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نيت زيچںي ايك اےھچ اقري ےك ےيل رضوريںيه:
وشق ،قشم،اور ربص۔
اينپ ا وار ےس رفنت مت ےيجيك۔ اهلل هي دےھكي اگ هك اس ےن ا ت
وك وج ا وار دي ےه ،اس وك ا ت ےن سكرطح اامعتسايك ل ۔
رشوعںيم ياين يپ ںيل ياهك ا وار ںيم افصا يئ اور يارر  رےه ۔
ديساھ ڑھكے ره رك ڑپےيھ۔ اس رطح ےس ا ت وك انتوںيهن
وهاگ اور ا وار ا رام ےس ےلكن ر ۔ ساسنا ساين ےس ےلچ ر  اور
يبمل ساسن انيل ا سانوهاگ۔
ارگ ا تييٹھ رك يالوت ركرےه وهن وت اس رطح ےيھٹيب هك ا ت
يالكل ا رام ےس وهن۔
وھٹري وك رنيم ےك وتماري رےيھك۔ اس رطح ےس ا ت اك گال ديا
وها ںيهن رےه اگ اور ا وار اكنےنل ںيم درا يھب  لكش ںيهن وهر ۔
رہگي ساسن ےیجیل ! (انتو دور ركےن اور دامع وك لف اچرح
ركےن ےكےيل)
حيحص رطےقي ےس ا ت ساسن ںيلوت ايھچ ا وار ےس ڑپ ھنےےك اور
يالوت ےك رٹنكوايك لےك  50دصيف ےلئسم لح وهاجںيئ ےگ۔ وت
ساسناك اخص ايخايك ل رےيھك۔
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 .9رہگي ساسن ےنيل يك قشم ركےت رےيه۔ 1ےس  8يك يتنگ ڑپےتھ
وهےئ ساسن ادنر ےیجیل اوررھپ ايس رطح ساسن وك اخرح ےيجيك۔
 .10يبمل ساسن ےك ےيل روراهن رپسٹكي ےيجيك۔ اس دصقم ےك ےيل
ا ت دونيت ا يات وك مال رك ڑپھ سكنے ںيه۔
 .11سج رطح كھالري ولگ روراهن قشم ركےت ںيه،اس رطح
ا ت يھب ا وار يك ںيقشم ےيجيك۔
 .12ارگ يسك ا يت ںيم اخمرح ا ت ےك ےيل ےئن وهن وت اس ا يت وك
يار يار سينے ۔ويكن؟ ياهك ا ت اك دامع اس ا وار ےس ايھچ رطح
امونس وهاجےئ۔
 .13ا ت اينپ وجتيد وكتهب رتهب رك سكنے ںيه ايك اےھچ امهر اقري وك
نس رك اوريالكل ايسےك ادنار ںيم اس ےك ساھت ساھتڑپھ
رك۔ اس رطح ا ت اينپ قراءت يك يئك ايطلغن درست ركںيل
ےگ۔
 .14ا ت اےنپ دم حيحص رك سكنے ںيه اخص رك نيت ںوهگن رپ
 .1افل دم،ياء دم ،واو دم(ـَا ،ـَيْ ،ـَو ْ)
 .2هنغ،ےبمل دم
 .15رعيبريان ںيم منهےك يينون ےصح اامعتسايك ل وهےت ںيه،
وهيت ،ريان اور قلح۔ڑپ ھنے ےس ےلهپ وهيت اور قلح وك
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اينپ ا وار وك واحضےيجيك يالوت ےس ےلهپ۔ سكرطح؟ رور ےس
اور اصف وطر رپ ا ا ا ا  ،ايي ي ي ،اووووےيهكاانيمطن ےس اور
ريغب يسك نشنيٹ ےك۔ ايھچ رطحمنه وھكايك ل رك ڑپےيھ۔
دنلب ا وارںيم يالوت ےيجيك۔ ا ت وك ادناره وهاگ هك ا ت حيحص ڑپھ
رےه ںيه يا ںيهن
ريغب يسك انتوےك يالوت ےيجيك!
جت ا ت وك يسك ا يت ےك ڑپ ھنے ںيم  لكش وه ريه وه وت ا ت
اس وك اافلظ ںيم وتر دےيجي اور ايك ايك ظفل ڑپ ھنے يك وكشش
ےيجيك۔
ارگ ظفل يھب ڑپانھ لكش وه وت ايك ايك سلينلsyllable
(ا وار) وك ڑپ ھنے يك وكشش ےيجيك۔
ا وارون وك ا هتسه ا هتسه قربي الےيئ اخمرح اور افصترپ رٹنكوايك ل
ا ےن ےك دعب
ياك ےس ا وار هن ا ےئوساےئ غنّه ےك وقت۔جنك :ڑپےتھ
وهےئ يار يار اينپ ياك وك دياےيئ اور وھچرےي ۔ارگ ا وار وٹيتٹ
رےه وت بلطم ےه هكياك ےس ا وارا ريه ےه!
ك
ي
اينپ قراءت وكا ت ےك ومياليئ وفن ںيم راكيرد ےيجيكد ھنے هك
ا ت اهكن ايطلغن ركرےه ںيه۔
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