ىجتهنب اج
 ۽« وه وجتسج يج “ي
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 ڪه ۾ لصا ,شالت ِءال َءيٿسه مولعم اٿ ۽ لزا زار ۽ وچ سج اها يج زايا

 ۾ يگ دز تريح ينادجو لوچتسج ۽ شل باهتلا ۾۽ بارطبا وها ِيهآ تدايع هاثراع

 صلخاد ۾ تفرعب يج نا ۽ ناميا ٽو نگر زب تفرعم ِبحاص يک دوسآ ان يج مبط
 .نهآ الاب وڻهگ ُناک بلط يج خ زود ۽ تشهب ,تي وحم اها ۽ قارفتسا وهِا .يهآ

 قھاک پډ يج خزود ۽ قوش يج تاج وهڻام هت ,رگناو لوق يج َءيرصب 0”
 ِءارس ُٿ اک ىضواعم ۽ ىلص ہٳ نهنڪ تدابع يج هللا ,يهآ ڪرش 7 نڪ اٿ تدابع

 ِءوٿ يوچ زايا « يجرهگ ڻرڪ

 يجنهنپ تهذم ليهڙيو رپ نسوسو نمه و ,يهآ بهذم وجٽهنم يٿ وجٿسج اها”
 ِءال نوس نويراد رھا ظ ۾ نوهدنبييق رف .يهآ يلڻاهڪ وک ڙو ج تيوهگن٫ب هال

 هلاڳ يج تايقالخا ڪشخ .نهآ فنهگ ناک 3 ۾ َءيبب رف دوخ

  ځڙرود ۽ تشيھهب .يهآ يدنيلآ ڪرس ير ٿٹرارش ڪه يٿ نپ> نجڻهڻم

 .. يدنيا لک يک نوم يت يٿ يت ثحب يج لالح ۽ ارح باوث ۽ رمانگ
 ۔ ڻو يک تانڻاڪ َءيراس ۾ ,يدنڻئنهڦ ۾ ڪهل ,يدئرسآ ۾ ڪرم اج لک
 ٌءيٻ ناک ڊنڪ ڪه تانئٿاڪ هةوٻ ۽ ؛يهآ يدنيو يدنڙچو رگناو َءيهڙي و
 ندحرس يج ناڪم ۾ نامز ڪهٿ اجنهنم ۽ ھآ يدنهر يدنجنوگ نيئات ڍنڪ
 يدئلک رگناو ڻيڻوئک ناک نامسآ لاوس يلزا اجنهنہ ۽ . نهآ ادنڄپ يھد يت

 - نهآ |دنچپ

 يئڪ سوسحم يدن رپ يدن رڃ يتسه رارسارپ يجتهنت نو !لزا زار يا” ۔(يلجت)
 ۽ زاوآ يج فگنچ ۽ يهآ ويهگنس ۾ ةويُوخ ي ج نيڙکُغم يک وت نوم .يهآ

 ڻلڳ مئالس يج نڻئاتيسح موصعم ۽ يهآ ولڏ ۾ نگٽر نِي يچ قفش ۽يھآ وڌٻ
 !لڙا زار يا .يهآ ويک چ ۾ تيڳ َءيڙ وڪ يج بارش ۽يھآ وہهڇ ۾
 ِءال نوي د وجو وجڻهنت ۾ ,يھآ نعم يج دوجو يجنهنم صاسحا وجنهنت
 نس اٿ وج ڇ يک وت ناسا يه ها اٿم يه ۔يهآ ساسحا وج يليناعم

 ؟ٻ يڃات وج نيڻاهڪ نيڙٿ وڪ يه ؟يئال رب وٿ ريڪ يک نئه ؟نڪ
 يکوس فتاوڻا يه ؟ ىيهآ ويپ يهجنس نڻهھڏ وج نه ۾ نج .يهآ وياڻب نهنڪ
 ين ورٿيڪ نوت لزا اک يا 1. نهآ ايهر يڻارڪ تيفقاو ناس فقتاو يجنهنپ

 ورٿيڪ ۽ نهنت .يهآ ويارھپ ني وماڄ وڪيج نٽاسٽا نتھ رپ .نيهآ نيمسح

 ! نيڳل وٿ جيبق هت

 يج ؾح ۽ نسح يُئ تروص باقن يب ,يراونڪ يجنهنت !لزا زار يا”  (راتسا)
 .يهآ دنسپ يرايعب



 ڪتاناحجر ۽ رادق ينف اج َءيرعاش يقرشم .(٣

 ڪوس نات نهن يجنهنپت ۽ نهآ ادنيو ادنيٿ اڪڦ ۾ اڪهح ڪيهٽ ۽هوپ ۾”

 اهڙوڳ ہهاٿ .ھاٿ ءيهآ ودنبو يڪهج رس وجنهنم چ يھآ يدنيو يدنيٿ مگ
 تاذ ناسئا َءيراس ۾ َءيڙهگ ڪمه نام ۽ ,نهآ :. نام نيئا نيچجنهني

 .“يوڙپاڪ اڀ روڪڪ ڪاڪ”“”) 5 نايھآ 9 يرڪ تدابع يج نيدص ىلع-او

 (۱ ڪس ٣ ٻ نھ

 يدنردپ يدئرعچ يٿسھ رارسا رٿپ يجنهنت نوي” مڏ يهآ وبو و۾#* ۾ سايتقا نا

 نو دو و وجنهنت ۽ .يهآ ييتع يج د وجو جن هڻي سصاس>ا وجڻ هنن ..هه يڅآ ٻ يئڪ سوببحم

 وڪ وج داحلا ۽ رثفڪ « يدنوه يج ساباقا نا اڇ .يهآ سصاسحا وج يلونهم ِءال

 ؟وٿ يهگس يٿ اديپ موهفم
 ,يهآ ويو ويچ 5 يلچت” رپ فوصت ھفسلف يل تيفيڪ يئادج و َءني رهپ ٺا

 حارشنا روط يئادج ۽ يرڪ وٿ سصوسحم ۾ ٽانٿاڪ يک َلڙا زار ڪلاس ۾ نهنج
 يک تيفيڪ “يا ,حرط نا .يرڪ سصوسحم وٿ تيسنآ ۽ يزيگدنا برط ,تذل ۽

 يعبط وه ۾ ,يئآ يٿ راوتسم تيفيڪ يج ڪلاس ۾ نهنج ,يهآ ويو ويڪ “راتتسا”
 ويچ فٺيطل زارق وٿ تدابع يک نا ۽ وٿ يرڪ سصوس قارف ۽ تقر روط

 نرڪل نيڱم يج زايا !اج تسود رد 3 نھڏڪ ,نيڏ نويڪات نهڏڪ” ۽ يهآ

 اجڪ زڙا نهورق هداي هڪ ومت ريح رد *” : يا داي وٿ رعش وج ظفاح .يهڙپ يک
 *!ديئھ

 رغعاش ه دي 8,

 ناک يعلاطم يج نهنا .يهآ ويڪ نايب ہٻ ين نرعاش هديدنسپ نجنهنپ ڌنه ڪه زايا

 مت يرتيڪ ناس نرعاش _ نهنا ۾ نف سدقس ٴ ڙايا تن وٿ يهگس ى هن رظن لها ره وه

 .يج رڪف * نف يج رھايخ ڄ ظفاح حرط صاخ .يٿ يچا رظن يگنهآ مه

 ڻڻهڻا ۽ نهآ ايهڙپ رعاش اج برغب ۽ قرشسس نوم .يهآ لاوس و5 ڏ وها”

 ہت نوج نڪ .يهآ ويڏڇ رثات وجنهنپ وجنهنپ ۽ نھذ يجنهنب نرتيڪ نام
 « نھآ نويهر نويدن رٻ نيٿڻا ۾ نهذ يجنهنم نيئات تدم نوٽس زاچ ۔ ۾ طقف
 يسراف #يه رم” يهآ ما مولعهم ڈگ1ڈڈٍم. يالآ لاوز ال وج :- نهنڪ نځئيج

 اي رڀآ رپ نه يجنهنم ءوپ ناک تدم ڄا رپ يهآ وج نهنڪ رعش
 ىهآ ويآ

 تحادگ ار ووصنم ِ لٴد ڈشبش هسڪ ۽ داب

 .دسڙ يس شو حسد َ#انيجش  رغاس رد
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 يجنهنم وها وڌو يراڳ يک يشيش يج لد يج روصتب بارش نهنج )
 (.يهآ ويھو يئوڏ اڪڙٻ .ٴ يلايب يڪروتار

 « ھايخ للظفاح ۽ َءيڻاٻ ناري , روگعڏ يوڪ كا. ھاش نام ۽ تروص رها”

 رثات٬ يفاڪ ناک رثيلڊاپ ۽ يڪسو وڪايام ۽ نڪشب , يٽئوگ . ناربج ليلخ
 لات اح يفملق يج ذو٬خوٳأ ت دو ظفاح ِٴ ُناريم ,روگنل , فيطل . نايهآ ويٿ

 اج َءينشور نئيج ۽ نهآ نيا ڀس يج « نهآ اڀ رظن داضت اج ن« يقاب , نهآ

 ُناک يتس اس ؟ ناريم ۱ ۽ ؟ اي. ۱ يک نو حرط يتاب ذج يٿاب .ءگنزر فلتخب

 ۱44 ص) ".يهآ تبغر ه دايز

 ۽ فيطل

 ڻجه " يناث فيطل” ھ يهآ يٌئي و يئڪ ادب يمهف طلغ ميپ اها قلع:م رايا

 لاس نا يڪ ين مياش مڊ طخخ ي دي درد وج زايا ۾ يا نا .يهآ يع دب 2

 مل ڻرڪ ڙزادنارظن يب يک نهنا « نهآ ايچ رايا تبب يج يٿ بلطاځيم يک فل.

 ِءوٿ “وت زاپا ِةال نا .يهآ رثاتم ورتيڪ نڻاک ۽؟ فيطل۱ .

=- 

 ؛ يھآ يهر يراڀآ نورهل شوج تقر ۾ حور فس نيئيه يج َءيئاو َّ

 ! ڻيٿ ويريه ہآ نٿ وهسو نوي يج نويترس

 يناحور يراس يجنهنم « يهآ يسرآ يج سار سآ يجنهنم ٽم اھا ڄا”

 97900 3 يهآ راد ئيآ يج شڪمشڪ

 يهآ يئاهڙوُڳ يرڍ نهڙوڳ ہن يڙيڪ . يهآ وير يلوهج نوئن» وجنهنم
 َّ وجنهنم ... ال ڻيل وڃ رٿ ما ير ۱ ! جائي قي رد لين ھم مد وڙهڪ ۾ نا

 نراتس يت ٽ٫ يک تم يلزا َءيهنا نوي ۽ - نويو يجگنيمس نوڀ دص ۽ وڻاڏا

 هڪ وه وچ»«م اپا رهه ۾ تال َءيجنهنپ فٺيٰطل مت وڏ نوم .وڏڏ ناڏيھ “وناڇ -

 نهنا وھ ۽۾  ائه اٽډ يىئاڳل رموھج رگناو نيڪ ظفل نايڳاا نمکك ا ى

 دوگ يس ح 9 جج او . يٿ ودنٽوپ لو دننڇ څَ 1"

 اڀ وگ تت وبيه ويهر يڃر ۾ 39 نم دتسمم 9" نيتآ “يي وڳا اجوا

 وروينہت نه هاته “َ يجلهُا يا ءَ ھ ي رڀ ڏس يس نا 1 - ين

 ايڪس ۽ اي*يہ ان لا ۾ 9" يج نه 3 ئي دن باير نوڳر

 ءوڳل سو ڳاريو ڻاب ڳار
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 !اڙهني ڏ يٽ ہٻ نيومج ۽ ڻيو جراسو
 ۽ ڻسي وا نويٿ َءيلاهو ناج ڪول نهسس نويئول

 !اڙهنپ ڏ يٿ ۔ ہ نپ وج

 ۽ ڻسيسس اڙسيو يتُم لاج نراسآ لسصا
 !۱؟هنيڏ يٿ - هٻ نٳ وج

 ۽ ڻيٺ ويريه هت ڍډنن وهسو نا ىج نوي ڏيح

 !اڙهني ڏ يٿ ۔ ہٻ نه وج

 :ڻيس يڙدنڪ ءآ يس ,.يس+ نر[ڳاسج نويتار

 !اڙهني ڏ يٿ ۔ ہٻ نڀ وج
 ۽ ڻين هنن نوت لهج , يرڪ يڻآ تار َءيڏڌآ

 !اڙهني ڏ يٽ - .۽ نٻ وج
 وج نهنج .يهآ تيفڪ لسىيسلمسس ڪه ۽ يهآ بارطبخا يناحور رپ کٽس ره”

 يقيلڅت يج َءيگ دلز ۾ نهنا . يڃو وٿ ودنيٿ ورهَگ رئات نئيت هوپ نڻئيج
 داضت هت” وڙها وج تابث يج قبلخت يج # يگ دنز ۾ َءيتابث يب يج رود

 يج حور ۽ يک ر يت نيک ا ىمڃ يک کس ره وج ,يهآ ويو ويڪ اديپ
 يرڪ وٿ سومحم يئو ھا يٿ ؛ارهُگ يج َءيڻاو نٿ ! يجک ر يهڙيو رپ لحر

 اج نهنج ۽ نجه نويراذگ ۾ اڳ يج نراتس نريتار نويراس نهنج ۽ يهگس

 .يهل ۽ يچول ,يلج .ي٣اج وج ۽ نڙئج نام ڊنن يج نين س دنس رعش

 .يهآ ولڏ ناک َءيڻاڙهجيو يفاڪ يک َءنيئاس فيطل نوم يعف د نه ۽ ادا”

 .يهآ يڪ صوسخم تملظع يج نا يج نھ ۾ ليه حيحص وعف د نويرهپ ۽

 يئاح .: . نايهآ و دنهڙپ ار 4 ىثئيڪ يت ٹتيب رھ ناي تو ڻرڪ يمجرت

 ڻيلوڇ يک حور يجنهنم اج . يهآ يدنيا يدنڌو رگناو ريو , يتسس ينزا

 ۾ ينيس يج ڍنمس ناس ناٿح . يهآ ي دني ڏڇ ى يه ڙاج َءيٽوڇ ۾ ہھوڇ يج

 ِءال ڻهجنوس نوهس ۽ يهيٻ ۾ راتاه حور وجڻهني ۽ , نايهآ ودتسڏ يروهگ

 (۱م٣ ص) ".يهآ و دنوھ برطضم
 #يربارب ناس َءنيڱاس فيطل ناب ہت يهآ يٿ اديب يمهف طلغ ۾ نتلح نڪ” . طخ
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 وٿ يهگس يرڪ بوم:ب يئوها اوعد يج َءيربارب يج فٺيطل ہھاش نهڻاڏ نوم

 نرعاش ميظع يئ نڻهگ يج ايلد نوم . يهآ ويڪ ِءآ وعلاطم وج مالڪ يجنهنم نهڻج

 .يهآ ويپ من رٿا ورهگ ورتيا وج رعاش ڊ نهنڪ يٽ نوم رپ ,يهآ ويڪ وعلاطم وج

 ( تيصش ويظ ) 9٣0018 يج رود يجنهنپ يک نھ نا .وج فڀيطل ھاش ورتيج

 لو وج يهآ ھاڳل مناهلاو مت ورتيا ناس مالڪ يج نه وجنهنم ۽ , نايهآ و دنهجسس

 يهآ ويڪ وهھجرٿ موظنم ۾ ءو درا وج يلاسر يروپ يج نه .يِڳاج نويتار نوج نيتار

 ناس مهاش ورتوج تار نهن ڏ نوم ءيهآ يهر يرڪ عياش بيرقنع يک رو ينوي ڌنس وج
 َءيحهڦ طاغ اڃهٻ َءنيم. .۔يهآ ڻاڄ ڇ يک نوي ام ۽ يهآ ويون رون يت يلاسر يج

 وٿ نايرڪ شويپ اھو د ۽ تيب نايئيه اجنهنپ قلعتب َءنيڻئاس مهاش ناب ۾ ديدرت يج

 ڙاپا ڂون , شڪ ڙاها .نهآ اڪچ يجڇ ڳا ناک طخ نه هجڪ ناب نج

 ۽ ۾ ڌئس« نايرڪ ادسص ,(گنڃ نایيروسڇ يرو

 ن تگئلس ناس رس وج رس ۾ مالڪ ڄا يهنوڪ
 . يج فيط تال نايرڪ ,گنيآ ٌآ ناسيرپ

 ۽ لوهج سڻي يلهج ,يٿ ڏڌ كو ,يجنهنت ناسرڀ

 .يکآ مھاس يجنهنپ يثس لوٻ يحڏ ۔ يئنڏ

 شيحك اجڻهفت ايل نام چيڪ ييئک اڻڪ

 . 0 وتهآ نهآ ٽو وس ۽ ٽم =حډ هر ٽو نوي

 اڍ يا ويروڀ وريثڪ وجنهنت نويس سڏ

 ۽ لوک نويڙک ا ۾ ہهک ,نويڻڏپ نويجنهنپ يت َءيڻُپ ڻآ

 . لڳ يک ءه*[٣ ىجنهنپ .يهي و ناسرڀ يج َءيڻڌ ٽپ

 « يڻاڌ ٽس اجتهتي وا .يڻڌ کٽي وا ,يڻڌ ٽپ

 “ 3 َ *ٌٴ هج
 !يڻڪ برق يهان رپ نهنج ليراڪاد هي د وجنهنت

 .(من نص ۽ مع ٻ٣ يس ,يچارڪ "يگ دنز نيڻن” رارهاب _ طخ نهناڏ رڏپ ڊيا)
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 . باطخ يک فيطل

 , يڏس يک وت يٿ يڙ ڌنس !ٽوهگ يئاڱڀ ڳاج

 ٽرڪ نھآ وباقآ نوي را نويپ نرب
 . نويڏڇ يراڏ نج نڍاڏ ٽوا يجنهنت مت چا

 .نويڙهلاڳ نوبرڀ نھڙوڳ ,تاڏ يک نوم نوينڏ
 .ءاج هيڏ يراس اڙک ڏ تال يجنهنم يونل

 يک زاوآ يج لزا ۽«ويارو۾ نيچ *
 , وياهلاڳ نھڙوڳ” « يت نهن نويڳل نورهمپ

 ۾ وج نهن واپس ناسا ويا ھهٻ !نسيرپ

 ۽ وٿ يوچ يرڪ مهاگآ ناک تلاح ىج نطو يجنهنپ ڌنه ڪه يک فيطل هوهلام اج ٿس

 !يڻڌآ ٿڀ اجن هن وا . يڻڌ کي دا .يٿڻڌ ٽڀ

 ه يڱڪ برآ يهاٽ ۾ نهنج , ليراڪ ڏ هي ڏ وجنهنت

 :سٿا ويڏڇ حرط نه وشقل وج تلاح يج نطو قوپ ناک قا
 . ھد* *ٴ ٴ
 ۽ نهرهس ار مآ حس ڻاڌ نكڏ ۾ ڌو

8 . 5 
 « ڻاڄ لووہج يڪ يد جاهہس نھ يحجو

 , ڻاڊدنام لينع* يڊ ۽ يه ريو نايرڪ يىءاڊ

ُ 

 ۽ ايپ يڙڳ لڳ اھڙو لي د ات. يس«اڏ

 ليسلسع لٽو رازآ ۾ نيرا. نسب

 , نويڙپوهج يئاپ نويتاهج هجاو يه و ِماڏ

 ء رپ اس يج نهن يجنهنپ هج اٻ يئڪ ِءهٻ مه

 لوڏو يڙاس يک نس دوب َءيهنس َءيهنس

. - . 

 . نويڙٻوهج نر ه+ رستسيو . دنوهڻا ىفيأا
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 ۽ َءيڙ دن نويڙس نوروس ۽« تو ,ھان يت

 . يک هج ن--ھ نويڙاسم- ۽ ٽتہىم ٿآ ٍي

 يک” َءيڏگت 22اسڏ ويآ لٿڌد رس۽ ہسڇ يڳمڇ

 « ويڪ يس لورمسدءه نچسس , اٿم يڏاك نوام
 ت

 لایيو يهڙيو اڙوڃاو تو نيسيڪ يلسج

 ك کٽال ايو يڙاتا تو۔ڳع ٣ اڻاراڳ
 ي

 لگنز يحت نرسيسچسز فرہط وڇ يهآ لههڙچ

 لاگشسآ لیاڏسيا رو ربج ليڙڪچ وسج

 ۽ گنچ نا وج ويروچ .يٿ نهناد نا نراويد

 .اڳل ڻراڪ وڪ يدق ,.گنر ويو يچر

 اچ ڍنه ايڪ .ايڪمچ چروس نحيس سه.

 ه يل مٿ مه لسٽ وأ اڃا ٤ا نڙ وو هڱڻاسد.

 ڻطو , شرعاش يج نابز ره ۔ يهآ عوشضود يناوتالا نيب ڪه يتطولا بح ۾ نطو

 شال يج نطو يجنهنپ زاوهآ روعشاب ۾ ساٿاح ۔ يهآ ويکا يت لاوز ۾ لامڪ يج

 ۽ يرڪ مادولا وٿ نئيڪ ۾ يرڪ سوسحم وٿ اڇ , يسڏ ي دنيٿ ڪاخ _درپس يک

 1[ نطو اج لايخحت ىجنهڻم ! نطو يا

 !نکل يج يجنهنم َءنول

 ! نِ نا
 نفڪ وجنهنت يعمشچ ڄا

 ڪنا دي تا
 «آ راينوخ ءه دو د يجنهنم ڪشخ

 ۽ ةأوس ناک لگ و لال

 اٺ. يا

 ادج ناک يجنهنت شال
 | عادولا وا  مادولا ناب نايٿ وٿ
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 ؟ يهآ راڪنا ہ) ناک نا اڇ .يھآ تتبقح يخسررات ڪه مادولا َءيه يج زايا

 ور

 وخأ ف>

 "َءيرءاش” 3 33 حضاو َةوپ ناک يعلاطم يج شواڪ يملع نھ

 مئارادرهاظ ۾ فيل يج عرق ۽ عرش ۽ يرڪ ادج ناک '* تاعارم يج نئ " يجنهنپ

 رالد يروپ ٌُةهاو“س ناک” نباتڪ يتود څ يهتُا نڪ ۽ #وڀ مد ويٰآ ۽ تقرگ يج ۾ =ڪ>

 نھ قالعتب نا طي#«م ۾ مہبسو يج #َءيرعاش ؟ يهاڇ ويٿٴر يقاڊ+ ةاوم ناک '؟رفڪ ۽

 يچا لاثب يفاڪ اج َءيرءاش يڪڻار ۽ يئناتل٫ ,ودرا ۽ يسران , يبرع ا ناک”

 اَ يت 4ا يج ح دم يئ ناس تياعو يج ليوات ۾ ف"وصت يک نج « نهآ اڪڇ

 ناس راظن يج رمھأر:>أ يک يريخ ذ يروپ نا نملاع دم يج مھاسي _تسا ۾ يهآ ويو

 . يهآ يئڪ مُا ريڦ ڪت يج ڪي هن نهنڪ ۾ ۽ يهآ وڏ

 يفالتخا مب مهجڪ وج يت زايا ہت يهآ وڻرڪ نحفرع وها روط يرخآ ۾ يلسلس نا

 يساقتنا * يىتاب ذج وصح ه دايڙ ناک ڀس وج نهنت , يهآ ويو ويكل نُناتسيه ۾ زادئا

 ناک ؟نير مام ع ِڳافا ۾« يىهآ رزاواديپ يج ڪمبشچ ار صاعم ۽ نهار يڻاڏ وھا ۾ , يهآ

 لا ۾ مالاع اڏو اڏو ۾ خيرات ملسب ءيهآ ويهر ہن يلاخ رود بوڪ وج خيرات
 يج ٽتيلويةم ھ ترهش َء جنهن لرءعاڅ ۽ يىئوص لهجي ۽ هال ٹٿ دي ۽ ردسقم

 ام
 يهآ وها وزم *ايھر ادنيا ثعاي وج ديسح ۽ ڪشر ِةءال نتسو د رصعءه نجنهنپ ,.يرڪ ت

 َ روڪ ها ڻرڪ وما يک تظع يئٿ ۾ ترهش يتاذ ى> نهلنا ر۽ رو د رھ خ

 قاپس ۽ قايس نام نياتڪص ن ادب ۾ يلسلس نا . ڻھآ ايآ ادنڳل يت ارعن اج 'داحلا)

 ويچ 'رفاڪا نيک , يئي ڏ 'ڻوئاوتئا , يرڪ اديپ نوٿ رابع نويتبس نويتبا , يڙوٿ يک
 يلازغ يڪٽ .ايهر 2 ميميٽ ڻبا ۽ يبرعلا نيا خيش يڪن ناک يننت نا .يهآ ويو
 ولسلس وها .ايهگس يڄب يث راگزور ۾ دهزگ رب اڙهج لايقا ۽ ديس رس ۽ يئاٿ فلا د دج٫ ۽
 نوتہبوةع يئ نويڻھگ ۽ يلسلس نا ہب ناس نرعاش . يهآ يراج ۽ دوجوم نيئات ڄا

 يهآ ويچ ِةال دساح نهنڪ يج نن ىجنهنپ ظفاح ءت نه ڏ7 . نويو نويڪ

 ل'ظفاح۱ رمب مظن اٿم هين ها يرب ٽپ 2ج

 860 داد اد نعم ِفطل را لوہف



 ؟4ُء تاناحجر ۽ رادق يئق اج َءيرعاش يقرُم

 فين !يهآ رفاڪ ہت نوئايڇ :ويهڙپ ين نملاع يج تقو بب وزانج سص دنس ۽ حرط نا

 ِءوپآ رعش يه ۾ نهنج ۽ نوئاڀ ڍڪ لاف

 لظااح ھعمراہح زا راد ُم غير اد رم دق

 تم م دور رب ,تمسهانگ قرغ هچرگا تہ

 ۽ صلخم ارتيڪ يت ةاج يجنهنپ يها , يهآ ويئك ِملق نتسو د نج يت ڙايا

 َ يعلاطم يرڪف ۽ ينهذ ۽ يئف ۽ يعلع ڻنڻدنس ناس ظاعحل ينف رپ تھ رهحب تيل

 يج نف لا . يچا رظن يٿ ناڪ تعسو ۾ تريصب اڪ

 ِنبرجت ۽ نف يج نرعاش نيرخاٿم ۽ نيب دقتم اه يجه مهاگن ن دس يت اتترا ۽ ڂيرات

 نيجه ملع وج نتياور يج نف ۽ رعش دوخ ناه يجه چهپ ن دس يت نلاثم * نلايخ
 .اه نڻيئانپ ,ت پنٿ ناب َءيليت نيئا دنوه وپ ہت اھ

 يجنهنپ ؟داتئ” ,ت نايرڪ شرع نيئا ناب رگا . يڃو ويڪ فاعم يک نو

 داتن وها , يڃو يئڪ ديقنت يٽ نهنج ينعي : وٿ يئٿ ؟مولعلا عماج" ناس تيثيح يتاذ
 مت يهآ سوسئفا َءيجرهگ ڻئه فيه ۽ رٽورف وڻهگ ناس ظاحل يج نن ۽ ملع ناک”

 .يهآ ويو ويڪ زادنا رظن اعطق يک لوصا ۽ رايعب نيهناٿ« يج نا ۽ ديقنت مهلڪڄا
 نا ! چنس نڂسس من ۽ ۽ نهآ وگ نشيس من يج , نهآ نويکل نو ديقنت ہب نهنا يت زايا

 .يهآ من دنلب ورتا وڪ هب ماتم ينف وج نهنا , نهآ نويڪ نو ديقنك نرعاش نج ۽ حرط

 ,يرڪ زادنا رظن يک تاعارم يئن يج َءيرعاش ,يڌٻ يک نراچٻ نيارپ ضحم 7 ڻڪ
 . نوياڳل نوئاوتف نوج داحلا ۽ رذڪ يت زايا نج .يهآ ىٿڪ اڙ وهگ اھ يلو
 يئٿ وڱچ وڍاڏ .يهآ ڌوڪ ماقم صاخ وڪ رپ ۾ تامولعم يٿئيد * ملع وج نت

 سس مہب ڻيد ِملاع وج اه يرڪ ثحب صقځش لڦاف ۽ ملاع وڙها وڪ نهڏڪيج

 سومقا اه يجه .ب 09000 يتف ڏگ اس نا هت اھ

 ولان وج ِملاع يڙها ڊ نهنڪ و نا .ويو ويڪ وڙک نافوط وج قلعتم ڙايا هت يهآ
 يج نهنج اھ يجه هہب وگ نشيس ۽ جنس نشسس ڏگ شاس ڻجه يتفم وج , ويآ من ران

 اه يجهگس يرڪ يئاق ب ار يرخآ اڪ َءوپ ناک ڻسڏ يک نشواڪ يعلع ۽ نليلد

 يڪ قلعتب ڻف نا يئ ةوپ ناک ليمڪت يج نف نهنڪ مت يهآ تقيقح هب اها

 يک نحرش ۽ نناويد ودرا ۽ يسراف دنچ وڳا هاٿ ڻهگس يٿ ادي دان را با.

 داي رگناو يطوط يک نااوح يج َءيئاعى ۾ ضورع دنچ اي ,يهڙپ ۾ يسڏ وتهس وتا
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 يک َءيٌئارآ سايق يج نداقن دنچ وڪٽن ۽ ۽ يهگس وگن يٿ داتن وهڻام وڪ ِءت يرڪ

 رام شيپ رپ ظ دس ره يج نا تت ني. ۾ يهگس وٿ يجنب وكراپ وهڻام وڪ يءڙب

 دافء ۽ جالصا يج نا ۽ صوق يک نڻهگ ؟يهآ ربخ يج 'تماما' يک نڻهگ رپ ,نهآ
 :يهآ ويچ لابقا هت نھڏت ؟يھآ ڻاڄ يج

 ۽ يه ايڪ تمادا يڪ نور ۽ يه زيڃا ايڪ موق

 !مايا رڪ تعڪر ود هي يا راچب ايڪ نيئاج وڪ سا

 .يڻٿ وڱآ بين يک نهڻڪ ره وها .يهآ لٽٿلٻ وڻهگ ماٿب وج داقن حرط ئڻا لڪلب

 .يناهفصا بغار ,ہمالع .يهآ رود وراو "يڪ راعش يت رپ نسح مٿ ص وهلاوب رھ” مت چا

 ۾ وٿ يکل .يهآ ويڪ نايب وعقاو بيجع ڪه ۾ *؟تارضاحملا”

 يک نهنج ويو ودنآ مھاو 3 ناملسس ڪه 7 راٻ رد يىج ناميلس نب رثعج”

 نوٽ ہت ويا رف سيک رفعج .يئھ يڻيڏ يدهاش يت رڪ يج ناملسم ىڻٻ

 وڻوچ روط َءيدهاش يک وت قلعتب ہيلعاع دم نه وج رڪ نايب هجڪڀس وها
 يرب> .يهآ ي ريصن ,يهآ ىلڙرعتٿب صخى ِي

 يفاحف وبا نبا رمع باطخ نبا يلع ہت ويٻ !يهآ يردق ۽ ,يهآ ىضفار .يهآ

 ناک نا .يهآ ودني ڏ نوي راگ يک نافع نب رڪڊ وبا ۽ ,.بلاط يا نبا نامثع

 يج فئاطقت ۽ ڙدنڪ سان اَ يفوڪ يدنڪ گنج ناس ڀنايفس ويا قاوس

 ڙدنڪ داهج ناس هي واعى نبا نيسح يت [ روئاع زور = فط ِ موي ] نهنيڏ
 سيک رڦعج مد سم وٽهپ يا رھاوگ اڃا "!يهآ ودنيڏ نويراگ ما يک” جاجح

 تامبولعب ۽ ملع يڙهڪ يجنهنت ناب !يٿ وپ رام يج ادخ"' 2 ويچ يڪور
 ٿامولعم يئايفارگ اج .يٿ َءيسانش بهذ. .يت َءينادخي رات !ناي رڪ ڪشر يت

َ5[.  

 ين

 يهآ مت ونڏ باوج مهاوگ نا "ءيهآ

 ڻاڄ يىي* باستآ 3 لاجر اي ىت

 '"رفڪ» يج يکٻ ها وگ وها .يهآ ليامس تقيقح زيگنا تربع ۾ يعتاو يي رات نه
 يک صٿعش يٿ ڪه وج يئھ اها تابولعم ينيد يج نونت , وه ويآ ڻرڪ تباث يک

 نٿ ينڀس نهنا ڪنشنالاح ,يڏس ويپ يضفار ۽ ءلڙعم  يدرادق ۽ ہپرپجح لوعيش ۾ يٿ

 نمدٽس ِحرط نا .يهآ نڪ اٽ نيدہضلا عاماج حأ وها .نهآ فالغ ى ج يئٻ ڪه اديقع اج

 يج رمع ۾ بلاط وبا دلاو يج َءيلع سيٽ وج يئه تلاح اها وج َ باس الا ملع

 وڀپ يٿن وتپ وج ضقاحت يا دلاو يج رڪڊ وبا ۽ نافء دلاو يج نامثع ۽ باطخ دلاو
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 5. اٽ

ٰ 
 وج .سوه لاح وها وج َءيفارگاج ۽ خيرات .ويهڙچ يٿ. يڃو يئآ يټ

 ناس نايفس وبا ۾ يفوڪا فرط ڪه نهنج , يئڏ نوي راگ ٤ يئ جا ٣

 اها يک قعحخا ؟هويڪ داهج ناس نيسح ماما رو الاب رڪ فرط يئٻ مت : يئاڙل

 مت " ! يهآ قرف وج نهڙيپ ۾ ينامز يج جاجح ۽ نايف۔ وبا ہت يھر ہن يئ ربخ

 جاجح ۾ َءيتايح يج نايفس وبا ءٿ ويٿ .يئه يئڪ مئاڪ يڻاڙل و|_يفوڪ نايفس وڀا

 اديپ ةوٻ رٹهگ ناک وال سلا ميلع نيسح ماما جاجح مت نوٿتوڇچ !وھ ٽوڪ يٿٿ وڌاچ اڃا

 ترضعح ۽دلاو يج والا سا موال ڻدسخ ماما وج  وها مس ڪيڏو ناک ڀس !وھ ويٿ

 ت٬٫اث يک رفڪ يج يئٻ وه ويله رپ ! يهر هل ربخ سيک هب يج ھال لا ,لع يلع
 ہت يهآ ويو ويا. :نهنج ,يهآ وعقاو يٹيرات ميٺ اي يي رات ڪه يھ !ڻرڪ
 . يرڪ اديپ وٿ باذع مت ردقپ رايڪ ڻجه وج ِملع صتات

 د»دج يڏنس .يهآ ي ٌآ يدنيٿ اديپ ب ۽ ايٺند يج بدا ۽ ملع تلاح يڳاس اها

 غيكٿ٬ وتڪ لاح وج نت . نهآ نويڙهگ ئوئاوتف نج قلعہ٫ زايا حرط صاخ ۽ بدا
 ,يهآ ہ4 بوډدا ,يهآ ه۾ رعاش ڙايا ۾ رظن يج نهنا .يهآ هت ري عي ڪڍ او ناک مهاوگ

 بهھهذم ال .يهآ مپ دعحلم .يهآ مڊ رفاڪ .يهآ ء! نموم .يهآ ہڊ يقسلف .يهآ ير

 . .يهآ ِهډ ڪڻسان .يهآ َ فت ڪ ,يهآ "
 نهآ ہب ملاع اج َءيفارگ اج ۽ خيرات  رگلاو ِهاوگ ڻي ,ڻاپ اوس ڻاک نا

 مظن ۽ رثن (نهآ ,پ وڻاڄ اج ۾ رش ۽ نيد ت نهآ  داتسا اج باسنا ۾ لاجر ہت

 !يهآ اب ناملسم ۽ .يهآ ۾ ودنه

 مت اج نايب ۾ ميدب ۽ نهآ ہب ناياپ يب رحب رپ َءيناعم  ضورع 5 نهآ ہب رهام اج
 !نعآ نوطالفا سب

 ورصبت ۾ زادئا لمجم هجڪ يت نف يج زايا نو ۾ رود زيگنا نافوط نآ
 ڏگ ناس ڙايا نبحاص “داقن” ؟ريڪ يڌٻ زاوآ وج َءيطوط ۽ يئاخ راقن رپ ويڪ هب

 عورش ڻيڏ داد يلوک لد ۾ نرابخا * .يئڪ اديپ يهف طلغ يفاڪ ه قالعتم يجنهنپ
 صضارع يٿ وھا ۾ رخآ ِءال ڻاڇ ڊنچ نه ليڪ ناک ظاحل ىنف ۽ يملع لاحرهپ , ويڪ

 يئاج رو يک ثحب يح نا .يج رهگ ڻسڏ ناس غامد يڏٿ يک نا مت يهآ وڻرڪ

 .يجرهگ ڻچهپ يت لوصفت نا نراشا ۽ نتڪن يلامجا يج نا ۽ .يج رهگ ڻهڙپ
 يجا رظن فااٹ يج برشم يجتهڻپ ۽ يعلاطم يتاڏ ہتسپ ۽ تعيبط ,ثحب وڪ رگا

 ناس نبيدا ۽ نعلاع نڱچ نٿچ نڪا

 يک ڻاپ يت ماقم يئ ڪه نا ت يهآ بلطم وجتهنم .يج رهگ ڻرڪ تالايخ هہلدابت



 تاناحر ۾ رادق ينف اج َءيرعاش يترشب ٣ ۽.

 .ءيجرهگ ڻهڙپ ناس روغ ۽ قوذ ير وپ يک يلاتب نه وريڀ ڪه .يجڏڇ ہآ ىڪور

 نجهگس يکل نويٿن نويهلاڳ يليصفت يڪ مت ڌنھ ره ۾ نشواڪ يملع نيڙهھ هت ِءالاچ
 غلبا تيائڪلا ۔ يڃو يچهپ نيئات ؟تقيقح' قا ماب ۽ يراثا وج يهآ وها لقاع

 ه حي رصتلا نب

 لترو وزئاج يليصفت وج بدا ديدج يڌنس ۾ نج لاصح يقاب اج يلاقم نه
 رود ديدج يج َءيرعاش يسران ,ر ود ديدج يج َءيرعاش يب رع ڏگ ناس نا ۽ يهآ

 ڻاڇ ڊنڇ يج رود يراو َوپ ناک شوج ۽ لابقا نام نرعاش يج بدا ديدج ودرا ۽
 يباجنپ ۾ يلسلس َءيهنا .ادنيو ايڪ شيپ ۾ تبحص َءيٻ نهنڪ يس .يهآ ليڪ

 ويدق ۽ ديدج ناب نئاب ز يشينوڊنا ۽ يئيچ ,يناپج ,يدنه ,يريمشڪ ِءيچ ولب ۽ وٽشپ
 ودنيٿ مولعب ِءوپ ناک ڻرڪ ملاطم يک نج نهآ اٿ رڪ شپ ڻب رود اج َءيرعاش

 ديدجا يٌئ ٽو ناسا وڳر ہت يهآ ہهلاڳ يٻ اها ۔۔يهآ ي٣ اس ڌنه ره يرعاش ديدج هت

 ۽ لاحرهب !نويٿ نڇو نوينڏ نوئاوتف يت 'بدا

 نرگچ اڪ لريه مهآ اتڪس ٽڪ ريس يڻب يڪ لو
 (لابقا) « رثا يحب ڪ زان ورن مالڪ رپ نادان ِدرب

 'م



 :سيردن سرد

 :نوتعامج يبدا

 :ڊروب يبدا يدنس

 :نوفينصت

 :وڻاڏال

 ”يمارگ” دمحم مالغ از

 ناخ وڙاج

 چولب
 ؟5؟+ ربمسڊ ٣ ۾

 دنس داد وعلض ڻھيم

 سيٿ ناس ٽاڦپ نام نيشيرق يج نيارس ٽُٻ
 زاتمم ۽ يضر :نويڻاين ٻ ۽ يمارگ ريبش دمحم ٽپ ڪه

 نڪسم وجنھنپ يک دابآرديح ۽ ويهر ليپاڳال ناس ڪيرحت ہيبرع عماج رم ۱٣٣

 .نيئاترو ورھب روپرڀ م ڪيرحت فلاخم ٽنوي نو

 نيمراف جيلاڪ گننيٽ نيئات ۱0۱ ..يهر يٿ داتسا م دابآرديح يبرع عماج
 و.يهر يٿ داتسا وج :يسراف م دابآرديح

 و.يهر ربميم وج ٰيلوملا بلاط رمزب .ويهر ربميم وج تگنس يبدا يڌنس

 ناک )۱4٣٣( حاتتفا يج ”ناتسڪاپ لاله” تاعورش يج َءيگدنز يتفاحص

 و.يهر يٿ ڪکيل ۔رملاڪ ہ رود نينٻ يج "تربع” .نيئايڪ
 "نامجرت” ء لاه "نامزلا” ,الاه "”نابسابپ” ,دابآرديح ”فيطل نافرع” .يچارڪ ”باتفا”

 .ويهر يٿ رٽيڊيا وج دابآرديح "رعاش” ۱400 ,صاخ روپريم
 رٽيڊيا گنجينئم وج ”ڻارھم” ,يجپاڳال ناس ب.ا.س نيئات ۱42۱ ناک ۱0#

 نوريرقت نوج يظعادئاق ٣ راهجنيو يسايو ٣ امارڊ * اناسفا يخيرات ۱

 ڻا ۽ تايحازم با مج ماڄج  ميلعت ۽ ناملسم ۱ لبلب ناويد 0 لبلب مالڪ ٣

 .تاناحجر ۽ ردق ينف اج :يرعاش يِقشم 4 نوشراذگ ليکل ءال ڻارهم ۽ الاقم ايڻڳ

 ۱952 ۱ربمٽپيس ۱60

 (يئز فسوي وياچب هلا نايم)





 ُ وَ رپ ۽۽ -
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 .ويکل باتڪ يلان “نيلسن سادُا 24
 يجنهنپ يکل باتڪ يلان “لُست ڙدنهڙُل” َڪِڻام يرو ۾ يڪاهڏ يراو 0
 يراو 70 يرو َءينيسُح دادما .يئڪ ششوڪ يج ڻرڪ يساڪع يج َرود

 :ويکل يئر ۾ يڪاهڏ

 َراٻ اڌنوس اڌنوا يهآ يدنيهڄ ُءام يڌنا

 َراٻ اڙوٻ اگنوگ ودنوه ورومَس لسن ڙدنيا

 نيسح هللادبع ۾ يڪاهڏ ىيج 0

5 )] 
 ,ڙدنرٻ ,دنهڙَڪ ,ڙدنهڙَڪ ,ڙدنهڙل ,سادُا يک نناوجون يج رود ره

 ۽ ليڙواڪ ,ُڙَڪوڄاڀ ,وٿاک ,يڙاڀ ,ڙدنَڪ وڙئيسوا ,ڙدنَرَڪ ,ڙدنرَچ
 ۽« .ھيج «* : 2 ٬ » ٣ *.

 ناچو ينڀس نهنِا ناسا رَپ وٿ يجهگَس يرڪ بوسنم ناس نلسن ڙدنهڙو
 يج رٽويپسڪ يڻك نات رڳاڪ يک نباتڪ .نويهآ وتالوڳ اج لسن “ڙدنهڙپ” ٣“ ۾ |ه4 َڀ > * 7 وا = * *

 یىج ڻئاهرو ىهان 6006016 لنعي باتڪ يقرب رپ نظفل نيٻ ,ڻڻا رپ ايند

  ِ 7” ص ظِ *“.ِ  ..ھه ۽. ڇو وي

 يراڪهَُس يلوڳ يک يئِٻ َڪِه ۽ ڻَهجيو ,َڻَو يک لسن ڙدنهڙپ يليسو

 .اٿ نوکر َسا يج َڻڻا يت يتسر يج ڪيرحت

 اي راديدهُ ,ردص ہب وڪ وج َنُا .يهان َريظنت ب اڪ (َځَپ) لسَن ڙدنهڙَچپ

 َڪَپ ہت وٿ يرڪ ٰىوعد يڙها صخش ہب وڪ نهڏڪيج .يهآ ن ڙدنهجو وياپ
 .ادنيو ايڪ ڏگ اسئپ يڪ يلان يج َځَپ يرو يئ ن .يهآ وڙوُڪ وهُا ہت وڻاڄ

 .يهآ وڙوَڪ ٻ وهُا ت وڻاڄ َڪَپ ت وٿ يرڪ ششوڪ يڙها وڪ نهڏڪيج
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 نهآ ادنوه يسان اي اليپ ارين .اهڙاڳ اواس َڻَپ اج نڻو حَرَط َءيڙهَج
  -ص 7 5 رهت رين 4 ۽« .وبأبَ »”

 يئ يئڳاس يهآ .ادنوه ۽ نهآ فلتخم ب َنَپ اراو لُسَن ڙدنهڙَپ حرط َءيڙها
 را *“*ً

 ۽ ڙدنهڙو ایيڙدنهڑپ ۽ تسُس ,قڙدنهڙپ ۽ ڙدنرَٻ ,ڙدنهڑپ ۽ سادآ تقو

 ٫,  .َ 4ڳ “فڦف ۾« َ“ ٬ٍ نى ٤٤ ھل

 بلِڪ لڳل يلات ۽ يصوصُخ اڪ َنََپرم نظفل نيٻ .اٿ نهگس يٿ ب ڙدنهڙپ
 .يهآ 2 11010151٣6 (1]ا00

 راڪاضَر ۽ يراڪهَس راڪ رمَڪ ڀس اج َنَپ ہت يدنوه اها ششوڪ

 يڙها .نيِٿ ب يت نداينب يترجُا مرڪ يڪ ہت يهآ نڪمم رپ .نيٿ يت نداينب
 ۽ ادنڪ ُٺَو يڏ ٺيه َلوصُأ يج ڻرَڪ ددم يج يئٻَڪِه ڻاپ َځَپ رپ تلاح
 011126 زيئاٽيجڊ يک نباتڪ ناراپ نَئَپ .ادنهر 3 05- يتراجتريغ

 ہن ششوڪ يج ڻرڪ لصاح وعفن اي ودئاف يلام ب وڪ نام َلمَح يج ڻرڪ
 .يدنيو يئڪ

 08150190100 ڻئاهرو ولحرم مها ويٻ وپ ناک ڻرڪ زيِئاٽِيجِڊ يک نباتڪ
 وٿ يهگس يئامڪ اسيپ وڪ نهڏڪيج نام نراو ڻرڪ رڪ وهِا .ودنيٿ وج ّل جڳ 5 1 . ِٴ ءَ

 .ودنوه نن وپاڳال ب وڪ وج نُا ناس نَٽَپ وڳُر ,يئامڪ يلڀ ہت , ڳا + ۾2 تت ٴ 5

 ِؤَو ناک ِڌو ڙدناٽپ َسَو وه ہت يٿ يجڏ حالص ۾ نرکا ليلُگ يک نَنَپ

 يک نڙدنيپاڇ ۽ نڙدنيئاپڇ ,:ننَڪگيل يج نباتڪ يرَڪ ديرخ باتڪ
 ششوڪ يج ڻئالهٿ يک ڻاڄ ۽ ڻرڪ لصاح ملِع تقو يئڳاس رپ .نِئاٿمِه
 .نڃم نن يک َتواڪُر ب نهنَڪ نارود
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 .ادنڪ ششوڪ يج ڻئانب رٽهب يک نتلاح يجامس يهڙپ يک نباتڪ

 يک نلاوس نڙهج نشنيڪ ۽ ِءالاڇ .وڇ يک ينڀس َنَپ اج لُسَن ڙدنهڙَپ
 هي رم “ * » ۽ َ> * 2ا

 دگ ناس ڻرڪ راچيو يت نهنا ۽ اٿ نيڏ َٽوڪ يج ڻرڪ وڳال يت َنايَب ره
 006014908 جر هگ رٽڻا ۽ ضرف رپ .قح وجنهنپ وڳر ہن يک ڻلوڳ َباوج

 ڻئتاچهپ نيات نهڻام ڌو ناک ڌو ۽ ڻهڙپ ڻاپ يک نباتڪ يدنهجمس 160605510)

 .اٿ نکر راچيو وج ڻرڪ يليسو نقيرط نيرت ديدج ششوڪ يج

 ۾ ڪيرحت يراڪهس نِ يج ڻئالهڦ ۽ ڻئاهڙپ ,َٽهڙپ ہب ناهوت
  6 * # ۾َ ٴ ٬ً “ٴ ھا

 اج رسق ره ,وسِڏ ر۾ يساپ يسوا يجنهنپ سَب اٿ وهگس يٿ لماش
 2*2» *ٴ 2. 2“. *ٴ وَ -- “ ِ

 .ادنيو يچا رظن رورض نپ اليپ يڙوت اواس .ارين يڙوت اهڙاڳ

 ُءاڀ اجنهنم” ت ويچ يئاپ يڪاڀ نوم يک ڻو ڻو
 وا

 . ُءالڙپ وج َنَپ َنََپ يجنهنت رپ نم يجنهنم وتهپ
 (ورنيڪ متاپ يهلڪ) زايا -
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 ٫ّ .. . ٰ ٍض ٻ «
 ويراهيب لباقم ِدم يج َةوراب ۽ نيلوگ :نمَب يک ينڀس نهنا يدنيد ہهيبٺٿ

 :ت وٿ يوچ زايا .يهآ
” ُ « 7 = 24... 

 .اٿ نرَڪ راو يت َءيريو يج ,نهآ اليروگ ڻڄ ِب َتيگ

 ؛اٿ نپُڇ ڙآ يج َءيلوٻ وه ,٫۾ َگَج يٿ يڌو ڙاج نج نج ” ٌ َ » “ “» ٫ٍ َ ٣

 :اٿ نپُڇ ڙاهپ ھجنَم يٽوم .اٿ نڪ اهاتار يت َءيتير

 ؛نهآ اليب الين هلڪڄا ,نځيج نلُگ خرُس يج ايُه هلاڪ 17 . ٌُ لم
 00 نھهآ الڀروگ ڻجڄ -= ٽيگ

 ,ولوگ -رمَب يه .يٿُا يب يه
 !نيئ ب يڪيج :ڻيئک پ يڪيج

 «آ يٿاس وج َمَب ب ُٿيب يه .آ ن ڻَرَف رپ يهنٻ ِءال نوم

 ۔ آ يٿاس وج َمَچ ۽ ڏَه نهنت ,اڙار ايَڪ تار ۾ ځِر نهنج

 ۽ ہهڙيو يڻاه” ہت ڻهڙَم يچوس وهِا يت اپ يک يئاڻاڄڻا ناس َباسح نِا
 2ا. ڙي 9ٽ” ُٰ 3 7

 يناشن يج َءينادان وياڃو ہن تقو يت ڻهڙپ يرڪ نُا ,يهآ رود وج لمع

 .يهآ

 نيئات نباتڪ يباصِن وڳُر رگناو نڙيڪ يباتِڪ ماع ڻهڙڑپ وج نََپ

 جامس ناس ڻڏڇ يرڪ ديق يک ڻاپ ر۾ نباتڪ يباصن وڳر .ودنوه ن دودحم
 يتموڪح ۽ يجامس روط يجيتن ۽ يدنيو يڄک رظن نات نتلاح يجامس ۽
 نباتڪ يباصِن َنَپ .نويدنهر ۾ نٿه يج ننادان ۽ نڻاڄڻا 6 نويسيلاپ

 نيٻ ۽ يسنئاس ,يداصتقا .يجامس :يسايس .يخيرات :يبدا ڏگوڏگ ناس
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