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<text><body> 
<p> گۄڈکتھ  </p> 
<p>   آدم ُچھ عجب ذاتھ ۔ بنی آدمس متلق يِہ ُونُن چھُنٕہ تيٗوت َسہل تہٕ  آسان يٗوت يِہ باسان ُچھ۔ کنُِہ

چٖيزس متلق کانہہ راے قٲيِم کٕرنی ُچھ پَننٕہ جايِہ اکھ ۪ٮٚوڈتجربٕہ۔ بَتٕہ ديگر ُچھ تٚيلِہ حصر يٚيلِہ 
روِز ُسہ رٗوزنٕہ بَتٕہ ٔبلۍ کِہ تٚوملٕہ َدتٕہ ۔ يِتھَے پٲٹھۍ  پٗور پٲٹھۍ چھاوييِِہ۔ اگرٔبتٕہ اَڈ چھوُوے

جذبن، مشٲہدن، سونچن، تٕہ خيالن لَٕر  ، کانہہ راے، کتھ ياتجربٕہ َکُرن ُچھ ساِرنے ايحساسن
  لَر پِھَرن ِوتھ چھإو اَنُن تٕہ َکتھ بإونۍ۔ 

</p> 

<p>  نانسان ٕسنِدس توٲريخيں پ۪ٮٹھ يٚيلِہ اکھ شخص نظر تراUتٕہ گاہے  وان ُچھ ُسہ ُچھ گاہے وۄت
بۄڈان، گاہٖے،آسان تٕہ گاہے ِروان تِکياِزبنی آدم ُسند توٲِريخ چھُنٕہ ِصرف ٕمزدإرے يوت 
عمٕلۍ کِہ تہہ دارتِہ۔ جٕنتَچن با\در۪ٮن پ۪ٮٹھ جنٕتکۍ جامٕہ ٔولۍ ٔولۍ دۄم کۄلَن ہپند مٚوُدرتٕہ ميٗوٹھ 

مانَن موج تUُن ۔ اَما پٚونہ کنِکہ پھَلٕہ ِکہ بہانٕہ اَتھ سٲرۍ ٕسے حٗورن تِہ ِغل ، آلٗو بٗوزۍ بٗوزۍ
نٲلۍ  ٔيڈ تہٕ  ، \ه کَران ۔ جنگلن تٕہ بيابانن ٕہٛنزَوتھ ہ۪ٮوان ناِن شٚينٕہ خٲطٕر نََموۭستۍ زمٖين تچھان

  َزچٕہ خٲطٕر زمٖين آسمان اکھ کران۔ 

</p> 

   
<p>   ۪نٕہ مرنَس تام عشقٕہ پيچإنکۍ پٲٹھۍ النٕہ تِہ ولنٕہ چِھ يِوان۔ بياکھ ٔگيہ تِم رسم تِہ ر۪ٮواج يِم زٮ

يِمن انسانَن پانے گۄدبٚورتِہ پہانپھfوۍ تٕہ پَننِہ زنٕد روزنٕہ خٲطٕر عاَدتہ بنٲٕون۔ يَِمن ہُند تولُق 
ُچھ انسان ٕسنِدس وۄتھنس بيہنِس، لسنَس بَسنَس، خٲرس تٕہ شرس بيتِرۭستۍ۔ خاندر، مُرن 

 ديُن، زٕرکاَسے بيترين اَِمہ ٕقسمک۪ٮن رسمن تٕہ ر۪ٮواجن مٛنز ُشمار کرنٕہ۔  زيٚون، ہ۪ٮن

</p> 

<p>  يَِمن تقرٖي۪ٮن تٕہ رٲِوشن ٕہٛنز َوکھنَے کٕربٕہ پَننٕہ مقدٗومٕہ مٗوجٗوب يِہ بحث ٔاکتھ ُکن ترٲِوتھ ِز آيا يِم
يِہ۔ يُتھنٕہ پَرن وٲلۍ راَون يا ُسہ َدل ِدن پَرن وٲلۍ پانے ہرگاه تَِمن آے يِ  چھاجان ِکنٕہ ناکارٕ 

اَسمانٕہ ہيوپ۪ٮن، ُسہ چٖيز نظرتَل تھٲِوتھ ُچھ يِہ دۄں ضٚورٗورۍ باسان ِز يََمن تقرٖي۪ٮن ٕہنز ذکر بٕہ 
ل۪ٮنٕہ يِوان ٚيِمہ  برۄنہہ ُکن کٕرتمن مٛنز چِھنٕہ کينہ رسم تٕہ ر۪ٮواج ُدنوک۪ٮن تِمہ رنگٕہ يا انمانہٕ 

م اَز برۄنہہ کمٕے کال ُوچھٕمتۍ تِہ پٲلۍٕمتۍ چِھ تٕہ يِہُند نقِشہ مٚيہ ذيٚہنَس رنگٕہ تٕہ انمانٕہ مٚيہ تِ 
 چھيٚہ صرف يِژے ِز پھ۪ٮرن ُچھ ُسے مگرنال چھُس بدل۔ پ۪ٮٹھ ُچھ۔ فرق

</p> 

<p>  زيون </p> 
<p>  يٚہ پننہ زيٚون ُچھ انسان ٕسٛنِز زندگی ہُند يِہ دپۍ ِز تٕہِ گۄڈنيُک وُۄرس۔ ُوچھَوے تٕہ زندگی چھ

جايِہ اکھ بٚوڈ دۄُرس۔ اَتھ ووڑس۔س ُچھ انسانن ز۪ٮنٕہ پ۪ٮٹھٕہ مرنَس تام تِتٕھ پٲٹھۍ باگنۓکرٕمژ 
پانٕہ ہَنہ ہَنِہ پھانھلِتھ اِکہ ٔمٛنزۍ لٕہ پ۪ٮٹٕھ بٚييِس ٔمنزۍ لَس واتان ُچھ ُشرۍ qزۍ  پٲٹھۍ يہِ  يِتھہٕ 

ٹھٕہ ٔوِستھ سزنرس شرٚيپتِھ مٚيِژۭستۍ مٚيژ جوٲنی پٮ۪  ، لۄکچار پ۪ٮٹھٕہ جوٲنی ، پ۪ٮٹھٕہ لۄکچارس
 زيٚون ُچھ اِمہ وۄرُسک گۄڈ۔  گژھان ُچھ۔

</p> 

<p>   ٕہَفتٕہ تزٲِوتھ دۄہہ  ، مول موج بٚينِہ بوے، پۄپٕھ ماسٕہ، ياددس تٕہ ہمساے چِھ ر۪ٮتھ ترٲِوتھ ہَفتہ
لِہ يِہ ٔگر واتان چھٚيہ اَِمہ ِوِز تزٲِوتھ ِژہۍ ٔگنزران ٔگنزران پٛراران ِزکرَسنا ٚپييِہ تھنٕہ ۔ٲخرس ييٚ 
ٲنی ہُند جذبٕہ ُچھ گِر کھنجِہ ُچھ گرس مٛنز اکہ عجيب ماحول پٲٕد گژھان ۔خٚوشی تٕہ شادم

 ژھ۪ٮپ ِدوان۔ 

</p> 

   
<p>  ٔبپٲرۍ چھيٚہ کورم عاجِہ برٕژرن۪ٮوِکنۍ ُمَدے ٔگنِڈتھ ٔاچھ آسان لۄسمٕژ کٚوٹھ تِہ گمر پيٲرۍ پيٲرۍ

کٗور ہَٹِہ وسٕنچ ژپنٕہ َون ژٹِتھ چٚھيہ يِہ پَتھر ٕيٚمٕژ گۄ\ب تٔھٕر ٕہندۍ پٲٹھۍ  ھت۔کپنے آسان گوم
نٚوو ُزو ٔاِژتھ واش ہيٗوکڈان۔ ٔاِمس ُچھ ٔاچھن گاش ہيَو پھيران۔ يِہ چھيٚہ ذاتَس ُکن حمداه ٔپِرتھ 

 اَتھٕہ ٕز ٔبتِھس ڈا\ن تٕہ باشِہ کران۔ 

</p> 

<p>   ِژھانڈان تٕہ کوِر موج چھٚيہ موچھٕہ مٛنز نَس ٔزٹِتھ بٕڈ نٖيزی سان  ٔگرٕژ موج چھٚيہ کوِر ماجہ
مجلِسہ مٛنز اژان سۄشنِہ نو پانٕہ وٲنۍ سUماه بندٖيخاه ٔکِرتھ تٕہ اکھ ٔاِکس نالِہ َمتِہ ٔرٹِتھ پانٕہ وٲنۍ 

 \وان:۔ ہتِہ ہَتِہ پِھِر ُمبارکھ کُران ۔ اَِمہ پَتٕہ چِھ يِم پانٕہ وٲنۍ قسم ہيوان تٕہ نابد بد

</p> 

<p> قسم ہٚين تٕہ نابد بد\ُون:۔  </p> 
<p> ۪ٮُنک تٕہ نابد بد\ونُک طرٖيقکہ ُچھ يِتھٕہ پٲٹھۍ عملِہ مٛنزيِوان۔ گٚوبٕر ماِجہ تٕہ کوِر ماجِہ قسم ہ

گٚوبٕر موج چھيٚہ اَمہ تقرٖيبُک ُدس تUُن کوِر ماجِہ  ُچھ پَننِہ پننِہ جايِہ ا کھ اکھ نابد ُکر ۔آسان
</p> 



کوٕر ’’  حٲِضر نٲِضر زٲن،تھ کٗور منگنِہ إٓمژ تٕہ ِدنُم ُکن َونان : بٕہ چھَسے خۄدا تٕہ رسول ؐ
حٲِضر نٲضر زٲنِتھ يِہ کٗور ژيٚہ  بٕہ تِہ چھََسے خۄدا تٕہ رسولؐ ’’ موج چھَس درجَواب َونان 

پ۔تھ۔ يِہ قسم  تِہ رسولؐس  وٲٕژم پَننِس خۄدايَس’’  پھٖيرتھ َونان گٚوبٕر موج چھَس’’ ٔپشراوان۔
اَمی ِوِز کٗور  نابد ُکٕز اکھ ٔاکۍ ٕسنِز پٗوِژ لونچِہ مٛنز بدqِوتھ تراوان۔ َزن تِہ چِھ يِم چھٚيہ يِمٕہ پنُن

اکِہ ٕقسمچ  تٕہ زٲويُل تقرٖيب آسان۔ يِہ چھٚيہ گٚوبُر بد\وان۔ يِہ قسم ہيٚون ُچھ پَننِہ جايِہ اکھ ٲويُل
چھيٚہ  ِہ ِز نکاح خٲنی چھٚيہ تحرٖيرس منز يِوان آننٕہ تٕہ يِہنکاح خٲنی ِہش آسان۔ فرق چھٚيہ ي

منز آسان چھٚيہ تِمٕہ چٚھيہ اتھ قسَمس تتھے پٲٹھۍ  ِوزاَتھ مجلِسہ زنانٕہ اَِمہ زبٲنی َسپدان يِمہٕ 
  شٲہد روزان يِتٕھ پٲٹھۍ نکاح خٲنی پ۪ٮٹھ مرد چِھ آسان۔

<p>  ۍ در۪ٮن ٕہِنٕز زنانٕہ پانٕہ وٲنۍ ٔرلتھ مٖيلِتھ اس۪ٮند زٲلۍ زٲلۍيِہ تقرٖيب ختم ٔگِژ ھتھ چٚھيہ دۄشٕون ، 
کوِر تِہ چِھ  ٔکرۍ ٔکرۍ ميٹھان۔ کتھٕ  اورِچہ يورِچہ م۪ٮوم تٕہ پونسٕہ چھٚيکۍ چھٚيکۍ ٕمژرنٕہ يِوان۔

 ہنا کھ۪ٮتھ ٔکِرتھ رۄخصتھ َسپدان۔  اَسناوان تٕہ ِگنٕد ناوان ۔پتو\کہم ضٲبطٕہ دٲری سان بَتہٕ 

</p> 

<p>  </p> 
<p>  ِزم درنَفرن ژۄمبَرن مجمٕہ کٲری سان مٲنز تٕہ تھان ہ۪ٮتھ کوِرq شام ن۪ٮماز ٔپِرتھ ُچھ گٚوبٕر مول

مٲلۍ سپند گرم سوزان۔ يَِمن نَفرن منزُچھ اکھ ڈکٖيل بٚييِہ ٕز نَفرشٲہد آسان۔ ٔوکٖيل۔ن ُچھ يپَمن 
حٲصل آسان ٔکرٕمژ۔ ہُپٲرۍ چِھ کوِر  خٲطرٕ شٲہدن تھی مہرإز ٕسنز رضٔامندی نکاح َ پَرنٕہ  دۄن

مٲلۍ تِہ يِتھَے پٲٹھۍ کوِر ہٕند طرفٕہ ٔوکٖيل تٕہ شٲہد تيار آسان تٔھوی متٕۍ۔ بٚييہ ُچھ نکاح پَرن 
يِتھُے گٚوبٕر مٲلۍ  وٲلۍ ُدند يَس عام پٲٹھۍ قٲضۍ ونَان چِھ انتظام تِہ کوِر مٲلۍ کٚورُمت آسان۔

مٲلۍٕسنِد بَرچِھ اَژان يَِمن چِھ کوِر مٲلۍ بُتِھ ٖنيرتھ مايہ بٚوُرتھ استقبال  ٕسٛنِد طرفٕہ يِم ٔپژھۍ کورِ 
  ٔکِرتھ، ديواخانَس پ۪ٮٹھ کھا\ن۔

</p> 

<p>  يَمن ہُر۪ٮن ِہنِدس پٚوت منظرس منز چِھ مٲنِز وٲلۍ قٲضی صٲبَس اَتھِہ نکاح ل۪ٮکھنُک سنز کَران
مہ چٚھيہ نِکاح خٲنۍ ٕہند۪ٮن ہُر۪ٮن َوکھنے کران يِہ َزنانن يَتھُے نکاح ل۪ٮکھنُک پَے ُچھ لگان تِ  ۔

  ُون َونٕہ وان :۔ َونہٕ 

</p> 

<p>  نکاح خٲنۍ چھٚيہ اکھ مذہبی تقريب تٕہ اَِمہ ِکس اٚيحتراَمس منز ُچھ قٲضی صٲب َونہُون تٚوتام
 يَتھ عام پٲٹھۍ ذکر ِونان چھِ  ، نِکَحن ہُند خطٮبہٕ  بندکرناوان يٚوتام ُسہ

</p> 

    
<p>  وإز وانٕہ ِکس پٚوت منظَرس منز چِھ لۄکٕٹۍ چِھ لۄکٕٹۍ ٔبڈۍ قہوس، چايِہ سگريٹس تٕہ تمٲکِس

تھوتھِہ ووٲے ٕدہہ تUُن۔ زنانٕہ چھٚيہ پيِرتھ تٕہِ شٖيرتھ جوَرن پ۪ٮٹھ جوٕرqگۍ qگۍ مہرن۪ٮن ٕہندۍ 
ٲولٕہ تٕہ زٲِولِہ حلقٕہ َونٕہ وان پٲٹھۍ جٚيرۍ جٚيرۍ َوژِھ وٲنِجہ ييز۪ٮنَس، يٚيزَمن بايِہ تٕہ مہرازس 

 ۔  وٲلۍ جٚيشنس گر۪ٮزناوان َونٕہوان ِدلٕہ چ۔ن تاَرن وپزناوان تٕہ يٚينہِ 

</p> 

<p> گۍ وۄِسہ آسان إٓمتۍ۔q گۍq ٔاڈۍ چھِ  آسان، ٔاڈۍ چٕھ ِشِرنۍ تٕہ لولِسہ چھکنس زاِگہ چِھ ٔنوۍ 
 کاون پِيوپِيو کَران َکران گانٹَن تہٕ  دٗوٕد ٔانِتھ،گوٚ  چِھ ماَجن ٕرٕڑ \گان تٕہ ٔاڑۍ چھِہ ُورتَل ماَجن

ہَنا ہمان ِہوی۔ اَم،ه پَتٕہ چِھ مہرازس حمام ٔکِرتھ تہِ  َجپھٕہ َجبھ کرناوان۔ ژَرَون بتٕہ کٮھ۪ٮتھ چِھ يِم
 ، َمس شٖيرتھ ياردوس مہراِز پَلو\گان \گان پٲراوان۔ ا کھ ُچھس قييمضٕہ کالرس گٚينۍ کڈان

وۄستٕہ صٲبِر ُچھس دستارس نوکھ کڈان تٕہ ُشملٕہ شانن پ۪ٮٹھ ، ٹَس پہٖيتٕہ چارانبياکھ ُچھس بوٗ 
پيِرتھ ٔکِرتھ  پھٚيک۪ٮن پيٹھ ترٲِوتھ آيَن تٕہ گٛرايَن َحض تپUن چِھس ک۪ٮمابُک چۄغہٕ  مام دہراوان۔

ہ چِھ گۄڈ مہرازس ِشِرنۍ تٕہ پونسٕہ چھٚيکۍ چھٚيکۍ، مہرازس َمسندس پ۪ٮٹھ بٚينہٲِوتھ بيالِ 
ميٗوٹھ ژٹٮِتھ ٔکِرتھ ُچھ  ُگلِہ اَنٕد تٕہ ُحبٕہ ُگلِہ ميٗوتھ کَران۔ پَننِہ ٔانِدرکۍ ہُرۍ َونٕہ وان َونٕہ وان، پَننِہ

 سَمان تِہ مہرارس ُگلِہ ميٗوٹھ کَران۔ سالر چِھ وإر وارٕ  شامس مرٕد مجلسِہ منز بيتہان مہرازِٕ 
گۄڈ پانٕہ وٲنۍ لۄتِہ  گۄڈٕ  يِوان۔ چٕھ پيٲرۍ پيٲرۍ نِنہٕ تِہ سالر ژير گژھان ہنہِ  ہَنہِ  ٔکنۍ ُچھ يِتھہٕ 

 سکھراوپنچ ژينہ َون ِدوان۔ گٚونٕرمول لۄتِہ پِھسراَرے کَران پَتٕہ ہَنا بُتھ پ۪ٮٹٕھ تُلِتھ بٚيزمنَس مہرازٕ 
اندواتٕہ ترٲِوتھ اکھ اکھ کٲم  َکنہٕ  بچور تِہ ُچھ مجبٗور آسان ُسہ ُچھ اِکہ َکنِہ سالِرن ہُند اٗوِزتھ بٚييہِ 

دۄٕدموج کوسہِ  مہرإز سکھرنٕچ ژينٕہ َون زاپانٕہ تہٕ  َوتٕہ ُچھ ُسہ سالَرن ناوان۔ ٲخرس َزنانَن بَتہٕ 
رَژھ کھنڈ  پَتہٕ  اَمہِ  وٲنچ ہَنا ہيٚورکھسان۔تہٕ  سالَرن چھٚيہ ۭستۍ ِدوان۔ کرنہٕ  مٲلۍ ُسند گٕر روانہٕ 
مہرازس ُگر  بۄن َوسان تہٕ  اکِہ اِکہ سالر چھِ  گژھان۔ َونہم ُدن کنَن ہُند يِہ ٔگِژ ھتھ ُچھ زنانَن

  ہيتھ پٛراران۔

</p> 

   
<p>  ِٕگتھ تہq ِگتھ قۄرابٕہ دار پھ۪ٮرنq اَتھ ٕستۍ َرلٕہ ُون ٕقسمتۍ  ٔدرۍياِو ياکناويُزک باگ بٚوُرتھ تِلٕہ </p> 



پ۪ٮٹھ چھَس کلُس  پَنپن پان خاص َمہرٚينۍ بنووُمت آسان۔ کپُرک لٕہ دار ی۔زار qِگتھ ُچھ \نژہن
ٹِہ حلقٕہ بَند نٲلۍ ران ۔ ہَ کَ  رکہٕ ل ذرکٕہ بَ ہنگٕہ تٲوٖيز تٕہ جَرح تٲوٖيز ۭپِرتھ ٔذری ٹٲچ بنأرۍ ڈپپٹَس تَ 

  ِجگن کياه چِھس شٗوب اَنان ۔
<p>   ٕکنٕہ دٗورن تٕہ نَستِہ رۄنگِس کنٕہ وس گٛرايِہ ماران ۔  کٹَن تَل چھُس مۄختٕہ جٚيِرتھ بالٕہ ہٚور تہ

چِھس پر  سۄرمٕہ ٹار۪ٮن تَل وۄتUن تٕہ بۄڈان۔ مٲنِز نَمان۔ ٔہرنٕہ چٚيشمٕہ چھَس س ٕز ٕژ وۄتھچھَ 
 \نژھ ُچھ نَژان نَژان تٕہ ٔنخرٕ  وايان وايان نَٕژناوان ۔ ُڈم ُڈم چِھس ڈول تہٕ  ٲجہِر ب۪ٮز\ن آسان۔ و

ان ُچھ \نژھ آلُژھ تUُن تٕہ نن وَ بارکھ َوناکَران ُشر۪ٮن اَسناوان اَسناوان نٖيلٕہ کران۔ ٔيزمن بٲے مُ 
 پد شٚورٗوع کَران۔  ہ\نژھ ُچھ نَژان تٕہ يِ  نان تہٕ َونان لَيِہ اَ  ’’گاريے گاريے‘‘ بٲج چِھس  برِ وَ 

</p> 

<p>  يِہ پَدونَان ُچھ \نژھ نقٕد نقٕد تٕہ ِجنسٕہ زگو آلُژھ جمع کران تٕہ گٛرايِہ ماران ماران نيران تٕہ
 تٕہ \ران \ران گارايے گارايے َونان رۄ خَصتھ کران۔ُشرۍ چِھس پَتہ ِ پَ 

</p> 

<p> چالِہ  يِہ ُچھ موتَبر \نژھ ُچھنِہ ُونِہ نيران ُکنہ، غفار کاوڈٲرۍ ُچھ ربابين ٕہنز ٔدہر ہ۪ٮتھ بَِر اَژان۔
شاپٔھشا آسان۔ دستارِدتھ پھٚيِکس پ۪ٮٹھ رفلٕہ چہَ ہَنا يا کپر ذادراه، مٲننِز ريشَسس ٚوچھنِہ اَتھ پھٔ 

بروٛنہہ کنِہ ٔرٹِتھ َربابَن ٕہنِدس سازس ۭستۍ  ُچھ يِہ کنَر۪ٮن پ۪ٮٹھ يأکنِہ تھزرس پ۪ٮٹھ بِہتھ ُدہرِ  ِدوان
 ِدلچہ تإر َوزنٕہ لگان۔ شاَرن تٕہ تاَرن ہُند ہي۪ٮوان گ۪ٮُون۔ يِہ گيُون بٗوزۍ بٗوزۍ چھٚيہ انسان ٕسنزٕ 

مقدٗوٕر  ُحبہ مٗوجٗوب تہٕ  پَننِہ ُچھ يَِمن صاحبِہ خانہٕ  ُگلِہ ميٚوٹھ مہرازس تٕہ َمہر نِہ کَران تہِ 
 چِھ يِم تِہ رۄخَصتھ َسپدان۔  اَِمہ پَتہٕ  تہٕ  مٗوجٗوب رٲضۍ کَران

</p> 

<p>  ٕخٲطرٕ  مرَون بَتٕہ ِدوان تہٕ  دۄہس يِہ ُچرۍ گٔيش رٗوِزتھ ُچھ شاَمس گٚوبٕرمول گوٕڈ زنانَن تٕہ پَتہ 
َستھ دۄہہ  ٔاٹھۍ ۭستۍ ُچھ َوٹٕھج ہُند تقرٖيب تِہ اَندوامٲن ۔ سالَر نيران تہٕ  کَران۔ بَتٕہ َويِہ کھ۪ٮتھ چھِ 

 تٕہ پھٕر سال:۔ 

</p> 

<p>  دۄہن منز ُچھ  گٚوبٕر مٲلۍ ٕسنِد گِر کوِر مٲلۍ ُسند يُن گُژھن روزان۔ يَِمن َستن دوہَن ُچھ
ٔستۍ ِمہ  تھاوان۔ ٔرنگۍ ضٲبطٕہ دٲری آيِتَن ٕہنٕد ٔذٖرۍ نقدتٕہ جنسہٕ  کوِر خبَرن کوِرمول ِولِہ ِولِہ

 ، گ۪ٮو دٖيچہِ  ، خان ژۄِجِہ، روغن جوش مجمہٕ ،  يانے بانٕہ بَٹھہٕ  سازخانہٕ  دۄہہ ُچھ کوِر مول
ُکٹھ کوُکر، زٲم ٔوج بٚييِہ َورَون صٚوندقَس منز پِرتھ ٔکِرتھ سوزان ۔پَتھ کالِہ اوس َوردنَس منز 

کشمٖير  ، زرباف، اطUس، پارچِہ، کناويز، درياد، مکمل ،ٚيِمہ ٕقسٔمک جور آسان ۔ کيمخاب
ٔنو ياسمجھ آسان۔ وۄِڈ پَلَو اوس پشمٖينکپ ياشہہَ توُسک  ، کپُرن ٕہندۍ جوٕر ٲسۍ َستھ يِمن

 ہَناپتہ ہَشہ آسان۔ ڈپٹٕہ ٲسۍ يُسلٕہ بنٲرسی تِہ رٖيشمی آسان۔ َورونَس پ۪ٮٹٕھ ُکنِہ اوس مہرازس ُدپہ
چٖيز ہ۪ٮتھ ُچھ کوِرمول کوٕر رۄخصتَس  تھ زيورم زنگۍ کينہہ اسان۔ يِموُرون ُمژراونہم باپَ 

مٗوجٗوب َوٹھ۪ٮج جوٕر qِگتھ  يِوان۔ گٚوير مول ُچھ کوِر مال۪ٮن خٲِطر وٲِطر ٔکِرتھ کوِر ضٲبطہٕ 
 ماليُن سوزان ۔ 

</p> 

<p> پِھٕر سال </p> 
<p>   پھٕر سال گران۔ اناپٚور اَزکل چِھ َستَن پ۔تھ کالِہ ٲسۍ ِمہرازس ہوٕدرۍ ٕدہٕری وۄيِہ ٕدہٕرۍ

بٲژن ۭستھ زان ِدوان ٔکِرتھ تٕہ روب تUُن۔مہراز ُچھ پانژھ  دۄہَن منز مہرازس سالٕہ ٔانِتھ ہوٕفرۍ۔
ٔرٹۍ ٔرٹۍ يہَٕ گژھنُک سبق ِدوان  َمتہٕ  ٔاٹھ نَضرہ۪ٮٹھ ہوفُريوان اَتِہ چِھس ہوفٕرۍ بٲژ اکِہ اِکہ نالہٕ 

اوان۔ َستِہ ُدہۍ کٗور ٔانِتھ چِھ مالِنۍ کوِر قصابٕہ گنڈان۔ پَتھ کالِہ اوس بِتہ ُوچھونٕہ چندس تر
 قصابَس ُسے درجِہ تٕہ مقام حٲصل يُس مردن ٕہنِد خٲطٕرِ دستارس اوس۔ يِتھٕہ پٲٹھۍ

ٕہنِدس حقَس منزِز چھ۪ٮرچ تٕہ بال۪ٮغ آسنُک اکھ نشٲنی ياعUَستھ اوس يِتھ پٲٹھۍ  دستارمرون
ُکنہ دستإر يا قصابٕہ نظِر  ٕہنِدس حقَس منز۔َوق ُچھ بدليوُمت وۄنۍ ُچھ خالےٕ  اوس قصابٕہ زنانَن

  گژھان۔

</p> 

<p>  قصابٕہِ گنڈن  </p> 
<p>   قصابٕہ گنُڈن تِہ اوس اکھ قٕصب ۔ عام زنانن اوسنٕہ يِہ تُگان گنُڈن۔ اَمِہ خٲطٕر آسٕہ کينہہ زانن

گنڈن  مۄخصراوس کوٕرمول قصابہٕ  ٲسۍ َونان۔ واجنِہ زنانٕہ آسان۔ يَِمن قصابٕہ گنڈن واجنہِ 
واجنِہ ٔانِتھ کوِر قصابٕہ گنڈناوان ۔ قصابہم گنڈن واجٚينۍ ٲس کٚوٹِھس پ۪ٮٹھ ٔرٹِتھ قصابٕہ َگنڈن تہم 

ٕسژن۪ٮوۭستۍ بندٔکِرتھ ترتٖيبٕہ سان وس َجران۔ ہنگٕہ تٲوٖيز ٔدچھنۍ  اَتھ کلٕہ ٕسٛنز ن۪ٮو تٕہ پٔھلۍ
منتر لگ اکھ ٔاِکس پ۪ٮٹھ تٲوٖيز ٔجِرتھ اوس جَرح ٔمکہ تٲوٖيزن پ۪ٮٹھ ُکنِہ ُسمِہ کھووٕرۍ qِگتھ يِمن 

  ميٚود جاے َرٹان ۔

</p> 

   
<p> پتَہ وٲزی َدر پَنن،س پ۔ننِس کامِہ کارس لگان۔ تٕہ منٕز منٕز ب۔بٕہ نِہ نإو ژٗوريُم،  جُمعہ فاتح </p> 



 يَِمن ان تٕہ ٔتمِہ ٕسنِد مرٕنچ َدگ ہَنِہ ہَنِہ شيٚلUوان۔وار ٔکِرتھ بَ۪ٮَس يادکر ژتجہيُم پچھَ ِوار تٕہ ماسہٕ 
 قُران تٕہ کلمات َده گٕر سالٕہ ٔانِتھ ختِم ، پ۪ٮٹھ چِھ عام پٲٹھۍ تٲزۍ در پٖير صٲ۪ٮن پانَژن دۄہن

پرورِدگار ٔتمۍ  ہُند ثواب يٚيمير وۄميزوٲری سان سوزان دبويِمن ٕہنِد برکتہٕ  پرنٲِوتھ بَ۪ٮَس يَِمن
حس سٚورٗور بَخشِہ تٕہ پَننِس رحَمتس منز جاے ٔکِرتھ َجنتھ تٕہ جنٕتچِہ نيأمژعطا ٕسنِدس رُ 

َوتھ آَسن  اَتھ کپن نظر ٔکِرتھ چھَ پَتہٕ ’’ کر۪ٮسٔ ۔ کٲشرضرب المثل ُچھ ِز آسنَس چھٚيہ ماسٕہ وار 
ين، انگن ٲشناَون حق ہمسا وإز وانس پ۪ٮٹھ وإزوان ٔرنۍ ٔرنۍ يِمٕہ تقرٖيبٕہ زٖيٹھ ٲِوتھ کَران۔ وٲلۍ۔

کرنٲوۍ کرنٲوۍ تٕہ کلمات  قُرآن ٔامٖيِرن غرٖي۪ٮن تٕہ پٖيرصٲ۪ٮن سال ٔکرۍ ٔکرۍ ختِمہ،  دوَستن
  کھيادناوان چاوناوان۔ پرنٲوۍ پَرنٲوۍ بَبَس ثواب سوزان تٕہ يِمن

<p>   شِب برات </p> 
<p>  يِہ تقرٖيب  ان ِکہ ژۄوٲِہمہ َشبِہ چٚھيہشِب بَرات چھٚيہ مسلمانن ٕہنز اکھ مذہبی تقرٖيب ماِه شعب

پنن۪ٮن بِندن  ُچھ هللا تعالی مناونٕہ ۔ اَِمہ َشبہٕ  عقٖيدتٕہ وۄميذوٲری سان يِوان اسUَمس منز بڈٕ  عالِمہ
ين نَہہ نٲِوتھ تِہنزن  ہ۪ٮوان ہ۪ٮوان پھيُرِدوان تٕہ نيکوکاربندن ٕہنزن ٔبدۍ اعمالن سام ٕہند۪ٮن نامہٕ 

رِزقس  ُومِرتہٕ  ، کران تٕہ تِہنِدس روزگارس، منز درج اعمالَن نامہ ٔکِرتھ تِہند۪ٮن ہُر۪ٮر نٖيکۍ يَن
پَننِہ بٚييِہ ُمِشکھ ِزآياتِم چھا  ہين ِزتِم گۄناگار بَندن يِہ موقٕہ ِدوان پپرٕر کرٕنچ بشارتھ ِدوان۔

ُونٕہ وٲل،تہ نال  چٕھ شيطانن خۄداے ٕسٛنِز ِوتِہ پ۪ٮٹھ قُران تٕہ حدٖيث مٗوجٔوب پکان ِکنٕہ تِمن
پَنٕنۍ گۄناه ُوچِھتھ تِہ مٚوحسٗوس ٔکِرتھ يُتھ تِم پايَس پ۪ٮن تٕہ اصلچِہ و۔تِہ  وٚولمپت تِہ و۔تہ ڈٲجمٕژ۔

 ، َشبٕہ غفلتچہ تِٚيندِر ُوٕر ناوان ٔاک،س مسلمانَس آِمہ لٚيہاز ثُھ پروردگار پر۪ٮتھ ٔورۍ يہِ  ُکن يِن۔
گژِھ تٕہ ٔوٕمرگژھَ۪ٮس کۄلِہ ۔يِہ صٗورتھ نظِر تَل تھٲِوتھ چِھ  ٔاِمس زۄلہٕ  يُتھ نہٕ  ہپشارکران تاِکہ

آستانن  ، ٔمشدن’ خانقہ ہن ، وۄميزدٲری سان گرن ندَمتھ تہٕ  ُمسلمان اَتھ شبَس منز عاجز ی
منزٔننۍ پٲٹھۍ تٕہ پٗوٖشد پٲٹھۍ دٚورٖوٕد خٲنۍ تٕہ کلمات پَران پَران توبہم َکران محۄدايس ِدل 

 کران بٔہ عفٗو منگان۔ نٲِدم پتہ پيشمان ٔگِژھتِھ َودان َودان بَِڈ بَِڈ پُران۔  پھُِڑتھ منگٕہ منگ

</p> 

<p>  ؐموجٗوب پنن۪ٮن پنن۪ٮن قبرستانن  توبٕہ تٕہ استغفارس ۭستۍ ۭستۍ چِھ اَِمہ َشبہم مسلمان ُسنتٕہ رسول
ھ کَران۔ کٲِشر مسلمان پ۪ٮٹھ ٔگژھتھ رحمتِہ حق گٲٕمت۪ٮن ٕہنِد خٲطرم فاتح خٲنۍ ٔکِرتھ ُدعايہ مغفرت

شبٕہ پَتٕہ مۄردن ٕہند نٲدۍ  تقرٖيبس پ۪ٮٹھ قبرستان پ۪ٮٹھ گژھنٕہ عUٕو اَِمہ شبٕہ برۄنہہ يااَِمہ چِھ اَتھ
آِسہ تٚيلِہ ُچھ  مۄردس گۄڈنچ برات ۔ خاص کرٚيلِہ وٲنۍ بٲگرانٔ  نيازٔکِرتھ پانہٕ  ٔحلٕو، چاہے قہو

  زٲنِتھ مٲنِتھ پ۪ٮوان پالُن۔ يِہ رسم

</p> 

<p>   ِژٲنگۍ تٕہ شماه زٲلۍ ۭزۍ مقبرن پ۪ٮٹھ يٚوہے  شبٕہ لٗوکھ پَٮنٮن۪ٮن مقبرن پ۪ٮٹھ اَِمہ گامن منزچھ
 دۄُرس ہيٗومناوان تٕہ بَتٕہ تٲکۍ قبرن پ۪ٮٹھ خٲراتٕہ ٔرنگۍ جانورن کيُت تھاوان۔ 

</p> 

<p>  ُنٔوفل </p> 
<p>  منز ترٲِوتھ انسان ہَنا  آدمس مختلف آزمٲيشنهللا تعالے ُسند قبرچھُ شکلن منز ظٲہر سپِدتھ بنی

ساوان۔  ہوِشہ ٔانِتھ پاليس پاوان۔ گراُچھ ُکنِہ ِوِز بُنيُل ٔانِتھ کمن مندور۪ٮن تٕہ جانانن زمٖينس تُل
 ٔادٕرکھل کران۔ گراُچھ دراگ تُلِتھ بۄچھ بۄچِھ کَرن ُزو کڈان۔ اَِمہ گراُچھ سہUب ٔانِتھ ڈٗور۪ٮن

سمٲنۍ بUيونِش نَجاتھ تٕہ پَناه لبنٕہ خٲطٕر چھٚيہ انسانن ِوز ِوِز ژھرٹٕہ ژھرٹھ ٕقسٕمچہ زمٖينی تٕہ آ
خٲطٕر پَننٕہ پَننِہ اَندم  ٕقسٕمکۍ قہِر خۄدايِہ نِش نَجاتھُ تٕہ پناه لبٔنہٕ  مختلف مذہبَو چٚھيہ اَِمہ ٔکرِمژ۔

 غفار ٔکِرتھ ِدل پھڑٲِوتھ ُخداليںانسانَن َوتٕہ ہاومژ۔ اسUمن تِہ چھٚيہ يِتھ۪ٮن موقن پ۪ٮٹھ تويہ تٕہ است
تقرٖيب  اعتبار ُچھ نٚوفل اکھ مذہبی چِھ اَِمہ ُکن منگٕہ منگ کرٕنچ َوتھ مٲوٕمژ۔ يتھ نٚوفُل َونان

بUَيِہ نٲِزل  يِوان مناونٕہ۔ يِہ صٗورتھ نظِر تل تھٲِوتۍ يٚيلِہ زانہہ ُخدا ِديِن نَجاتھ، اَِمہ ٕقسٕمچ کاہنہ
مٗوجٗوب عيدگاه نٚوفُل سرنہ  ۔ تَِمہ ِوِز چِھ کٲشر مسلمان ُستنِہ رسول ؐٲس گژھان ياگژھان چھٚيہ

  َوسان۔

</p> 

<p>   َسسٕہَرس </p> 
<p>  ی،تٕھ پٲٹھۍ خاندرپک سنز تُومل ژھٹنٕہ ۭستۍ لگان ُچھ يِتھَے پٲٹھۍ چھُہ نٚوفلُک سنز َسسٕہ

کران۔ لۄکٕٹۍ ٔبڈۍ چِھ ُکنِہ ٔمشِد يا  پ۪ٮٹھ َسسٕہ رس ۭستۍ لگان۔ گۄڈگۄٕڈ چِھ محلٕہ وٲلۍ ُژوتَن رسہٕ 
استإنچ ٔگروايان وايان گرم پتٕہ گٕر تٚوُمل، تٖيل تٕہ ُزيُن بيتِر سۄم۪ٮراوان ۔ ُژوتن پ۪ٮٹھ تراِمہ 

ٔکڈۍ کڈۍ پونسٕہ جماه  گِرٹاساه ٹاساه ، تھاوان تہم َوتِہ پکہم ون۪ٮن چندم ٔرٹۍ ٔرٹۍ، اگاِد ٔگژھۍ
 شُرۍ نقدتٕہ ِجنس سٚوم۪ٮران سٚوم۪ٮران چھِ  آسَو ٔانۍ ٕمتۍ تٚيلہِ  دن پَسرٕ روٗ  اٚوبرن تہٕ  کَران۔ ہرگاه

 ۔ :ٔگرودايان وايان تٕہ َوم۪ٮٲلۍ کران کَران يِہ پَد آسان َونان 

</p> 

<p>  کٚيہو کٚوريو ُخدايو ۔سونے بوزتو خدايو يا شيخ َسناه اٚوبُر  تقسٖير ۔آِسہ توبہٕ  ٔاسِہ ٔکرۍ گوناه </p> 



تٚوُمل تٕہ  َونان ۔ چِھ يہِ  تٚيلہِ  ہۄکھے آسہِ  ہرگاه ا تاپھ کرصاف کۄٔکر مارنَے۔ُخدا صبٲب کرفنا۔
ماز، سبزی يِکٕہ َوٹٕہ ٔرنِتھ اَتھ رس  ، تٚوُمل لگان تہٕ  ُژٔونِنس پ۪ٮٹھ ُورٕ  چٚھيہ بيتِر جماه ٔکِرتھ ريُن
تھٚوپ ِدوان تٕہ شانکھ  تھپَو ٔکِرتھ، تھپٗو تھپٗو بٲگران تٕہ بUَيِہ خدايُس تھپَو ، ک۔س ُکتو ُکتو،

 گۄنہُن عفٗوکر۔  ٔکِرتھ يہ قٚوبٗول صٲب ُخدا آسان ديوٕ  چھکھ يہِ 
   
<p>   ؐتٕہ او\د ٕسند کھۄتٕہ زيإد  مالہٕ  ، صٲبُن ُمبَتھ ُچھ پربتھ ٔاِکس مسلمانس پَننٕہ جانہٕ  حضِرت محمد

مانَس تہم  پَننِس جانس، ُسہ ُچھ اگريِمن متلق اکھ مسلمان ُکنِہ قمسمچ بيٚہ ادبی گژھان ُوچھ ۔
ۭستۍ اَِمہ ٕقسمچ بيٚہ ادبی  او\دن تِہٛنِد خٲطٕر داوس qِگتھ نہ پتھ ُچھان نہ برۄنہِہ ۔ موے مقدسؐس 

کٕرنۍ تِہ ٲس مسلمانن ٕہنِد خٲطٕر اکہ قيأمتھ يٚيِمہ ِکس احتجاجس منزگامٕہ شہر لۄکٕٹۍ ٔبڈۍ، 
نعت تٕہ  ِدوان ٕہ کفنِہ ٔولۍ ٔولۍ نعره تکبٖير، نعره رسالؐت پانس تِک۪ٮبٖير ٔپِرتھ ت مردتٕہ زنانہٕ 

صٲٕبنۍ يُپۍ ٔکڈ سٲرۍ  محمدؐ  ل۪ٮلٕہ تٕہ دوؤے \کران ۔ عشقِہ دٚورٗوٕد خٲنی کران بدخاه ُمجرس
راتٕہ مۄغل ُونگان ۔گَرن منز  دفترن ٲسۍ زنتہِ  تہٕ  کارخانن وانن، ٕسے ٔکشٖير کلٕہ پٚيٹٕھۍ َژھٹھہ۔

نٖيرتھ، بازرن، سڑکن  زن اوس بنيُل آمپت، ٚيِمہ کِہ کانپٕہ لٗوکھ ٲسۍ گرومنزٕ  ٲس ٕدہی ژھبتے،
تِتھ  ِدوان، ٔفرۍ ياد کَران تہ بارَوِدوان ٔہٹۍ رگہٕ  نالِہ آسہٕ  مٲدانن منز ڈيٕر ترٲِوتھ بِِہتھ۔ لٗوکن تہٕ 

محشر رٗود  ہِ ي کٚوش ِشٹھراے مٕژ آسہ ٕ ۔ کٹھ پٲٹھۍ لجمٕژ يِتھ پٲٹھۍ ماجِہ ٔکشمٖير ٕہنز رگہٕ 
پٗور پٲٹھۍ  ٔگِژ ھتھ ذلٖيل خارِ  پٲنۍ پانَس ۭستۍ ٔانٕدرۍٔاندرۍ ُمجرم يٚيلِہ پچھَس تام۔ ٲخرس

يِتُھُٖ◌ يہ ا  پ۪ٮٹھ پاکس جايہِ  تھٚوُون بٚہ شٗونخ پٲٹھۍ پننِس ُمقدؐس  آوُسہ لرزيو تٕہ موے مندچھاونہٕ 
اه شرٖيف آرِزو آرِزو آرِزو ٔاسۍ شرٖيف آوبدس تِتھُٖے \رے يِہ لٗوکھ درگعUن َسپُد ِزموے 

َونہ، ٔکِڈتھ  وٲنِسہ آمت۪ٮو بُزرگو موے پاکؐ  ٲخر يٚيلِہ َونان َونان تہٕ ’’ ُوچھَو موے پاکھ روبرو 
qِگتھ وپچھُمت ُچھ تٕہ موے  ٔاچھَن يُس تِمو۔ ہرہميشہ تصدٖيق کٚور ِز ی،ُچھ ُسے موے پاکؐ 

 شٲدۍ آيہ، دۄکھٔ  ۔ جای،ه جايہِ  سارنےٕ  ھ ژٚولٔکِرت پإکچ زيارت آی،ه لٗوکھ کرناونٕہ زيارت
  پھُٹ تٕہ بہار آو۔ ِشسُشر مناونہٕ 

</p> 

<p>  د تٕہ مولٗود شرٖيفUعٖيد مٖي </p> 
<p> ،مس منز يٚودَوے ٕز عٖيد لۄکٹۍ عٖيد تٕہ ٔبڈۍ عٖيدUمذہبی ضٲبۍ بٕہ دٲری سان بَٕڈ چمٕہ  عالِمہ اِس

عالِمہ  صٲبنِہ لولہٕ  نبیؐ  يُس عشقِہ جذبہٕ  ز عٖيد مٖيUد ُچھ عاشقانہٕ اَماپوٚ  يِوان چٚھيہ۔ مناونہٕ  خمہٕ 
عٖيد مٖيUد ِکس وۄَرسس  اسUمس منزييِژھ تٕہ پَِژ سان َمنإونہ ُچھ يِوان۔ کٲِشرۍ مسلمان تِہ چھِ 

تس چِھ لٗوکہ ا۪ٮر ٔتِرتھ دۄہَس کيورا دۄہن ١٢پ۪ٮٹھ درگاه ٔتِرتھ يِہ وۄُرس لۄلٕہ سان مناوان۔ بہَن 
زيارت  ٔبہِمہ ربيع ا\ول موے مقدسچؐ  نعت خٲنی کران۔ تہٕ  شب بيدٲری، دٚور وۍٕد خٲنی تہٕ 

ِسنِدس عيدگاہس منز تِتٕھ پٲٹھۍ  ٔکِرتھ شاد سپدان۔ اَِمہ پَتٕہ يُس جمعہ ُچھ يِوان تَِمہ دوہہ چھ نبیؐ 
ان چِھ۔ نماز ٔيرتھ منز نر ، نماز باجماتھ پَران يِتھ پٲٹھۍ عٖيز دوہہ عيد نماز عيدگاہس جمعہ

صٲبنِہ زيارژ ہُند عٖيديانٕہ ہ۪ٮتھ باِشہ کران گٕر يِوان ۔  کٔرۍ ٔکرۍ نبیؐ  چھ موے مقدٕسچ زيارت
  يِہ تقرٖيب چھٚيہ ميUد شريفُک بٚوڈتٕہ بإر تقرٖيب آسان۔

</p> 

<p> ٕدچ تقرٖيب چِھ لٗوکھ شہٕر گام جايِہ جايِہ، گُرن۔ مسجدن خانقاہن منز مUولٗودچٕہ مجلسِہ عٖيد مٖي
منٲدۍ منٲدۍ مناوان۔ يِمن مجلسن منز چِھ دٚورٖورم خٲنی تٕہ نعت خٲنی عUٕو لٗوھ عٲلی من تٕہ 

صٲبنِہ تٔہنٕہ پٕنٕکۍ واقاتھ، ُمعجزاتھ، کراماتھ، تھَزر تٕہ بَجر و۪ٮژھنٲوۍ  مولويَن ٕہنِد زيٚونبیؐ 
 عٖيد ٕہنِدس مبارکس منزچِھ جلسٕہ ہٚولوۍوٮبژھنٲوۍ بٗوزی بٗوزۍ شاد سپَدن تٕہ حالٕہ يِوان۔ اَِمہ 

دۄہہ شاَمس زٖول ٔکِرتھ شٲدِۍ يانٕہ مناوان۔ آسن  صٲبس لول ب۔ران۔ ٔبہمہ ٔکرۍ ٔکرۍ نبیؐ 
ٔانِتھ بٕڈ عقٖيٕد تٕہ شاِد سان  عٲلۍ من تٕہ پٖير صٲ۪ٮن سالہٕ  لۍ چِھ گَرن منز موٗلود خانن،٠و

انگن ٲشناُون  رۄقٕہ سٗوزۍ سٗوزۍ حق ہمساين مولٗودچِہ مجلسٕہ ہٲِوتھ تٕہ بٲِوتھ کَران۔
 بيتِرمولٗودُک سال ٔکِرتھ اَتھ مجلِسہ زٖينتَھ ِدوان۔ تِکياِز تِمن چھيٚہ يَتھ پ۪ٮٹھ پۄختٕہ پژھ تٕہ يٖقٖين

  آسان۔ 

</p> 

<p>   ‘‘ؐ خۄش آن مجلس وخانقاِه کہ دروے بوقيل وقاِل محمد’’ </p> 
<p>  ت تٕہ بابرکتھ آسان يِمنيانے تِمٕہ مجلسٕہ چھٚيہ س۪ٮٹھ صٲ۪ٮن  مجلَسن منز محمدؐ  اه خۄش قسِمٕ

 وۄميزوٲری تٕہ پاکٖيزگی سان ، بٕد عقٖيدٕ  لٚيازاچِھ لٗوکھ مولٗود شريفہ چِہ مجلِسہ منز ِذکر سپِد۔
منز چِھ ُمشکٕہ تُجِہ زٲلۍ زٲلۍ تٕہ گۄ\ب عٲرق تٕہ  مجلِسہ شرکتھ کران۔ مولٗود شرٖيف چہِ 

صٲنبہِ  مولٗود خان چِھ نعتِن تٕہ دٚورٗوٕون لٕر لٕر نبیؐ  کۍ ُمشٕکنۍ عنبر يِوان۔چھٚيکۍ چٚھي عطرٕ 
 تہنٕہ پسنُک اسرار تٕہ واقعاتھ و۪ٮژھنٲوۍ و۪ٮژھناوۍ مجلِسہ وجدس منز آنان۔

</p> 
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