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<text><body> 
<p>  گۄڈيٛنُک ايکٹ  </p> 
<p>  منظر:اکھ  </p> 
<p>  ،ُدہچِہ داه کہہ بجٕے ٕہٛنز عمل  </p> 
<p>  ہٛنز اکہ بستيِہ ہُٛند پرون ب8ک، ٔمنزۍِمہ طبقٕہ ک۪ٮن لُکن </p> 
<p> ،لۄُکٹ مگر شيرتھ پٲرٲِوتھ ديوان خانٕہ </p> 
<p>  سانے گروجِی نِہ تصوٖير الوٛند، نريندر، يوسف مہرعلی تہٕ  اچاريہ ،لبِہ پ۪ٮٹھ مہاتماجی </p> 
<p>   يق چٖيز تِتھ پٲٹھۍP ملکٕہ ک۪ٮن مختلف ِحصن ہٛنز نمايٛندگی کرن وٲلۍ لۄکٹۍ ٔبڈۍ ُوچھنۍ

 توجہ گژھان۔ سجٲِوتھ ِزاژٲنی ُچھ يِمن ُکن
</p> 

<p>  ۔متٲثِر کٕرُون منظر سۄکِھٕ سووتہٕ  ديوان خانُک ُکلس پ۪ٮٹھ ُچھ  </p> 
<p>  لی کر يٚوہے شيٹھ ُوہرہيوٗ ناتPمگرحبسٕہ ہُشار) ٹيلفونس پ۪ٮٹھ کتھ باتھ کران۔  ۔ھ ديو </p> 
<p>  (وٲنس تٛره وری) ۔ناتٕھنۍ ُشرۍ ٔورۍ) چھ دۄنوے تٕہ جے پرکاش (وٲنس تٛروُوه جيوتی </p> 
<p> جے پرکاش: (رپيرنگ کران کران) وۄنۍ گٚوووارياه ژير۔ </p> 
<p>  پٛرژھل ٔاچھوُوچھان) (ناتھ ُچھ تس ُکن </p> 
<p>  ،تِم چھناه بٛرہمہ چٲرۍ، تَوے چھَُسوونان۔۔۔ (بيٚيِہ کاِمہ ُکن لگان)  مطلب </p> 
<p> يِہ ہاچٚھے گاٹٕہ جإرچ کتھ تِہ زن  ناتھ: نا، اَتھ نباه ُچھنٕہ بٛر ہمہ چرۍ ۭستۍ کاٛنہہ واٹھ۔

جاوڈيکر ُچھ پٚوزے ونان  اچاريہ اَِسہ۔ نہٕ  تيٚوتپے يوت تٚوگ تہٕ  گٚووانسانس گژھ ڈسپلن آُسن
 ناتھ ُچہ عقل مند آسان مگرآسان ِچھ بے وطيٕز 

</p> 

<p> (نPجے پرکاشس ُچھ لۄتِہ آُس نٖيرتھ ژ) </p> 
<p> ناتھ : کيا؟ ناتٕہ ٔننۍ پٲٹھۍ اَس </p> 
<p>   ٕيِہ اوُسس پيچ کڈان۔ ۔جے پرکاش: ٚمے لنسہ اوس نہ </p> 
<p>   َہاُشر بو! يِہ سيواکر واتِہ احمد نگر پ۪ٮٹہ يور؟ناتھ: دٚو پمو </p> 
<p>  ٔازۍ  نے تٕہ موج أ س ونان ،جيوتی: اگرپررگرام پگہہ دوپہر تام مۄکليٚو ٚتيلِہ شام تام

 صبحے کہہ بِجہ تام۔ 
</p> 

<p> ناتھ: ٚمے پٚييہ ساِڑ بَہہ تام نيرون۔  </p> 
<p>  ! جيوتی: گٚووتٚيلِہ سمکھوتُہی </p> 
<p>  سۄبتٕہ زنانن ہٛنِدس کيمپس مٛنز بمبيِہ تٕہ بہ ۔ناتھ: پچھ کھٛنڈ گٚوواَِسہ يٚوہے ژھ۪ٮپہ ژھورِگندان

سۄآسہ پونا تٕہ بہ آسٕہ َسمتا مٲلَس مٛنز اورنگ  يپٲرۍ تقريرکرنٕہ ِکس ِسلسلس مٛنز پونا۔ تہ ٕ
 آباد۔

</p> 

<p>  ٚيچھ واتناونٕہ مۄکِھ؟جےپرکاش:ٔاسۍ ٕزچھنا يٚيتۍ ؟تۄہِہ اکھ ٔاکۍ ٕسٛنز ش </p> 
<p>  ناتٕہ گرہستی تِہ چھا کاٛنہہ کتھاه ِکنٕہ نٕہ؟ ۔اکھ ٔاکۍ ٕسٛنز شٚيچھ واتنإونۍ ناتھ: تِہ ناچھَنٕہ کتھ۔۔۔۔

  سخ آور۪ٮر ُچھ اتھ پ۪ٮٹھ تِہ پٚييِہ ُکنِہ ساتٕہ سونُچے۔
</p> 

<p>  ُِکن تٛراُون۔  ھمہ باپتھ ٚپييہ گۄڈ توہِہ پنن پنُن آوريارٔاِکتجيوتی :ت </p> 
<p>  ناتھ: پٚوزکيابی چھکھ ونان۔۔۔۔ مگرميٲنۍ چورن بوتل تھٲِوتھاِوتِھے ِکنٕہ نٕہ؟ نتٕہ يِنٕہ۔۔۔۔ بٚييِہ 

 تِتٚھے پٲٹھۍ۔۔۔ 
</p> 

<p> جيوتی : تھٲوموبيگس مٛنز </p> 
<p>  نہ  کہٛنۍ چھم کياه کرٕ  ناتھ؛ تھينک يُو، تھينک يُو ٔيڈہے گۄب۪ٮر اوس باش واشن ُچہ ٔاتی پ۪ٮوان۔

 لگان بوُزن۔ 
</p> 

<p>  (جے پرکاش ُچھ وۄتھان تٕہ نيران) </p> 
<p>   جيوتی؛ (کھٗوژۍ کھٗوژۍ) بٲے جان، ٚمے اوس تۄہِہہ کٚينتام۔۔۔۔ </p> 
<p> ڈيموکريسی مٛنز تِہ کٲنِسہ کٚوريَے ٹھاکھ؟ اَِسہ ہے گرس۔ناتھ :ونُن؟ تٕہ ونان کونے چھکھ 

تٕہ گِرتانا شٲہی۔ سانِہ چلِہ نٕہ  اَتھ پ۪ٮٹھ چھ ٚمے فخر ني۪ٮر مادّوپ لُکمہ شٲہی تہٕ  تھٲوٕمژ چٚھے
 يُتھ مکر۔اَے ايم آل ايرس يٗو تو! )تِتٕھ پٲٹھۍ بِہان زنتٕہ بوزنہ مۄکھ تيارچھُ)

</p> 



<p>  وارے واے کران) موج۔۔۔ موج آِسہ پکإنے۔  حيوتی: (سۄچٚھے  </p> 
<p>  ۔۔ ۔ونۍ ۭستۍ کتھ کٕرنۍ۔ تِہ زن گٚو وٚمے پانس ُمتلقٚمے ٔاس تۄہِہ دۄن </p> 
<p> ناتھ: جان گۄو۔ تٕہ ٕژھن ٔونتھ </p> 
 <p>  جيوتی: ٔاں ہنٛنہہ، يٚيلِہ تُہۍ دۄنَوے ٔسٕمتہ ٔاِسو۔۔۔۔ تٚيلۍ َونوٕو۔ </p> 
<p>  ه؟ اٚوڈ گاٲٛنٹٕہ چھياه ناتھ: (إدسٲ) (اسان) جان گۄو، سيواتِہ آِسہ يوانٕے۔۔۔۔۔ (گِرکن وچھان) کوتا

  ژٚے س۪ٮٹھاه؟
</p> 

<p> جيوتی : پٛنداه منٹ </p> 
<p>  تِہ زن گۄواگرتس  ژےٚ  دٲری چھَےماِجہ ہٛنز ِذمٕہ  ناتھ: بس يُتُے؟،،، إدَسہ تِہ ِدتی۔ چانِہ

 شيرگۄوتٚيلِہ۔۔۔۔ 
</p> 

<p> شۄنۍ ونٕہ۔۔۔۔۔ جيوتی: ٔپتۍ م۪ٮو پند ہَود ۄہَو پ۪ٮٹھہ ووت ٚمے سوچان ِزتۄہِہ دۄ </p> 
<p>  ناتھ: باسان چھم ٚژے چھَتھ گۄڈے پٗوِر تيٲری ٔکِرتھ تھٲوٕمژ۔ </p> 
<p>   ٕ۔۔۔ ۔جيوتی: تُہۍ دۄنوے گژھۍ َوم يکٕہ وٹٕہ سمکٕھنۍ تٚيلی تہ </p> 
<p>   َتھ ُچھنٕہ ناتھ : ٖيہ ہبی وٚونُتھ پٚوزِزتۄِہہ دۄن شر۪ٮن ۭستۍ يِکٕہ َوٹٕہ بِہتھ کرہوکتھاه باتھاه، ت

 ۔ ساتٕھے َسماں۔۔۔ تٕہ يِہ گۄونہ جان
</p> 

<p> تِہ زن کۄواسِہ تھٲِوونہ  ،يہ تِہ ٔونِوتُہی’’ تٕہ يہ گۄونٕہ جان‘‘ َمٕز  جيوتی: واه اَتھ تِہ ُچھ اَلٕگے
  کيٛنہہ وننس سمب باتٕھے۔

</p> 

<p>   ٕگان يِوان تہP گژھان۔) نٔي۪ٮرمس برس ُکن (جے پرکاش ُچھ باٛنبِر ہٚوت شٲٹ </p> 
<p>   جے پرکاش: مٲج آيِہ۔۔۔ بٕہ اَنو ٕوسامان۔ </p> 
<p>  (ن۪ٮٮبر نيران) </p> 
<p>  ناتھ: سميس پ۪ٮٹھ۪ٮٕے وٲژ۔۔۔ (تٚھودٔو تِھتھ روزان( </p> 
<p> (جيوتی چٚھے ٔوتِھس دروازس نِش وۄدنۍ روزان) </p> 
<p>  سۄچھے تس کۄمِہ رٹان) جيوتی: يُتھے سيوابرداسس پ۪ٮٹھ کھۄرتھوان چٚھے </p> 
<p>  تُہی ٔاِسودٛرإمتۍ) سيوا: (جيوتی پتٕہ پتٕہ ناتھس ُوچِھتھ) ٚمے اوس باساں </p> 
<p>   ٕوۄں  ۔چون دواواپُز، تتھ پ۪ٮٹھ ُچھ ٚمے افسوس ۔ناتھ: تِہ زن گۄوٚژے يِہ يٚوُژھتھ تِہ سپُد نہ

  ۔ڈۄڈبِجہ نيرِ ،مگر ،معٲفی دی زيم گۄدلس نيٕرڈۄ ِڈبجہِ 
</p> 

<p> تَوے چِھوتُہی يٚيتھی۔  ،سيوا: اِچھا، اچھا، بس نٖير ژٖيری پہن </p> 
<p>   ٕٕہٛنِد  تيوت کياه گيوم؟ آشنہِ  ،وچھان آشنٕہ ہٛنز َوتہٕ  روٕز ہايٚيتھۍ نےٕ  ناُت: إدکٮياه، نتٕہ کيٮاه بہ :

ُچھ ماِجہ ہُٛند سامانٕہ ہ۪ٮتھ  انتظاِر کھۄتٕہ ُچھ زيإد اہم وطنُک ناد۔ (پانٕہ ُچھ اَسان) (جے پرکاش
 پکان ٔاتھۍ يوان تٕہ نيران)

</p> 

<p>  ۔ تِہ مہ ٔونِو، ٔدپِو تقرير بٲزی ہُٛند نشہِ  ۔سيوا: نہ نہ </p> 
<p>  کاٛنہہ شک۔  تتھ ُچھنہٕ  ۔ناتھ؛ نہ، يِتٕھ پٲٹھۍ ٔونِوِز ٚمے چٚھے پنٕنۍ آواز بوٕزنۍ خۄش کران </p> 
<p>  :پتہٕ  چِھو تُہی ونان تہٕ  ونان کٮو نٕہ چِھو؟ خراب کتھ تہِ ، ۔ٔونِو’’گۄوسخ ناکإر تٕہ يِہ ‘‘  جيوتی 

  ۔۔ پَتٕہ چِھوونان بہُچھس ڈيموکريٹک۔۔چِھوتہی تتھ خراب کتھ ونان۔
</p> 

<p>  ٕتٚيلِہ ماآسہابہ بٚييِہ  ڈيموکريٹک آسہن اگريِم پٲتھۍ، تِہ پٛرژھ ٚمے۔ سيوا: يِہ ڈيموکريسی آيِہ ِکتھ
 ہ باگنۍ إٓمژ۔ کٲٛنسِ 

</p> 

<p>  پٗور پٗوٕر آزٲدی۔  ننچٕ  ،ژٚے ٲٕسے فٲصلہٕ  ناتھ: آ۔۔۔۔ </p> 
<p>  ٔژلۍ ٕمتۍ۔۔۔۔  ُکن ہماليس، ،آسن سنياس سيوا: پٚوزُچھ، وۄں گۄواگرنہ بہ انکار کٕرہا، يِم </p> 
<p>  مونُمت چھتُھ۔ۭستۍ نيتھرکُرن  ۭستۍ کھٗوژۍ تھٕے اسہِ  سانِہ کھوژناونہٕ  زنتہٕ  ناتھ۔۔۔  </p> 
<p> ،مانِيو پننِہ يژھنٕہ؟ ژٚے ُچھ بٛرم ِزٚمے سيوا: اوم کٚياه </p> 
<p>  ناتہ :ا کھ کتھ ونم بی جيوتی۔۔۔ تِمن دۄہن ٲسۍ اکھ ٕز لٖيدٖيمن مٛنز انٹريسٹڈ ٔاسۍ ٔاسۍ تِمن نِش

 ٔاسۍ  توتہِ  گۄوِزٖينتھ گيہِ  تھٲرڈيا فورتھ رينک ورکر۔ وۄں
</p> 

   
<p> گۄنايٖيٕژے زان تھاون پ۪ٮٹھ کٚوُرتھ ژٚے تُس ۭستۍ کھاٛند رُکرن طے تٕہ ترٲِوتھ سٲٕرے فِکر؟ </p> 
<p>   ناتھ: آِسہ دۄن کۄسٕہ کتھ ٲس تِژھ يَتھ پ۪ٮٹھ پژھ ہ۪ٮکٕہ ہِؤکِرتھ ٕزٕژ گيايکھ کھاٛندٕر باپَتھ

 رٲضۍ؟تِمہ ٔاس ناآسِہ دۄشِونۍ ِصرف گنٕد باشے يٲژ؟
</p> 

<p>  ا: سٲنۍ کتھ ٲس ٔوکھٕر۔نٕہ ٲٕسس تۄِسہ پ۪ٮٹھ واريہس کالَس نظرتھٲِوتھ۔ تُہۍ مہ رٗورتٚيلِہ تٕہ سيو </p> 



(جيوتی ُکن) جيوتی ٚمےکيا بی زانُن تگان ٕز ٕژ چھکھ جلد بٲزی  ٔازۍ چہ غلط فہميہ مٛنز۔
ٕر پٲٹھۍ کہٛنۍ ژٚے نے ُونِے تسٛنٕز پوٗ  ٕوتہٕ  کران تۄہہ نِے ُونِہ اکھ ٔاِکس زانان ٕز ر۪ٮتھ تِہ گيِہ

 پَے چھُے تٕہ يِہ کيٛنژھاه پَے ُچھے تِہ تَتھ پ۪ٮٹھ چھَنہ زيإدِ کاٛنہہ َستھ تِہ۔۔۔ 
<p>  ناتھ: إوِکنۍ کربٚييِہ ژورٔوری ژ۪ٮڈا! پٗور پٗور کرزان تٕہ پَتٕہ کرامٛيک سرنتھ مطالٕہ۔تٕہ إد کر

 کھاٛندرس پ۪ٮٹھ غور۔ نان س۪ٮنس!
</p> 

<p>  :اتھ مٛنز کياه نان س۪ٮنس ُچھ؟ کھاٛندرُچھ وٲٛنِسہ ہُٛند ِرشتٕہ آسان۔ جے پرکاش </p> 
<p>  ُچھناه سپدان؟  ناتھ: ژٚے ُوچھتھن کاٛنہہ تٕہ تِمی وِزٔکرتھس ِدلَس مٛنزجاے۔ کيايی

ِدلَس  ُچھٖے ؟بابايِہ نہ باچھَنٕہ ٔپرۍ ٔپرۍ زإنچ کتھ۔ِدس تہٕ  تجربہٕ  برخۄردارٚژے تِہ ہے اَميُک
 ٔونۍ ِملژار سپدان۔ بٗوزتٕھِ؟ پانہٕ  ُچھے

</p> 

<p>   جےپرکاش:يَژھ َکتھ چھَپی نہ تٕہ جيوتی تِہ چھَنٕہ يِہ ونان۔ </p> 
<p>  سپدُمت۔ تِی يے جيوتی؟  ناتھ: يی آِسہ </p> 
<p> (جيوتی چھے کلِہ ۭستۍ نکارکران)  </p> 
<p>  جےپرکاش:ُوچھوا،يِہ چھَوا اِنکار کران۔ </p> 
<p>  تُہٛندپريم دريوونا کٚيٛنہہ؟ ،اتھ: کٚيازِ ن </p> 
<p>   جيوتی: ٚمے چھنٕہ تِہ پَے۔اَرونَن پٛرژھام ِزٚمے ۭستۍ کھاٛندرکُرن کوتاه خوفناک آسی

ُچھسے نِہ اکھ کنڈم انسان  ٔتمۍ دٚوپنَم بہٕ  ،باسان؟ٚمے دپٚيامس اَتھ مٛنز کۄسٕہ َکتھ چٚھے خوفچٕ 
حٲرتھ ُچھ تٕہ إوکنۍ ٕژھنَؤاسۍکھاٛندر ٔکِرتھ ٚمے ہوُوس  ھ دٚوپنمباسان؟ٚمے ووفنمس نہ۔يِہ بُوِزت

 کلٕہ ۭستۍ إَدکٚيا۔

</p> 

<p>  ناتھ: ۭ (زنتٕہ کاٛنہہ تِژھ کتھ چٚھے يٚيِمچ نہ آِشی آِسہ) ژٚے وۄتليٚوےناه ِدلَس مٛنز طُفاناه طُفاناه
ٔرنگۍ نغمٕہ  س) رگن مٛنز ژٖينتھ ناَستہٕ ُوفانانہ ُوفاناه کٚيٛنہہ؟ (جيوتی يٚيلِہ کلٕہ ۭستۍ اِنکار کٚورُ 

کہٛنۍ تِہ؟ (ٔتمۍ ٕسٛنِدس بٚييِہ انکار ہاونس پ۪ٮٹھ) خاموش جذباتن ہُٛند طُفاناه؟ (سۄچٚھے وٚييِہ 
 اِنکار کران)

</p> 

<p>   ٕچاے چ۪ٮکھا۔ تِمہ  کٲٛنِسہ پٛرژھمت آس۪ٮنم راوان ِہش۔ زنتہٕ  جيوتی: پٚوزہے بٗوِزو بٕہ چھَس پانہ
 اوس ٚمے يِہ سوُرے غلطٕے باسان۔  پَتہٕ 

</p> 

<p>  سيوا: (سنجيٕد ٔگِژھتھ) وٲٛنِسہ ہٛند اٛنزراونس مٛنز چِھنٕہ کاٛنہہ ِگٛندنٕہ ہَنا۔جيوتی </p> 
<p> جيوتی: مٲجی بٕہ ٲٕسس وارياه سنجيِد۔ </p> 
<p> سيوا: َون بی تٚيلِہ ژٚے کۄسٕہ گاٹٕہ کتھاه ٔکِرتھ اَتھ مٛنز؟ </p> 
<p>  جيوتی: باسان ُچھم گاٹٕہ جارٕسے ہٚيٕژم کٲم مگر مٛنزۍ چھم باسان سٛروٛنٹٕے ٔخِرل چھَم کٔرٕمژ۔ </p> 
<p>   سيوا: ژٚےہبی ُچھتھ ُوتمبلی لوگمت۔۔۔۔ جيوتی۔۔۔ </p> 
<p>  ُچھ ناتھ: ٕژ يُس يِہ پَنُن فٲصلٕہ چھُکھ بوزناوان اَتھ مٛنز چھَکھ نإژُوتمٮٕبلۍ؟ اَسِہ نَے ُونِہ پتِہ

 ُزونمت ٕز لڑکہم چہاُکٛرہپن ِکنٕہ پرحٚون۔۔۔؟
</p> 

<p>  (سياوچٚھے تِمن ژِکھ ہژونظَر وُوچھان۔) </p> 
<p>  ناتھ: بٕہ ُچھساه کٚيٛنہہ غلط ونان؟ پٚوزَون </p> 
<p>  جيوتی:ب ٕه انَن ُسہ تۄہِہ سمکھاونِہ يٗورۍ۔ </p> 
<p> کہنۍ نےتٕہ يٗوتاه  وٕز پِزٔاِکس لڑِکيہ ھاندرکرنہٕ سيوا: يِيِہ ہَے نہ ٔاسۍ وُچھوٕنے وۄں گۄوک

تۍ تِہ پُکن۔۔  ُوچھنٕے ِز لڑکٕہ چھاپت۪ٮن کۄٹھ۪ٮن پ۪ٮٹھ ِکنٕہ نہ ُکنِہ کتِہ پِزدينہک۪ٮن رسمن رواجن ُسۭ
 ٲٕخر يے کھاٛندٕرچ کتھ چٚھے! 

</p> 

<p>  ُٕون ُچھنٕہ کاٛنہہ مشکل تہٕ  ناتھ: اگريرإد کرنہPپ۪ٮٹٕھ ہ۪ٮکہ پٛر ۪ٮتھ انسانَس  ييِہ ُزونک طريقٕہ بد
 نِش پنن۪ٮن کۄٹھ۪ٮن پ۪ٮٹھ کھڑا۔

</p> 

<p>  تِمس  ۔يِہ تِہ ُوچِھو ِزتمۍ ٕسٛنزمٲلی حالتھ ِکٛژھ چٚھے سيوا: يہ کياِزنہ، آسنُک سوال کتھ پ۪ٮٹھَ؟
 پ۪ٮٹھ کوتاه بار ُچھ!

</p> 

<p>   ٕسۄماروز ہاوس  ی کمايِہ تس ِکژھ رۄپِيہ۔ژٲلِتھ پننۍ جيوت دٲريَن ہُٛند بارٚيِکہ ناتھ :ُسہ نےذمہ
 وايف ٔبنتھ گرس مٛنز ٕے؟

</p> 

<p>   ٕپٲٹھۍ چِھوتہۍ تسٛنزوکالتھ کران۔ ٚژے کتھ  ُوچھنےِکتھہٕ  سيوا: (يٚوہےتنگ ہيٗوپتھ) مگرلڑکہ
 پ۪ٮٹھ جيوتی ہنٕدکھاندٕرچ بام۪ٮٕر؟

</p> 

<p>  جے پرکاش: ٖيتہ، پٚوُزے بايا۔۔۔۔ </p> 



<p>   ٕيوتام نہ  ۔۔ وۄں کۄسٕہ تجويز سپٕز منظور؟۔بہ دٛراَسو ۔ساتٕہ ٚمے ووت بسِہ ہُٛند ٹايِمناتھ:اد
تِہ کياه َکرو؟ (جيوتی ُکن) ژٚے تٕہ  لڑکس سمکھوتٚوتام روزؤاسۍ َوتٕہ ُوچھان ِمگر تِمہ پَتہٕ 

 ۔۔۔چھُتھنۓ ۔چھُتۍ فٲٕصلہ نيٗوُمت

</p> 

<p>  سونچنٕہ؟ ٚبييِہ سرنہٕ سيوا: پَتھ کياه گۄو تَتھ پ۪ٮٹھ يِيِہ نا </p> 
<p>   ٔپٚوزيِہ پٕزہےٚمے گۄڈے  ۔زإننۍ يَژھان جيوتی: خبر! وۄں گۄو بہ چھَس تُہٛنز راے

 تٕہ منگٕہ۔  مگريِہ سوُرے سپُد ہنگہٕ ،زانٕنۍ
</p> 

<p>  تُل  جے پرکاش، ت8سامان چھِ  ٔاسۍ ہے يٚيتھۍ پروا جيوتی ! دوٛنٹ َوری۔ کہٛنۍ چھُنہٕ  ناتھ۔
 ۔ ُوچھتہ َرِکشہ بٚييِہ

</p> 

<p>  (دۄنوے چِھ نيران) </p> 
<p>  ِژٚے چھُے پَيی ِزبٕہ تٕہ  ۔سيوا: (جيوتی ُکن) مٚے ُچھنٕہ اَتھ پ۪ٮٹھ بٚييہ کيٚنہ َونُن ِزُسہ ُچھ َدلِت

سۄچھَنٕہ َکتھ۔  پ۪ٮٹھ ُچھواُچھہس خ8ف ايماندٲری سان لڑان إٓمتۍ۔ ناتھ چِھ دۄنَۄے يٖيت۪ٮو ٔورۍ
 ٕژُچھکھ ٔاِکس بٚيون ماحولس تہٕ  چٚھٖے يہ ِزژٚے ُچھے زنٕد روزنُک اکھ پَنُن طريقہٕ  کتھ وۄں

 گٲٛنٹن مٛنز بد�ِوتھ۔تِہ ہٚيِکہ بٚيون رٖيژن مٛنز پھا ٛنپھليٕمژ يِمن ساِرٕنے َکتھن ہ۪ٮککھ نٕہ ٕژ ژٚووہن
ہ۪ٮککھ تَتھ ۭستۍ ناے چھُنٕہ باسان ٕژ  تِمس ُچھ زنٕدر روزنک اَکھ اَلگٲے آے۔ٚمے۔نہ ٔبنۍتٕھے
 و۪ٮترٲوتھ۔ 

</p> 

<p> جيوتی: بٕہ ہ۪ٮکٕہ و۪ٮترٲِوتھ </p> 
<p>  بِچار۪ٮن پَتھ زنانن چھَنہٕ  تٕہ پتہٕ  ۔۔۔ُمشکل سيوا:ونن ہَے ُچھ َسہل َدپھ تَتھ پ۪ٮٹھ پُکن ُچھ وارياه 

 روزان۔  تِہ َوتھ ژلنس
</p> 

<p>  ٕ۔ژلہٕ  جيوتی: ٚمےُچھنٕہ باسان ِزبہ </p> 
<p>  ۔مشورٕ  يِہ چٚھے ميٚون ۔تٕہ إد کرفٲصلہٕ  سيوا: گۄڈ سونچٕہ وإرپٲٹھۍ </p> 
   
<p>  ٕنہ کِچنس مٛنز بِہتھ کتٕھہ کرن وٲلۍ مرد چِھس زنانہ :  <p/> آسان۔ اَپ۔ن يٚيتۍ نٕے يٚيہمو۔۔۔  ارٗوٕ
<p> ۔جيوتی(ہنا ناراض گِژھتھ)إَدَسہ بٖيٹٕھس  </p> 
<p>  کٛيتُھ؟ُچھنا؟ يہ آدمی ھ گژھانتۄہِہ حاران آسک ارٗون۔ </p> 
<p>  :نہ تِہ چھَنٕہ کتھ۔۔۔  جيوتی </p> 
<p>  يِتِہ آس۪ٮس باسان کوتاه بورچھُس ؟ ارٗون۔ </p> 
<p> جيوتی: ٕژ کياِز يژھٕہ کتٕھ کران؟ </p> 
<p>  تکٚياِزاپُن مزاجےم يُتھ ُچھس۔ مہار ٹولک ِمزاج ُچھس۔باسان آس۪ٮس’ےارٗون :يتھ  </p> 
<p>   ٕآس ونان؟ جيوتی: يتھ پٲٹھۍ متہ </p> 
<p>   ،ارٗون: اَپن باپ دادا اوُسس لنگوٹۍ پھٹنس تام کھۄرٕننہ ووُرے مٖيل مٖيل سنديشہ واتناوان

تاپَس،بارش مٛنز، راتن پھيران۔ س8م ماے باپ، شورPگان۔ تکٚياِز ُسہ اوُسس برہمنس نِش 
  ناپاکی ہُند مٗورت۔

</p> 

<p>   :ارٗون۔۔۔۔ جيوتی </p> 
<p>  ارٗون: يڈہٛنز بۄچِھ، سالی بيچھ بيچھ ٔانۍ ٕمژباسی روٹی کھاٗون کژھ۔ پيِر پَتھ پيِر سٲنۍ حٲکم

اَتھ  چٔھلِتھ زندگی۔ ُمرده ِجسمن بند مانس کھ۪ٮوان۔ تہٛنز زندگی پھيچو رّوس ٹينو، پال ۭستۍ
بس تِہ سٲنِس سٛرو ٛنٹے دال چپڑی تہذيٖ  وول تہٛنِدس خوشبودارگھی مٛنزاپن فِٹ نہ گژھان۔
 والی تہذٖيبس ِرشتٕہ کيا؟

</p> 

<p>  جيوتی:ارٗون۔۔۔۔ </p> 
<p> دۄہن ہٛنزدال ۭست باسی روٹی  ارٗون: مٚےۭستۍ سادی کِرتھ اپن باپ سنز جھڑيا مٛنز دٚون

ہ۪ٮکہ کھ۪ٮکھاه ٕش؟اُلٹی ورٲے ؟َون جيوتی؟ ميانِہ ماِجہ ۭست مہالوٹولس مٛنز روِزتھ گٛنٕد نالِہ 
 مۄکھٕہ بٚيچِھتھ ہ۪ٮکہٕ  تُلنِہ پھٖيرتھ؟ پننِہ مٲٛنشہ ِ ہٛنِد خٲِطر بَٕربَٕر پھيٖيِر تھ گھاس مۄچھِ  کھاٹٹی

 کھإژ؟ َون َون تٚيلِہ۔۔۔۔ 

</p> 

<p> (جيوتی چٚھے دۄيَو اَتھَوۭستۍ بُتھ کٔھٹِتھ تھاوان) </p> 
<p>  چھَنٕہ راشٹر سيواد لٕچ سرم دان چھاگنی۔۔ ۔۔ اپن زندگی ۔ارٗون: سادی کرنٕہ دٛرإمژ آپن ۭست۔

 ہکۍ لگان))جيوتی چِھ  نرک چھ نرک۔۔۔۔ اپن زندگی ُچھ نرک۔۔۔
</p> 

<p> مٛنزۍ  ارٗون: سوٲرۍ! کھوپڑی آوٹ گژھان۔ يِی ُچہ سپدان۔ ژٚے کٛيتُھ آس۪ٮس يِہ سوُرے نٚوو۔ </p> 



ہٚيرۍ  بدکار، خون چي۪ٮمٕہ ہا۔مٛنزۍ چہم نارگندان ِز آگ ِدمٕہ دنياہس۔ ہٚوٹ ژٹٕہ۔۔۔۔ زبردستی کرٕ 
ِمہ طبقٕکۍ راکِھسۍ۔۔۔ کا۔۔۔۔ پتٕہ پانے ٹھنٕڈ گژھان۔ زن ميٲنِس ِجسمس پ۪ٮٹھ کاٛنہہ ژھاے 

اتی کھسان اتی وسان۔ مرٕد سٛندۍ پٲٹھۍ جٖيوان۔ ژٚے ہے تکليف آسی ووتُمت، تتھ ۔چھفے
  بہ چھٕسے تکليف ِدَون وول۔ معافِی دم۔

<p>  مگرسۄچٚھے ُونِہ تِہ بُتھ اَتھَن مٛنِز ٔرٹِتھ۔  ٕہکۍ چٕھ بند گژھان، (جيوتی ہٛندۍ </p> 
<p> ن۪ٮبر ِدنم دکٕہ مٲر،تھ۔  کاٛنہہ يِيَس تٕہ َد پ۪ٮن خبرٚمے ماکٚوُرس کيٛنہہ۔۔ارٗون: ماف کر،َون کيٛنہہ

 ٚمے گژھ۪ٮس نہ کيٛنہہ۔ چٲن شادی گژھ۪ٮس رٗوِزتھ، تِہ مابن۪ٮس؟
</p> 

 <p>  ٚے بُتھ پ۪ٮٹھ اتٕھ تھٚووت8ُن تٕہ اٚوش َوتھراوان۔)(جيوتی چھ </p> 
<p>  بٛرہمن ٕسٛنز کٗور پھنسان۔ (اَتھٕہ وٲيِتھ)  ارٗون: آسان چٚھے اسان۔۔ </p> 
<p>  بَرُمژرٲِوتھ ُچھ جے پرکاش اژان۔ </p> 
<p>  يٚوہے والے ہيٗو ک۪ٮران۔  ٔاِمس ُوچِھتھ ُچھ </p> 
<p> ِدتھ) بَرُچھ تھوان </p> 
<p>  جيوتی: (بَربٛند گژھٕنچ آواز بٗوِزتھ ظۄن ِدوان) ُکس ُچھو؟ پرکاش؟ </p> 
<p> ُسہ ُچہا ندٕر س۪ٮوان اُژن) (جے پرکاش ُچھ ُونِہ تِہواے بران۔ </p> 
<p>  اردن تٕہ جے  ميون بوے ،يہ گۄوے پرکاش ۔(ارٗونس ُکن) ۔يہ ہاُچھ ارٗون۔جيوتی: ٹھہرو)

نکٕھ ٔگِژ ھتھ ُسہ ُوچھان ُچھ  تی يٚيلِہجيٮو ۔اناَکھ ٔاِکس نمسکار کر ےٕ سان پرکاش چِھ وۄپرٲزی
 تس ُچھ بوُزن تگان يِہ چٚھے ودان ٲسٕمژ)

</p> 

<p>  (اندرُکن گژھان) :يِکٚياآس۔ (گژھان)۔جے پرکاش </p> 
<p>  تٚوگُمت؟ جيوتی: (ٔاچھ َوتھرٲِوتھ اسان اسان) خبر کياه آس۪ٮس بوُزن </p> 
<p>  يی ٚمے مالويیُ ارٗون: </p> 
<p>  يَنP۔ وول جيوتی: (ہنا مايہ سان) تھَوتھَو۔۔۔توتِہ ُچھہَس ٕژ </p> 
<p> يُن چھأبڈ کتھاهP کٚينہہ؟ ارٗون:کياِز کياِز؟ ژٚے </p> 
<p>  واجٚينۍ چھَس سيواَدلس مٛنز گَژھن بہٕ  نٕہ کاٛنہہ ٲِوج زٲِوج کٗور۔۔۔ جيوتی: بہ چھَس </p> 
<p>   ٗاٹھ پ۪ٮٹھ اتھَس ُوٹِھنۍ ِدوان۔  ن ُچھس(ارو </p> 
<p>  يِہ ُچھ ِژيہس کھنڈس  چٚھے دگِہ ۭستۍ ٔاٛنہراے کران تِمس ُچھ دِگہ ۭستۍ شاک ہيٗولگان۔ جيوتی

 چٚھٖے وۄدٲسۍ۔  بٚييہ بوزنُے تگان يہ ِکتھ پٲٹھۍ سپُد۔ سۄچٚھے کھوژان تہٕ  تَس ُچھنہٕ  سپدان۔
</p> 

<p>  ِگژھ۪ٮس کم۔) وان ِزدگاَتھس پھۄکھ پھۄکھ د </p> 
<p>  P۔۔ا گر کاٛنہہ ۔يژھکھ تِہ سزادِ  ايگدم گوکٚينہتام۔۔۔۔ بس سوری۔۔ يہ ارٗون : سوری جيوتی۔۔۔۔ سا

مالٚوُگے۔۔۔ ؟بہ  ۔۔ ہوش چھس راوان۔۔۔۔ زيادٕ ۔اپَن ُسند پٛرژھتہٕ  متہٕ  چيلنج ِدوان ُچھس پتہٕ 
اور چٚھے سيواژان سۄ چٚھے دۄشۄنۍ ُوچھان۔دۄَشۄے  ُوچھا۔۔۔۔۔ (نٚيبريم بَرُچھ ُمژرنٕہ يوان تہٕ 

 پانس شيران۔) چٚھے چِھ ٔتس ُوچھان جيوتی

</p> 

<p>  ٕژ آيَکھٖے؟ يہ ہَے ُچھ ارٗون۔۔۔ ميٲنۍ مٲج۔۔۔۔  : مٲجی جيوتی </p> 
<p>  ٕ۔بوُزن تگان (ارٗون ُچھ سيوايِہ نمسکارکران۔۔۔ ارٗونس وچِھتھ گياه تِہ سيوا خۄش تِہ ُچھنہ 

 تِہ ُچھ يٚوہے ٔکِستھ ہيٗو) ارٗون
</p> 

<p> آوُونۍ۔۔۔ اندرکنٕہ ہےُچھ۔۔۔۔  جيوتی: مٲجی۔۔ يہے ارٗون </p> 
<p>  :(برۄٛنہہ ٔپِکتھ) بِہووۄدنۍ کياِز چِھو؟ جيوتی، ناتھ جی کٕرے دٛراے يٚيتِہ؟ ونان ہے  سيوا

  ۔۔ واپس کرَسنا ُچھکھ يُن؟۔اوس بہ گٕژھ نٕہ!
</p> 

   
<p> سۄچھنا سۄمستہور رقاصٕہ۔ آ، سؤنل مان  ھ: ا�ے، اتھ مٛنز کياه ُچھ؟ اوتٕر پٚوُرم ٔاِکس جايِہ،نات

 ،نخرل ،َورل ،ٕژسوچ ِزاکھ نژن واجٚينۍ نوزکھ،ارٗونھ۔ إد سۄچٚھے ِسگارتِہ چ۪ٮوان۔سنِگ
ک آے Pي‘‘ چرچل ٕسندۍ پٲٹھۍ دندن مٛنز سگار ٔرتِھ ونان:  بھارتی زنانٕہ آسہِ  خوبصٗورتھ

مٛنزتِہ سگار ہ۪ٮکان چ۪ٮتھ؟ ٚمے ہَے پنُن  ہہنہ؟ سوَونٹ؟ ہتاسانہ زمانہ ناٲسۍ خابَس’’ ِسگار
يُوPيک سگار، تِيا؟  مول زاٛنہہ ٲٕسَس مٛنز سگاروچھہاگۄڈ تراِوہم تھا پيٕر، تٕہ پَتٕہ پٛرژھہم،

دپتھ ونان، آے  اتٕہ از چٚھے سونالی مان سنگھ وٲيِتھ تہٕ  گ۪ٮٹ آوٹ! دفاِگِژھ ميانِہ گٕر مٛنزٕ 
بِڈ  اينڈاے ُگڈ۔۔۔يونووہَٹ (ٔاچھ ناٹھ ٔکِرتھ،Pيک سگار،۔۔۔ (رازدٲری آيِہ) يوتُے يوت نسٲ بٚييِہ

ُکنِہ  ُکنِہ (ارونُس ُکن) ژٚے ُچھسے ونان بدليوُمت۔ زمانہ ہسٲُچھ وارياه کھنگالٕہ ترٲِوتھ) مگر،

</p> 



 تلُک ۔۔ سٲرۍ سےٕ ۔ہيٗو باسان اب،ہے کٚون زٚون ٲِستھ سونچان ُچھس تٕہ سُورے ُچھم يٚوہے خ
 ِز تُِہۍ َدلِت تِہ ٔوتِھو زاٛنہہ ہٚول گنِڈتھ تِہ ٔوِسو اوساه يہ گمانہٕ  کرکٲٛنسہٕ  اندازٕ ۔ پ۪ٮٹھ گوُمت۔

ٔاسۍ ہےچھِ ۔ کہنی نہٕ  کھَے تٕہ کھٚيون کٛيتھُ ِکنہٕ  کيٛنژھاانہٕ  مٲدانس؟ (جيوتی آلؤکِرتھ) جيٗو۔
ٔدر۔۔۔  ہٛندۍ پٲٹھۍ چٚھے سٲنۍ بۄچھ تہِ  ان۪ٮن کانگريسی ياَرنٔہتۍ۔ (ارٗونس س يپٲرۍ بوۄچھِ 

باپَتھ پٮنن اَبھتٕہ کڈان تٕہ ارٗون ُچھ رووُمت  (دار رٹنہٕ  کھ۪ٮوان۔ يٖيژے چٚھے فرق ِز ٲسۍ چھ بتہٕ 
 ہيٗو ٲِستھ تٕہ تمۍ ٕسٛنِدس اَتھس ٹاس ِدوان۔ 

<p> ہ۪ٮتھ اژان تٕہ تھاوان بٛروٛنٹھٕہ کنِہ) (جيوتی چٚھٖے ٹرييہ چاے تٕہ کيٛنہہ کھ۪ٮنٕہ چٖيز </p> 
<p>  يکPاے ُگڈکرل (ارٗونَس َکن) ٔرٹۍ تويہ گيہ  ناتھ: (يِمن چٖيزن ُکن ُوچھتھ) ُگڈ ُگڈ، ديٹ اِز

 رٹھ سٲ، اَتھ مٛنز ِگژھ وۄپرٲزۍ زإننۍ۔۔۔  چاے۔ يِہ ماچٚھے يٚيت۪ٮن ُوچھنۍ ِکژھ تھٲِوتھ۔۔۔۔
</p> 

<p>  ِتِہ چِھ ت8ن) مس پَلناوان پانہٕ (پانٕہ تُلِتھ ت </p> 
<p>  اتِہ روز ٕونہ پَتھ ُکن کہنۍ تِہ۔ (کھ۪ٮوان کھ۪ٮوان) ٔاسۍ سٲرۍ  ،ناتھ: (باقين ُکن) ُوژھ نےکِرو

ن۔ تھينکس فارگونگ اَس چِھ ازس۪ٮٹھاه خۄش۔ (ارٗونس کٚوٹِھس تھاپ تھاپ ِدتھ) تھينک يواروٗ 
جيو مگر۔۔۔ (سٲری چِھ ہے بُٛنگٕہ  ان تِہ پز ماننُے۔داپليجر۔ (جيوتی ُکن) وۄں گۄ وچون احس

َژرِژتھ ) بٕے يوت ُچھس  ِہوۍ۔۔۔۔ ) ژے تہ گٕرچی چھ۪ٮکھ تٕہ۔۔۔ (ساِرنٕے ہٛنز سرنی سنجيدگی
 (ژھۄيٕہ کران) إد سٲتٕہ بٕہ ِدمٕہ پننِہ زيٚوہَناه تھکھ ہيٗو۔ آل رايٹ۔۔کتھ کران

</p> 

<p>   ٕماحول ُچھ چٲِرتھ) کتھ کران۔ کاٛنہہ چھُنہٕ تِہ  (ناتھ نہ ژھۄپہ کرنہ پتہ  </p> 
<p> ارٗون: (وۄتھان وۄتھان) بہ نيرس وۄنۍ۔ </p> 
<p>  ناتھ : (حٲَرن گَژِھتھ) ٕژنيرکٕھ؟ يوت جلد؟ </p> 
<p> چھَس  جيوتی ٔکِرتھ بَرس ُکن پکان۔ (يرادٕ  ارٗون: ذراکام ُچھس (جيوتی ُکن) بہ نيرس جيوتی۔

 پَتٕہ نيران) پتہٕ 
</p> 

<p>   ٕٔامۍ کياآِسہ  ۔بوزن تگان سٲری کياِز ٲسۍ ٖيتۍ سنجيدٕ  ناتھ: (ناپسنديدگی سان) ٚمے چھنہ
 زٗونُمت؟

</p> 

<p> پِھٕر سُون آُمت۔ جيوتی اوس پانس ۭستۍ  ناتھ: ِدس اِزناٹ کر۪ٮکٹ۔ يہ لڑکہ اوس گۄڈنِکہ
  اٚونُمت۔

</p> 

<p> ۔جےپرکاش تَوے تٕہ ژٚول آِسہ  </p> 
 <p>  ناتھ: (ژکٕھ ہٚوت) کياِز؟ اتھ مٛنز کياه َسناه کتھ ٲس ژالنٕچ؟ </p> 
<p>  سيوا: تۄہِہ چھُنٕہ کہنۍ تِہ پَے۔ </p> 
<p>  ُچھ۔۔۔  وإر کإر ہے اٚور دٚور تيزلڑکہٕ  پَے۔۔۔ ناتھ: تٚيلِہ کٚياه ژيٚے يوت چھيِہ </p> 
<p>  جے پرکاش: تۄہہہ چھاتِہ کيٚنہ انداز؟ </p> 
<p>   ٕتۄہہ کمٛيُک اندإز ُچہ  ،بوُزن ۔۔ پَتٕہ چھنٕہ۔۔۔ اندإز ُچھنٕہ۔۔۔ ٚمے چھُنہٕ ۔ناتھ: (ُژَون آيِہ) پَے چھنہ

 زن زانہا  بتہِ  ۔پانس
</p> 

<p> يقP سيوا: ُسہ ُچھنٕہ آسِہ لُکن مٛنز بہُن </p> 
<p>  !ناتھ: ياه ِز َدلِت ُچھ </p> 
<p>   ِہی يوت چِھو براڈما ينِڈڈانسان يِتھ گرس مٛنز۔ اَسِہ تِہ ُچھ تگان ) يِہ مہ زٲنِوِز تُ سيوا: (بڈہٹہ

 اپور ُوچھُن۔ ذاتھ پاتہٕ 
</p> 

<p>  نِش يَتھ گَرس مٛنز بِہتھ؟  ناتھ :مگر تٛيتُھ کياه ُچھ ٔاِمس لورِزيِہ ہٚيِکہ نہ اِسہ </p> 
<p> سيوا : يِہ زانہ يی نہ ادب تٕہ تہذيب کتھ چِھ َونان۔  </p> 
<p> ۔۔۔۔ تہذيب چھاتۄہہ لپکن ہٛنز وارثتھ؟۔تھ: (جوشس مٛنز پِتھ) واہٹ ڈويومٖين بأے ديٹ؟نا 

 نٕہ يُتھ ِکتہ إٓسہے؟  سوفےُرت لڑکٕہ چھُ۔۔ و۪ٮل بِی ہيوڈُچہ۔۔۔ تہذيب نے آسِہس
</p> 

<p> ۔ توہِہ چھَنٕہ سارٚيے کتٕھ مولٗوم ،جے پرکاش : بھأی جی </p> 
<p> َسنا چھُنٕہ ٚمے مولوم؟ کتھ! کياهتٕہ سۄے  ناتھ : بٚييِہ </p> 
<p>   سيوا: دٚويمو۔ تۄہِہ برونٹھ کنِہ اوس ُسہ وإر کإر۔ مگرتۄہٛند ينٕہ بٛروٛنٹھ پَہن يِہ ٚمے ُسہ کران

  تَتھ مٛنزاوس نہ اکھ رژھ تِہ ٕرژر۔ ،ُوچھ
</p> 

<p> ز ژٚے بٚييہ ِ کيٛنہ۔ُوچھُتھ ژٚے؟ ضّورٗور آسہی ژٚے بٛروٛنٹٕھے منس منٛ  ناتھ: کياه سناه  </p> 
<p> ۔۔ ژھٗوٹ بٗوِز ۔ماحہ ِديوبلۍ کاٛنہہ الزام۔ ٚمے تِہ چھُ ُوُچھمت تی۔ دپان ،جےپرکاش:بھأی جی

 ژٚے چھَے نظر خراب۔ تُہۍ ہٚيکو ٔونِتھ مگر ٚمے باسيٚوونہٕ  اوس نہ ٹھٖيکھ۔ وۄنۍ ٔونِومٚيتِہ وُسہ
</p> 



 ناتھس ُکن) تُہۍ سٲرۍ نے يٚيتِہ ن) سوٲری جيو۔(جيوتی کُ  ۔آے کانٹ ٹاليرٹ ہم يہ انسان جان۔
  ۔آسہابے ژٚوولُمت ياآسہٕے ٚمے ُسہ ن۪ٮر ُژھنمت ٔکِڈتھ، نتہٕ  ٲسۍ ہو۔

<p>  ٕوٚيژھنِتھ ٚمے َون کتھ کران۔ کتھ دولہٕ  آس وولہٕ  اندإز ) بلۍ مہ ناتھ: کتھ ٔاترواونہ </p> 
<p>   ٕھ چ8ونٕچِ کتھ کران۔بَٹ جے پرکاش :ُسہ اوس ماِجہ ۭستۍ شرابہ  </p> 
<p>  بَتھہ ہٛنز کتھ تِہ ہٚيکِہ نہ  بھأی چھاه ِز شرابہٕ  مٲج کياه مرارجی ناتھ: پَتھ کياه سناه گۄو؟ چٲنۍ

 بٗوِز تھ؟
</p> 

<p>   ٕتٚيلِہ بوزنُے يژھان ُسہ کٚياه اوس ٚمے ونان؟۔۔۔  سيوا: تُہۍ چِھو </p> 
<p>   ٕگ8س پليٹ چھلنٕچ تٕہ  ُشرۍ ز۪ٮون تٕہ تِم تٕہ آَسن شرابٕہ وان۔ بہٕ دپان اوس کھاٛندر ٔکِرتھ چ8و

 ۔۔ ۔پان سگريٹ اَننٕچ کٲم کران
</p> 

<p>  مذاق آِسہے کران۔ ناتھ: (گۄڈوۄتھ ِہش کھ۪ٮوان، مگرۭستۍ پان شيران) باسان ُچھم  </p> 
   
<p> ل ُچھ۔ ٔا ِمس ُچھ ہناهP ٕسٛنز مٗورٹھ  ٹھ۔ ُسہ ہٚيکہ نٕہ سۄنہٕ ُوشيُرک ضٚورٗور ُسہ ہے تَتھ مقابلٕہ

وۄنۍ  ُکس إد؟ يِتِہ ہ۪ٮکو نہٕ  تٚيلِہ ٔبنِتھ۔ يِہ چِھ وقتک ضٚورٗوتھ۔ يہ کٲم نے جيوتِی ِہش کٗور کِرتہٕ 
 ٔتِمس وإد تِہ دٛيتُمت۔ اَسہٕ  ٔونِتھ ِزيِہ چٚھے ُمشکل کٲم ِزکاٛنہہ ہٚيِکہ نٕہ کٔرۍ تھٕے۔ ٔاتھۍ ُچھ اِمہ

اَسِہہ چھ بروٛنٹھے اَتھ سماجس دوکھ  ۔شکۍ ملٕکۍ ذمٕہ دار چِھ ٔاسی ِزسماجِکہ امہِ  پَزيِتِہ زانُن
يِتھ۪ٮن حاPتن مٛنز اگر جيوتی پَنُن وإد پھڑاِوتٕہ پننِہ ِذمٕہ دٲريِہ نِِشہ  دٛيتُمت۔ ژِکہ چِھ ٔاسی ُمجرم۔

يِتٕھ  ن۔ تٕہ اگر ميٲنۍ کٗور تہِ ُسہ تِہ آسِہ يتھُے بياکھ دوکھٕہ۔ تِہ گۄوچيلجن کھٗوِژتھ ژلُ  ،ہٚييِہ پٚوت
ٕہٛنز کتھ۔ (جيوتی نِش گژھ مايہ سان) آے ايم ِوديٗو  پٲٹھۍ کھٗوِژتھ ژلِہ، سۄآِسہ ٚمے کِژھ شرِمہ

دٛرإمژچھَکھ تَتھ مٛنز ہٚيکِہ عقلمندی تِہ ٔاِستھ تٕہ بے وقوفی تِہ وۄں کۄو يہ  کرنہِ  جيو۔ ٕژ۔ يہ
تِہ ُچھ ٔاِکس مہذب النسانس شوبان تٕہ اَوے ِکنۍ  ،ھَکھچ کتھ چٚھے ضرور ِز ٕژ يِہ کران چٚھے

 ٔاسۍ ِچھ مٚيتھۍ۔ ۔بنہِ  چِھ ٔاسۍ ژٚے ۭستۍ۔ گواہيڈماے چايلڈ۔ وچھو کياه

</p> 

   
<p> دٚويم ا۪ٮکٹ </p> 
<p> منظر :اکھ </p> 
<p>   ٕدٚويم ا۪ٮکٹ : گۄڈنِکی ا۪ٮکٹُک ُسے ديوان خانہ  </p> 
<p>  دۄه چھ ُگذريٕمتۍ۔گۄدنٛيک منظر: کٚينہ  </p> 
<p>  کال ٮب۪ٮل چٚھے وزان۔سيوا چٚھے اندٕر نٖيرتھ بَر ُمژراوان۔ </p> 
<p>  تٔھچٕمژ ژھٚينۍ ٕمژ جيوتی چٚھے دفتر پ۪ٮٹھ واپس يِوان۔ </p> 
<p>  کمزور، تٕہ بٛرونہِمہ نشِہ وٲنسِہ کنۍ ٔبڈتٕہ ِہر يٕمژ باسان۔  ،زٲِوج،سۄچٚھے امِہ ساتٕہ ہٚوچھٕمژ </p> 
<p> ٔہٹِس ُچھس مومولی قسُمک منگل سوتٕرنٲلۍ۔ </p> 
<p> جيوتی چٚھے يِوان۔ سيوايہ چٚھے وچھان تٕہ اندر ہ۪ٮوان گُژھن۔ </p> 
<p>  سيوا: بہ زن پٛرژھہے راتھ راتس ِکتہ ٲٕسکھ ٕژ۔ </p> 
<p>  ۔نگۍ ٔتتھۍتتی گيوَواسہ وارياه ژيرتٕہ إو ِکنۍ شوٚ ۔جيوتی: ديناناتھ نِس کٹِھس مٛنز </p> 
<p> سيوا: (ژکھ کاژ،ٔرٹَتھ) فون تٕہ ہ۪ٮکٕہ ہَکھ ٔکِرتھ ِزتہۍ ہٚيِکونٕہ يِتھ؟ </p> 
<p>  جيوتی: تمس کتِہ ُچھ فونٕے تتِہ؟ </p> 
<p>  سيوا: اندۍپکھۍ آسہے ناُکنِہ ہوٹلس مٛنز۔ يٚيتِہ رٗودۍ ٲسۍ رٲتۍ راتس ہشإرے  </p> 
<p> اگر  تۄہِہ بٛروٛنٹٕھٖے ُچھ ُونِتھ تھووُمت ِزٚمے ٲسۍ ز۪ٮو نٕہ پراران۔ جيوتی: (تھچٕمژِہش) مٚيے

  بٕہ آسٕہ تٚيلہ پانِے يوان۔ نے تٕہ کہنۍ نٕہ۔،ٚمے يُن آسِہ آسان
</p> 

<p> ،يہے ُچھ گٕر، يہ نٲے ُچھنٕہ کاٛنہہ ہوٹل۔ سيوا (وۄنۍ ُچھس نٕہ پانس تام روزان) جيوتی 
ے اندر ہ۪ٮوان اُژن) يٚيتِہ َچلِہ نہ يِہ۔ ٕژ چھکھ يٚيمۍ گٕرچ تٕہ اِمہ (جيوتی چٚھے کٚينہہ وننٕہ رٚوستُ 

ٔرنگۍچھَکھ نٕہ پنٕنۍ ذمہ دٲری زانان؟ کھاندٕر پَتٕہ ِچھتھ ژٚے ٔنوی رنگ ہإونۍ يٚيتۍ ٕمتۍ۔ ٚمے 
 دۄہلِہ تِہ ہ۪ٮکٕہ ہَکھ ٔکِرتھ۔ ،ُچھ فِکِر تران۔ راتھ کٚيتھ زن نہ ميولُےفون

</p> 

<p>  ۔وقتے نٲے ميٗولُم نہٕ  ٚوہی ُدہَس رٗوزس آفِس کاِمہ مٛنٕزے پٔھِستھٔ پٚوز ہے وٚونمے،جيوتی: د  </p> 
<p>  پز۪ٮس گُرک بٲژٔبنِتھ روُزن نے تٕہ تٚيلِہ  سيوا: ُدچھی،دٚوپَمے گرس مٛنز يٚيلِہ روُزن آسِہ کٲنِسہ

 گرپٕننۍ َوتھ ژھإرنۍ۔ آ۔ ژٚے وٚونمے۔  گيِہ ُسلِہ
</p> 

<p> ُکن نظراه تراواِن ِز سۄزانِہ ِز تَس تٚورفِکر۔ پَتٕہ چٚھے ہ۪ٮوان  ٚھٖے تِتٕھ پٲٹھۍ سيوايہ(جيوتی چ </p> 



 اندراُژن)
<p>   سيوا: ٕژ ہ۪ٮککھ ٚمے ستٲِوتھ۔ مگر پَے ُچھيہ ٕژ نے واپَس چھَکھ يوان ناتھ جی ُچھنٕہ اکھ زۄل

پِھٕرنۍ آسان ِدوان۔ کہنۍ نے تٕہ تسند تِہ کران۔۔۔ دۄيِہ دۄيِہ بجِہ تام چھُ چٲنۍ فِکر ٔرٹِتھ لِر 
تيٗوت اوس خۄش ٔگِژ ھتھ نژان يٗوت نٕہ پننِہ ۔خيال کر۔ ُسہ مااوس چٲنِس کھاندرس ِخ8ف

 ِوِزتِہ اوس۔ 

</p> 

<p> (نيرنہ مۄکٕھ پھيران۔) جيوتی : إَدسہَ وۄنۍ کٕر نہ يِہ۔ </p> 
<p>   ِکٕرنٕہ يِہ تٕہ کرکھ  ۔۔۔ يی روزکھ ونان ز وۄنۍ۔ہسيو: يِمن چان۪ٮن َکتھن مٛنز چھُنٕہ ُزواه کہنۍ ت

  بٚييِہ تی يِہ ژٚے کُرن ُچھے آسان۔
</p> 

<p>  نہ بی ہ۪ٮککھ نٕہ يِہ ٔونِتھ ُچھٹی ٔلبِتھ ژٚے کٚوُرتھ پننِہ يَژھنٕہ کھاندُرک فٲصلٕہ تٕہ پَتٕہ ديُيتھ  وۄنۍ
 ٔکِرتھ تِہ۔

</p> 

<p>  پلٖيز۔۔۔۔  جيوتی: تراوی مٲجی يِہ ٹاپِک </p> 
<p>   ُک رنگٕے۔ٕژتِہ ِکتہ رٗوٕزکھ سۄپرٲنۍ جيوتی! يٚيتہ سيوا: چانِہ کھاٛند ٕرپَتٕہ ہے بدليٚو وٚييِمہ گر

ِصرف چھَکھ پننِہ مجبوريِہ ِکنۍ يَتھ گرس ۭستۍ ِرشتٕہ ۔چھکھ آسان مگرزنتٕہ کاٛنہہ وۄپَر
نِِشہ اَِسہ تِہ کاٛنہہ آش۔ ٕژچھَکھ پانٕسے  نہ چھے ژےٚ  ۔تھٲِوتھ۔ نہ زانکھ ُکنِہ کاِمہ مٛنز مددکُرن

يِکھ پھٖيرتھ زنتٕہ پٚوژھ ۔ۭستۍ رٲو ٕمژ ِہش آسان۔ گژھکھ ُکن تٕہ پتٕہ ہ۪ٮکھ نٕہ واپس يِنُک نإوے
 آسکھ۔ 

</p> 

<p> !جيوتی: ٚمے وٚونَمے ناسۄآری </p> 
<p>  آ۔يہ زن تھٚووَمے ٔونِتھ۔ ۔سيوا: ٚمے ُچھنٕہ يہ ہرگزتِہ پسند </p> 
<p>  جيوتی؛ اہنی تٕہ تٚيلِہ کياه کٕربٕہ ؟ٕژےَونتم۔۔۔ گٕر ترٲِوتھ گژھاه ُکن؟ </p> 
<p>  سيوا: واه شابش چھُے اتھ ہۄڑ؟ يہ نَے پنٕنۍ ہۄڑ چھَے تٕہ پَتھ ٕکسٛنز چھَٖے؟ ٚمے ُچھ وإر

 پٲٹھۍ بوُرن تگان۔
</p> 

<p> پننی۔  تٚيلہ چِھم اگراس۪ٮم تِہ، جيوتی: يہ ناے چھَنٕہ ہۄڑ۔۔۔۔ </p> 
   
<p> چٚھٖے جذباتن پَتھ رٹٕينچ کٗوِشش کران۔ </p> 
<p>  (پلٖيز۔۔۔ دم کٕرٕو نۍ ژھۄپٕہ۔ جيوتی چٚھے يکدم وۄتھان تٕہ ُوَژھے اندرہ۪ٮوان گژھن۔ </p> 
<p>  ناتھ: جيوتی ٹھہری۔ اَندرَمے گژھ۔ </p> 
<p>   ُٕوچھان) (جيوتی چٚھے ٹھہران۔ مگر پَتھ ُکن چھَنہ </p> 
<p>  يٚيت۪ٮن ترٲِوتھ ودان ودان۔ يہ کتِہ چٚھے ٚمے پسند۔ اَز  ناتھ: وۄلٕہ يٗورۍ۔ ٕژنيرکھاه سٲرۍ

 بٛرۄنہہ نے زاٛنہہ تِہ يِہ ژٚے کٚوُرمت چھُتھ؟
</p> 

<p>  پنن۪ٮن جزباتن پ۪ٮٹھ قوبو لَٕبنچ کٗوِشش کران) وۄدنہ تہٕ  (سۄچٚھے تھَر پھرتھ </p> 
<p> ان آَسکھ ٔاسۍ َکرونٕہ إَمچ کاٛنہہ َکتھ مگر يِتٕھ پٲٹھۍ منہ نير۔ناتھ:ا گرنہ ٕژ يژھ  </p> 
<p>  کينژن ٕژہين چٚھے ۔(جيوتی يٚيت۪ٮن وۄِدنۍ ٲس تتی نے چٚھے تھَر پھِرتھ کرسِہ پ۪ٮٹھ ب۪ٮہان

 ۔ژھۄپٕہ گژھان
</p> 

<p>  (کيٛنژس کالس ژھۄپٕہ) </p> 
<p> ژٚے ۭستۍ مختلف ٕقسمچ کتھ کُرن۔  وتی بٕہ ُچھس يِژھانناتھ (ووتھان تٕہ ٔنژۍ ٔنژۍ سٗوِچتھ) جي

 بإمبر۔ کاٛنہہ اَتھ مٛنز چھنہٕ  ٕژکراَتھ پ۪ٮٹھ غور۔ ارٗونس ۭستۍ تِہ کرکتھ تٕہ اتی يِہ انِدتِہ َون آسِہ۔
يٗوک۪ٮين ٹيک يور ٹايم۔ (سيوا يِہ تٕہ جے پرکاشس ُکن ُوچھتھ) يہ تِہ گۄو جانٕے ِزپرہتھ 

تٕہ ٔاسۍ سٲری ٔسِمتھ۔۔۔ تٕہ ينہ يِہ زٲنِوز يِہ کتھ کپاه آيِہ ُوٗنۍُونی ٚمےَمسن ُدہکۍپٲٹھۍ چِھ اَز
بٗوزۍ َوے تٕہ بہ اوُسس يٕوشاَمن يِہ تۄِہہ َونُن ۔ مٛنز۔ وارياه دۄه وٲتِم سونچان وناه ِکنٕہ ونہ نہٕ 

ۄنوے بِيووٕۄ يژھان۔ توے تِہ اوُسم يِتٕھ تِتٕھ بمبيِہ پھيرتھ يُن۔ جيوتی بِہ ُچھس يژھان تُہۍ د
  يٗورۍ بِسنہ۔

</p> 

<p> (سيوايِہ ُکن ُوچِھتھ يۄسٕہ انکارکرنٕہ مۄکٕھ تمبليمٕژ چٚھے۔) </p> 
<p>   ٕويٹ ويٹ۔۔۔ ويٹ۔۔۔ ٚمے ِديوگۄہٕڈسٲٕرے کتھ وننٕہ تِمہ پَتٕہ ييِہ پر۪ٮتھ کٲنِسہ راے ِدنُک موقہ 

ٲس  پننِہ جيوتی ہُند کھاندرگو، تِمہ ساتہٕ  يٚيلِہ۔ ِديٗوم َوننہٕ  بہ کياِز سناه چھس تٕہ يژھان تِتہِ ۔ٕدنہٕ 
کپنِہ ُکنہ چٚھے  ميٗولُس۔ تٕہ ماه مگرُسہ رٗوم ارٗون راوس سنگل رٗوم ٹ۪ٮمپوَرری ميلنٕچ آش۔

مکانُک کاٛنہہ پکٕہ انتظام گژھ۪ٮکھ، تٚوتام روِز جيوتی مالِنی  آنکَون اپزنيران۔ إوِکنۍ يٚوتام نہٕ 
پٗوناہَس مٛنز بٚوڈرقِم  تِہ پ۪ٮٹھ ُچھنہٕ  ان۔ يِہ چھُ يِمٕوے فٲصلٕہ کٚورُمت۔روِزمکان ژھار تٕہ ا رٗون

</p> 



إوِکنۍ ُچھنٕہ  تَتھ ُمتلِق ہ۪ٮکونہ کہنۍ ٔونِتھ۔۔ِدتھ تِہ مکان َسہل َسہل مي8ن۔ خبر کر ميل۪ٮکھ مکانہٕ 
ھ ارٗون راواز پ۪ٮٹٕھ چُ ۔ٚمے من پژان ِز کھاندرسپد تِھ تِہ روزن يِم بٲژٕزواريہس کالَس بٚيون بٚيون

 ُچھ زيادٕ  يٚيِمس دوستَس نِش تٕہ پِگہہ ہُِمس دوستس نِش ڈير تراوان۔ يِہ مکانہ ہے ٲخرآِسہ پَنُن
يٚيتھۍ روزان إٓمژ۔ بٚياکھ  ۔چٚھے بٛروٛنٹٕھے مگر تيٚوت لۄُکٹ تِہ ُچھنِہ تہ جيوتی ۔بٚوڈزن ُچھنہٕ 

 يکوموڈيٹ کِرتھ۔ َسہل پٲٹھۍ ٔگِژ ھتھ۔ ٔاسۍ ہ۪ٮکون ُسہ ا تٕہ ہٚيِکہ زٚون
<p>  ٕيِہ تجويز۔۔وۄں گۄويور چھُنٕہ کہيں تہ ونان) (سيوا چٚھے سنجيٕد گژھان۔ تَس چھَنہ </p> 
<p> ناتھ: کياسہ جےپرکاش؟ </p> 
<p>   جےپرکاش: (اٗوی نتٕہ يٗورۍ ہيٗو) ٔاں۔۔۔ </p> 
<p> ونان؟ ناتھ: جيٗو، ٕژکياه </p> 
<p>  ٔکرۍ تھٕے چٚھے روزان۔ تھر بِہتھ ترٚييِہ ژوِر پھِر نکار کران۔ چٚھے پننی جايہِ  (جيوتی  </p> 
<p>  ٔناتھ: ژٚے ُچھے نايِہ منظور کٚينہہ </p> 
<p>   ۔۔۔۔۔نہ۔۔۔۔ ٚمے چھُنٕہ منظور۔: ( ژکِھ ہٚوت)نہ۔۔جيوتی  </p> 
<p>  ٕناتھ ژٚے پيٚيی تٚيلِہ ونُن کياز </p> 
<p>  ۔ُچھنہٕ بَس ٚمے  ۔جيوتی: وجہ نہ کہيں  </p> 
<p> ٚمے ِدتی پنٕنۍ ريزنز۔ ہونہ اَتھ پ۪ٮٹھ زاٛنہہ تِہ کتھ۔ يٗوہيو ٹوگويٗوريزنزجيوتی۔ ناتھ: ٔاسۍکرۍ  </p> 
<p> (جيوتی چٚھے ژھۄپہ ٔکِرتھ) </p> 
<p> ژٚے پٚيی وننُے۔ آسِہ وجہ، يہ کٚينہہ تہِ  ناتھ: نو۔۔۔ نو۔۔۔۔  </p> 
<p> ُسہ۔۔ (چار پٲٹھۍP) :۔ ُسہ ہٚيِکہ نِہ يوريِتھ۔ يَتھ مکانس مٛنز ہٚيِکہ نِہ يِتھ، تِکياز۔۔۔ (س۪ٮٹھاه جيوتی

نٕہ۔  زٛنہے تِہ تہِ  بہ گٕژھ نہ تس نِش بٚييِہ زاٛنہہ۔۔ ) بہ چھَسس تَس نِِشہ بيٚون درإمژ۔۔ٔجکِھتھ
 چھ يٚوہے لقٕو ہيٗو گژھان) (ساِرنےٕ 

</p> 

<p>  جيوتی: سوُرے مۄکلٚيوو۔۔۔  </p> 
<p>   ناتھ؛ (يکايک )نو، نو، نو، جيوتی، ڈونٹ ٹ۪ٮل می۔۔۔۔ </p> 
<p> فيڈ اَپ !۔ اَے َمسٹ۔اَے ا۪ٮم فيڈ اَپ آف ہم ۔جيوتی:اَے َمسٹ ٹ۪ٮل يٗو۔ بھأی جی </p> 
<p>  (سۄچٚھے بِڈ بِڈ َودان۔ س۪ٮٹھاه ٔکرتھ چٚھے پانس پ۪ٮٹھ قوبولَبان) </p> 
<p>  چٚھَے؟ ناتھ: (تس نکٕھِ گژھ) کہی دليل </p> 
<p>   (ُسہ چھُ تس نکھ بيہان۔ باسان ُچھ جيوتی ييِہ نہ مژرنٕہ۔)َونی ٚمے۔ ژے مٚےسوُرے ونان

 ١ٲسکھ۔ َون َسہ
</p> 

<p>  (ُسہ چھ۔ تس ٹاٹھنيإرسان کۄم يژھان کُرن۔ مگرسۄ چٚھے نہ يوان۔) </p> 
<p>  تٕہ بہ چھَس نہ وُدن يژھان۔ (بُکٕہ  جيوتی: ٚمے مہ ٔکِرويٗوت ٹاٹھينار۔ بھأی جی۔ بہ ہ۪ٮموودُون

 مٚےاوس پانَے فٲصلہٕ  ورٲے ژالُن۔ مٚے چھَنٕہ گٛراوتِہ کرنۍ۔ يِتھ) مٚےُچھ ہيٚوچھُمت ودنہ
  مٚےپَِز پانَے و۪ٮتراُون۔ ُکنی ِزنِہ۔ نيوُمت۔

</p> 

<p>  کياه؟ سيوا:اہنی تٕہ گۄه </p> 
<p>  مٚے مہ پٛرِژھو۔  جيوتی: بہ ونوونہ۔ </p> 
<p>  ُٕونِہ تٕہ ڈنِجہ إٓمژ) (سۄچھَنہ </p> 
<p>  لويُمت ؟بٚييہ؟ ژٚے بٚييہ جےپرکاش:ٔتمۍ چھيِہ </p> 
<p>   جيوتی: (اّوش وۄتھرٲِوتھ) سۄچھَنٕہ کاٛنہہ ٔبڈکتھ۔۔۔ </p> 
<p>   ٕ۔ناتھ؛ تٚيلِہ سپدکياه؟۔۔۔ ِزژے نيوتھ يکہ َوٹے ٔپتِم فٲصلہ  </p> 
   
<p>  ٲس ميٲتۍ موج ژٚے ِہش موج۔۔۔  نہ ہيو نہ ھأی جيسہُند رٗون اوس نہ ب </p> 
<p>  يان۔P سيوا؛ يِہ ماُچھ ميانِہ سوالُگ جواب۔ ٚمے پرژھو َمے ٕژکياِز ُچھکھ جيوتی </p> 
<p>  د مہارُسند۔ ارٗون: بہ ُچھسPژٚےہِو۪ٮن ماجن ہٛندی عادتھِکتہ انَو ٔاسۍ؟ٔاسۍ چٕھ ج۪ٮوان تٕہ  ناا و

 پتٕہ چِھس پيارتٕہ کران۔۔۔۔  جورو چھ Pيان۔
</p> 

<p>  ،يُن ُچھنا وحشی پَن؟ سيوا: کاٛنہہ چ۪ٮتھ آسِہ ياچ۪ٮنٕہ رٚوس آسِہP پننِہ آشنِہ </p> 
<p>   ِوايِٹ کالر کلچر وٲلۍ۔  ارٗون: بٕہ چھُُسے وحشی۔ نرجنگلی۔ ٔاسۍکتِہ چِھ ونان ٔاسۍ چھ </p> 
<p> لی طريقُک عادت؟سيوا: جيوتی ماچھُ امہ ِ ترايِہ جنگ </p> 
<p>  ارٗون: بہ يِہ ُچھس تِہ ُچھس۔ يِہ پَِزہے تہٛنِز جيوتيِہ کھاند ٕربر ۄٛنہہ سوُچن۔تس اوس اَمٛيک </p> 



  پَے۔ توتِہ کٚوُرن ٚمے ۭستۍ کھاندر۔ پننِہ مرضيٕہ کٚورن۔
<p> سيوا: سۄٲس زانان ِزکھاندٕربَتٕہ س۪ٮدکھ ٕژ۔ </p> 
<p>   ِٛرم اوس تٚيلِہ ٲس سۄچٲر۔ب ارٗون: اگرتس يہ </p> 
<p>  اَتھ  ناتھ: (سيوايِہ اوس بٚييِہ کٚينہہ وننے) سيواپلٖيز! (رٗونس ُکن) ارٗون راو يِہ گۄوتِہ گۄو۔

  يِہ ُچھ پَزپٚوز۔ ۔ژٚے ۭستۍ نيتھرکٚوُرمتپٛھيُر پھٛيُر ِدنٕہ مٛنٕز نيِرنٕہ کہنۍ۔ جيوتی ُچھ پننِہ يُژھنٕہ 
</p> 

<p>  چٚھے وزان، تکن گژھان گژھان)فونٕچ گٲنٹۍ </p> 
<p>  تہ ٕ تٕو ِکنۍ ُچھ تس فرض ِزسۄو۪ٮتراِو سوُرے پنٕنۍ سٲری زور لگٲِوتھ۔  </p> 
<p> (ارسيورتُلِتھ)  ِٕکتٕہ بمبيِہ  ہيلو،ُکس ؟درگاراس؟دٚو پمے ہايارا، ٕژ کتِہ پ۪ٮٹھٕہ چھُکھ ِدلِہ پ۪ٮٹھہ

 پ۪ٮٹٕھ؟ (َکن ِدتھ بوزان) 
</p> 

<p>   ٔارٗونِنۍ پٲٹھۍ ُچھ ناتھ تٕہ تَس  تھۍ مٛنز چٚھے جيوتی اندرِمہ دروإز يِتھ وۄِدنہ روزان۔(ا
 )ُوچھان۔

</p> 

<p> اِف يُوآسک  ۔ناتھ: (فونس پ۪ٮٹھ) اچھا۔۔۔۔ تٛياه؟ آے سی۔۔۔ ہوں۔ ِدس اِزہَرلُو جٗول ہُڈ ِوکنگ ٹِکٹس
ہَنا ماچٚھے  گندنہٕ ۔ِودايمرجنسی ہ۪ٮل ٕہ۔می۔ يِہ ُچھ صرۍين گپ تِہ زٲنِتھ مٲنِتھ ُچھ يوان پھا�ون

 وٚونُتھ۔ بُوِزتھ تہ يٚيتِہ ہے بٚييِہ مٛنٕز کياه نير؟ إدَسہ تہ کٚينہہ بٚييِہ اَمرجنسی لگاونہٕ 
 س۪ٮنس۔۔ جيوتی وارکإه وچِھتھ َون سہَ جيوتی ُچون کياه يرإد؟ (رسيورترٲِوتھ) نان

</p> 

<p>   ِنِمرتھ) وۄتھ۔ کلہٕ  روزاں۔ جيوتی: (ارٗونس نکٕھ گِژھتھ وۄدنہ  </p> 
<p> جے پرکاش: ٕژ گژھ کھَے يٚيِمس ۭستۍ جيو؟ </p> 
<p>  جيوتی: (تٛرکِرتھ کھَے يٚيِمس ۭستۍ جيو؟ </p> 
<p>  جيوتی: (تٛرکِرتھ مگرپژھ سان)آ۔ </p> 
<p>  سيوا: (ہزلہ پٲٹھۍ) يٚيِمہ لٹِہ چھُتھ ناوإر پٲٹھۍ سونچُمت جيوتی؟ </p> 
<p> جيوتی: آ۔ </p> 
<p>  ٕپَِزتِہ گُژھُن۔ ٔاِمس سيوا، ،ناتھ: ِدٔاِمس گژھنہ </p> 
<p>  (جے پرکاش ُچھ تَس شراکٕہ پُچ واپس ِدوان) </p> 
<p>  ارٗون: تھينکس </p> 
<p>  نيروتٚيلہَ۔ جيوتی: (ارٗونس ُکن ايتمإد سان) ٔاسی </p> 
<p>  سيوايہِ  چِھ نيران۔ دۄنَوے ِدوان پَکھ۔ تۍ ارٗونس حٚوکمٔاچھوسۭ  (بَرس تام گژھان۔ بَر ُمژراوان۔ 

سۄچٚھے ٔر ِہتھ ِہش گژھان۔)  ُچھ سوُرے جوش َوسان۔  
</p> 

<p> ٲخرتہٕ  ۔اَے فٖيل سوپراوڈآف يُو۔ گۄبری تٗورۍ ُکن وچھان) جيوتی۔ ناتھ: (يپأٰر جيوتی گيِہ 
نہ َديَس پ۪ٮٹھ پِژھ۔  ں گۄوٚمے چِھم۔۔ وۄ۔(ٔاتی ودٲسۍ گژھان۔)۔ ميٚوِن ہيچھناُون ،لٚوگيی ُکنہِ 

  ُدعا۔ اتٕھ ٕز تُلِتھ چانِہ مۄکھٕ  آسہم ہے، جيوتی ون۪ٮکن منگہاتس

</p> 

<p>   ٕچھَ سوُرے منظرانِہ گٹِس مٛنزراوان)  (َرسٕہ َرسہ </p> 
<p>  دٚويم ا۪ٮکٹ </p> 
<p>   ٕ٢منظر؛ز </p> 
<p> يوان خانٕہ۔)ا۪ٮکٹ (کٚينہہ ر۪ٮتھ گِژھتھ۔ ُسے پرون د دٚويم </p> 
<p>  سيواچٚھے نيٮبِريم ۔دٚويم منظر: ناتھ ُچھ بِہتھ کتاب پَران۔ کتابِہ ہٛندۍ سٲريورق چِھ پِھرنٕہ إٓمتۍ

 دروإز ُمژرٲِوتھ اندراژان تٕہ ناتھس بر وٛنٹھ کنِہ بيہان)
</p> 

<p>  وہرۍمٖيجم  کمال وارياہہِ ۔ ھناتھ: (کتاب ٔپِرتھ مۄک�ِوتھ ٔاِکتھ ُکن تھاوان)واه۔ جوابٕے ُچھنٕہ ات
  ِکژھ۔ يٖيژ ٕرژکتاب پَٕرنۍ

</p> 

<p>  (سيوا چٚھے پانٕسے ۭستۍ مس تٕہ سنجٖيٕد بُتھٕہ) </p> 
<p>  يوَمسٹ رٖيڈاِٹ سيوا۔ ٚمے ُچھنٕہ باسان مٲٹِھيس مٛنز کٚياه آِسہ ٚمے يٖيژاه ٕرژ آتم کتھازاٛنہہ ٔپرٕمژ۔

اب ُچھ ِسنتھ گژھان ِدلس۔ مگريپٲرۍ چھَنٕہ بأوژمٛنز کاٛنہہ ارٗونُن ُچھ کمإلے کٚوُرمت۔ پربتھ ب
اَتھ  گِژھ ُوُچھن پژھ کياه چھَس۔ اَکھ يا اٚوڑ چيپڑ اٚوک پاِسہ ترٲِوتھ ُچھنہٕ  تٕہ پ۪ٮٹھٕ ۔ جذبٲيِتتھ تہِ 

 زيچھرتِہ۔ مٛنزٔبلۍ

</p> 

   
<p> جےپرکاش: (اخبار ہٲِوتھ) يَتھ مٛنز چٚھے خبراه إٓمژ۔ </p> 
<p>  اتھ : خبر؟کياه خبر؟ن </p> 



<p>   جے پرکاش: تِژھ نہ خاص کٚينہہ۔ ِمژل اٖيسٹس مٛنزُچھ اسرٲيِلن فلسطينی گوري8ہن خ8ف
مٛنز چٚھے اسرأيلی فوجن فلسطينی عرب شہرين ہٛنٕز  اَتھ ُمہِمہ زبردست جنگ چھٗو ڈُمت۔

آب  نٕہ تٕہ گوري8ہَن گِژھ رسدتہٕ سارے بستی يہ، تباه کِرنٕہ ہ۪ٮژ ٕمژ يُتھ تِم گوري8ه۔ن مدد کرن 
 موُصم شر۪ٮن تام چِھ مٲِرتھ ٕژھنان۔ تِمن پ۪ٮٹھ چِھ ٔانتھٕ  بلکہ بٚے قصورتہٕ  يوتٕے نہٕ  مردن تِہ بند۔

  رٚوس ظُلم کران۔۔۔ يَتھ مٛنزچھُ لٖيکھتھ۔

</p> 

<p>  ناتھ: گٚوبرا، تتِہ ُچھ جنگ چ8ن۔۔۔۔ </p> 
<p>  ،نازيويہودۍ  کرٚيے ٔوری برۄنہہ بٚييہ يادپ۪ٮوان۔ ئِمے ژتجٖيہہ چھَم پَتھ اکھ َکتھ جے پرکاش: آ

 بہ اوُسس نہ ہ۪ٮکان ٔپِرتھ، خٲطٕر۔ پرنہٕ  دژايِہ ٕومٚے تِمن ُمتلق کتابہ تۄہی ننِہ وانٕہ پٲٹھۍ قتل۔
 ’۔۔ ۔آُسن۔ ۔ تٲريخ ہَباگژھۍ مولوم۔جےپرکاش پَرسہَ ‘  مگرتۄہِہ دپيوہم

</p> 

<p>   گِژھتھ ) يِہ َدپھ تم ٕژَوُن کياه ُچھکھ يَژھان؟ناتھ: (بے قرار </p> 
<p> برونٹھ قتل ٲسۍ سپدان اَزچِھ تِمے بٚييس قتل کران۔  جےپرکاش: يی ِزيم </p> 
<p>  ٕضٚورٗوری باسان۔۔۔۔  مۄکھ يِی کُرن ناتھ:بنان ُچھ تِمن آسِہ پننِہ حفاظتہ </p> 
<p> مۄکھ زن۪ٮن تٕہ شر۪ٮن گول۪ٮو ۭستۍ قتل کُرن  ہ حفاظتہٕ بنان ُچھ تِمن آسِہ پننِ  ۔جےپرکاش: اَہنسہ

ُکنِہ ساتٕہ پانہ ظُلٕمکۍ شکارآُسن َسپدان تِمے بَنن  گۄونايِم ک مطلبيضٚوروری باسان ! تمٛ 
ِوِز  ن۔ شکار سپدن وول آِسہ ِوزميلنہتِمن سکون مي8 ھ اَتھ مٛنز آِسہظٲلِم۔ بنان چُ  پننِہ ِوِز پانہٕ 

پٛراوان۔ باسان ُچھ ِزيَس پ۪ٮٹھ ظلم آسِہ سپدان ُسہ ُچھ پننِہ  مٛنز سۄکھ ہٛند شکارکرنس بٚيين
  ِوزبٚيين پ۪ٮٹھ ظلم کرنس مٛنز ٕمزت8ُن۔

</p> 

<p> (ناتھ ُچھ ژھۄپہ دم ٔکِرتھ) </p> 
<p>  و۪ٮتر ووُمت آسِہ ُسہ گوژھ نہ بٚين پ۪ٮٹھ سپُدن۔ کتھ چٚھے يِٕژے ِز اَسٕہ يُس ظلم :جے پرکاش 

تٕہ سان۪ٮو اَتھو گٚوژھ نہ سپُدن۔ مگرٔاسی ماِچھ يہ ِ مانان۔ تَوے چِھ موقٕہ مٖيلۍ تھے کہنۍ نے 
 بنان۔ يَڈٔبرتِھ چِھ ظلم کران تِکٚياِزاتھ مٛنز ُچھ اِسہ تسکٖين مي8ن۔  ووکٕھ ظٲلِم

</p> 

<p> (ناتھ ُچھ ارٕسر کران) </p> 
<p>  ن ٔاسۍ از جے پرکاش: تٕہ راتک مظلوم ُچھ ازاز ظٲلِم بنان۔ يPانےراتھ تام ہے گولِہ ژا

ُسہ  چ8َووپانٕہ گولِہ۔۔۔ تِہ زن گۄو اِنسان ُچھ پننِہ تجربٕہ ۭستۍ ُرت انسان بنان۔۔۔ يِہ ماُچھ بنان،
 چھُ سخ شيطان تِہ ٔبنِتھ ہ۪ٮکان۔۔۔ 

</p> 

<p> جٕہ کُڈن ِصرف اکھ مثال ِدتھ يُتھ ُولٹٕہ نتيٖ  ناتھ: (جوشس يِتھ) يِہ ُچھ اپُز سراسراپُز۔
نٕہ يِتھ۪ٮن ظُلمن ہٛنز مخالفتھ کرنٕہ نِِشہ پَتھ۔ ُوچھ َسہ يُس  گۄوچٲرۍگی۔ عام يہودۍ روزن

اِنسٲنی تہذيب انسانن از تام بنووتٕہ سنول۔تتھ تہذٖيبس تٕہ ِسوPيز نِشنس ہ۪ٮککھ نٕہ ٕژ اِنکار 
 کِرتھ۔۔۔ 

</p> 

<p>   ٕز۪ٮِودندن تل ٕژھنان) ارٗونن برتاوزإنچ ( بہ ُچھس تس حرٲمی ۔جےپرکاش: پٗوٕر تہذٖيبس نہ
 کٗوِشش کران۔۔۔۔ 

</p> 

<p> (حٲران کٕرٕونۍ ژھۄيِٕہ) </p> 
<p> !ناتھ: (پَِز ژکِھ سان) پرکاش ! ٕپننۍ َکتھ نہ َسہ واپس  </p> 
<p>   جے پرکاش؛ (کيٛنژن ِژ۪ٮن کلٕہ بۄن ُکن ٕژھنِتھ روزان تٕہ پتٕہ) إدُسہ غلطی ٔگيِم اَے اپولو

 ايز۔۔۔۔ ج
</p> 

<p>  ناتھ:ِکٕتھ پٲٹھۍ ُچھَمکھ اخ8ق تٕہ پننِہ ريزروايژِدتھ رٚوچھُمت تٕہ پھانبھلوُومت تٕہ ٕژ۔۔۔ کٲنِسہ نِہ
وٲلۍ  انسانہم ٕسٛنز گِژھ نہ بے عزتی کرنۍ، خبرکياه تِہ گژھۍ تِن ٲخر ٔاسۍ ہے پانس تہذيبہ

 چِھ ونان! 

</p> 

<p>  وزان۔)(جے پرکاش ُچھ ژھۄپٕہ کِرتھ ر </p> 
<p> اوُسس تی آس ز۪ٮِوپ۪ٮٹھ۔ اندرٕ  يِہ ۔سيوا: پرکاشن وٚون نٕہ زٲنِتھ  </p> 
<p>  ناتھ ؛ يژھ کتھ ِدلَس مٛنز اَنٕنۍ تِہ چھ ناجٲيز۔ </p> 
<p> إدکياه ! غلطی  يژھ کتھ يِيہ نہ دلَس مٛنز تہٕ  َدپھ اگرے کاٛنہہ يُتھ سلوک کِرتہ سيوا: ہرگزنہ

يُس غلط سلوک کران ُچھ ِکنٕہ تسنزيُس يِہ ُوچھتھ سونچان آِسہ۔۔ ؟دٚوپَمے چٚھےٲٕخر تسنز 
 چھے ژکھ تِمس پ۪ٮٹھ۔۔۔ ارٗونس پ۪ٮٹھ۔۔۔  ٕژِکسٛنٕز ژکٕھر ُچھکھ کڈان۔ ژِکہ

</p> 

<p>  ٕکاٛنہہ سادھو مہاتما  انَرم پٲٹھۍ) تِۂکِرتھ بہ کياه(ہن ژٗور ٔرٹہس) نہ بِلُکل نہ۔۔۔۔ دلچٕ  ناتھ: (زنتہ
 بے عزتی۔ (دروإزچ گٲنٹی چٚھے وزان) مگر يِہ ماِز بہ کٕرکٲنِسہ ۔ساِز ژکھ کھٮس۪ٮم نہچھُ 

</p> 

<p>  ارٗون۔ بٚييِہ چٔھس ۔جےپرکاش: (بَرَزٕد مٛنزۍ ُوچھان تٕہ پتٕہ سيوايِہ تٕہ ناتھس ُکن) ُسے چھُو </p> 



  نفرجوراه ۭستۍ۔ کم تام
<p>  (بدلٕے ژھۄپٕہ) </p> 
<p>  ھ ہٚيو) ُمٕژراودروازٕ ناتھ: (چٲِرت </p> 
<p>  ( سيوا چٚھٖے وۄتھان تٕہ اژان اندر۔) </p> 
<p> جے پرکاش ُچھ مژراوان بَر۔ </p> 
<p>  ُچھ اندراژن۔ تس ۭستۍ چِھ نفرٕز۔ تِمو مٛنٕز ُچھ اکِھ ارون نِہ َدلِت فرقُک۔ بٚياِکھ ُچھ تِمہ  ارٗون

برٖيف کيس۔ ارٗون تٕہ يِم ٕزٔزنۍ چِھ اَسٕہ ونِہ بُتھِ تَس چھُ اَتھس ک۪ٮتھ  ۔فُرقک پاسدار سفيد پوش
ُسہ ُچھ ُونِہ تِہ چٲرۍ تھٕے۔۔ تٛرن۪ٮَوے  ۔ناتھنس تنمسکارکران۔ ناتھ ُچھ يِمن اَتٕھ ۭستۍ ہاوان بِہُن

۔ تَوے چھ ژِمتھ ِہوۍ۔ ارٗون ُچھ پانيإر سان وہرٲِوتھ بِہان۔ تمۍ ۔۔چِھ بِہان۔ دۄنونی ُچھ تکلّف
 ۔ سانگ ٹاکإر جے پرکاش ُچھ ٔاکتھ ُکن وۄدنہِ  ُچھ مکرتہٕ  َرو تَلہ ٕٕسٛند بواطوا

</p> 

<p> حٚوُکم چھاکٚينہہ؟ تۄہِہ ِکتھٕہ پٲٹھۍ تکلٖيف ،ناتھ: ارٗونٔمشٲِوتھ بٚين دۄن زن۪ٮن ُکن ُوچِھتھ۔ٔونِو
 تُلُمت۔؟

</p> 

<p>  گژھ، مگريِم  و، بہ نہارٗون: ٚمے يِمن دۄنٕونی گۄڈ وٚونُمت سری مان جی تٚوہی يوِت ٔگِژھ
واَمن راو؟ ژٚے ۭستۍ آے  تََوے مجبورن يُن پٚيوو۔کياَسہ يوُرک نٕہ بوزان۔ دٚوبُٖيکھ گژھن پٚييہ۔

ناشتہ  داوتھ کھ۪ٮہ بھاشن ِد،۔ِکتہ ہ۪ٮکو يوريِتھ ازکلُچھ ب8َُون وال۪ٮن ہُٛند سخ يُن گژھُن روزان نتہٕ 
آزکل  وٲلۍ رٔايٹرُچھنايِہ۔ چاے چٚسيو۔۔۔ بڑعزت کِرو۔ کاک تيل پروگرام ُچھ کٚورُمت۔ کم از کم

ُسند نمبر يِوان انپنِہ ذٲژ ہٛند۪ٮن لُکن ہٛنِد آيِہ  رايٹر جھس ہاے سوسا ٔييٹی مٛنز پالتو ہٗونِس پتہٕ 
چِھ سٲنۍ ہمبيرراو  (ناتھس ُکن) يِم تعارف رٗود کرنإونے۔ َژِرپٚوپ وٲيِتھ) يِی بُوزۍ تو۔

 ادٖيب۔  ی بارٕ بڈ ہٕکۍ کاملے۔ دلت ساہتيہ

</p> 

   
<p>  جيوتی: (خۄشک آيِہ) مٚے چٚھے تۄيِہ ۭستۍ کتھ کٕرنۍ۔۔۔ </p> 
<p>  چھَم ناہٲٕے۔ يُتٕھتہ کھ۪ٮنٕہ چٚينٕہ ورٲيی نيرکھ۔ إدَسہ  ناتھ: تٕہ بہ رٗودس ہميٕشکۍ پٲٹھۍ بکان۔ يِہ

ميٚونڈ کھٛنڈ پٚييم ٔاتی کٕر بہ َکتٕھ  پَکھ ٔاسۍ کَروتَتی ڈأيننِگ ٹيبلس پ۪ٮٹھٕے کتھ۔ يُتھُے ٔاَسس مٛنز
  کم۔ پَکھ۔

</p> 

<p> اسيوايِہ ُکن ُوچھان) جيوتی : (بٕرنٚيارسان) نہ يٚيتی نٕے کروکتھ۔ يٚيتۍ نٕے روزجان۔ </p> 
<p>  سيوا: ميّانہ يٚيتۍ نٕے روزنہ ٕ واتٕہ ٕوشا يد تکلٖيف؟ </p> 
<p>   گيوو۔جيوتی: (تٛروِشرسان) روزکھ نَےے تٕہ جانے  </p> 
<p> پٲٹھۍ زٖينتھ ہ۪ٮکان۔) (سيواچٚھے ژِکھ ٔہژنيران۔ ناتھ ُچھ وۄنۍ جيوتی ہُٛند ترۄَشر ٹھٖيکھ </p> 
<p>  ناٹھ : َون بی۔  </p> 
<p>  ٕبُتِھ لگان۔) ٔازۍ ِکس َجلس مٛنز کياِز  چٚھے يکدم مےٕ  ٔاچِھ تُلِتھ ہ۪ٮکان تٕہ پَتہٕ  جيوتی: (گۄٕڈ چِھنہ

 متۍ؟ٕوتُہۍ گٕ ٔاسۍ 
</p> 

<p>  َدعوتھ ٔاس ِدنہٕ  ہَے گژھان) باه؟ إد صاحب؟ اَِسہ ناتھ: (سوال يکوٹے بٗوِزتھ چھس ٕگٹھ گوِجہ 
 پوسٹرن تِہ کھٚوتُمت۔ سون ناوا اوس اخباَرن چھپيوُمت تٕہ، إٓمژ۔

</p> 

<p>  کيإزديِتٕو بھاشن؟ جيوتی: تۄہہ </p> 
<p>  (بے سۄکھ سپِدتھ) :گرنہ ٔاسۍ ،ہَے بھاشن ِدنی يِمن َجلسن منز چِھ گژھان ٲٕخر ٔاسۍ ۔ناتھ

  ہٚيِکہ کٚينہہ تٕہ۔۔۔۔۔ آسوتٕہ تٚيلِہ
</p> 

<p>  !اپُز </p> 
<p> َسہ تٕہ يَے گۄَڈے انديوُمت اوس ِزاَسِہ ُچھ بھاشن دنُن۔ ٲخر صدرہے بٕہ  ناتھ : اپُزکياِز؟ اَہَن

 اوُسس۔
</p> 

<p>  نِہ کتابِہ پ۪ٮٹھ؟ جيوتی: تۄہہ کياِز بٗولٕو ارٗون </p> 
<p>   ناتھ: تِہ ِز؟ ٹھٖيکھ بولُم نہ، تِياه؟ مگرٚمے ہَے کتاب ٕرژ ٲس بإسمٕژ۔۔۔۔ </p> 
<p> کياِزبوۍبو ارٗون نِہ کتابِہ پ۪ٮٹھ؟  ٔاِسو اَپُزونان۔ تۄ ِہہ مٚے مہ ۔جيوتی: بھأی جی </p> 
<p>  يژٕھ کھَے  ۔اوس نينوُمت ِزيِہ چٚھے گريٹ تخلٖيقناتھ: (اپُزوننُک فٲصلٕہ ٔکِرتھ) تِکياِز ٚمے اول

 تٕہ پننِہ ماِجہ پٛرژھتٕہ۔۔۔۔ 
</p> 

<p>  !جيوتی: (تٛرکرارٕسان) اَپُز چِھوَونان تُہۍ </p> 
<p>  پٚوزچھُسے َونان پژھ نےکٕر ہم وسنتس کرتٕہ فٗون تٕہ ٔاتی ننی۔ ،ناتھ: (واو ہيُو ٔکِرتھ) نہ  </p> 



<p>  چِھم گواه ضرٗور تھ؟ مٚيے پَے ُچھ ِز تُہی چِھواپُز ونان کتاب چھَنٕہ تۄہہَ جيوتی: ٚمے َکتھ
 پَسند۔۔۔۔ 

</p> 

<p>  ناتھ : (اندری کھٗوِژتھ، مگر نٔيبرۍ بڈہٹبہ) ٕژکيِتٕھ پٲٹھۍ ہ۪ٮککھ يِہ ُونِتھ؟ </p> 
<p> يِتھٕہ پٲٹھۍ بھاشن؟ ِدی ٕوہَو جيوتی: اگر پسند آِسِہو۔ تٚيلِہ </p> 
<p> ۔ھ: تِہ وٚونُمے نازنبِی گۄوبھاشن سيٚوونات </p> 
<p>   ٕجيوتی: مہ ٔاِسو کتھ پِھرنٕچ کٗوِشش کران۔ از ٔکٕروناتۄہِہ َجلسس مٛنز شرکتھ۔ تَتھ اوس بدلے 

  اکھ وجہ۔
</p> 

<p>   ٕارون ہے پانٕہ اوس آوُمت۔ ژٚے آِسنے وٚونُمتے۔۔ ناتھ: تٚيے چھُ ٲسۍ تھے  </p> 
<p>  ٔبٚييِہ اوسٕودٚوپُمت ِز ٚمے ُچھ خوف ِز اگر نہ ٕ گوس،  سۍ ٕواوے ِکنۍ گٕمتۍ۔۔جيوتی: تُہی ا

 ۔ ارون ماکِرٚمے پ۪ٮٹھ بٚييِہ ظلم
</p> 

<p>  جواب سپِد تِھ تِہ) و۪ٮل ُسہ کتسی ڈريشن اوس نٕہ، تِتِہ ہ۪ٮکونٕہ ٔونِتھ۔۔۔P :ناتھ </p> 
<p> ۔۔ٔازٛيک ۔ھ کنسی ڈريشن اوسٕونہ۔۔۔ تۄہہجيوتی: (ترٛووشٕرسان) ُسے کنسی ڈريشن اوسٕو، بياک

تُہۍ  آُمت کاٛنہہ ُچھ يوPن۔ ِکرايَس پ۪ٮٹھ اننہٕ  يِہ اوس باسان زننہٕ  بھاشن اوس ردی ٲسۍ تھٕے،
تۍ؟ مٚوزٗورۍ ٔرٹِتھ ٲسۍ واه تُہۍ تٲريف کران؟ مٚوزوۍِر پ۪ٮٹھ ٔاسۍ ہوا بولنہٕ  کياه  نِمٕ

</p> 

<p>   ٕپٲٹھۍ)جيوتی۔۔۔ ناتھ (سمجاونہ  </p> 
<p>  ِتۄہِہ کيا يِتٕھ پٲٹھۍ کٚورواه ٚمے پ۪ٮٹھ احسان ۔تۄہِہ پَِز ہانہ بھاشن دٛين،جيوتی: بہ ہَے م؟ٕر ہاتہ

 کاٛنہہ؟
</p> 

<p>  ٕکی بٲژ چِھ تٕہ۔۔۔۔۔  ناتھ: احسان کُمٛيک۔۔۔ ٔاسۍ ہَے اکی گر </p> 
<p>  جيوتی: کتِہ ُچھ۔ بہ چھَس نہ يٚيِمہ گٕرچ بٲژکٚينہ۔۔۔ </p> 
<p>  ٕتوتِہ۔۔۔  ،ناتھ:ژِکھ مٛنزٕژ کٚينہہ تِہ ونتہ </p> 
<p>  يِہ  ۔يتھنٕہ بٚييِہ نہ تۄِہہ منز کٲنسی کٚينہہ۔ بہ واتہٕ  جيوتی: (ژکھ ہٚوت) بہ چھَس نہ ٕ يٚيِمہ گٕرچ۔

 َکتھ زيٚو پ۪ٮٹھ ہيو۔
</p> 

<p> إَوکہنز چھَکھ ٕژ ؟ تِيَے؟ (نPکتھ گندتہ ٕ ہناه زٲنِتھ ژا) :ناتھ </p> 
<p> يُس نہ ٕ تۄبہِہ پَسند ُچھ يُس تُہۍ اچھٗوت چِھون  ۔جيوتی: تۄہِہ ُچھ سوُرے پے بہ کہنز چھس

 ،لگنہ ٕ ۭستۍ تِہ تُہٛند شٗوزتٕہ صاف من بٛرشٹ ُچھ گژھان زانان۔ بہ چھس تسٕنزے يَسند ُچھہہ
 بہ ٔگيس تسۭنزے۔۔۔۔ 

</p> 

<p>  ناتھ :ٕژہبی ُچھکھ ٚمے غلط زانان جيوتی۔۔۔ </p> 
<p>  جيوتی: زيإد اَپُزمہ ٲِسہ ونان پلٖيز۔۔۔۔۔ </p> 
<p>   ہ۪ٮکان ِز ٲٕسۍ چِھن نہ ناتھ: (ازنتٕہ ۪ٮتھ پاسٕہ ٔولِتھ رٚوٹُمت ُچھکھ) ٕژِکتٕھ پٲٹھۍ چھَکھ يِہ ٔونِتھ

پسند کران؟ يَتھ گرس منز ہے تَس پر۪ٮتھ وِزسواگتھ سپُد۔۔۔ اکھ کوی تٕہ ليکھک زٲن،تۍ  ُسہ
 آِسہ يَزتھ کٚور۔۔۔۔ ہے تس 

</p> 

<p>  جيوتی: تِہ لِٗوزمٚے تِہٛنِدس مٚوزوِر پ۪ٮٹھ کرنٕہ آمتِس بھاشنس مٛنز اپزس تٕہ دوکھردنٕہ دٲبس
بٕہ ٲٕسس تِتِہ بٚوِزتھ ہ۪ٮکان  ۔اوس ژِکہ َرتن کياه بھاشنس منز تٕہ ٚمے اوس سيٚودفِکِر تران تۄِہہ

ۍ تس ُکن ٔاچھ ت8ُن ٲسۍ ٕو، زن اوس تِمو مٛنٕز زہرپشپانيٚيلِہ ۔يِہ نہ تُہۍ ٔونِتھ ٲسۍ ٕوہ۪ٮکان  ۔تٕہٖ
جلسٕہ مۄکلتھ کريايِہ تمۍ تۄِہہہ سکھنٕچ کٗوِشش۔ مٚے ُوچھ يتِہ تہۍ دٛرايہ ٕو پَنُن ُسہ باعزتھ 

ناتھ صٲب ايٚيتِہ يورہٚيکونہ تُہۍ ٚمے دوکِھ  ۔شص، اٗورۍ ُکن ترٲِوتھ زنتٕہ ُسہ کانہہ اوسی نہٕ 
 نِہ باپتھ چٚھے تۄہہ ِدلَس مٛنز وارياه نفرتھ، بٚييِہ نہ ٕ کہنۍ۔  ِدتھ۔ ارونہِ 

</p> 

<p>  ٕژ چھُکھ غلطی کران۔ يِہ نفرتھ چِھنٕہ مٚے  ۔يِتھ) ناتھ: (لۄتِہ لۄتِہ يُتھ سۄسمجإونہم ہٚيِکہ
 تمۍ ٕسند ۪ٮن ناکإر عادتَن تٕہ تمۍ ٕسنِد غلط سۄباوچ  بلِکہ ،ارٗونٕنۍ

</p> 

<p> ِہے تۄِہہ نِش پی بوزان بوزان ٔبڈ ٔکيس ِزانسانس ۭستۍ نہ  ٕر عادتن تٕہ سۄبإوچ۔ بہجيوتی: ناکا
نفرتھ کٕرنۍ بلکہ انسانہم ٕرتر۪ٮن ناکإر عادتن ۭستۍ۔ اِنسان ُچھنِہ زاٛنہہ خراب آسان، ُسہ ُچھ 

ن خراب عادتھ پَزن ترإونۍ۔ مٗولَے گژھ تِم۔خراب چِھ آسان تمۍ ٕسٛندۍ عادتھ۔ُرتے ُرت اسان
پٛرإٹی۔ إد ُو چھتويِہ ُدنيا کتٕھ پٲٹھۍ بنِہ جنت۔ اسِہ پَز انسانس مٛنز شٚونگتھ ديوتا نٚيند ِرتُلن۔۔۔ يہِ 

 سوُرے ُچھ فريب۔ 

</p> 

   
<p> ہ۪ٮکان ،ادبٕچ َوتھ رٹنٕہ بروٛنہہ وارياه کال، تيٗوت ِزيٚيلِہ نٕہ بٕہ پننِہ زيٚواِکھ لفظ تِہ ٔونِتھ اوُسس، 

ٚومب ہٚيچھٕمژ۔ تِہ زن گۄوانسن ہٚيِکہ ہٗول باردتلِتھ کٚينہہ تِہ حٲصل ٔکِرتھ، بَس ٲس مٚےاکھ ژھ
</p> 



تۄہِہ گِژھ ہٚوٹ بٚودآُسن تٕہ اَتھ منزگِژھہ کيٛنژھاه جارحيتھ تِہ مٖيلتھ آسمنۍ يُتھ لُکھ توِہہ ُکن 
 ۔ ظۄن ِدنس پ۪ٮٹھ مجبور َگژھن

<p> ۔ يِہ ُچھتٕہ ضروری ِز تُہۍ تُلِو پٛربتھ ِوِز کٛرکٕہ ناد۔ يہ کٚينہ دۄه ٔگژھۍ تٕھے نٚيووٚمے بٚياکھ پزر
  ثٲبِتھ َسپٕز نٕہ ِز لُکن ہٛنِد يژھنٕہ ٔپِکتھ تِہ ہٚيِکو تُہۍ شاباش تٕہ مرحبال۪ٮِتھ۔ کتھ بٚودَوے ہميشہٕ 

</p> 

<p>   ِتِمہ ۔ہٚيِکہ مٛنزۍ ہٚيِکہ تۄِہہ کٲلِنہ تِتِھس شخص ۭستۍ تِہ گيڈ گِژ ھتھ يُس تہٛنز ژھلبٲزی زٲتھ
 ساتٕہ يٚودَوے تۄ ہِہ کٚينہ ميلِہ تِہ نہ کٚينہ۔ يٚيلِہ نہ کہنۍ توتِہ تھَونَو پھٚيکس پ۪ٮٹھ اَتھٕہ يِہ ٔونِتھ

يِتہ يِوان  تٕہ باضے ُچھ اَتھ َوننس ۭستۍ ۔’’چاPکھ ُچھ کٲژاه ٕرژ ايکٹنگ ُچھ کران يِہ کوتاه‘‘ 
 ’’ خۄشنودی َکتٕھ پٲٹھۍ چٚھٖے مي8ن۔ ہنز َوننٕہ ِز ُوچِھو ٚيِمس چھُوپَٖے ِزبٚيين

</p> 

<p>  مگر پننِہ شخصيتہ  ،يِتھٕہ کنۍ ٲس نٕہ ميٲنۍ وٲنس تِمہ ساتٕہ يِمن لفظن ہُند معنِہ مفہوم زإنچ
 ہُندَول ہٚيچھتِہ بروٛنہہ ُچھ انسان چاPکھ ضرٗور بنان۔  چِہ بأور

</p> 

<p>  ی ہٛنز فِطٖری ص�حيتھ ہُران۔ بٕہ ووتُس يَتھ پ۪ٮٹھ ميٲنۍ يِہ چا�ک َسمے گزرنس ۭستۍ ۭستۍ گيِہ
ِزَرتِھ کٛھنڈ محنتھ کرنٕہ رٚوس تِہ ہٚيِکہ امتحانس منزکاميٲبی حٲِصل سپِدتھ۔ اگر تہۍ امتحان 

چِھ ِصرف ٔاِکس کتِھ پ۪ٮٹھ ٕديان ِزبيين  مول موجتٕہ چِھونٕہ پريشان کران۔ تِم ،پاس چِھوکران
  ياه نمبر۔ہٛندۍ پٲٹھۍ ٔانۍ ٕوتۄہہ وار

</p> 

<p> مٚيتِہ آِويِہ منس مٛنز ِزپُرن وُرن چھنٕہ ضروری  ،پھِر سپُد يہ َز، يہ چھم نہ وإر ياد کرسپدُ  اِکہ
يِہ کتھ ذبيہنس بٚينہہ برو نٹٕھے نِی مٚے تٲلٖيم ۔ورٲے تِہ اپورترنٕہ يِتھ تٕہ اِمتحانس مٛنزہٚيکِہ پَرنہ ٕ

  ِکس اندواتنس پ۪ٮٹھ مۄہَر۔ ترٲو پِزی اَِمہ ہِچہ تحريکِ  ١٩۴٢ّٔانزرٲِوتھ۔ِدپويہ ِز 

</p> 

<p>   خٲتمچِہ مۄہِر ہُند مطلب ُچھ سکول پڑا يہ ہُٛنداٛند۔ يۄسٕہِ تٲلٖيم ِزند گيِہ ہٛنز ہۄنر ہٚيچھناوان
 دپوتمٛيک شوق ہُر يٚوووارے۔  چٚھے تمٚيک سلسلٕہ پٚوک بٛروٛنٹھ ُکن تِہ۔

</p> 

<p>  ١٩۴۷ّ ک۪ٮن  ٔاتھۍ مٛنز آيِہ ملکہ ِ پتٕہ رٗودۍ ُوٕژھ ُوٕژھ واقاسپدان۔ تِمہ ،مٖيج آزٲدی مٛنز يٚيلِہ
حاPتن منز حٲرتناکھ رفتإر تبديليِہ باسيٚوو، کھۄَرؤتلۍ ِگيہ زمٖين نٖيرتھ يٚيِمہ ِکہ رژھِرتھ 

 ۔ روزنٕچ آش ٲس تِتِہ لٚوگ تبٲہی چھپَہ

</p> 

<p>  ،اِنسانس پتٕہ پتٕہ  ُکِل عالُمک۔ يٚيلِہ قدرپتيُم شہہ ترود، بلکہ يِہ چھُنِہ چھراه سانِہ ُملکک الميہ
پتھ ُک  تِہ رووپنن ژٚوک تہٕ  تٕہ پَتٕہ سپد يِہ ِزرسَمن ۔رٗوبٚےمانےَرسَمن ہٛنز ژھاے پکان

پَے ِزيمن َمسلن ہُند  يِہ تام تہِ  آسِہ اوس نہٕ  رٗوداَسِہ يُتے ِزأ سۍ روز و مسلن ۭستۍ جنگ لڑان۔
تھٕ  مقابلہٕ  اوُسہ مرحلہ ِز اَسِہ رٲو قدرن ہٛنِد اخ8قياتِچ تِہ پٲرۍ زان۔  ٹھۍ ہٚيِکہ سپِدتھ۔اِمہ پتہٕ پٲ ٕکِ

 يہ تِہ ۔تٕہ اخ8قيات رٗودۍ ٔاسۍ حاPتن ۭستۍ جوران دلٖيلن تٕہ داستانن ہٛنز شکل ِدنہٕ  قدرن آيہِ 
پيٚوَواسی تُلن پنن۪ٮن قبٲحشر تَتھ وراو تَريہِز نقصان  تٕۂ اتھ مٛنز تِہ آسٕہ وارياه ۔اوس نہ سہل

تٲتٖيد ژھارنٕہ مۄکھ ہٚيِکہ ہے نہ جدوجہد رٚوس کہيں ٔانِدتھ۔ اَکِہ آيِہ پنيِہ آسِہ تواُزن  اعمالن
  ژھۄمٮبہ تِہ کرنِہ۔ تھاونٕہ خٲطٕر وارياه

</p> 

<p>   ٕٔھِستھ۔ اَسہ مٛنز گيِہ کٚينِہ ٔاتھۍ جدوجہدس مٛنز وارياه ہيٚورک ٔاسۍ تٕہ ٔاسۍ إڈژٹی جوان مردتہ
آُمت۔ پٚوز ہے  بٕہ چھُس تِمن نسلن ہندبو نمايند ومٛنِز اکھ۔ يِی ُوچھان ُوچھان چھس بہ بڈان

 ۔ بٗوزومنے چٚھے ٔاتھۍمٛنز پننِۍ وٲنس ُگذٲر ٕمژ

</p> 

<p>  ٕموجوٕد کالَس مٛنز تٕہ  تبدٖيلين ۭستۍ کياه اوس اسِہ پيٹھۍ پٚيٹھۍ واٹھ۔ يِہ چھَنِہ کتھ ِزيِمن ساِرنے
  وارياه واقاتٕہ اتھۍ زمانس چٚھے ٔژراہميت۔ سپدۍ

</p> 

<p>   ٔپتۍ م۪ٮن واريہن ٔورۍ يَن مٛنز چِھ استعمار يتکی نقوش يٚو ہے زنتٕہ ُونلِہ مٛنز إٓمتۍ
َمسلن تٕہ اوسيی نہ کاٛنہہ حل  ذہنی حکؤمش روٕز پ۪ٮوان تٕہ لُکن ہٛنٕز سوچن تٛرايِہ بدليہہ۔۔ہ۪ٮنہٕ 

 يِہ حاPتن تٕہ پريشان ہٛنِدس ُکھرس مٛنزولنہ۔ ياجواب، ڈ پوسوال تِہ آ

</p> 

<p> يِہ سلِسلٕہ پکٲنی ِزاکِہ فلِمہ مٛنز چارلی چپلِن ٕسنِدس کردإر ٕسٛندۍ پٲٹھۍ رٗودۍٔاسۍ ُونِہ اوس
ِزٲسۍ چِھ  ہُٛند دوکھٕ  يِہاوسسٲنۍ خام خيٲلی يا ٔاچھن پپنٕۍ مسلٕہ ٔاٛنزراونٕہ بجايِہ پ۔تھ پَتھ ہ۪ٮوان۔

پننِہ مٛنز لُک  ڈيمبس واَرے پھَٹان ٲسۍ۔اَسٕہ اوس نہٕ  ووتل ہہ بٛروٛنہہ پکان يٚيلِہ زن ٔاسۍبٛرونٛ 
کاٛنہہ پپِی تٕہ آسٕہے کتھ،يٚيلِہ ٔاسۍ سۄسرايی ٲسۍ کران۔ تٕہ إد اوس اَسِہ کھۄَرو ٔتلۍ ٔپتھرس 

   ايی اَتھِہ يوان۔کاٛنہہ وۄپ يِہ سُورے ُچھ ُون۪ٮکسن تِہ سپدان۔ تٕہ اَتھ ُچھنہٕ  ۔رٲسۍ گژھنُے

</p> 

<p>  چارلی چپلن ُچھ پنن۪ٮو پلَووتھ تٕہ حرکژو ۭستۍ پز۪ٮتھ کٲنِسہ دوکھ ِدوان سانِہ پٖير ٕسٛنز حالَتھ تِہ
اَسِہ تِہ ُچھ َمسلو نِِشہ لٚوب ہ۪ٮنس مٛنزے پنن جان۪ٮر زونُمت۔ چپلِن ُسٛند ۔ٔاس نٕہ بٚيون بيٚون کيٛنہہ

سوالَس جواب  ِوس دنياہس ۭستۍ يَتھ منزتس پننِس پربتھ ُکنِہواٹھ او س کتِہ کورٲکس سوکھ سٲ
وۄن گۄواَِسہ تِہ چٚھے چپلنس  دوٕر کۍ حاPتھ زياَدے کرٖيٹھۍ چِھ۔ اوس مي8ن يٚيلِہ زن سانہِ 

</p> 



پَے۔اَز تِہ چِھ ٔاسۍ ُمژتٕہ منزل زاننٕہ  کاٛنہہ نجام تمٛيک ُچھنہٕ  پتٕہ اَکھ دورتٲوٕمژ۔تتھ کياه آسہِ  پَتہٕ 
 ٕمتۍ ِز ٔاسۍ کورُکن ٔاسۍ يِہ تام انزرٲِوتِھ ہٚيکۍ ے ڈٚوُکر ڈٚوُکر ِدوان، مگر ونٚيکتام چِھنہٕ رٚوستُ 

  چِھ پکان۔
<p>   ٕرٲِوس منزہ۪ٮنِہ آِمژ پيِر ہُند نماينٕد  تُہۍ چھوازٔاِکس يِتھۍ سٕے شخصس اعزاز بخشان يُس َوتہ

تٕہ  چٚھے إٓمژ تمٚيک رشتہ ٕ ُچھ اتھۍ زمانس باپَتھ ژارنہٕ  کٲم سرسوتی سمانہٕ  ميٲنۍ يۄسہٕ  ُچہ۔
ہُند  ذہنی ٚبے سمتی تہٕ  ِشکُستک ُکنِہ فٛتٕچ ياکامرٲنی، ہنز داستان بلکہ پيرۭستۍ۔ يِہ چھَنہٕ 

 کالِہ ِمہ پ۪ٮٹٕھ وۄتلمتِہ کرٕبچ باِوتھ يٚيِمکۍ مٗول پَتھيادادچ ت MALAISE يِہ چٚھے اِکہ ۔اعتراف
 رزم وال۪ٮن، پراَون ُسخرويی فتح تہٕ  دنہ ٕ يِوان کينژن قَدرن،ک۪ٮن سرنرن منزچھ۔ اعزاز چھُ 

بہ يِہ  اَوے ُچھس۔وال۪ٮن توٕرِز ٖينتھ کٲر تھٚود تُلِتھ پکن تہ تہ اميننِکہ امإر َوَسن وال۪ٮن گاہَس مٛنز
 ۔ آُمت منز ہ۪ٮنہٕ  ذہنی کشمکِشہ کرنس منز بدلےٕ  اعراز قبول

</p> 
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