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ا ےہ اتپ ۔ ب ایق ہی

 

 اس وک ہی اکنت دیساھ اگل وہا ےہ اس وک وبےتل ںیہ ڈھٹا ۔ ہی زیچ وج آ اجیت ےہ ہی وہ اجیت ےہ امکن۔ ہی ےچین آ اجب

ےس ایتر وہےن ےک دعب ںیم ہی آ اجےت ںیہ ڈنکے ، ہی ڈنکے وبل دےتی ںیہ ان وک ےھٹپ وبل دےتی ںیہ ۔ہی  گنتپ اس رطح 

امکن۔ ہی اس ںیم اچر ب اچن زیچںی وہیت ںیہ سج ےس گنتپ نب رک ایتر وہاجیت ےہ ۔  آ اجےت ںیہ ےھٹپ ، ہی آ ایگ ڈھٹا ، ہی آ یئگ

ا ےہ ، مہ گنتپ ےک اسحب ےس اور وہا ےک اسحب ےس

 

ارا اس رطح ےس وہب
م
ےنک ب ادنےتھ  ہی اور ےنک ب ادنےنھ اک رطہقی ہ

 اسدی رک ےتیل ںیہ سج ےس ہک وھتڑی 
 
ںیہ اس ےک ادنر ےک ۔ سک اسحب ےس ںیمہ گنتپ اینپ ایتر رکین ےہ ہی ڈب

وبضمط وہ اجےئ ۔ رھپ ہی مہ ےن اس رطح ےس دنھپہ ب ادناھ ، اب ہی مہ اس وک اہیں ےس ںیل ےگ ، دیھچ ںیم ، ہی ادرھ ےس 

اری گنتپ ایک ڈایل مہ ےن اور ہی ادرھ ےس ےل یل ۔ اب 
م
اری گنتپ ےک ےنک دنبھ  sideہی ہ

م
۔ ہی اب ہ

ئ

ےس دنبھ گ

ا ےہ وہا یسیک ےہ ، زیت ےہ ، مک ےہ ، زبکادہ ےہ ، ایس اسحب ےس ےسیج آج یک وہا اس ےک اسحب 

 

ےئگ۔ اب ںیمہ ہی دانھکی وہب

اےنپ ےک دعب ںیم رھپ اس وک  اس رطح ےس دنھپہ دے د

 

اپ ںیل ےگ ۔ ب

 

ںی ےگ اہیں ہپ ۔ ہی اھٹگ ےس مہ اس یک ڈوری وک ب

 ںیہ ۔

 

اری گنتپ ایتر ےہ۔ اب مہ اس وک دسّی ےس بکا امےھجن ےس اس وک مہ اڑا تکس
م
 ، اب ہی ہ

ئ

 دنبھ گ


