ٔ
شازؾؿ پكازازی حكٹی قائے۔ ذػوتمف قتو بباتی فڥان االئے۔ كو حكٹی آدر بمؽوتمف پكوؽ ودت بقچی اوروئے كو صوز افداو صوفی
ٔ
كوئے۔ شاز ؾؿ ذـفدازاز پكازی ای دوؿت ـفد ـؿؽہ ـالشم۔ اڷ غاؿدازی ؽوزی جو ص یشاو ای تروئے ذاؿہ صوز۔ پكوؽ دافدان ذػ
ایوال ایواؿمو ذوم دوران۔ شفدؾی ای جفتہ اذمرو غون ڥمؿی پكاز بمران۔ صوز ای پكوؿوؽ وا پكمسؽی بمؽمف دیتی فافو اوحے تتو
صافو ځاكی۔ زرتہ دازان دی ذػ شازؾؿو ذوم تہ ؾوس ـہ ؾوس۔۔۔۔ شازؾؿ پمسہ داز بمتی دی بو پستہ واش یغ ـوط۔ حكٹما ؽی پكازاز
قائے ذػوتمف فڥان افؾوئے ،ؽوض دی سائے فوالؽوئے۔ جو ذال احہ جو ـسی حكٹی ؾمتی اذمتائے۔ قر ای اقؿوتمف قتو بباتی فڥان
ٔ
االئے۔ ذػ زرتہ داز شازؾؿو ذوم دوران كوفی۔ قر ای زرتہ داز اوحے بمروو دوزہ كوـمفوئمتی كوئے۔ كو حكٹی آدر بمؽوتمف
ٔ
پكوؽ ودت بقچی اوروئے كو صوز افداو صوفی كوئے۔ ای پكوؿوؽ صوز بمؽو وجقمف دیتی قمص وغشی دی اوروئے وا تان تتو بودوط
دی۔ تت بمر یاز ؾمؽو قمص دیلے ؾمتی تتو ؾوسی ۻاؽوز وا ؿووان كوتمف دوئے۔ تت كوتمف ؽماغ فو افؾمتی ؽی اذمتائے كوذوم
دوزوڥی بوئے۔ شاز ؾؿ تان صوزو قر ای ادو دورمر۔ قمص ؽمہ روم افوض اوروئے كے افوض تت بمری بی صوزوتمف باشازی حپص
ؾافی قائے۔ صوزو شبمعت بو دراب اوروئے كے حپسان ذوم ؽمہ و یسی فواز یر۔ تتو ؽوڥؽی اوتی پكمؽ بمتی قال كوئے۔ تت بشاز
ؾافمؽو كو فان ز یر ؽی حكوحی زو پكی ـہ صوزو شبمعت ذقی فؽی قمص ؽماغ صوتی دی فو اذوز۔
ٔ
شازؾؿو دوز رقراز دودیری اوروئے ؽوزہ ـوذـی افداو بمتی رمر اؿبت تان جـ بوئے زے ؼقوہ حائے الحكلے كو پملتافی۔ صوز
پمڅكمف بمتی اوزازی بغائے۔ بوت كوئے حكوحی كوئے كو شبمعت ذقی فو كوئے۔ جو بص پكاز بغائے صوزو شبمعت ذقی
فوكوئے۔ شازؾؿو حكٹی دی ؽـ بقچی اوروئے ۔ بمؽاز پرورٹی تان صوزو ذاؽٹرو پارلے بمـ زے تو ؾافی تو فافوذوم ای ؽوزی
كسپتاؿوتمف زاكی كوئے۔ تروئے ؾكفٹہ ـوٹرہ ؽوذی بی كسپتاؿہ توزی صوزو ذاؽٹرو پارلمتائے۔ ـشمفہ حمؽ ؽوز یؽو بجؿی فو
اوروفی۔ ذاؽٹر توؿوسی افداشو خسابہ دوائی پرائے وا جو بسہ جـ بوئے قمہ ؽمان بو یان زحت ـفد څمؼ زے فان تتان تسؿی
پرائے۔ دوائمان ؾافی حكوز بجہ بمؽو ـوٹرتو فمسی راـو ذوت بجہ بمؽو دوزہ توز یتافی۔ دوائمان كوتے دیؽو قمتان او یوئے۔ ؽوذی
ٔ
قمص دسـت بمتی اذمتائے بوتہ ڥاو پوز یتائے۔ فان تت دی دوران كوفی دوائی اثر از یر ـہ صوز پوز یتائے زے ـؾـ حكوحی
بمؽو دی كے پكوؽ پری پرورٹو غون زحت ـفد فو كوئے۔ ؽـسوز كوؿوس یؽو جـ شاؼت فوبوئے۔ فان اوحے تت بو پر یشان اذپہ
حوساوا ـایوفوتمف ؽمہ واؼعہ كوئے زے۔ ؽفدوزی بص وا پكاز بغائے ؽما وت څمؼ جـ بوئے وا كوذی ـشؼول بوئے۔۔۔ تتوذوم
بمتی ؽاذمر وا پكوؽ ـودا احہ قمص ؽـسوز بوئے وا فمشی اذمؽہ اوزازی بمر۔ ۔ دوائی دتـ بمؽہ پت فان تت زبر از یفی ،كے
دوائمان اثرو دی ؽمہ داظ كوڥ ؽوز ین فو كوئے۔
كے ـوصی تتو حكٹی دتـ كوئے ـؾـ فان تتو قردی وا ،صوزو ذاز فوبمتی تان ؽـپفموتمف حكٹمو دزدواذت افځلمتائے ؽی ـت ای
ـسو حكٹی دوز دیوفوباز۔۔۔ ـہ دوزہ ؿقاشی رمر۔ شاز ؾؿ ؽـپمفو پرافو ـالشم اوروئے۔ ؽـپفمو و یڥؽمازی ـسی حكٹی كوتمف وا
پرافی۔ قمص جو دػعہ تان صوزو ؾافی تان عالؼو ؿوٹ كسپتاؿہ اوائے ۔ ذاؽٹرو پارلمتائے دوائی ؾافمتائے ـؾـ صوزو زحت جـ فو
ٔ
كوئے۔ قفمسے كے صوز زافا زان ؽـسوز باو ؾمؽہ پرائے۔
آدر فان اوحے تت تان ـوصی ػمصؿہ از یفی ؽی ؽؿہ پت كـی ؾوؿمان بكروذا قال بوذی كـو ؾافی اػ ػراخ ـؿؽو فمسی جام
ذاؽٹرو پارلمسی ۔ قائی ذاؽٹرافان ذوم كض ؽماغ فؽی ،اػ اؿتی ـشمفہ حمؽ ؽوزی الس یسی ز یتافی۔ تان ؼاػ ۻكوزی ؽماغ
ٔ
ٔ
ؽی بمرافی قتمتان تان ذوم ؾافمتافی۔ جو ص یشاوان واو بپافتے خواؿہ از یفی۔ ددائے ؽی دمر از یر اذپہ ڥاو احی ؾوذی زے ػراخ
ـؿؽوتمف زاكی باؽ كوفی۔
حكوحكی زو پكی قمت زاكی از یفی۔ دیكو زوئے وا زرتہ داز دی قمتان احہ پكمشافؾ كوفی۔ دمرو ذوزا احی ؾمؽو دعو از یفی۔
قمت پشاوزہ توزی بص بمتی حكوحی بمؽو ای ذاؽٹرو ؽؿمفؽہ بغافی ،څمؼو حمؽ ؽوزی ذاؽٹر بو ٹسٹ بفدیتائے۔ ٹسٹان ؿوسی
ٔ
ؽمہ داظ ـسلؿہ فؽی زے جوط بسوتمف دوائی دیتی ز یتائے ؽی كـو جوط بسہ احی ـہ پاراوز سروزی ز یتائے۔ قمت دوفی
ز یفی ؽی جوط بسہ اكی بی ؾمؽو ذاز قایو تان قال بمتی دوائی دتـ ؽی كوفی تسؿی ؽوزی تكے بمسی زے كوٹؿہ تان قال
ٔ
كوفی۔ رروع رروعہ زرتہ دازان ،دوذتان ،ـؿؾمری ؽادی ػون ؽوزاو دمرو بشازو ؾافمفی ،ؽمہ ددـت زے تو دالذہ دوفی۔
ؽوز یؽوؽی شازؾؿ پمسہ داز ؼدزدان وا ددـت ؽوزاؽ ـوط۔ كسے ودت ؾمؽو قر ای اقؿو دبرہ ؾمتی اذوز۔
ودت رودڅمتائے ؾوؿملے دتـ بمؽو كوفی ـؾـ صوزو شبمعت جـ فوكوئے۔ ؽما وت پؽ تاشہ بوئے وا ؽماوت پمڅكمف بمتی قال
بوئے۔ كے جوط بص دی ذاؽٹرو كے تسؿمو ذوزا رودڅمتائے۔ احی ذاؽٹرو پارلمؽو افوض قائے ـؾـ كے پكوؽ پؽ تاشہ
فوكوئے۔ ذاؽٹرو پارلمؽو وادی حمؽ ؽوزی ؽمہ كوڥ فو از یر۔ كوڥ فوؽوزی ـس ید عالجو بچمف پكوؽ ـوسی ؿوٹ رقروتمف بمؽو
بچمف ـشوزہ پرائے۔

دی قفمسے شازؾؿو ـالشـت قتو رقفاز بغائے۔ بو ودت پكاز رودڅمؽوؽـپفمہ كو ـالشـتاز دی ػازغ از یفی۔ قمہ ؿو كو دیقو
زو یافتے ،زرتہ دازافافتے وا دوذتافافتے دی پتہ كوئے۔ شازؾؿو پمسو سروزت دی كوفی۔ قمص ؽوذتے دیقہ وام ؽی دیتی
ٔ
ٔ
اذمتائے قتمتافتے ػون ؽوزی تان ـجبوز یو ؿوو دی پرائے۔ قفمسے شازؾؿو قتے ـؿؾمری وا زرتہ داز احی غمستی باو قافی۔ ؽوزا
ٔ
ؽوزا ـوصو دیتی ؽوزا ؽا كو بشازو ؾافمفی۔ رروعہ ؽـپفمو ـؿؾمری دی ػون ؽوزی بشازؾافاو اوروفی۔ ؽماغ سروزتہ زے دبر
ؾافمفی۔ قفمسے قتمت دی احی غمستی كوفی۔
شاز ؾؿ ؿوٹ رقرہ بی تان صوزو پارلمتائے۔ كسپتاؿہ كے څمؼو جوبازہ ٹسٹ بفدیتافی۔ كے ٹسٹان ؽوزی ذاؽٹرو پارلمؽو قمت
كوتمف ـڥؼازی پرافی ؽی تہ صوزو عالج بوئے ،قمص ٹكمؽ ٹكاؽ بوئے ـؾـ ودت ؿمؾوز وا پمسہ دی درچ بوفی۔ شازؾؿ دون دوفہ
كوئے ،كو دذتہ ؽمہ پمسہ ؽی اوروفی قتمت دتـ بمتی اوروفی۔ ـالشـت دی كوذتاز بی اوروئے ـؾـ وا دی تان زو یافتے
ددـت ؽوز یؽ اوحے زو یان كو دورلمؽو یادی افؾمتی كو تسؿی كوئے ؽی كو جـ جـ دوذتان ،زرتہ دازان كو قمہ سروزتو
ودتہ اؿبت كو احی غمستی فوؽوفی۔ قمص صوزو عالجو رروع از یر ؽماغ ؽی كو جمپو اوروفی قتمت دتـ كوفی ـؾـ صوز دی افوذاز
ٔ
ٔ
افوذوتے بمفوش باو قائے۔ شازؾؿو خاؿت كو دیقہ پتہ كوئے ؽی شازؾؿو صوزو ؿقاش یہ بو درحہ بمرو بمرائے وا شازؾؿ وے پمسوو اذاؽ
ٔ ٔ
ٔ
بمرائے۔ ـؿؾر یان ػون دی بفد كوفی۔ ڥو یو زرتہ داز دی ؽوزا ـوصو دیاو ػون ؽوفی وا ذرذری بشاز ؽوزاو ڥاو ػوفو بفد ؽوفی۔ شازؾؿ
تان ؽوزا ؽی ػون ؽوئے دی ـؿؾمری وا زرتہ داز ؽماوت ػوفو فو اوذفلمفی وا ؽماوت اوذفلمے بقفہ ؽوزی بفد ؽوفی۔
ٔ
ٔ
ٔ
رروع رروعہ شازؾؿ قمہ ؿوو كوڥ فو از یر۔ ذادہ جـ دصؿتو ذوم ـوط اوروئے ـؾـ ودت رودڅاو ؾمؽو شازؾؿ دی قمہ ؿوو
كوڥ از یر ؽی كـی زوئے ػؿؽو یاز بمرافی ،قفمسے ذػ ـہ پمڅكمتافی۔ تروئے ذال پكاز بغائے ،آدرہ صوز جـ زحت ـفد كوئے
ٔ
ـؾـ فموػ الؽ زو پمہ وام دی كوئے۔ كسپتاؿہ پمسان ڥاو افؾلے زے رفادتی ؽازذو سبط از یفی۔ شازؾؿ ایؾان ؽوزی تان
ٔ
قتے ـؿؾمر یافتے وا زرتہ دازفافتے ؽاؽی شازؾؿ پكاز یماز ؾمؽو حكوئے افوض كوذوم قال قاو یس باو اوروفی قمتان ذازـدد
ٔ
ـڥؽمتائے۔ ؿمؽف قمتان ذػان تان تان ـسلؿہ اوروفی ،قتمت څمؼ دی ش یاد كوفی۔ كـدز یو ؿوو كوذوم دیؽو بچمف ؽا
تمازفوكوفی۔ قمص تان شـمفان بمس یـی درحان پوزا از یر۔
ٔ
صوزو ؾافی اػاز قائے زرػ شازؾؿو دوزو زوئے اوحے كے پكوؽ صوزو واو بپان ذاز غمر ؽا و یر یغی فو فمسمتافی۔ شازؾؿ بو خمران
كوئے۔ دوفمتائے اوا روم كوتاـہ یا كـی زوئے بو ـصروػ كوفی۔ اوا پرورٹی جـ اوروتاـہ یا كـی زوئے احہ روم كوفی۔
صوزو جام بمؽو دورافمہ شازؾؿ كـی ؿووان ـوصی فو پرائے۔ ؽفدوزی ودت پكاز بغائے ؽماوت ؽی شازؾؿوتمف بمروشؾاز یو اخساض
ٔ
كوئے وا دوزو خاؿت زافہ زان فاشؽ باو قافی تكے شازؾؿودی قردی تفؾ از یر۔ ای افوض قمص تان بمؾو ؿوسی تان زالخمتان
ؽاغذان پوری كو دماؿی قائے ؽی اوا تان كـی زالخمتان ؾافی پوفہ بی ؽوفو فمشممـان ،ؽا كـمتان ذاز ػائدہ ؾافمفی۔
قمہ دمال قتو صافی ؾمتی قمص تان ذػ زالخمتان ؽاغذان ؾافی بی پوفہ ای ؽافو حكاغہ زو پكی تان زالخمتان پرورٹہ
دز یلے كواش دیؽ رروع از یر۔ اوا زالخمت بمس یـمـان ؽا فوؾافمـمافہ ؟ كو دمال كڥ اوروئے ؽی اوا بمری ؽوذمرو ـوط قر
ؼسـو ؽوزـو حال ـت ؾو یان۔ قرؽا ـہ كـی زالخمتان ذاز ػائدہ اوذفلمفی ـت دی ػائدہ بوئے وا زو یافتے دی ػائدہ بوئے۔
قمص ؼورت از یر ،بمفر ۻاؽلمتائے ـؾـ كو فسہ ؽا فوتان قافی۔ حكوحی زو پكی رام كوئے ؽا كو فسہ فو قافی۔ قمص رام بمؽو
احی دوزوتمف بغائے تان ؽاغذاتان بزاڅكلے۔
اوقتی حكوحی بمؽو وا قائے كے صاغا زو پكی ؼورت از یر ؽاؽمہ و یسی فو از یفی۔ ؽفدوزی وؼت كـوڥ پكاز بغائے۔ ؼورد ؽو یان،
كواش دو یان ؽا كو فسہ ؾمؽو زواداز فو كوفی۔ قمص ؽفدوزی ودت قمہ ؼسـہ تمرئمتائے ؽا كوفسہ فوؾمؽو بو قردی حكمف كوئے۔
ای افوض تان كے صاغا ؾمتی زو پكی اذمتائے ،ؾرـمو ـص اوروئے ،حكوحی زو پكی دی قاذی فو بمتی اذمتائے،دو یافو داؿی آدر
دسـت بمتی كے ؽافو ـوسا پوزی اوززازی بغائے۔ؽفدوزی شـافہ احہ دمؿہ ـزاغ بمتی افؾاہ كوئے۔ افؾاہ بمتی الس یران ؽی ای
شوػان فمسی رمر،ؾان ؽو یان كوقتے زالخمتان قتے ؽاغذان ش یادین ؾان ؾافی اؿتی رمر۔ ای ؽـا ؽاغذ قمرا رمفی ،قتمتان
ذوزا ای ؾدائے ز یفی ؾمتی پوزی اذوز ۔ قمص افؾاہ بمتی كے ز یفمو پوری كو ؼقر دی قائے وا كو كوذازو دی قائے۔ قمص بو تفؾ
بمتی اذمتائے قمغمف دیتی قمص تان كے زالخمتان ؽاغذان وا ؽمہ غوزا فو ؾمتی ز یفمو ـوسا رمرو كے ؽاغذان دی اػ پمڅكی
دوزوت زاكی از یر كـمت وا ـہ ؽمہ ؽوزـہ ؾوفمان زے۔
شاز ؾؿو دوز رقرازی پكوؽ دودیری اوروئے۔ قمص كے وجقمف دیتی ؽفدوزی شـافہ وا باشازو فوقائے۔ ایفؾاز دی قمص ؽمہ ؽوزوم فو
ٔ
ؿے قردی حكمف بمتی اذمتائے۔ بوشـافہ احہ قمص وا ؽمہ ؽوزـہ باشازو ؾمتی قتے ـوص ین پكاز بوغاو اوروئے ؿوس یتائے ؽی بو زوئے
ایغو ؽوٹكووا كوذت دیتی ؽكافجتو ؽوزی ؽماغ الس یفمان۔ قمص دی غمر ازادی شوزا كے و یڥؽی بغائے۔ قمرہ بی ؿوس یتائے ؽی
قمت ای ؽوزـو باز یہ ارتقازو الس یفمان۔ بو ودت قمص دی قمرہ زو پكمتائے تكے كوتمف دی كے ارتقازو ؿوس یؽو تمف صاغہ
فمستائے۔ صاغہ فمسمؽو قمص ؿوس یتائے ؽی بمر یو ای ؽـپفمو ارتقاز۔ كے ارتقازو ؿوسی كوزو بمری اذمؽو شـافو ای ٹر یفمفؾ كو

یادی قائے ؽی قمص ای ؽـپفمو ذوم ؽوزوم ؽوزاوا كے ٹر یفمفؾو ؽوزی اذمتائے۔ دی قفمسے قمص دون دوفہ كوئے ؽی قمص تان
زالخمتان ؾافی باشازو بمس یـمؽو ؾماوا قمص كے ؽاغذو ؾافی ؾمتی اذتایافووا؟ قفمسے قمص قتے ودتو بچمف دوفمتائے ؽكمو
ؾان ؾافی اؿتی اذمتائے وا ؽكمو ذوزا ز یفی ؾمتی پوز یؽو قمص تان قمتان اػ پمڅكی بی اذمتائے۔ كے ودتہ شوػان فمسی كے
ؽاغذان ؽوئمی غمر یلے اؿتی اوروئے۔ قمص ایفؾاز دی بی تان قتے زو پكمرو صاغا بی ؽفدوزی ـودہ زو پكمتائے وا كے قائمی ؿوسی
وا ذمرو ٹمؽا بی قتے ؾوۻو ؿوسی كض ؽماغ كو یادی فو ؾمتی بو بدشبمعت بمتی قمص كے ؽـپفمو پتو فمو یشی تان ذوم ؾافی
تان باشازو ؽوزـو ؽوزی دوزوتمف زاكی از یر۔ دوزہ توزی پكوؽ صوزو غمچكہ باہ از یر قمص بابا زے كو ؾوسی ۻوؽمتائے ـؾـ ؿوس یؽو
شازؾؿ دؿمس یر اذوز۔ كو اڷغال كوڥ از یر ؽی ؽمہ ـسلؿہ بمتی رمر زے۔ كو اڷغال كوتمف حائے ؽوزی االئے ،حائے پی كو
شبمعت پكوؽ برابر بمؽو بشاز از یر ؽی اے رمر یفو تت ؽمہ ـعاـؿہ ؽو بد شبمعت اذوض۔ دفمو ؽوزـان بچمف پر یشان فو
ٔ
بمؿمؽ ددائے زشؼو وام داز۔ شازؾؿ ز یر ؽی ؿوو ؽكمو دوم ؽوزوم ؽی كوذتوتمف فو قائے ؽمہ دی بقفہ باؽ بمرائے۔ بمر یو ؽـپفمہ
ؽوزوم رمر ،قتمرہ زالخمتان ؽاغذو ـڥؽمفمان۔ كے تجربہ قائمی ؽوذوم فوبوئے۔ اوا كے ٹر یفمفؾو ؽوزی اذوم ـؾـ اوا تان
زالخمتان ؽاغذو ؽوزا پمڅكی اذوم۔ ای ڷوت ؽاغذاتان ؾافی ۻكترازو بی اذمتام قتمتان قتو ؽوزا توفجلمتاـہ ؽماغ از یتام۔ اڷغال
ز یر ؽی پر یشان ـوبوض اذپہ زشؼ ؽی قتے ؽـپفمہ رمرائے ؽا دی اذپہ ذاز ؾافمؽو فوبوفی۔ ددائے اذپت دوئے قائمی ؽوزہ ؽی
رمرائے اوا ـڥؽمـ۔ رمر یفو فان تان اذاؼاؿو تسؿی پرائے وا ز یتائے ؽی زشؼو ـاؿؽ ددائے قر شائؿہ ؽوزی دوئے۔ ددائے ؽماوت
دی اذپہ ؽوض پكافہ ـحتاج فوؽوئے۔ ددائے اذپہ پمدا ؽوزی اذوز ز یتائے۔ جوط بسو ودت اوروئے كے ؽـپفممہ زالخمتان
ؽاغذو جـع ؽوز یؽو بچمف۔ كڥ بمتی كے جوط بص پكاز بغائے ،قمص ـایوض كوئے وا كڥ ذازئمتائے ؽی قمص تان
ٔ
كوذتمف تان زشؼو پمز یفؾی دیرووغون۔ كو یؼمف كوئے ؽی كے ؽاغذ دی اؿبت قتے اػ پمڅكمرو ؽاغذان ـوصی اوروئے زے۔ كو
اڷغال دی دوزی رمرو قر ای ؽاغذو ؿوس یتائے ـؾـ فو ؿمتائے وا شازؾؿوتمف ؿوفو پرائے۔
ای ؽـہ بص وا پكاز رودڅمتائے۔ ای افوض رمر یفو فان شازؾؿو پوفج ذال پرورٹی پكازاز ؾمؽو ودتو ذوٹ ؽمسو ؽی كسے دراب
بمتی دوزو ای ؾوۻكہ پمڅكی اوروئے ،كـواػ پمڅكوم زے ذوٹ ؽمسو دواقتو اكی كوزی ؿوس یتائے ؽی پالذٹؽ قافو ۻاؽلے ای
وزؼ قتو الؽكی رمر۔ كے ذرٹمػمؽٹو ؿو وا قتو یادی فو ؾمتی قمہ سروزی ؽماغ بوئے زے اؿتی رمر یفو تتوت پرائے۔ اے قمہ ؽمہ
ؽاغذ تہ پرافو ذوٹ ؽمسو رمرائے ز یتائے۔ دتافی ؽماغ دی ٹمپ بی رمفی اوا كے پرافو ذوٹ ؽمسو اػ پمڅكوم زے ؿوس یتام ؽی
قمہ قتو رمر۔ شازؾؿ كے زالخمتان ؽاغذو ؿے دون دوفہ بمتی جو بص دوزـالل كوئے۔ؽوز یؽوؽی كو تاز یخ پكاز بی اوروئے۔ جو
ٔ
بص احہ كے ؿوو تان اڷغاؿوتمف فو دیتی دزدواذت فمو یشی ؾافی كے ؽاغذو ذوم ؽوزی ـہ ۻكترازو پكوؽ ؽوزوم رمر زے زاكی
از یر۔ ۻكترازہ توزی كے دػترو و یڥؽی بغائے۔ قمص فاباواز بمتی كے دػترو رافہ بغائے ؽی فوٹص بوزذتو ای دزدواذت ۻاؽلے
ٔ
رمر۔ كسے پر یشان بمتی قتو ؿوس یتائے ؽی كے ـتعؿؼہ پوذٹو فػری ؽا ـالو فوبمؽو ودتو ای ؽـہ بص دوز ش یادئمرو بمرافی وا
قفون كے بچمف دزدواذت دیؽو آدری افوض بمرائے۔
قمص تان دزدواذت اوحے زالخمتان ذرٹمػمؽٹو كے دػترہ جـع ؽوز یؽو كوتمف پكوؽ فمشی افتظاز ؽو ز یتافی۔ كے آدری
افوض دی كے ودتہ پت دوزفػری ؽا دزدواذت جـع فو ؽازدو بمرافی۔ پكوؽ ـودہ احہ كو اكی ـڥؽی كو ذاز كو ؽوزـو تجربو
ٔ
بشازو ؽوزی ای ؽاغذو كوت دیتی ز یتافی ؽی تو تان ذػری ؽاغذان افتظاـو ؽو اذپہ ڥاو تتمف ػون ؽوذی زے كو و یڥلمتافی۔
شازؾؿ فاباواز بمتی دػتراز بمری فمسی قمہ دورپہ یا سوذپہ زے خمران بمتی دوفمؽا پرائے۔ قافمہ تو اڷغاؿو قمہ ؿو تو یادی قائے
"ددائے زشؼو واـداز " قمص تان دوزو و یڥؽی زاكی از یر۔

