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 ستم
 0 روشه اش ا هام

 راک سنا لیزر جوخ زو

 ا یا رو زا
 نا

 ۳ ےب ننس تنم و ناسا

 rr ےازاب را هکدیس
 م٣ ےس اید مد

 7 ےر اسکا کیل ہم کرت

 ۳۹ بسر تس سہ سرما یش
 ۴ك ے سای و

 ۳ ی ان ےہ پزد ہل

Esسم نیز ناس آذر ب تاد  
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 اب ای بے کرب وت عی

 اھ اور نواح مز زامولو

 ے ولو 7 بحاص

 کز انک ڈر دون علا ع

 ل فر قل لن و لو

 ےب رام ارپ

 ےب ر ابو س لو

 لیتو ا تہ 2

 لو نو

 رت رسا

 ان, را ےس اب بسا

 وراپ اب کسر
 اس روت اوال لر تا رو

 اصابت

 ۳ پس ناور ستاد

 یب ائے کپل ول نو

 e وتش ایم نفی ام لہ

 وتس 3

 مے ھر و
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 AF نور را حس درس کدی

 الررد ساز ام رپ ۸۳ شم

 ۸۱ سس پڑ

 ٢ تیپ ست ےتر زاد شش ا

 ۳ لب نرد راس کب
 ۹۸ 2 ی لب نی

 ۹۰4 ناو ارو ےگ نا نلاو نرس ےگ

 تا ٣رظ ےڑٹ ها
۹۸ 

 9 ےررئوس واش

HHS0۷ سس مم  

 a مس وریزروظ مز اس نازک

 اس سس شار یل از سنی و یم

 مرا رب یک

 مش اپ
 RN کلا راضا قو مبنا

 ۰ سوٹ ٹیٹیییس سس نو نرو سیر

 ۳ لا نا

 ___ناررق لاج سست
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 N ےس ےس تادد ہرمز

 IN واز کوس ناواشم

 7 سس

 ۱۷۷ ت ت . یش سود

 س لار نس سرو دیک وا
 ۱۹۹۳ یی لر رایو ما ورد

 ١ مم . 1 الف منا دیو 0

 1۶۹ ےس مس اچ زا

 ۳. ناصولد نو مس

 سس ها اکے ناول رک ا ےس
 سا ےس رایو ارگ رس رک وس

 ۳ 7 مرسی سرک نو ب

 رو ہاولض ںی نانی
 2 بشم! باب ورید اناج سم 1

 ۱۴۳۶ سس لانه زای یش سش ںی
 r سوره

 ۳۹ ا ےک ورک رک 1 ار

 ۳-۰ نو راز مک

 ۱۸۰ اول ے لو عن کر رک وم
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 ۳ وا ےن وس وا ےن شو مگ
 مس هرگز سر 2 اپ نشر

 lar ولولی ےگ ا یم ولو
 ۵4 :شص لاش کز ور ی

 ۸ تشارلاس نا

 ۲۱ کسب سس ے ززآراتفر ٹر

 r لاپ شاز زرو وپ نوع

 A وارن ا ووپ امو یب

 الو ےس ےس ےس انس دارید كوپ

 ۱۹۹ ._ سازد ا ڑ کت فوق عن

 ۱2 بیسیم حا لار رب رگ

 (ع٢۳ ےن بت ست

 124 ےب سس سی سس سبوس وات نویس صف ہک

 اھ بیس مس و 7

 ك2 سس وس نشر -

 ى سش .-.- ےل ار

 ۸ ےرو را یم ولو سراب د سرم

 N رو مے ا ے اچ

 وائکو مادر



 ۸ ےئوجیم اک یت لر

 3 سس ایی بافی

 ۳ سس داود رگ وان

 7 ٩

 ۱۹۰4 یا سم

 48 سے. 27 £

 | ۔سف.-.ٗستپتسہ۔۔...- رام وور رم

r is 7 

 - ابی سم ام ساب ےس

 ۳۸ سس بیخ لس سرب

 ۳. نس آے یس بش ناس سٹی

EE۲۱۳ — >  

 ۴۱۳ u کت و وقم شر

 ۳۵ سس جفت کل

 ۳ لگے ا( ے و

 ۸ باو عرب لالزتم

 7ر7 نو قو نفوس ےک زو

 ۳۳۳ مش لا روز رؤالر

 rr شرر مق رکو



 r نب ناد ذل انب فام
 004 اےس ست تسیس شا سمشس سس انسان ےب ہانسؤاپک

 2 v يب

 ۷۹ ےل ےس سس ابی و آر بل هاش

 نفری ستم لگ اج تشاکرس نامی وام
 ۳۳۳ SEES نیت

 r شن ۲ جا ا یک نور زور

 ۳۳ بس تو وب سس سم ےئاود نمک ری

 ۲ سکور ٹ نژا
 م ت تب رو شکن ہرن یقه

 ۲/0 سس نوک با هاش

 ۳۳۲ تہب ال ہرا وانت ےس راش

 ع گا وایم اناج
 ففف ںی توکو اوو و اینپ

 1 یی سم سم تایم لا رادیب دان ن
 rar ومن مو لا تا

 687 تی ےس ارگ

 ۳۷ راتب ناتھ ناج اہ ےڑزااج
 r2۹ راد سرش هسلپ مرور لو
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 ہم وی کس زا زار وڈ مول ا ہار ےب کاری کرم

 ےک تل زد فنا ناس نان لر ارس سم

 روش کر ایآ یو رت یر ذاب زوی خم ہو ورک نا

 ھم گز قم فرمت وا ت يس نا
 مت لام دکار ر قرون ری ریو و سرو شی ناک
 ۔ںاارگ

 را یار لوا اء یھی سرو تیپ مک
 یک خش ےک 2 ار تیبا صاخ

 روم سہ نا f تالا ای یھ ٹو اچ نیوز کد اہ بر
 7 ناچ ناو و نکا یو وب دم کرم ٹو ۴

 سرد فیش نر یارک کات



 راکھ ٹیپ تو زار دراو روش ور شار ارزی ویٹ
 هاشتاغ ںور کا زاص نام ہر م تطح ےس ر
 رکا بت یاد یک نت

 شب ساب ش دی ضمیر دک ت رسا و ساز

 تل دلم اپن وک
 ارو ی وا تو وس یز 7 ٹیم وا روا ایوس ل ارد ری 2 رولوس

 نازک ید سو شب بس هارو ساوا س نزد ھر رہ زار

 وو ین رولو کو اتد شو 7
 نو لا کر و وس بسم ورم قوصزاتم ج و

 روش ناو سر د نو رس قم من رباط
 نیر وا او 2 عر وانا یم مو 7 مه زم ھی کش اصرار رنط برج

 ںیکس ضا FA مالع ب سا را د وان کت هزار

 ۳ ںی کرو و یر ین یو بیش نما

 اتم رو. نا ارث عن لگ ود نٹپ ر بصف نت انہ
 چ نی شام طاطخروشم سیو ن ےاجاز | نیب
 .رنم زیر ابی

 روا وس ار مار عش زبون ری اچ زا

 سر اح قرب اتم 2 نربحر اٹہزأص 7ب قف دلا

 7 +0207 و ورا دوو یم دیرش گدا ر اک
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 وال ماش ا سی OS رک ٹساقورق یوا

 ور اصل اب ره سا یگیرایس | شب بوا ۳
 . ساق نا شکاف رپ شرک الکی ام يک جلچ ور

 لرو رد کر ا 27 7 نر اد ی كرب ز 1 ریه رو

 . ین فنر ول نیا ناس دلم
 ا ا ت 2 بیدار روزا بز رپ سطر

 کوروش لوم یر( سوا او رنا ما مو ےہ ۱

 یھ 2 7 ۱

 روش اس رگ



 بک ےہ ال ہے ٥

 را زم ںیلام نل و زور رھے زل

 یری اش دافوس وکر شاکر کے کک ف وول کش اب وت

 ناوزضس اگ ایم شن کت نم تک ا ںیم سینہ
 روتر ابا ردنا ابر ور وجر کر اش ینا ور پر

 همسر نکا ابد دن لو وتر

 ۶ گی راش کورس مات | ت خاش ا
 ےہ ناش کیا نوم داخ رب ندیم ی مو ل
 ۱ضف مپ تک پ تب شا سی ین
 رثاب ات ہت سست شرم اه ا ای وا کہ اکے انک ام داپ

 فا نا ام نی ملز ار ےب اتو وات
 رد شروع سکی رم نا رم کل ٹو شرک ماجد

 نان یا کری و وان یه لرد مان اد یز
 ۔ لو ی زپ شیر کے 2اک ار

 مس سا 2 زی نم ہم اکی تر



 اھ

 . بانک کا دیکر بای قلم[ نام یھت
 د وکو راس گاز ہا ےب یر ایٹمی اک

 ہاشم بر سام نشو عن مہ
 کز وص مان وک کا کر وہی مع ور بات کیا لب می
 تان 7 نو راز PA) « ۰15۸9 رولا ترو ولف لاو

 2 ر اتا امر یو 4 ے وراس راک یب لر کی براراش

 دوس کیست حالفصا
 بیعت تاش لا نیمی ورب بسر دار طش

 زن ناو ارش نت نیک چ ےب مع
 ےس ۾ 7

 مور
4 ۳ 7 1 

 ۱ ان رتمس پس
 و 2 حلف زر (ت)انب عل نبر کیا یو زا ۰

 رج یر اش ةع ا ناگ چ ےک ولا بکری اق ناپ نوٹ
 نی نود نو ۔ے ئپ نسا ین اپ نمک ناو یر

EAناکایر دوو سورت نوک شوا ےہ ڈا . 

 چ د وال سرک تیم وو رپ ت ت ہم چ دنا کس مآ
 تین از ےانم تاماقم ج لاوعا ل امور ۔ راوی لک اس ء ایش ےب
 ن نعمان کما نی نم معا توز 7 تال: تری ترول

 رفا تالت دد اباق ناتن لوا اف شان تک
 قرب الر بنز کدو اقم بیل بیف بی
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 و و تشودم یاد ممد هری شک دپ رج او

 ناور شب نم زره اب

 تین تاس آر سا ایاقلھگآ فط واز لا اف
 و هم تر اباد و ےک تیک ناتا

 یقه

 هیف ترک وڈ تب 5 خاک پار مو اپ ےۓۓ ے

 سس ا یو و ےہ
 شا ا لا وه لر

 اید قرض زم دام تو )و رنو زی سد ت ےک

 ناصر چ فرد

 ادیب سم آے. ںیہ رھ چ بر ےب اس

 راتف گی کو یا سرچ ےہ

 رن راد م ںووولا ب او نروئولا جاو 2طاسو کو مو ےب ےک نرو

 اس ها منت رهن وف شکن لاک

ار نا کر قی پت او س ارس و وجو دش مچ رم
 ۔ عناڈ

 سان _تسشمش | رو رو عر 5

 8 ےئل سووجوم سا



 ا

 سوویو تازو کروم

 تس رو ا

 ات سش کش سرا نامور کی تر

 ریاضی نار کب اہک رس اک سر ےک چ س عنئاسآ
 ناز ای ترش شری

 ےئازاب زا کرس شام بشم
 ناب سرو نما

 ےنازسرس زم رک کک قو اے ترش تا
 ناس تاد تل

 رہ نام اھتم ناو بی تپ تیر 7 رور زا ژو اف وص ڑی
 ۔ تشرزکع و
 ۔ نادات نیم نت نر ڈا زن رو

 ۔ اناووروز یی سشوار نو دسر نوو و مچ ہم

 دان رد کد فو

 ایا ور نا فور ےب

 واک ر مس مم نرم 2 نو

 ۶ اور نوا سحر ون قلع رض

 انسا کرد رش کرا نی 4 طیب کی لوو اک روت

 ناور زی ما
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 ۱۱۱۲ نوو و ولو شرو شاذ

 0227 ر ت نو ھی شیر كوز

 ےک سکا نر صا

 مو 3 ہر ےک

 هک رپ نس نیشن زن لاوس رکا مچ نقد

 رکو لا یک ا ل یاو را مچ نو

 دن عصب نر جیم سا

 < توسل ور

 ےک وے لو وک ات .- 2 برج پا

 با اکر او ا یاب ند تاتو تا

 فا ک و ۳

 سیو “شا لاو سا نانو سم سی سرچ

 نور رج نر سی عمق ایر
 شاز ےب زازا یس و سوپ لقفز

 مے رک ڈا نا سض تو سوا ٹک

 ےک ایم نی رس ی 13 ےن 7 ]1 ےل دامو تپ

0 
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 ہر لواب سب رپ و هک مو کس

 ناو ر را 0 طب

 نوو نی یا کتی نو وول نر فل اےک رس

 نو ےس بم ووت ناری نکو وک او ضرب

 فجر وچ تالل عر مچ حی صور
 207 1 مارا ام نر ر بابت ہم 11 ےن یش

 بارش یاس ےٹ ویک 2
 تی : لا ےس

 ے7 اکی و ترک لوک سر

 تب : لک ےول سوگ سب

 رک ر تر لرز رش ا ناور 2ن وتد

 لوگ او لوک 4 نو روا

 ٥

 ہحم زور ےک تدب بل زم کرام ہت نزوکر

 تار اء اور

 سا اسما ب لو تاس شواو ہہ

 ےس اک یب سوز رک

 لس مس سام , لوپا مز سکو
 ےک بوب لو ست اہ



 رسک ےہ حس 62 راس سش نئ یر
 ےس سک مک« تاچ ا! رامرفذ رک ام در

 ھو یش یوم نال نیو اڑی ےر ہن ارت

 از کتیا ناف ر ن تک ونت تیلو سیریز
 ارس

 رام مود پس مجد نو شو ےہ ےس

 راس ۴ یش رک م لوم رئ رو
0 

 گات یبہ اہ رک | یر ولا شید

 رانا بم نکا کاتر زد
۱ 0 

 الات نقد سج ے و كا اے اد ل

 را نود سا ام تن ناو ربا | ژ می

0 

 اتم اص تحے رم سام ےل ا
 زنا ےک لاس اف سز

4 

 نو سرا اف زنگ نج پس نکی

 !اتفاض قیر بسم ٹن اپ شی
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 رژم روف نکال دن ۷ روم صحت مر واوس و

 اتسانضایر تر سکس را سکوی
۱ ٥ 

 زا ۔ رک رز ئپ نئالیرکے ا بن آئ رچ سرا شق
 کارا سا هاب 2 نردد مگر ماهان سیری و

 ۔زلبراشسڈیکر رم |[. ناود نود

 ے غار ہرا کے ڈان ا

 : نم امسا گز وڑو ےراد منم ۱

 ےن لام نود یھ یکے دن ڈار ہر
 ےن لروح رزرو ص رو

 ےئ نکات شمس انو یک وح
 ےن اتنا تیزر کارتون

 رر ا ناف ورزی لہ ت ےب کر باد گر فوم

 ۔ ریو الوو ۱

 مچ اندی سلب شد سن ام
 وزن قووز کوہ او دانم ی رب
 تیز س کیم قو هم نما چ دنس نا تب
 مس تقسيم ام ناچ فضا لام ناپ ن ساو
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 یک تر تن جنا ننبدیفوص رج ریس سا ات سم

 ے نانو سرت رب مج حت تر ڑک

 ناطیفس رو یی ید وس

 ان ۳
 ناپ سرا هر دو وای

 شی ,تسنلاو

 دوو رک ےننا نم واو واہ یم
 شنو یب مقوا روس بسیج رب

 کو زارنا ت تاب ندا قادر نیر رخ

 ہرن یاو مس سر اچ باد نیب( نر

 نار
 بو وتفوز

 بابے رک اک

 8 نرو زوم اش ناز

 باطری زد
 اص کلرک دز

 7 ا رکو ۶ ۶ٹی

 ناز کوایک کرس زکر



 نم (اشس بزم واب -:
 پف تم ار را ی را ںی ار ناسا ظن تر منع یل ضا کر دنا راش خرم

 سنا تن ا دات ود

 تی نوا ناک
 شاشا کھ و ٹیناحر

 رن صا سیا مک

 ےک لژ سو و 97 اك تم در

 را سس سیا ین پا

 ! راک ےہ نوٹ ےک اوم
 راد سا ےہ نک ڈار نک کجھ مک

 باربی یاب قوت مش چ نصب
 سلف سرچ فالف رپ سم تو
 2 )نیر زا

 زم /اوروز روال نود داماس ال
 3 راول "ورن ا ا
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 الو لاش دے دوش ریش اڑ نیک
 رم نزاولو نیک و نکال رٹ کک توہین |

 وت ز لنت چک اش فن یا ش افرا 4

 زا می نوت راست اززل ی شکم را ساک 7
 زیب عد وجد ام انب تم ساق رو غ و کہ مالک امت اف 7 ناول مک

 ںی ان رکھو راتس جی سم وے

 نک ےن زا وارتا کا | کمال ٹکا زا کد هرچی رب مل
 ناول ٹو سز نک

  SILSILEمج کروا و بیکری
 را ان تمر ا 1 / سوزاو نرتب اتے زا

 لا لا۶ موش غ 7 شیپ وای تبع بکر باتک

  ۳روس دن و ورک ص رول واشر

 نزد یم ود رک ےس تورو بار نل کت کیا ر

 بات لی روم مہر * باتک رسب ب نکل و
 یز باتا اص اض لمس اس سار

 ۔رٹودنا وف ےن تسول راگداب

 رب ر س سام نر زور چو زس
 سوا ناولو دور کیک تو من اکرس زول

 روجر "مرگ بلاط یی کج ول
 و ر۱۱ مرور ۳۳
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 ناز
 سد جلب کش دا وص کک

 ہت اول باص یاب س کا کات واور

 وا ہہ اس اصاب سنی لت ٹا ون رج واز یلص

 - يرززوراتس شکر ری آر

 رول سنا لک اے ی روجر ے اڑ نا ےلا راو

 ی رو کوب تس رپ ڈ ڈا اتم 3و | ژی وون

 شی ےس ۷ و فی

 ہیاج کہ نواز سس نور شن زیا ای
AEمدد پد ناشران نگ مس  

 نوین سرک ات تیک ودادخ ات رنا سلم ںی

 نود 12 1 شوک اف اواخر س او و نسب سے ار سش

 ویٹ از کر گر نیز سرا تی ےب ےتکس
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 دا یس یک لا کا ماوخر کوک ن نسب ا تر کیش

 گر زیر ود کا رش تان نود عا 2 را لاو

 نیل ما تعو آہ دد ہر اپ ز تن ها

 ماس یا سو رک اد و کیم
 کدو سنو تر

r 

  7کاکو قف کالب قررت ںوارروا سش(

 سیریز باص کتب اجا۶ںؤا بس لام ناب رگ اص لام

 وج کس شین س لاج کوڈ و ہں اے ر یاوخ قضا
 اس ا ر تی ہم ورا وکیلی نس اا اوخز نا

۱ 
ور اش رک دروس لر سرور 0 ام شا ما ب یز

 ا

 سلف ترس کف بوق نک یک ا صا زر
 رار فلآ ایپ ےانب پاتے کی وابراو شب ےک تحت

 فرم قرن لک وا ص ت فا عا شمع
 .ناتنر لتر اشر ی رر اش کارو صل موو کرا

 لات کج سچ تا ےس
 لاتمرو کرج کر لات ,

 ےہ های بیاید الت مکن تل
 یو روس اف تورو او نواز صلح یخ

 ناو نیر اور سمار وکر ا کن تفرش کرار عر شو

 وزیر پ ہمدان یز شیر اف



۳۶ 

 roz ںؤاوانر دیش یب دائود اتا ساروا مآ

 جک م 2س را مس اں ول رونا هدي سب ار رر

 ۔کرو ویا لاش و وزو کد اس نان لورم

 اقا نه ی 1 تایح لات 23 یقه جواز ربع

 اس هر و دش رپ زار شک 7 اپ دم ا سس کان روپ

 ہضم اسکے چپ تریو وک وس یکن او ادا
 ووو روسای کت شوی لم ام شین نک

 بم لاش ترا ن او ور یب بتن نی سما
 روس ا تہ سن ارود : 2 حر نازور رپ وس لول کش لدا

 اور مپ اش لو لا غاب شپ تفل عیب

 شات راک اي لس مالک

 سوز د کو لام نفوررپا

 رش نشا اف دو دور رر رشک نب مس اب
 مروج اکتبر ندا
 لر چک ی نیک یکم

 منم لس 2 9 تکه هو جم ٹا ترور

 ۔ناھڑک شسلرگل موس
 مٹ بنت زال حاوی ب قاس وف

 کرم ینا سو حر یخ سوار کر کان اید زر ته الخ



 ان وصرش سکو وو ںیم گن خس برد
 ون سون چو زا بام یی ب رگ
 روت نرو سرخ یک ڈو هرمز کوس

 سس د سیکس ڈر وتر ےڑ توقف ا یل

 سو شاص رماد رمو پلہ فا ورک اد سج

 نو ۳ ODL ا ےس ناب ا ۱

 و ارد بل ری رش شو رو پلہ

 ری “و گز ای رگ نا کس کوڈ ںی د نر

 رادار او وتو نک نش
 ہر اک ہا رم تدر نک سا نم ہت ا ا

 و وب .HSN لے رس ش

 اوت نادرا الو 11 ناتا 2

 ۔رورم
 نو رن کس تیر هدر او کا پز کب

 27 والس ب /تدوو تا اص ترد اتوڑران ہہ لٹ

 ارور اا سض و نر وت سش ارز ۶

 می نھ سوو بوت اب ےن تکو ور

 رار زرو وکی لیس ی زار وڈ یم مس

 رتا رو وار کر رنا اڑا ۲ ی اگ وک و ت ترول رن لوک



۲ 

 روا
 2. تی نرگس و کس گہ < واری کا

 رس "اف بحاص نرو

 نسوز چی شوو رر نبی لو بڑ
 و 7 زر ناو رنو سو او

 ریز رپ فن بن رم نب ل ناصر
 ار روت شب ولوو ضع ضعیف نیر
 رای ضد دی رک رات نک
 رک شا شن کام
 سر 1 ناو. 7 رک و او سو + تر نیکی لس

 نئافبصاصر زر کی عر ینا شو ےس شرک
 درک نم وت شو وو 2 وا زا مچ سل ساو نوو
 7 که شنا وما

 رشد یر ۳۸ ورک گر مگر کے ر و 2 ا ا ر
 وس کس یا لم سوا امر نکس ناتا یم
 ۱ وز تو شو شک : انس وب

 ا نکا ادد ددنا |سە ناپ ۳ "م نو وک کو
 ad شر اشا بر ای سوا نصر تب رد امر



 2 نی فر رر

 یی کک ا
 هر نرسید ًزتریلوس

 زار تو ران نب

 رک رت کی وت او ناکا

 تر ڈو هنر ی ی کس

 ےب کر ل وو شر تو

 نیر 2 كراش یک ور نیب مع کو ور ےس ےن

 دوس شاور زاوا وم سر
 کس یر کسر ٹی شی وکی دب ر

 ۔ نوجا هما وب اک. نب لو + فاکس اوج ے

 نرم ےن وو و ولرم کر شر مالک نم

 ہمشاک شاکر تاک شم لا ےک مر

 ارس وا نا یل سا ون ر سرک
 سہ ترتب لوا ےس ور رک ۳ می روا روا

 یگ شک یک ایاز نم ال کم کب ےن سیا او

 . نارگل وان لی
 سلب وس ین فوت لوو نوپگ ت ا سی ۱

 لو ایکو ےے لوا نار ال یخ 2 “ لرو عنوان[



 صف رخ مو مرگ سست ناک
 سیٹھ سکا جواب وس مالکی چوب

 / و روا مر ا بن آو اتحادي ب انجو العرا

 2 ےس ساخ > رواوسورویجاراس راک بی لت نادم

 تو لصوح تراک کب وزو ہزو تورم نانا دن ند شف
 راک ی ی ای سا جم زای ایک

 کٹا نسب ی ںی

 لس وج موم لی ۓئ وہی را روکش سی از ناب هر وو

 زور سه و وزرات داتا م تر

 نم یا اگر بان کیان فورم سبد نٹ نار

 : ژو روش تا انس سش لب اتکے تو

 شا نانو تیز زر اکر کب ات زرینود هی تم

 یاش ل زورا یی ا اکر نا 7 ا ررر

 ۳ لوک
 5 بانو مالا ا
 "ْ رو /لوا نوش رک



۳۳ 

 تند ناچ سک
7 ۶ 

 1 ےک ر ناس ساات سکا تراز شون بد ورس

7Tرایو روا ور  

 ےس راو ا اس وا میا یلرکو او نون نوا یسک

 راوہص مچ شم نیہ

 تم و یگ چ 4

 اه رہ ےس ںاات نگو هر تب بی

 راس! چ ےک حر
۶ 

4 

 ےہ ہجنس ۷ رما  مژول تن زور شزوپک
۰ 27 ۳۳ 

 ال ات ک
 ےن ترم شا سارک س ریل ےن



۳۳ 

 | مک لژ سا ناو كاب ر مد روف

 راس سکا و/ دا

 | مس ریس کیم اوم اکشن بروس
 راببد 2 مک نریر

9 ¢ 



۳۳ 

 | ے ازا دار کرس ندا الا لاله

 / نا رہ بھ رس ہنسا

Eا ےہ ار سووزلز ذس موآ وا ۲ وا مک ي ےس وا  

 | نئاشا سس وان د وا

 داش رپ نیب ےل رگ ترض یو و ے7

 ۱ ناک مال ٹپ نلوم

 من اس نم رک وک 7 و سا ےک تیارو لاپ

 اناج مچ نقد تیا

 ثسايعیب کر ورب نیر واور ناز تی

 | ناز لگ لجو ے رور



۳۵ 

 ا موگ لب یے ےہ شن چ ناف

 !لاند مور ییا ۱

 ےب انف واد بن سیاف شن لوس ان
 | ناوار ی ہنی "و

 ےن انو جا سم ٥اب رام رقت شا ات
 ۱۱ نایت حا 5

 ا ےناز هاتف سپ سال تہ ضا رکے مور
 ناز 2 یی سب ےک ہلا

 ها 4 راس هرز رہ ان انوک شب 7 خو سرکل
 !ناز د رار سا



 مد

 ےرااہد ۴ رو ید

 تمد رالو زا اار ونزول
 ن ء کم ےہ ۹4

 شسر رد وا نوس سا

 |نسوآ شور تضاد آر اپ

 ناز و

 ناب وک فلا

 او و ولر سم سرب یب

 سیلز ےک لصور

 مبا ے دری رمی ےب

 سافت افر یگد ےہ

 رب بد زور بز ول ےک

 انار شور هکر چو وو

 هتساد ماال ید

 7 اب ناب ھر 1

 ےڑراوو سس نا
۳ 7 ۶ 

 راب ےک ہت ہن ےب لوا

 ےرایضوہاب هات سنگ
 رام بس مچ سیو ۱ . و وان

 ےرارسآ ہہی وا

 8-7 راتاٹےس دامس

 مہ ےر
 راس مبسآت سه

 ا سکی روک ہلاص

 ےہ راھد رگ شب

 راجو از ر سم



٣ 

 الت ال مد

 ۱ ےس اسکا فکر و رر هاشور اض رہ ہت اب

 ے اکا کال مکر 1 راپ نشخ رک بحاص

 ےررارظز ناترض رد ہا مض بیچ درگ
 ! رسم وھڑمگ نر یش رک ارس ےک

 ےاچ را تہران ناوار 4 تا ی وتر
 ا راک 7 ویک ےس وز سی ازوط وات سیمی

 ےڑزاجو وا 2ر یوا وکرم ولو نو ولن نوار سر
 اس! ھچچ ن میوی لک نبر ټر لک ونر الا

 | راک ےس ناب هرکس بام روم تباغ
 | راتمشگ نیم هاش دا تی واتر



۳۸ 

 ےسانرد یس ای نا نان شک یا ورک

 اراگےیرک یچچ نازوب رازا نوازی پھ بک

 ے اوشو رپ ساب و شش, مذگن رب نب
 راس نانو ساز مبین الان جو ترم رکرولوس



۳۹ 

<۰ 
 ھا و

 بسا لا نریع سرد ولر

 و1 گا خار اوازو رب ہو ےک ںیا

 سنت شب تصرف سیا

 زر سر شو | روک رب نت
 سرت اس وڈ از ا اپ تفرح ووپ

 وے ڈک ادو شو اب زور تلف و ارت
 كلا روس وۆپ شوان شو تھکے شم 9م

 ناز تا نشو اڈر ام تس
 ےر نو اد تمنا ہراس

 ےہ رب 8 ما شوم ۷



۳ 

 ۳ گر

 رسد واش آنا

 رکاب ےک نیم هرز هرد ی نا راپا
5 

 ےرر ےب ںیہ آکے س زا سری
: : 2 

 نم ریاض اید امت ہراو ول 0

 سد ہا اح بم نا از بتلا بع

 ےہ اک کد بصر آسف 1و و

٩9 
 و



٢ 

 ےک
 تے ۶ هل اعزوا ی

 راز یم
7 

 ےک 1

 ڈس" یف کک

 ےس دل
 مو

 7و

۳۵ 

 اے 21



 گرا

 رج تپه

 سرو واڑ ہلا خاک

 ورود

 شفا ریز سش ٹک
f 1۱  

 ےس ماز ےک زوم

 ےن بو ل ولت سا

 الص حدا وہ نو ام

 شب تہ زل بسه
 یت وگاس قد کا

۳ 4 : 

 اروم | سم زاب اومد
24 
 7س گن ےن یر

 72 ۹ و
 و 9 ےدرد ے3
 ۶ ۲ تپ یف
 وُہ وُہ وار نال زوم



۳۳ 

 9 و ۲ 4 5

 ۶ 3 ےس بسر ہک و ی نر
 2 ر 7م / م۶

 و و ےس لسو ہک سا و فرو مپ

 ویو زو ےک رک ںیعش کا رو ےیل

 ۶ م 7 ° ر

 و7 وب سباب رپ كال ام مپ نور ہم لم
 وو و ون

 و و قشر ااغ مپ ہم اب مع

 ر : 7 ۰

 و وب تاتا وا ا وآ شرب زر
 ۰ ۸ ۶ 72 ش م

 و٢ ناوارثآ انگ: یگ شکن یک

 ےک رولو كانو یی
 وب وب مکر ےک ۶ 72. #2

 مسکن ا ور وسد
 ھر

 وُہ و ناس ویر



 مم

 رر ر ..4 ِ

 ان انا لوس هر

 لام و تت | نر رکی زا ۹

 نوا اے كابات ا نلاع نابت اس یا اب

 الت ل موش. ویسی یہ ال
 ند ہار برا دان نت نکو اتم تو رک نکوسزول تاتو ار

 نیر وکی ںایر مر یش رنات نین ےہ اسم سی

 نیک ھر چکن اکا فٹ رد 1 اک نیم مکی" رژ رک

 آش وایک از اھم روا نشا یب بلطم زعم
 | ۱ س ره ری شا / ۾ و 2 اک

 اید ہد کہ چکر روو ارپ یب یے ورف یل روک اکی

 یر خا



(۳۵ 

 ۴ ۳ ر 237

 4 اف ےک رد ن شپ اپ لپ ےل وب ےس
 اما ایا ناپ ہز بر کے 4 ول یوم لو

 هک ای اعم کراس مک یراوخ سیر ر مز

 “مم ایل زور سین سوا ےک سا نو
 مگ اب ارگ لو لال و

 77 ای فرش ٹر پے مچ دیر فام سنا ھی

Eار فہ وو  Wwحت اب  

 رخ اب ال نازوسر و درد ر من برد

 2 لالا مگر جت رولو

 ۶ از لا بش نک



 رگ

 ای اور نوت 4 ارا ولو

 بقا, نا رات ںی

 ام ادر كاس ما زات ولو

 هاشم نک سنز شب ہک نو

 ا ادر نوار وز نت رار

 سش۲ ل شسب لب مد زم ی

 ! هد نواب سا پس
 ساع نی و ید ےک وو و

 بار لؤ بب وور ےب

 بش کور رک ےہ ورا ران کینو
 اھ ار نال ی روس کرن

 ےل یت سون س فرو نوش 2

 ایی ادر نوا صف ك ی ے ور ویک



 مے

 ددر مشیت ین جی ےڈ
 اور نواٹسکن ون سض قی

 ۱ کرم صز کر ژانر مش

 باور نوات ب نیم ری ۱
 رتبه از وا رٹ لت فدای وم

 امار نا السح نااب مسی شک
 ناو مک رور ورو ولو

 پار واتس ی ناو کشم
 ۱م ر نالان کوله
 اک اور نوا رازاب ٹاک نو

YU 
 یر



۳۸ 

 إ ساب ولوواو بحاص

 ! ول زیاد تر یک

 لب ملک ا امن

 ۱ دام دور ےک

 | وک ناپ م زور و بش

 وام کہ ر ۱ ےک

 اے ولو ولر بمحاص

 ات ولو ولو _حاص

 دیس ا ےن اج ونو
 اے اب ولو ولو بمحاص

۶ 
2 ۸ 

2 ۳4 

 ےن ولو ولو بصاص

 ل

 اہے ا 4 زا ور



۳۹ 
 هاب ولو واو بحاص ول م 7 ۱ هم ۶ 7 7 7م سب شے لاک ر فک قیم لاک نت وجہ جک سس لو از اگ لہ ثروت ہی
 رسد سش ٹی

 تل کر فا نیلا یک گن مپ نزد ہی ۔:ٹفف ت 4 3 ۰ 7 4 5
 ریو مولوم ان : زوا کوک هل

 یا طص_ تم كاوا نو کم داد "موج باص مع : اس ل ے ہے ي فرا 7 4 ۷/۷

 ۔ناہ ب ہد ای ہر هاش هو رم ںیم



 کان نور وکٹ
۱ 

9 ۲ 
 2م ۰

 و گن ربو اے لواب وم کوز
 بر اک نور ووك رب قل 3

 و نرمال مال فلا سو 7ظ

 ارگ نام لارو د دیلم
 ورک نرم 2 اب هاو i ےگ
 7 ای !TN راز مه

 و نژی سنز زاورد ښو

 دک نشت
 2۵ لدا ےہ ناو زول راضی
 تیک زا رو نب ین هه



 ۵ھا

 7 کر و وک بت ام ہت عار اتہ 2 7

 7 ہا رپ نان از سست

 ۳ ےک ی
 ۱ بیوہ و 0

 س ہت اب ہماب روا

 7 ۱ رک نس ما

 4 7 بم 1 مک

 ر شر وول رب از ۶ے

 لیبر وس

 یے یو ےک وا ک نم

 ۱ AE قوش

 تیر ۱ زر ووگ ك رب واز

 و و تیرا سض یو 7

 ر تیس نو مه دو کر

 )رر نْررن اہاقگ

 ےک زا یک ور دیگ کر آر ےس
 !! دىگ كدب رر تو دات اپ 7

 نیس لے اش ن یر



ar 

 ووگ لر ۱۸-2 یز ام ترک |

 ےگ زنا یکی ون ول از مس

 و کرس یش هر بیات هرس
 ور سن وز و کرک

 ورگ نرو هدد یار وہ وپ ے یپارک

 ےک زایسکن ویگن یټ را

 هک كرن کارش وان ت تپ
 ےس زا لک یر امس وب

 | ووگ كرش یزو ر یک وم ےک

 ےس زایک ڈر ووگن رپ ا

 دد ناز ترج اب
 مر ر3 ےگ ووگی کرک ےگ

 نرو رک رو ریو

 یز اک ڈر و یگ رپ وز ےس



ar 

 و ور کور لوو

 ولور لمحے ناچ سا

 ےن ور رکو ےئل ولو

 ۓت هام یوم راہ !  وک ناوم گہ ا
 لور لول ولو ول ا ان یک وٹیمرام

 گو سض نما. ورک اا دا رگ
 نشر ور یہ لل ولو ول سض او سکس ۲

 ےوڑکے رو نس یک 2و وہ ےس ۲ دوس

 ر رے ور ریو رلل واو ولم کن روز لو 2

 سالار وا وام میم اظے اویو و

 ۱ ےن مز ور وال ولو



 ]و

 ولزا زور میریم
 ول روک تشو سال میز

 ےس ړل

 ولب روگر اب 7 7 ور روت

 وو کسو ساختم

 وک بیا لای

 الاد مو سیل
 طور و رل ولو

 7 هر بد ۰

 موگ تین ستنوم روف
 شور ۳ وب ولو

 ہاشم )اچ نور

 ےن ھر زور ولو

 ولعت انو یت ڑرووس

 لکل ا سنے رہ
 ولب راس بام نشر
 ےل زم ود کرل وا

 ت



۵4 

 دات : رپ
1 1 

 ویس ون داد
 هاچ اج لرد واب ؤو

 ` گا وہ
 | هارو رکرت ریڈ وہ
 و 7 و ۶

 كوپ نارو نبات ےک روپ

 ےس ور ے ژر ےۓڑو

 سوارکاری

 ران ۓئ کو وشک نو ہال

eê 

 7 نر گرو
 | راوشو موم ناز

 زرا ما إ سم
 ےراولل ا



4 

 وب ۰ ۱ ےس 27 چپ ° 1

 وہ

 راز
۰ 1 

 | اب کال با ےن

 ےس ےہ ےہ سد

 بو

 یھب نشو اپ اسم
 ۱ ہرا نازور من نا

 ییا کا سے



 رزم

 ےن ےن اج ود لر
 2 مه بد اراک ےا

 | کول یا و

 دنکن سم تے ال ہلال

 ہا زوب ہلا لاح

 راواروز م ٢رب رو
 تك یھ 4

 ارات نو رل موو ر

 نک, تہ واتا

 ے ےن ایچ مزد لو

 _ ےس اباد ےل

 منی سس او رلاو

 ےڑرر سم راز

 | راب را سیر مک

 ےرسرس لگد ئا ۳7

 | راز راز یارو سی
 ت ۾

 ا ۰ ۰

 نقاش تب



44۸ 

 ساس ان اتم ںی

 ارش سو رب مک ےس

 رو شو سفر
 روم میس ےس تم ےہ

 نایعوُجش و وع 1

 کبری

 اب کش رک
 او ناز ےک ہم[ وم

 ماشي زول نو ھی
 موس لاس + چ

 لال ناوار حت لآ

 اوچو رب تاک

 ردنا ما كور چپ لپ

 | تب طتسلز تیک رس

 نایب نیم یہ سر

 نانو نر رکرووس مچ ۳

 هر ممم

 ر هوا مآ ۳1 ے

 ںی
 سرب ہا یجب و ناز

 اتش س لق داز

 سرلآن ایست وہ

 ماتم شر

 سنا < لا وازد

 !صس سای( کت زوا
 ےررئُأ توا

 | نکو اب نیس ها

 ےرواپ رزم رج میم روک

 نار ہت رب

 سنا لس سچ
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2 

e۳ رگ ۰  

 لر راو :f ول وسع

 | مل ش نشر تمد را ریپ

 نوک باش سیم دز
 | را ریس نو لو رکو وک د#

A۳  

 11 م تند ران نیم رکاب

 مس لا بای لاکت لک او
 یھ وو انھک نل ماش
 بشم انمکد ور باس ون مز ایم

 ۶2 یراو اوو فلسا مزو

 ناو ریل بود ای

 ن و
 لرب ویزا ند

 لورا زا رسو 2
 ۶۱ رو

 لر ات لکھ کک حج ن مب طب
/ 

 9 fر ۰

 لبرا های لی

 إلو راہ ہو وو نکا روڈ

 لات نٹ تشکر پتر رو

 | لو راولآ ول سما
 لو راتگ مو زا مور

 لورا ی میم رکو وا
 لو راسا سل هوگو سام زوب



 لب من ور وت

 لا سسؤور را سگ

 !لر مو روز روٹ و ا

 ناپ سکوی او س
 914 ۳ مچ ور ںیک

 رات و ھوا سا شش کپ

 لرش تم میم کلرک

 نرم ناو لان سش
 لات را فا ےز 3

PALE 
 کک وک زا اپ

 راسا ںسٹیہہ

 لو مو رور رو وو

  NEراسو |
 ہر : ۷ ۶

 لب ما روژ روا

 ٢ن ناب لب مسی

 لد مر روز روتر آ

 ےس گلو نامی

 الو فرم رور



٦٦ 

 إ ددا ل وہ یک رنا ملا یھچ س

 لر من روز رو أ لاج ی نارکر مچ رم

 سافت نکا و اب سیل رو

 !لو من و روج و لجن ڈک اب

 نشو نانو تر

 نوشی یی ور مز

 ںی چنل تا
 !لر 3 ۳ رر آ



٣ 

 ےس

 يےس ۰

 ول زاوآس نسخ

 سس زابل رار ا
 اا توپ رات

 ےراورہ ں٣ اس کر

 ےزامم ام یب ولد ماک

 سناسههک ےک و ہری

 عام ستم رت
 تسناب مون نو

 وس یوا ہما
 ول راوآ سش

 صور ےگ ہما

 دبا کے زاوا سش

 ریٹس 7 مور رژ

 ول بلے زا سم

7 ۲ 

 اور وک سراب
 2 2ھ: ۰

 ولا زاوآص



 بس

 رص ۰ 1 رم ۶# هم

 الو ےک ے سس زاتکرت نو رم
a ۰ 

 5
2 

 وجے راو توت ےزارد رر یال و رو

 !دریور نانی راب ےڑاد ی وییگر ا

 ولے زاوا ںی ےزڑامغ لپ ےگ کب راک

 ےڑاس مروس نھ تم

 | وزنا سیرت مہ
 ایی نوی لو تخ
 ولے زاوا سش

 ےاہ رر پت ٴ نم

2727 

 ےرزا عو ہم 4 جنم

 واب ے نوا [س

UYU 



۴ 

aA 

 نم راتو ضو شیک

 ما رازاب رو چ یرگ

۳ راضور و ردد
 

 نما را شے

 ارس و
 ی

 رس او
 9ررا نو حس هما

 ۱ نس راہ درب هل

 ےک اج سن ب تل وو

 ناز 5 ےۓن تو

 نر اب سا ای با

 ان رای ےس | ای با

 و ایر سرب رم

 )رای سا ابا

 دز رول و س سارنب دع
 ناب ےااس ےس شا

 ز# ےم 4 ۰ ةه

 ڑ ور 29 زور بش

 دن نوی لو لیست

 ناسا ایست!



1۵ 

 ر يم 3 هم 2

 تسدنبرس مور نک ای ر "تو سنا سیہ کرا
 0 راب ےا اب بسا نگ رار جا کرا

 ساب قاره ون. سوناتا

 تی اتش رک روت

 شروط نالو

 سش راشی سکوت نژوا

 رام ےےا سی شا
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 رر ۳ صور 7

 سز دیت ور

 سیا شوت هر

 کر 1
 رو رو رس گر مو مو

 سک ضا واب

 ملی ي ره او

 ضیا ضو لا ہر
 سر فول سکول اح

 سقف یکدم سبا ام روم

 ےک ۲ 0 7 3 سا

 وراپ ! لو ' زور بم

 را 1 تست سم 7

 وراپ ام نت سی زور
 وراپ اب 921 رام رول وورو

 ھی ۲

 وراي ۲ یکن مو ج

k72 4  

 هاب ! شرا سا

 ورا اب نا بک پا و

 وراپ شا اب رب سھتو

 ورا ا برضو شست



2 

 هرایاب نشو نو سی هد... ستم سیل ناور
 وراپ اب نو نویی وژ پرشین. سای ناز

 ! وراپ ! نیک نور مچ ناز نص امر نام نم عزت
 م ۸ 2 طط اہ ا :
 وراپ اب نل 4 لوس فور ناشی کر ینا نوت

 وراپ ۷ حب رگ رمز شا وایت سوم سو
 ڈراپ ! نروص سُن تگ اتوار: ساپ ےک هنر

 وراب ۲ را ی آم زر نت رم مه
 دراي ۷ نتٹزورو بش مر مس

 هراب ! قا کس ازم

 بد نالاز ہک چ یر اوس

 | ورای اب فوت شو



۹۸ 

 ٤س یم گم

 اور ك اواابم لو عامر ور
 ےل 2 تب ناوازتر ایج روا سود روڈ

 ت اور ناول شت "لو ن 7

 _ لا ڈر ب ناوازت و لصح ونوس
 | ےک أ اپ یی فش اب ےگ ہن 7 7 ۰ ۸ 2

 ان رز ارور الو
 ےل بارز تنا قو نا قوشعا ںی

 و تس دکن وے اس نو ۳۹ ٹر

 ےل ا ےس مارا ےہ وچ ا مس

 e نا سوا 2 و وبس ےس گو کر مو

 مت 1 نیم مسیر دعوا و



۹ 

 ۳ ابا اس نام ےترڑ یگ سر 1
 لاو رکن نکل مس اپ ےے 7 ور

 ۱ ےئ اک میم فار مال یچ ارث
 ا! اد رب ناوت رک فرم ال ور

 ےنور از ول مر یھ آن ار سج مور 7
 ا زا زور نه ویل ہایک ال ےن اپ شا

 ! رزم ناب گر اگر ج2: هان 9
 ام ےئل کا یوم اب ترا

 ر نا رب ر رولو

 ی باوس تمل رب ناب تشازو راک

 2ئ
3E 



 مچ مس
 اکرام ےک توام
 ساق وو بیک

 تست ہٹا سوکر شور

 سض و شوخ سضااپ

 ناس شاخ ناور رنو

 رب واتر
 ورب ناس ورم

 لمر ا ےن کل او
 ںیوم لیگ س صور بو

 کب سی راک

 ای راب ےہ ترول

 اصتراتنآ سشسیخ ںیم

 رر / 7

 ریز تای ری
 با رک

 و راو ناو راز
 اسر نئ لش

 رر وس تام داب

 ی رام اف 7



 | نوک کرک زن اشس

 تو بسم

 مک قد ےک ہڈ هرو

 ا یک وو شی

 £ 1 فرو مک اد

 | كروزر ہلو ناو ان ہلوا

 ول ناقد ن ا هرو

 در تو روڈ

 دوو اس نازو سس۹

 فکر ما کج مم ویز

 0 نسب ر7 وآ

 شر کہہ نب بزن ہلا

 نا ناک ما

 امت راس و لگ روی

 رژ مپ سس لو

 کت ران ناس

 ےڑم سپ ں لوط
 راد انام لس

 ووگ ہرا ے ر را

 ارا ں شعار یک

 ےس واو Ee ہراتبس

 | ترا یب درجہ موس

 ںاپ نل ےناد ذس

 ایراد اے روا

 بشاہ زور ان مچ تروم

 اطر نام ھچک تنگ

 تورو کر وخ تام

 ! راس ہشس ووپ



٣ 

 ناتو شش 71 شو وور

 شازورت_# سس اور 7 نام, ن مد یل

 ناش مرو ا ووو اک

 نور ته | ناو روش ری نک زا ےک
 نازل دوس ازش فوم سیلی ناو ڑی
 نال تو یک او ےل لم 7 ھی لہو ارو و

 سنت. تلفن سا راک
 ناف نشد تور قوی ور
 ناب اب محتوا IE ےن رم نا

 ۱ 1 ےآ FOE ا سیر نا سکا ےب

 1 امن ےن دو نور سی 77 لؤار سج ےیل نوش سک

 لال تیمی ںیہ از نامی سیر رازاہ رو
 سرد كانال ییا نسب
 ناار نانو ہی گن اس



 ےس مم

 امر یاو وا نو
 4 وت م
 یاب ایڈ و صنف اض از نک لد نژو

 11 ار ریو ات كوا

 ا یزو گرو در ریو یر کر شارو ناڈو

 اور یک نرخ رکن ومب

 ر جانب . مس سم

 م۰ ۶ 7 17

 یارو ےک ررثا سرت نسب سوا نک
 ؛افاب و نع وازو نون

 ی نب سس مگر ےن آ رت سپ فل واژر نو

 !الیواو یا بجے نود
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۲ 7 ۲ 
 نول وارو مش مآ 91 ےڑلس زند سون

 ۷ اول | سرب فو

 رشت زن ہلکے رس ررئا شن وا وان گر

۰ / ۰٠ 

 بئاطح ںیم کو ںیم اے اجا ے روٹ ویک
 الا و ےور شیر

 شا ضب تر مس ات نین یھب ےس
 ات روما دیس

 ار
 بسا کند نیس اپ بانج یر رپ هلی

 هە هم 1
 اب راضی بیس

 اب ےس سیا وفا ےن جہ شکر یھب ےرڈ << فرش رم و ۰ و
 ل( اکے یس وب وک

 زوس ےہ سرفر ا بب ذوب رز فرج بوس
 ا یے یل وس نا و كار رک تو قت



 ےھ

e ۵ 

 یخ ۲ رگ 4 0

 رسد ا 1 9و مپ

 وو مل

2 

 ےگ سو میر ےن اولک ی

 ہ ۰ 5

 ےس آڑ عبد ےب کن سیر
 4 ر

e 

 رم ۶د ےہ ےس 4

 ۱ رس ناک رر حد ی
 ۹ 2 ۶ و و

 | وس امر نکے وک تیم
 مھ

 ےر اک ارب ےرادر ت رب

 یھ وشک سم نکے اپ راپ کوک
 ور



< 

 ١ےن و ۳

 ۱ وقس رام نشجف سرب ر

 تر بوم لیس تہ

 وقس اف سم ست ے یھب ناول

 زا شهید او وک

 ۱ اس نیو زی وہ

 ! ےفان ہروز تر ےنال دام تہ

 وق یس نص سس تیب یب

 ! اخ نو ےئام لام رو

 اونم یس نم ےس لا سڈنی وک

 ےن اب ےک اب ےک ای اپ کرو

 روک تک اش ےک

 ےہ اج ھم حت ےن اد زاد لو ہر

 | تم رام نم وت ولوم نؤو ہی



4 

 ۶ے رو ابو
 صر

 زور بش کے رام سی

 8 وت ےرلوا دا

 / ماگ تجارت انار بس 5

 وام فا نوز بس سم

 او سسوس زورو بش ناک

 | وعم ےرو فک ووک
. , 

 | سا نیب ے ششم خر
 ساز ےے از ہا

 | ساپ تہب سوا وام
 وج ےن بز



۸ 

 ے روڈ کد دوب ےنڑ

 سرو کوس روش و یگ

 سر مون نار ولد

 وے روس چ ری

 ٗۓ 4 ۰

 | اتص ها اڑ
 ! ےک اوو بزن سسر

 !ے روم ایک ےس منو سو

 || وقس ےرناب سهل

 سنا ردنا لگا سجا
 | سکا کرنآ کہنا تیک ناک

 سزا از د س شیپ

 وقت ےرہ لاو سی

 ۶ 2 هه رز

 لرش ارو میک متی
 !! لزلز مز ہاقم ا بک



>۹ 

 7 یا ۱ !لپ مک ےہ
۱ ۱ 7 ۰ 

 | مع سنا

 خر
 ۱ ول لاور ا

 رال ےس : دو سوشا

 رول وی ر وج وزب سس نورا تر



 وور نشو سیو
 نره مامور

 نون هر 3

 نشست تم شود

 رو ر7 یخ اندر

 نشون سن تر

 نشو لت ے و ارت قسم

 نگر بم سزاوروصتم

 نشوتشزنووک نک سی

 ناف سس کا رو

 نشر شر تورج قم

 واوا رگ سا سم

 ولو و وم ززم شوم

 و یشن ہی و

 ولو ورم موآ و۲ نم
IEEواوا ! 

 | ولو ور بیک

 | و ول رکن نس سد



۸۱ 

 7 درو ےہ نشو زام ہو ہنر

 رگ نو سپر نایاب تپ زار نانو رک

 ار قم ناتا نپل ل کیم مو ناوا
 ر سو سچ زی. شورای کود نج ہند دای

 ول ول رگ م نر نسب بوش لوز نب شر

 ول ول رگ نشو سم زن نشیب سے سراب ریش

 اولو رک تسلفغ ناف ا نب مد ا

 ولو رک نسو سب ےہ نٹ نانو وک کرو



5 

7 
 ہو

 ا ه»

 مم ۰ 7

 ۰سس روس ست 2  مج مک
 ۱۳ ۱ تگ می < رس و ھا ه

J 
۰ ۳ ۱*1 

 اسم حس رہ ھ و و

7 

 7 را 7

 مس مر
 ناو راز

۶ 
 ا 7

 بل ران مب ہت سکو
7 7 1 

 كولر ان ےگ ں کن و

 سرب ور ناول ےس وا تی
 گے کن / رب

 ۶ ۴ م

 نورمن س کیو
۶ 

 7 ۲ ۓ زور از “ےہ

 نڈیللران ا رضس کو

 رخ هو نام حشر و

 نل اسے کس نک

 | ملحم تو وہ لئ

 نر سم سکو



 هان ینا زم و تب
 نفسم بش کز ورو بم

 سن وم تو رس

 كور ترا ما -۲

 ناجی نویس فی سم
 نیر او رب ےک

 نیم صا واور اب وم

 نوا ماکو ششم شا

 عروب اتد ا

 توس وات انہ کما ہر اھک

 لایاش د ی قن رک کت موم

 نو لک نر 1

 | رازاب رین ةو ایکن دن
 نو زی چپ ۵ ایگ نو او لو

 7 رد سیا ها

 نش هر ان مو

 سبا

 ہارہس شوت ل

 كوبلر نر تشک و

 س کے ن سیر کس

 نر

 دا سس نیل شی
 نر سنک و

 نفر ند سوگ ۵

 ار للر ام سیم 2

 کندن ام تموم

 تژرلرا نسب مش شو

 دلا سل ازرگرڑ ہار

 نر میک شش سو

 را دیکشنری ںیم.

 نال ران تشک

 انب نب ات نہار سرا

 نارا سب تر کھ ا



۸۳ 

 همع
 نورو سس“ اڑا ہہ

 ناب س ویک راب

 ورو صسشآز 71

 لر و لو زار سوت

 سس رو ےس چپ یل ابا

 ضد ما وہ وہ بم

 وچ کہ 7
 سیٹ ےب مک سب

 |نزاسہم مر و

J 

 نتا مضنو مس

 ! لک ناپ وم سل و
 نورو سییٹئاز ! رب



۸۵ 

 می

 سس" وپ راس ع سنی رو اسکن ذا

 اورو سین هه اضشل ر مگن زم

 راو رب ۹ ول( |راذاپ 2 قو روم ناپ

 نررد ںےینگاز ب رب هلاس۲ا رز ورام

 كانو ہر ویت رولو و 4

 نان سیقش راو

 رخ کز وا وہلز اا ۓوگ

 | لورر سبا 2



۸۰۷ 

 vê رع

 وراپ ےک ار وار
 تا اپ ساو ارگ
 ا ا ۳ ار

 ےہ وتحل رزکد

 با یر یم گپ

 ےہ او ڑاوآ سی وا

 ےن ایم ضر ام قایم زوب راز

 ها ےر دین صو انہ وا

 ۱ ر
 ے انما ود ولر کز گرگ
 تا اج زور زور شب

۰ ۶ ۵ 

 فال اساسا
 باب ےر اس و ات أس

 هیراررسسس لای
 سم رام ےہ مار

 کس

 وس رام ےڑڑار مار

 ےیرادا سات یارک
 ووح ر ا ےب ار موار

 دیس کرب کہ ب ایپ وا
 وکر ام بشار مہا



 ےن اس ول زور ائ اڑ وا

 A ےہ نو دب ناور

 دام لام لہ زور زا

 سم ےن خپ ہایکے ک
۰ ۴۶ 

 ےن اچ مرد مگ رو ہلال ا
 ۱ هم طب

 ! ےب ا کر ول رلاز

A 

 وت هراب تار وار

 اے راتلو مرۆو ل نا

 و ہرا سر ل
۳ 7 ۶ 

 ز ۱
 هسدات 6 یر

 وہم ہرا ےڑار دار
4 ۶ ۶ 

 ےہ رتل زوا نکن و وا
۶ 
 ےرڑاو تب /

 تر ام ےہ میوار "را ۱ «e رگ



۸۸ 

 ے ناول یاب نا
 ے نا جو لو موز كز قع

 ےئت ناول سما نشر ا

 نا مز نت نس سکو

 ے اتم سڑوکت یم نزان رز زۆس

 حس ییز سس چود ق

 ے اور نارکں سر 2

 سرو رمو نسق ب چ لا

 ے اولو تشکر سم نو لام

1 ۶2 
 رنلاو مسار اپ ے ازز لات

 یر و و ۰

 ےس ا ن اردک لاح



۸۹ 

 ےڑت سنت اذهان

 تب نامی سٹ 2 اساس

 ۱ ةئ, شاو هانا تاش کم

 تد ت اووس کس

 ےل ھی یھب ےس ہال | یا بک

 2 ناتا ی و ےۓۓ نم

 نازی رم 2 ن 3 3

 EE ہار ہسرب

 ناتو کر مریخ رولو نس وس
 ےہ 2 اہ لاک( ی ن6 رسم رو

 اب

 تم



 ۱ ر مج ۳ ی

 ے اولو وت وع ے او

 ےک ناب ےہ وتش ے

 ےے راولو وشک کو قسم ےساو

 اس ریل )میس سم ےس ا

 فو شدی ٹرک لا وا

 ے اد 2م و یا یا

 TS اولو وکر کوک هلو

 سه مپ یاس دیس
 ترم نا تاک واز

IE ۳42م ان ںیرور وک  E 

 ے منراولو وکر, وتسکے او



۹ 

 2 ےس اوا وے

 رپ كرم اترتا کوک

EAS 

 رکود بح ئال ےک وے
 راع ناو ناول وب یی سکرو ب

 ےئ تالوز یک نا وک

 سوره

 رز نم طور بستم

 ت نام رب وفکر وکس برا ۱

 ےن  :اولو وکر قشے او

 رستسابا 0 اب

 رن شاپ نیا ام



۹۳ 

 ےئانلاجوم وو ے ہار مص 72 ہرور

 ےہ ےتہاواو وک کو تس ےلو

 ارتب وکر نا نر سمت

 ےئ ناپ سورس سم رد

 ےن راو وک کو فش او

 کر و و ے

 ےس سار وو بلد ام ےگ

 ےن ڈا رز ےن مع مدت

 داوا وکر وس ےل و

 المان
9 

 مان



ar 

 لی نو
 لو شو رر U ول رک

 ۱ 1 تا ول راوی رکی

 کا دی نذر کشش

 لام ابو ر گول واو

 ! ل و روش شو ما

 ۱ 1 او نیش

 لٹ نر شوش کی

 لم سود سٹی لا

 لزيز” کش لری وانگ

 | لک ضر شود

 لب نو رمو
 لہر نا نالوا رم رےہ

 لرش اوج رر
 لب گر نا نالو رم گئس

 و روو ےک ےک
 لم لو رئم رگ تس

 لب ٹپ یر رے
 لس ناو رس تہ

 لوس و تس واز او دم

 لب ناو کش



 | لڑ لوس بالکن و

 لک لا موسس ضرب

 17 ات اب اپ تب 7

 9 هيس مث کا واز رئو

 روتر ا رو نوا سا ولی

 و سٹی سخإ

۳ 

 لوڈ موم وک راد ےس

 لہ ناو گہ

 لوک 272 وز سور 92 رک

 لبر ر نالوا تسب

 لوو ہم وت روس گپ ۶

 لب گن نالوا سپ

AU ۳ 



۹۵ 

 2 اوت یی لو نویسم
 ےلایخن ےناچ ہک ارا سڑک
 یر اک جے یوم

5 3 

 کنسرت سی اپ ۶
 سیال سا مس مسموم

 کرا گرا ےک وور ما

 یر 3 شور م روش و

 کای ور بے د زوم

 یراپم زور وزانار و

 نام ا نانو مری : یھب مہ

 سابق ےک اوو لام مک
 رر و ۸ ۴ 2

 دوس نو وَ رز

 از ۵ توک 2م مد با

 7 م 7 #4 ۳

 ےنانروز رد یر اش ہما ےن
۶ 1 

 لاو ویز کز ول بے ےنٹوو

 ادا واج رخ و یم

 کیے اپ وش ناپ ےس ھی سی
 ےل اوہ ی لد ویلو سم دو



۹ 

 ناواندو ےگ نا وان اےک

 وا تر ےہ ہم کی اگل

 و کے کلا تپ ےگ

 | ناگاز هیچ اوج سیریل ےگ
 ناو( رو نوار ا ےک

2 ۳ ۳ 

 سارخ سو رگ واز و نے
 نادار ہار ریش یر رک

 1 ۶ 27 ے۶

 مے ہي

 کواس زات ےگ 7و

 ناوازتے ٹ ںیہلاتو اں ساب,

 ۰ ر2 رےہ

 رب ا تی انا
® ¢ 

 اوات ہرو سر کرب ےک هزا : یم ۶ص 4

 9 اونو و ےگ نادان آے

 ناو اندو ےگ نادان رس اے

 نال ےک نوکر ںی ےک
 نوا ےگ او ات ےس آے

 سای تمییدخ كادانرکے کک
 “ر م 2.
 كانو ےگ نادان ےس 22

 ےہ

 کو هک ناو س ایج ےک
 ھا ر۶ 7 ے

 ناوارو ےگ ناو ات اےک

 زارا کن واتر هک ۰ 9. رک
 نوک گم انلاوان سگ



4 

 رت قبا زاید رنا ےس دا كار ھے

 ناو هرو ےگ كاوا اےک ناو هام ۴ز رک ےگ

 شا سناپ مب ےک پور سان مچ

 ناوانەر و کند بس هک ناو انوار ت لب بس و د ےگ

 قیمت مے تاسلا دانم
 ناواتهرو ےگ نادان سے 1 نادان رپ ما ماہ اک لک رگ

 ناواچ تایی یہا 717 دم ےھت

PH:اناوان رو  

 زاس ےئ ناار ےم 4 انا کم نام ت و سے

 ! نادان وک ےگ اوان ب آے ناون یز رکورد ترک ےک



۹۸ 

 ص ا و ا
 تلا r سم هتل اب

 ےس زر افم ےرھم ےس لای ےس کن روس یلز وس زور
 ےہ راز اپ رد می رمز گن انک نیلا لا لو مو م رک اتم

 ےک ہنر وج ردنا ای نوک ذهن انک نم
 ےس رده تر کس رد اب کے ا ہر چک

 ۲ روش ناپ ار سس ل رسا کہ راو رسم سم

 : یل ث2 ہس ٭ .

 لا ںی سپ سہ ہک كانو

a 
 پک



۹ 

 اولو سوکر تو واش
 ےناتم شپ سا ترم
 ےۓےاولو شر ےررٹ ہا

 سوق 1 تورم ریون یب شو تگ سٹی یک

 ےےاواو سشزک رن ات 20و روف 4

 2 7 ر

 | مژوگ داب ول سای مور ورکرل لی ے روم لوم
 اولو شوک ےس ات ےاو مو )4 ےک مول 4 8

 را زور موسس ولو زول راس رہ واز وا ویزا وشو

 ےئاولو سوک ے سرن وس هان اس ےن ہہ دابید مت

 یرزایدڈ ے و ےک / 7 یرابزوس وک ۱ شک زول 4

 | ۳ ۳ وے
 37 شاک ےررزو ها



 7 ۶ بے ںورو رجم

 فنا اب سو نیقاسزی

 فنا ماا من تع لورو ر

 !ڭاصآہ اد مو سو و زوا دکب

 كا منذ نرسیسیب یر یس ۰

 ما افر آ کوم هر

 ایا اب ساس کریس ورو
 0. سا اف تشک

 | ناوئو رو سیو ساب ر 4
 اما اب لاذ مپ ای هر

 ناپ نوی لوز نشر ا

 گاس ملال راو ۱

 ١ ناوارزنآ هرز ہر عمو درد

 تا ست ب یش کوم



 0 مو اسںنازو

 مد ۳ ورش ل ناڑرگ

 ۶ و رز روطس و زاس كازو

 مک مت ک اڑ ےک وہ کون

 ایشو رب تر ںی
 ۴ مر موہ نام پوپ سیر

 1 4ا امام ھی ر

 7 1 راد رسا رک

EY!هد  

 نامساو نیز ناو و ےک کری
 2 2 اش اسم زر گرا



۰۳ 

 مس اب فقر سن
 مو توس اش وپ ےس

 گابا كاب نئاشو کاش
REECE 

 اسا سرچ رص کم ازز

 7 ت کالے ميس

 ل فار 2 برکه اھپ مک

 وس رم

 اک ناچ شیرک یخ
0 

 دس سٹی از یک

2 



 ارس اس پوپ لک
 کہ ایک مک ری و نیل
 سرا ازش وب لیگ

 كا ے ووپ ےلہ اتنا اڑ 4
 سرو نما ے ل شہ کن وز ڑ اک

 ںاہج تحال اض شیر
 سس و وات کر مم ور یاس

 دار واس شا کک حا
 اش سیا انریرو شفت سنو

 انار ناو نسیم قوخم
 سفال تک نام

 اون زور رج فیہ
 راك کش اک ہزوا



2 ^ 
 روس ۶ 1

 ہار رر

 از یر رٹ بگ 2 مان شوا صح نام
 از زر بیگ ھر ہلا هو اشک نقاب

 وار رس ناز ر اب سضاوقم نازک
 بز و کر پک متد نمک

 2و اکر ۱ ھر رٹ رگ مر اکر

 سس ت ےگ ےب ےھت

 نوع ناک( لب رم ا 7م رس ورک
 از ر رد رگ ۱ رت ص زور لب

 رخ سڑک ہد تارک رپ م سچ و ہری

 از کرت دی صنم ر نس مچ و هات مت



۵ 

 ۱ ہا یخ رم ڈی وڈ ۱ کش  ن ششم گڑ ورک

 از تیر رن ھم یر و سٹور ش نے نم یب

 رپ رپ ےےرڑک یز
 های وا | رر

 ساز کر 7 روگ ر ےس راب مرار پس

 کرم هرز ز ھر و رولوس
 1 ۱ <7 ناک رب

ةا ناے کک نیب شم
 

 شاز ھر دن

 قا

 اھ



 مش
 | م ادا إ سا لوک ہیلو ع

 میاد داس س تہہ م سنی اا

 | راوُعو نا مم إ ا نم 2 از كران شمع

 رت فاس آگ | نقش راز سجا راو

 رش شاو از لاضےأ نٹ ےگ لا
 یھ رر ۳

 ہت ابف ! لاز ا تر ا
 7ح 2 7 ر

 ای ںاہدز سرت سپس سیار وہ رپ
 مام اب سز ۓے رگڑ مد

 رات وانب تک اردن ھی پان رب ھا
 مک ات یک رٹ تر بس ریش و



 تم

 اراگیب ید گم چ ےناب تش وات نفی یک
 ماما غب ےناچ وا دژو لزم پس

 راو مپ شوا شر وڈ لت هست مول ہرود
 ےہ کا می لمس 2 مارک هلک

 زابا و : نم ش شر ور ول وس كانو 2

 مت ژنا ر مسرو سم ںاو رل ی



 الا رانا قند ول نس رات

 اکران اھ و سیار

 کا اک کر ولج نار

 لاو نورتو ارور و یک سا

 یار رکا وک اشنا ین سس

 یلباولاق سیدی کسری م نیرو

 لاتا دای چ تیم دای ے دیر رنچ ش

 رار رس آن کیت موم ۲

 الا رامر ناسا

 ۳ ںی 2 و



1.4 

7 ۱ 

 ی اتم اند نه نر رب نو
 7 2 ہا 7

 یال رازاب تاک رب شر نوت
 ۸ 2 2 رم 4 وا

 نور ین ےک ھر کوم تهمت

 کا هارد درگ هر هړک نت

 زوم 4 رس هل وار

 یا ات نر بقا ر امہ

E 



 كرو نوو سو 2

 | كہ مور نفسم

 نور و سیب

 جرم اص سید ہا
 ترک من یر میک

 )ور ویر نس رو و

 لری رک یھ گرو

 س گاز شب

 نو و عرب سج یو شوک

 سد می مژوا فو

 تره سا و او ےک کر کز اس

 ۶ر 7/7 1 4

 | نلد و ندو سچو رت
4 7 2 
 !نرو نرو سپس رز

 ناخ هک وه اتم ہک و 7 ھ ر
۳ 7 7 ۳ 7 7 

 | لوو نو سال رز

 ۳۲ ی 0

 كرو نو م سمی

 سا ےم کس سس
 الوو نرو ۳ ر

 | سس رم مر

 الو نرو سس ری



 فر رتا میو هراک

 (نزز دو ںیل شا راو

 ےئا ھے رب زاورد راو

 كرب 2 اک 2 ری راب

 نا لگد امان ےہ
 نرخ لیت نون یو

 ےس 7 ۰ غ

 | كوب رش یو اب کز و

1 

 و راب تا ہراب

 كرو كرو سش رب 2م

 !ے اید مرسوم راک
 نرو هلو سم 7

 ںاول بو 21 تاخ ےل

 نور نو | سر مت

 ۱ | نم ہر شو ھاو ر نا

 نرو 1 سسر ر 1



۱۱۳ 

 رات كاج لر تاب
 ایج ناز یک ئو رک
 مقیم ید قر

 را ښار کرک کز کک پک

 227 رول نر تلف شرک

 رونق الط و ںزے ور مارک

 رکن خش ار

 اہک کت ۱ ۵ ۳ رو

 رکاب نرو عرس |

 انتی كاسب یا رٹ

 ریت 1 3 5 نیرو

 ركاب ا : ٹکر اب كا

 ر ناص را ناپ

 ر ات كا قام كاپ

 روم راي یب سو راک
 الا بر گا اب

 وان مس مم دینگے سم و

 نازل وت ایر دبنگ و

 رہ ات لا کب کرا كاپ



 نس

 تایباد ازاد تسر تاد کوک ور کا ۱

 رات ناس عی 1# كاي ہما بے وش نان 7ب آ

 رت یر کرک نا تب | رم واز مکن اک ا
 ربات كا یک کر کم كای میگم زور نت رس

 ی نک ےک یت قا و 79 ٰ

 8 هیت قرا یر وات
 راج نا بعدا. ری فقالب هیات کیا

 نوک کو ولوم ےک می
 نود 7 رو ےس لنا چ

 رشا ناک جا رم
 ارنا اب تر ناپ

 ا



 نال

 نار ٹن اج سیٹان اجرک
 21 او یا ورم لول هرز هرذ

 سن امان کت یش

 سنا ترنم شو یر
 شی 2 ہر | گرم مک"

 ادرس تک شے اپ رس
 شال فر زس

 امی شی سس

 پک شرم

 نم نگین سض

 سازی اس ور لو قیس

 كبر ن اب سا انا رک

 كات نا سضاب 7

 ! نوح من نره یم

 ناررسحن اح سنا اناج رک

 ان اص ب و رس

 Ch ای رک

 ین که
 نار فن ام سن ام رک



۱۵ 

 نازور ےک رنا نر نی شاپ بو ر نقی تس

 نار ناہ سینا کس شامشا ناید یر بس

 دا بل سن کپ شور ورود مرور رم رس

 كارت ناج ساناپ رک ساب لی رور دنمس ےس

 نام ازگی چ ناف م وان شان زر گز
 نارت نا سکہ رک شازا ر داف لی ام

 | الا بگو کد یس ۱ ارم رھپ سیر ابر ر

 انارق لا سضباپ رک صا هال لیتر

 | ناوارزنآ کش الغا راک شا و راز متر روس

 ںارت ناب سٹناناج رک شا یش ووہولا بہ او راز



۱1" 

 سس:  انازور واو سرا گاو
 ۰ 7 یت

 اے و تالاح کرم نروژ

 ارز زا تست ےس اچ تام و ہک مش
 ھو تر ئل امت ک0 ہد

 راس رب شو / راک شب دوم بول و وڑک اک

 ےک اتر اس سا ماس ما



۱۳4 

 لپ فسا مرزکن آن یکن یت س ۵ ںیہ
 ےک زانو نکہ ار

 7 7 1 ۰ م لإ ۶

 وړی اب مس دور | ولرم سکول مرا تك

 ےک ت ایر مات قسم

 ۰ 2۳ ۰ ۰ ٠

 راک سسر رم رب سالی ا کی
 و هر و

 ےک اد اسافص و سراز

SETو رگ  
 ارال فاس از نک کیم !تاا زودی

 ےک تایح باا اہ
۰ 0 ۰ ۰ 1 ۴ 4 2 

 4 7 تست ہر ۴۰.۰۵ درد
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۱۸ 

 مس واز ناتو نوا
 مضوازت غو نک زن ہک سی و وا

 مت سے وارد وا

 سینازخ ےک نیس شو ما یوم
 مر دیش مور زنا

 “اتر و اش كوز اپ کیت نود

 2 لنت سم

 نا ۲ کی نم زا اب ےک نار سہل تن رس

 ات ور ر رت صر

 رکا یب تب شپ ےن ریڈ ھی روس میڈ ےک کا ۱

 مرا ےک جب ات مر



۱۹4 

 | فعاد ری دما ےگ یاب داش رسد
 منکر

 ناس ےگ با د 7 ہانگ 7 ناتن ا

 مپ دے مہ کاپ د

j Wl 24 3 ا ےک  / 
 ۳ رک ثب ےس رث ناز بست ےہ رول ٹاب 2 رن

a ۰ ۰۳  

 موس کک یڈ ےن

 ناز بحاص حمشس(از ناس دایک رھن و
 ! م قلو کر اد 2

 مو رب ین رش

 سا ےک د | مال مال ےک ےک یز

 مس وار نک و مالا گری تے یکے



 نو وو ای کرک تے شیر
 هرد نو گو ایک کد من 77 نر ن نم زود هرز

 لپ ے اپ تو اسب

 ناترسی جر یو ول ل س ناز درسا !برکن ول

 سش a 2۳ ےس

 ساب یی چپ گر و سار وم رک کاپ اورو

 کور ارش سپہ یم

 نا ےک سیر کیف نا ورک ملل رب قد ۳1

 نرو کس ورکر

 بجے رو ےک کن کام بلے ای قو تم قوزا
 ترژزوم (ےہنزا زا



۲۱ 

 | بالا ار جز الر کک رژ باور وج نم وک پ فر اک

 سار ۶ روکز و 7

 سمش دد نی هوم وک ساوه ا تام درو 2

 تاک است کز ور سگ

 سش ۳ زکر یب یاس کومو ری هارب سازگار

 و ا یا

 سن سرچ حمام ہن ملکه د
 ۱ 7 اش بی تب ع

 وش ناطیشنانُم او تا ون ع شا ںیہ و
 نرو یر نا, یا ےس

 ےب تول ط] رو سیاہ سیر

 ۶ کل یز تیس رش

 وو ا 7 دا و رز رخ کر ولوم

 4 رک



۱۳۳ 

 یو و ور
 یک مور نا فو ا

 یا ےس وم نم 2 ورو

 ر وو نوک ن او امش لیل و
 یشن ے نر فارق یل ار

 وما اسکنر ےہ ا فو ر

 یش یوم ےس نازوس اھم ڈرو یھب

 یاد کالا ناز بس
 یه ےک آب ملک گرا

 ! ی لس ن ازو سرا ڑی اب ساز

 ۳۹ و ےک ناسا دوز نوا نا



rr 

 یک سو تا یک نہ اسد ںیؤگۓ و رُو

 12 ٣ ےۓوہ كاوا | مرور شر کر

 یخ ارز ناسا شتر
NIA7  

 2 تش ناب یھب تاور زار نزول
 ی ف7 ے ولن اور ملا رک شو زور



۱۳۳ 

 لا تا هلو
 لاو سی توا JIL و ایر

 ناب قو اولا ناج ی وافر وم ترکہ ا

 لام و نت حوا یکتا | لایا | بق ٹوف گو

 ٹپ ول و یک گر نبات فک یر یر

 لاو نیت وا لاش ےل رٹ عر ات

 امر آر ڈو و شہر ناس نم ہت

 لارو نسب ترک وا لاو کر سست ےس

 رو تل کف رو نصر | شری وپ ۳

 لو نک ٹاک نا لاضرشم نم ےن

 ۲۳ در ترا مون

 7 7 ا
 لاعرل تم تور نار
 لاہور یو تی

2 



۱۳۵۸ 

 لب هو 9

 ۱ لبراپ ر 7 طب لو راوخ نے زر

 راد قو رار ا 1

 ےن امن مم ےگ شم یھب لو
 لد را تا ناک تا

 باد نر چ و فتو یی ل
 لو رکا رک كور لب

 لاو مولود سک نل نر کز ےھت 11

 لورا لاک مع ےک

 وئن 1 زور سس زس انب ۶لو ھ0 ے ور

 ۱لر راز ےک ےکز ول



۱۳۹ 

 ۱ !ی باک مرا ی لل و رج لہ
 !لو رازاب مرگ ارگ ۱

3 7 ۲ ۵0 

 بش سل رو ے ! ها ےک ہل سی
 ۱ لووراوس دا هارد

7 ۹ ۱ 72 

 روک رل خوب لس وک بک لب
 و

 لر او یاب

 رایت ےہ نرل صت راع شاز گو ریون 1 ۳ ۶ رم
 لررام ناک ہو

 ۶ ر ۰ ۳۳
 اداب وارد کم سرش. ریو لورو ر واوس

 لو ہرابرد ںنارک مر

 ورلد دیک دی
 زمان
2 
 و:



۱۳ 

5:9 

vw 

 ھم کک او ہیر سرا ۲ ي وا اا

 لس سو ھ2ا تگ شیپ

 ںیم ی | لری خاص دور س

 شاش ناک لت داب سش

 نامرق نار گیم سرو ناو سیل زوم
 لن نکل لس ووگر تی

 ا ووو وہوم رک تنی تت 8 نوع
 شر وو 1



۱۳۸ 

 ےس سا لو کڑ رک | ہلا میک یون ترض
 ا سور وب روک ب هرو

 کاک زا موگ و ولا یرخ نانو رک رولو

 | قن مگ وات رن

 سپ لف ائ راب و شی نم



۳۹ 

GEEتا  

 ! سا قہ که سش 4 سش ماچ مک

 هات نر شو مچ سس بلا ثا وہ
 9 رہ ہ عدم

 بلا توک الی | سسر واز سوگ

 سک تر

 اد ےن بد رله | ےس ر لن تخت وب نایک و

 مور عادی
 ۱ سان ےن نیو وآ | سس ش ریز

 سست طی وا

 ےب لص او نیل ساز ےھج سن خم
 سن یجب کیش



۱۳۰ 

 عم و رپ

 ھکد ہال ےک چکر ی 7ج ما

a el! 4 

 سج رر
 سا چک و سرا ۱ ےک سو



۱۳| 

 ناو لر ین 7ت

 نامو لو و نار سس مکین ےس

 تاک سنو

 | روم ےگ مچ انا ںازرگ

 روظنس ن 2 وزاس چپ نازو

 رصد هارد تم

 رد س ہراس نازو

 ا مکرم هرکه ایم رد

 م 77ے ےہ

 کرا ہا را ۳1

 یو ارز ۴ ہلا

 اب رو باو ر سی

 که و یس زیر سی

 روم ےہ زوس حس چپر

 هرز سب

 دیه سس ےک
 ! ہانگ رو سٹ ںیئئاہر

 می سٹی اتوا ے رن
 ہا مو سل اب ےگ

 کرا رم رام سگار

 ایکس سم مور

 هائل ریو



۳۲ 

 ےن رو ےک نشا ناو ! ےس ےن اب لاولک نازک

 ان سو سنے اج بج ےک ےنرلایپ ےک قاس ناب

 یک س شی شام شخ یھب ترت ر شام سکو
 یو سکس وا ی ۰ ! ! وتو سیم

 تال فنر وو ارب
 | کاخ انک قوا ا

 ازت نل او یک سم

 ارو سی: لس



۳۳ 

 ۰م 8 و یه
 انس اک نو مپ اے

 هک ایچ ساق ے لوح ترک اواو کر کو یگ

 مشت اول سم

 ےل ا ای نیو ور هرو کواس وا لہ اص ڈو ەر
 ہر اش نوک وین فو یت

 را "زن می ور و ادای لر 7 امر

 جردن ناشر مو فور

 تل ابا نی مندر 2 1 لب برس جراز گم

 ۵ شرر بر غشو

 گود :ای سے ر بشر او سی ےگ 2
 اصر صر و ایا نرکش



۳۳۴ 

 27 نر لو ا کرُؤررو یاب ای وڈ ویر ایر ور ادب

 هات شا من رس اونا

 7 رات سم رد یی یر سون

 ںاور رو کرب چوک شرف 1 ناور جک کولوس س راق

 انک ےواو 717 ےئا ٹین ےک برا ےئوکو را یر نانی

0 



۳2۵ 

 سکس
۸ 7 ۰ / 7 

 سن و
 ! ےب باز سرازآ الو سس 1 ہہ ونو ےس

 بسا سای نرگ تسر مکے روس

 مت کپ مے کن یم منت نوک ےے سو
 ےس داکا ےس رانا مارو رانا

 ای شر ré سا ٠ ردا شو ۓ وپ قم
 ےس رازاب ےہ ادب رسم مس ازت ترک

 نرو اوت شوو ۱ نت نؤول ےن 11

 راز ےس ا وب مڑ کان هایگه رک

 اب و ساخ نمک ور (اکل زہ زر ستم کر

 تاس باس شم مور ےگ تر ےے



۳ 

 |ستکر ز ر ار لکه وا سیر

 شک مو رو رو

 برش ساق

 تین زور ل زور ت7

 لات کیلو ےک تن
 لک و و ۳ كابي

 شبی

 ےے رات ۱ ےس ات 4

 _ ا شو سکه اوو
/ 2 

۱ ۳ 0 

 | لاٹسہرو یا مت رم

 اے رایو ے راہو
 ٣۰ ۳ش ۶ك ع م٣ ہم

© 



 و یس رک
 و ولرم کری سکر ہر فتبب وو گشت زا ۳و

 لا رر ترو ےنایم ورم

 لات دا! وم - ا یک مو رک ہٹ
 ۱ ولو ورڈ ورڈ روک 1۱ وس

 ان آں و شواو سیو رجم ناف ووپ سو طیب

 واول وس روکا خامی

 نار کے سرو ی ناف یک واش قی
 ولول ۳ زاورو سیار

 راشور ۲ نو سش دور رہ رازوراز بوو ولرو رب

 اولا شرک وول کا ٹیم



۱۳۸ 

 رول ےھت نم ےک ر او روس لیزر ! و
 اواوس ل اصولو نار ضا یم

 !ناہس ار و ولا یکی ی ب نم نایب کرو وؤارک کاب ون

 ولوا ہہتس لوک 1

 الاب اتت سوو اہ وب ٠ ناور لیوان

 ولولو کٹ لیس سوم اہ

 ووتو ودر بے و تیکت. سنا ترشی
 ولوا ورد کوو زت سیو یہ

 گڈ ۱ رب )7
 واو نفس زو زو رول ایک و ار ھر چک روو و و رک

 واو وس کوب سرر هاو درہ ناووقک ابن



۳۹ 

 اولن سر لا
 اور مک نب لای نشو یھ کوس رٹ

 5 و ےک نازور سچ 7

 ۳ پہ هاش روس | طخ قل ات ےن رب

 | نا ننه لر

 نوی وک لر ناولو ےیڑ 17 رارضدر درو شا

 ترین اپ ںیہ ل ا ساز

 ورد می « كال ےن ےک کاج اوج ےل

 نت نکنم نو مک

 )زم متن مرا نک ازاپ ے سام اد ری
 ا! نتروص اکی اج رد مر



If" 

 ہاٹ کام شا ہی هاو اگه سصقت

 سرا موورت رے

 ا لن مصدق لک یس قبل ےنڑ

 نبر وز سشوار کرا

 4 یک ی رپ مک ری هر سید ےس

 نلرش ريشه و کرکے

 لت وما سنا کرک رکے رھپ نس یل رگ

 زعفران کس

 نو ےےس ےس ور نه ناز یسک ےس ےس لو

 نو زر موخر سس

 ولت سس کیت حر

 ےہ



۳ 

 ۱ ٦
 بسا زایی اناج تری

2 a 

 بطا اور ساز سک
 بشاب ار دید اناج ےن یو

۳ 
 ۰ eہ ھ ىس طظ 8

 ترا ےن ر وکو وم ووصع ماہ رام 6 ات مد ےل

 بسا ناسا سی قد بو

 رز تکی, اے تب نی تو وار ےل
 ا روا ۲ ۱

 شا اراک ؤو وار سو

 لب مچ سک ےئل ناو ےن رانا ابو هافابش#  90رو 1 یم ۲ اہ
 بش ایرو لک نازک و

 ماش تاک رو منت ڈو ناطے ڈو ا ۳ 9 و ۶ ولا ۳ ۶
 شا نارف ووشو



rr 

 رای یا ی ہار جے و و راگ وے ؤو سے وو

 ۱ بان و نو ے وو

 رو وک 2۳ ہانزو گو زور یک 9 ول اووس ےل
 ٠ه “د

0 

 | بش ا لون ےڈاول رک وا
۶ 

 نازی و و ناو اہ فو اشازم یا لوک وو

 ! بشار اپ تما رو لا و
4 

 توروس چرب نسا نیو تنیس ازاپ رز رک دامن ول

 بش ناب تازو مچ قو وو

 رواناور 7ص قزل زوعے کیو رزے ڈال ہل وو

 شا ناتو نانو مگ چے ی و ول

 شا باب 2 اناج تر



۳۳ 

 نازک تام
 ارزی نش ستت مع
 لننی/ناپلص“: ناور

 رلو حر نالو 2 ۳ 2

 او فش ےب

 لوسنرکن یخ لک ریپ سو
 ےک ارب اج کبک

 الاوز ایک سے ق وتحرر
 الات وز ایکٹ سرو میم ناور

 ناهار سے نر زر
 نال زا سات اپ اپ ان

 اه نایک اید رام ےب ہر اش ےن
 الاب دز ایک ید ساوه لہ



۳ 

2 
 یاسر و و زوم 2 سا نم ره

 وب ارا وک

 دا کابو لر موس ے موب کد ےڑ زا

 لوس 72 لو ۳3 ۳

 لمس ب سرو مرور راب لات کے رر مد

 ےن اورپ چسب

 لازم ی روکے ب ! لز ےک جو ر

 وی ےک الٹ مس شد ان واسم

 لب دف گز ور ہد ہک و نروب نو
 رو ھو ۶

 وم ےک او والاسر وا



 ۵م

 راواناپ رسڑ کو اب رو راڑاپ مرسی را 7 لع

 ےب ےڑیا سل

 رامسر وکر وا شک 7 رزم ادد رجول وڈ

 اا بلور رو
ETN 

۴َ 



r 

 ےئاواھ سجی یکن
 ! تت لوک سو مچ ا ےل
 تاثا ےن توں ین کا

 یر فلا و زور

 | می بفيس ول زوب
 a تب ۳

 هک جسم فرخ مصاب

 ہر اج هم ر
 الخ رر نا نور

 صاف ماع قارچ نرض آن وز

 ! را نارور تاج ںی

 | ران ارز تیس نلرم نس

 ےناداھس سی کوکر ار
 او ملل سیر مو

 لس مش وک وز وس
 رب ےک ےم ۳۹۳۹

 درک سمی

 مال کرتی چی ہہ
 ےہ اپ مچ د
 اوا 1 وم نریاش یت

 ! ےناب مچ ساب نا من

 ار ناک ل کش شم
 ےلاورامشک سم اس هو کا



۱۳ 

 ۱ كان دل را اما را نواب و 2 شورو رک

 ا ا ۲ مج سما را / نو امکرپ ریس را

 سرب سم برتر زوس ترم بام یر یس

 4 اراب رب ۳۸ نون شاپ اان یک سس

 تروم یر سرد مچ 7 ٹوس ا (rk وے ناز ڑی 1

 ےن اغ تب شم نا تورج چنل مس روس

 بد بس ی تقی | کا نکی تیر

 ےن اب ا یت زوم اف شکل کی

 کل وا ان شامر یت رب خش نان سلا دیس
 اش ےک ز عد ا ام رم اکے رک اف

 ماضی نیلا نیم ابا کن ییا

 اب ت چ لوم رت 2 ہرن مالا ل نیضیاق

 رپ نکے ری نیز ہہ یھ

 اک سالا مک | ءارد ار نم اد یجب بم

 صم فر اھخ یھب مج
 سضش و وک تام دک

 صا ا نرم یش یی ہر

 لس ترش ورم هوز



۱۳۸ 

 را ےل وکلا 7

 | دلش ها زا 1

 لانچ بعدش

 لاوس ره ین ند
 | لات مادنآ ےہ نوا

 إ لاصخ شیخامنص
 لان رک مز ناقرف

 رک ےک راز رک

 رک و راز یک

 لای ری ناو
 رگآ و لار بک

 رب یھت تس نیشن
 را لو او ویک

 رکن مچ گہر
 رگ غو لاز ویک

 ارد رو راز

 مکا لو راز ویک



۳۹ 

 رکا یک زاس لاس رکو ان وم
ELراز ویک  i 

 گاز سوم اتم سرا بب دم
 ھکآ و رز ویک اونا مز



 واوا بل 14

 واوا رز مرد نو رب

 ولوا سرم دای لف اجر

 بس ناطلش زہ
 ولول ےس ترا رپ

 2 ؟ز پس اسر نک
 و و روا و زب

 کار بس ناب نم
 ولو سرو ما 2 ےہ

 رادان امر رنا سبز

 ولوا ےس ہا قم رم

 | واول ےریلو متروک وس
 اواو ےریلو هر زکر وس

 جار نارکی نا نگه
 ووا ےرلو مضر و

 مرا اک ںیہ رس
 ولوا سد مضر وس

 یدروز زہ زیور
 ولو سید کرس

 رک لول سٹسیمخ ہم
 ولو ےہرلو مر وکر



۱۵۱ 

 رز وب زوس لژار ٹک ر راژور رب کن اتسیپ ر

 1ا تیس

 ںی دی

 او ول ےل مضر

2 



۱۸۳ 

090 

 وول ےک ا ےک ۲ 0
 اولو ےن اش رام می یی ولوا ۓ ےنوک لا دو مک

 ووا 1_ نزن رے اہ ضو و ساو زہ زن مس

 واوا یو نور رب وراد اے شم مرز هرات
 ال ناتو وب مر و ۶

 ہرا ےس یب کسو اک و ایر چدن مو

 دوا ےن کال مو سم ارو رہ سز و راز

 ووا نر مس ۳ 2ر فور مسا تب

 | ول ول ےن مم ۲ ا ان الا تب نوش شب

 مو نالاز و رو لوس
 واول نان مو نازود



۱۵۳ 

 روو ۰

 هر
 هر 3 2 رل

 طور پس مک وک

 ریس ے ترد ال ےس 1

 کوش اش زار کہ ارش

 ۱ وراز سکہ شو ٢ اط ےس

 اشا یھب بز هرات هود تو

 اوراگب ںیہ 7 ھا 10y رت

 هد 7 زی نانو
 دراز ای س 2 هات دود ےس

 0 مک



 وا یش ےگ المال
 و رو دیک
 ول ول ےس ا وو

 رک ما ساس واورا م مود 277 ر ےب
 وو ریٹس ا ويتسولو ولو 9 ۶ مر

 الا عشا سس ناسا ر رسم
 وا ریش! ویو واو زهرا ضو

 |نژاورک نود رکو ر الش ا ترول ےسوا تب
 و ریش زیتسواو وال ومارس ڈا اب
 iî تو او لب واسم
 اس تہ واو وو صنم وس سسر



۵۵ 

 ( هو 4 جم ۶ حر ۶ و ۰ و ۶

 رار منا دور ارگ داری میر ښا هاند 3

 ولولی ےگال ویتسرو اول درون کک ی یو شا
 "و و زن تی 22 ۸

 ل هو ےک چکر رولو ی نواب نکومدد شن رب

 وو هردل مر لوس شزو ۱

 هال | ولو

 ن



۱۸۱ 

eرکاب ڑور میم ر 1  

 ر سس اہک یو وپ

 كا لت قت نا نس اش
 رہ سلام ایچ ناز ]رومی ابو

 نشر یی یل نشه ما ود زر
 روکے ےہ وضو نٹ “یر کی

 اول ےک ہریاو لپ! إ زوم رطح اس
 ر سااہر ےھ کما رورو بش ہک سم

 لا ابات رب رشم ت !٢ لا Yl 2 دن
 رس سوی قی مد لاک کیو لی لا



۱۵ 

 2 و

 وال ےس
 دا داش لر ںی

701 ry 

 نازک ڈک کو و

 كوا هار 1 17

 اداس سس 7

 گول برم جت

 فو هام ہوارن

 ات رام و ورک
 نشر کے ئ زکر و

 !داح لامالام راپ
 رم سض اما

 نام و لو کس ناص

 رم سن یا لخاو

 نو اسح ری
 ر ساف ےل. 7

 لر قر اشسا

 زراعی ت



۱۵۸ 

 بشر ا ات
 بشارلاس نسب ربا
 بشار لب 2

 ۱ زر کر وز ساز ہراب
 | رو 2 ب د ساب

 | نک ی زی زیایم وشو
 نو وریور ےترذکے ےہ ایک

 رات نارک یت تبسم ۳

 تاک و 2 ام ےنو

 ۳۷۶ ی ےن ا اکو روز

 کیوایم ےاورپ ہت یب

 داش تم مہ گل وو ناج
 ! دات رب ےلا نارو

 ورکا ہرا رم سر 2

 و اب نوک رام راد

 ہر 07

 ! كرب رد قر میس
 وات زیرو او ا۶

 و روز ناور روا

 اراش ہاتوکت ول

 رکی ودرول رک

 | وال هیات لار



۹ 
۳2 

 نام رب سس | نا برتر راکثریب
 واو مه ےک رڑک ام روا كاب ر م روک وا

 ۱ 1 راز الا شم | رازید ر ھکرا لیس

 وار لم ے ی و دانی ! را ناس ےک ھم

 تش زا وتو

 ۳ ریاست زا

 | _ تر زا نازوس وازگ

 دا ہہ ان ےن ےک ہا 7



 ۶ء

 ت ار ور

 سم ول رب كاب مند شم
 ار فلش  ز ر وات

 نم ے اف رذ تبسم
 ورد رات تیک ا

 سیر ب قف ےزو

 شاز داش ےےر وک

 کا ٹی سم
 HS تاران ےس زن ید

 واب مملو هزاس وزان

 رای رہو نان ےل ردا

 | بز زا ر اتفر شیر

 | ےہ زز ی كار نوی

 ورو کوا نیک

 ابد زس نوم مم

 لاب وگو ےن را
 ےن گڑ نات بو

 ! الز ےس أس سگ نی

 | ےڑ زا رویش

 ابرز یک کرکے و

 ! ےب نیک در



 وگو ر کر او ےن ڈو رول

 لوس سد ب روا

 رب لاد ر سی را
 روو روش تن رواج

 نر نا کوک زن ۳1
 هوا شروط ہار س اع نوس

 هوا سرا سو
 | ناو ایک بم وا

 او 2 راک

 اےس ززمکل ر رو شفف

 ره ورد ںاراا سس

 ےن عدل و وُ

 لا ے ئورا نو
 !ےڑزڑڈ برو

 لن یر ہی م
 ےہ نانو یک



۱۷۲ 

 یاسا ووت نون
 ۱ ساز ت شش ال

 سیا وکی ویم لاو ہر

 | ناف لس ہیرا 2
 | سس ناپ ےہ

 سمئاز کہے ےب مز

 7 کل ے نل ےن یو

 سیاہ برا ھم وڑھک

 ریپ ےسا زول رول بسا

 سیلز ٠ی ی للو هک

 سبا ا ان و نوٹ

 سیر از مووی نوش

 لار | مس ات ےک

 سا ای از مر بوم

 ناصر ۶ ےک ری
 ساب از نوڑب نو ہم

 نایاشس/ ہی نل ان
 سیلاب ممد رب درب نون ہم

 | ! ری یو ںیم ہی
 سپ پاز وب ون



۷۳ 

 ازاپ رم رک ۷

 ںی ارور

 27 سا جب رد کز ولت

 سیری کت وو ۓس

 اس رک بس اپ م 2

 | سس مقر یک رش

 و ام دوکو رد م 2 وو

 سے سر 27 از رول 2

 سر شاپ سن ےگ

 رسیور ی مشن

 نیم وب روا رایو ۓ
 سی رک ےرلر وھڑرپ

 ۳7 نو نور رو نیم

 سلو رب رو ارج س عن

 زار ش نو سس ری

 ساز نون

 ! ! انہ رح مد هک

 ایا شاز ووٹ نون ش

 سام از روی نون ر

 / 0 رک مپ هو

 نا وج

 | کر صر رک

 سیا و نو

 |! ا نون نب نو ناو

 سیا بنت

 !رشكا لت ورک یئ

 سار شاز و نون



7 

 نوں سرو بر وت 2

 نوم كار لب بش

 سی لوم ہی زرا یف

 سر زب وپ نون



۱۹۵ 

۵ 1 

 رسم نو سو ویب
 ورگ ان ات و ورف لر

 تا اب دات تر

 و یوم

 نا اص اب اظ ےب
 ور رو نی اب یت ن اسذگ

 سوپ مر
 ہم درو

 و و رو

 وتو ی

 یک یر ناک

 بدیم لازم

 بانوی لی و آب ست7
 نا فلج

 رم صوفی شلوآ

 تای نر

 رو اوو و س سوا

 ر اےک تم 7

 1 سوز شل یوآ

 اے ود زم ںی فا 4

 وٹس اغووتپ سم وا

 می هاب نالاز ناپ یابد

 در ص اووي سامو وا اعوٴا



EL 

 یورو رک 7۳ ےنانب مگر وت كانو
 شیلرتن اوچ رو کر دا یکن اون

 ویو زا زاورو لس سمورا مش

 | ور ان و 7 ,شاسو ا



 ا۹ 4

 و 7 و

 ناب اروم یک

 ۰ وام راز ور ر و

 سن مسن راں 1 كريد

 ےےؤا ای روز لو آس
 | نک زول مچ 4 زوس

 ار ار دوش ین و

 نج بن ضو دن 21 یم

 1 تشاد 2 وو وم

 ند اد یو ےس

 ! چشمات

 | ان سبد مچ درد

 "هه ١ ذولا
 نازو زوس ىب ُمشفاو

 م 9
 ! 1 مس " 2 ر يد اب كوب ہر مک كرو

 دا ادب وک

 | مشت ید 2 اید

 | روس روطنسنارکه بی
۱ 1 7 

 0 ۶ 2 ٩ ! ان۶ یر ابو 1 نیو



۱۹۸ 

 29 ۳ اوکو | | ولم نانو رکا

 سر وا 1 كريد نت ای كاتا / ی روا

 | ناد 2 وا ھر ات نار یھب صر ج روو
 ! ن مش ابد رک بید یش 4 انلم ےگ ہل

 ]را

7 



۷5 

 2 رک 2 ری

 4 ےس کک رر تر یو لام

 ۱! بسا رد تخوک شکر

 ےراخا سوم :Ey یگ ہت و وقکے طراز رم

 اتا اعم نای روح یر چو ھو

 تاو مک نادر درد یکیح صر 4

 نا سیلو ںؤلاز رای ت سک نیر

سد ات اکرم اور ور
 

 سپس( اہ ن ازور م دم میل ناپ

 ےس راول لصف ناب رادو ر 4

 هام کے تیس رب ن ےن مول ریپ
22 

ع ے ته ناور 4 ر راک او
 ےراولر م



 رگ

 و لات رکے ن ہی اھ ہہ نشنزاٹ

 ۱ ترم اش لو ہل سوا

 روو وے اج زور وہ پاپ نا

 سر ادا الو یش ن مک ان تی ہا ری رو

 اوریا زن نوک
 ںی بس خرس یھ

2 



 ا٤ا

 7 مس سم لم اورا

 او یم

 دسر سس ںی

 سا (تیر و ےہ

 کب تل اس زو ق

 ےک ودب م دای کرو رک

 یکم تپ یر انچ تہ
 r م رپ ےک

ZS 7 تب 

 / 2ك
۰ 

 می مم شم

۱ 7 
 ا 200
 لاو رل ںی رب ری

7 
 لاث لاو ب ے

 الاول سم ریہ ےب
۲ 7 

 ناسا 5 رول رو

 لاو رل

 لاو سس ںیم رب

 و ° هرم هرم اور :
 ہمہ ےس

 | لو زی

 لاو رل

 هر و كابات
/ 

 هم هرم ۵
 با" شم مک



۱۲ 

 لاز رب مس چک ته سا ص
 و ھم ۶ ۶ ر ےہ

 لول نم ہہ نہ زکر وم کک از

 نف لوگو وکر اپ سروش نیم | ٢٠ ےگ ۰, مس :
 یاو لل ںیہ ےب ےہ ہک که روک و کول

 ار پیام م ویک نایک
 لاو رپ سس ب بمون شب چیت کروا



|۳ 

 کش کے وی شی سد

 وا ےگ اوہ رکے

 راب قحا نح ناز نح

 مش سین اک ی ضا
 رش زور لو ز زو ناو

 ےب ےک سچ

 وین برج چرم قم

 تم یک
 فاز سان رب سض

 | لوو ولو شوٹ شو

 بش ستار سوو شا

 رز نی تے

 راشن زر ی ت ت ر بش

 ےس چر ئ سس

 ممے دی نیم ری ر ےس

 ےگ ترا چی ںناز

 کت کے یم جرم و

 !مأل رپ سس چپ وی شا
 روش سد ٹیگ ٹر ےک

 نھ کن نود ی یہا نور

 هم فرم سد



lef 

 ےرس کر ا تضر و ٠ ےک و نزر وس نزف
 ۰ مس و یم 1 ےک گر 7 سراب نل

 2 کرس 27 9 ودو مش وارد رک

 دکن ئے رس شر نیر واہ نا
EELSمست کت زور یت ۱2 راو  

 سے یخ رن ے د ۱ا رد | شم تو ۇر کپ

 لاف و لسی تیس شر لا ےز کیے سش

 "سا یت ےک ھ62 اب اڑ ار رم ۱

 7 نادار وأو یک ہک شو یر سر

 : .تسد ید زر تک رک تس رکا دور او ازت وا مار

 | تاپ ناب لت سٹ لر شیپ ں روھ شتو

 : سو یم رب مے رو | تم جات عام ہیچ شب

 ! کب ےک تاک نی نس | رئویپ ہک سری
 هدف رس سد واتا نرم واو

 رابدراک سقف مور

 رابا ا سلم

 نی کالو نل سرسری

 ممے کی یم ہم سو



 و
4 ۷ ۸ 

 ۴ ۶ یس

 کا سا ما
 وان نب صف دا

 داپ مح اتوکی چپ نا یارو OLE ٢ یر و

 لام زبور ملک ےک روس

 ورضیرافازنسیۓأک لال آڑ اس اس

 اچ کس شک
 وان نل دازکن اسکی سکس اھو یوکے روا مه

 لام ٣ نکی یہ شک

۱ ۲ ۳ 
 لال سراب تشک ور بت

 وارد گرا ر ون رورو لارز الا کم ور مو

 لاپ دوشم سٹ



> ۷ 

 ررر موٹے نو

 و

 رال ا

 رار وب ےن یو

 لسو ے قوش ےک ےل !لتسم/ارو ناب رپ ها
 رار ساو مج تم یو راشن سورج دو

 | نرم ش لی دو 20 ربا لک چ هو

 ررر می میلو داس هيسن کس شو

 اداب نؤا نیس وا ےس وانس رکو ےرو
 !رار لو مین ےہ نو رر ےس رو دو

 | شو یک روز شر هم ران حس لو وپ نوا

 راو و ےہ ناول  رانز لات ڈراپ ہے نل

 7 ا ! نما دو نور کرک ر ےل
 و می ےس ول رات نادان نکے دو



> > 

 دلو ؛ںناراش
 ارتش سم

 ساب و وک کر مس
 2م و

 وپ سبھ تک هاو بش

 اوا م رو 71 کت

 وٹب ےس 1 سو

 نرو نار سلو .

 اب ےک ہن ست رو
 ے4

 دهید رھپ رپ دی 7 ر
4 

 ښا بی ووا نش
 وسواد ان سس نارو

 0 1 و
 | تنش سرا کو شس
 و رم راس نگو مشت

 نشا ےب نول سس

 نک نٹ ےس سے ان 2

 نونو یک دا سج

 زنش سران شم

 گم یک ۲ 2

 ارد رح وٹس نص
5 ۰ 

 ون اتش قسم



 ء۸

 سلور مالوم قصص
 لاس ا نالاژ نس

 سو 7 1 و عن 3
 مے ا نرم ۲

 راو روک تر او یس

 و وز ر ر لوا

 ا ویو ان
 اک ع ےس اک

 للا ںالک جا
 ا زا ناور

 س کت ین نازو

 ہن نگ مرا تگ ش

 شو ارز ہت و نی
 وٿ ان 06 راس یک

 رس ات ےس فا و 7

 ازش نشر تک

 راس کر اورہ رک

 وشب نر توش

 ۱۱ لا ویک ك ای می

 وشب س رتا



 ے۹

 2 ور روا راخور
 دا ے ور وا

 ےن اناج ن لانا

 ےسا ووُک رو وآ

 ےک اب زور یب وااو

 سس تب

 ے اب وک وج یا
 ےنا لاب بز

 ا ےن رو لاک

 ےس ایپشواپ ےس

 2 ور و راض فر

 ور کو اپ راہد

 ¿انن ۇي نیو روم

 ے تک آب رای

 زة سنی

 هل کو مکر اب دص

 ۸ رب
 مما 4 لاس

 2۸ 72م قوا راس



A, 

 ےئااھڑ ےہ لال لگ !ے لیک رد
 هو چرا ےن ات سلم اب ری

 کیت ڈو ےن اڑ ےک دام

 ےن راب رابي ايو د رو

 ےناخ لز ف هم

 ےن ا ےک رولو
 از کرولا رک

 ے و وان راگ ا



۸۱ 

۶ 
7 ۳ 

 ےرؤرر ۷ ۶ ود عسر ادص

 ےرڈُ اس ےس اپ ہیک

 ےہ رودراب ای روڈ رابرت

 نشو هاشاک اشک

 نسب کھ ویو اڑ

 ےردک نر مس عن ابا 1

 ےہ رؤر را ای مو رام دم هم

 نون شش
 ارج ۓش ےناو قم و

 هست سض شک تم

 سود را زود عر اب دص د

7 

 ترا ساب گداز اب

 | [رار لو اص داب



۸۳ 

 ےس روا زر سان کر یو 2
 روا لپ ۓ رابط د

 یی نم تو و
 ےک چا (لصو زیر ہل
 با

 رو ںی £1 خپ نک 2

aےن رب ر و  

 زار سکے یدک یک

 0 3 نصف ٹر فدک ۲ن ارک

 ول و ار لوک ںیم 22 کس

 ےرڑر راب و ےے راہ مس

 سابو سر رب کدو نو

 | ناول زیر شر ول شم ۳

 ےرؤڑناجد لو ھا مای

 سد راب رب مهراب دص دک

E 
20 



 و

 ۶ ر ور ۸۸ (

e۲  

 تابلو لر و راو ۲ هرو

 ا رۇس مس ےساا اب

IS, ۶ 7۲ 2  

 رول كابا ی ماگ ور تسراتفکش یو ےل سس
 روس مس ےزامأے ناچ ٠ ےراوز ناول یک سس 2 5 پ
 ےگ ۱ ےل
 | رکو مو تا ارز کاوی مس قارش
 رول میس ے را ا 2 سا IIIE قے

 ہے و 5

 روی لت قو دلا ےڑان لولو رخ لو نیم نا
 رس لس ےنا 1 4 اچ "رام اف ےرم ام ها كاد

 | لش وز ں ا انام سس
 روس یکے ربا سل رم ز شوک کر



IAW 

 سرما ےک رپ

 ےزامن اپ اکے چ تب

 ےدایب ہلب تک ےک

Eig HA, 

 ےل ا

 ےڑاو نی ا اتم اقا
 هو لپ لب مرگ اض

 شان او یر گرم ھم روس
 ےراور پس در نازور 1 ںی

 رس مس سرا هام

 روہگع رُو مو زن,

 رؤ سیٹ تور ضار

 روس مے آے اپ

 رو نشر سما

 روس لاا هاچ

UYU 
 یا



۸۵ 

 هم ماسک
 روس مست نو نور

 | الوم منم لر لو

 نؤلم بلٹ سم سو نور

 | ! ایہہ زور تم زو

 تیم زا سس وب
E ST 

 وا کے فاص

 ! ا ورس کر سے اص فاص

 شیخ زور ناب لب

 والت لو رک لو ےہ

 ماسر ماد ایگ
 هارب م ملاع ایم
 | نصر ا تما ات

 هایم غ ام ر

 درخت طظ رک 1 یا
 رکو کر ن ںی

 هايس دي
 كوا لام لو

 دا يسرب مع ملام ایگ

 | نچ ل برد سور
 هارب م ل رگ



 إزار راستا ؤ لی
 ! ااو میاد ناک لر

 روج رو رونا سسر قی

 امر ے نل زکر رول

 (اضاجشا "لو فی شک

 لم شر در لو

 فاصو اتم ےک مر شب

 لے آو ےس ےک کہ مک

 نامو لر اگ ےن

۸۷ ۱ 

 | طعاو مهر / شیت

 هات ما لا یگ

 ا! دون رونا سر

 هام من لا لم

 امام بسم ول نل

 ا طم دیگ

 زارا س شر بشوزو

 انیس مادی
 !ناتہا داكا نور

 هایم رخ 7 دی اسم هوس لو زوس

38 E 



 ۸ے

 ی
 یا ز ایک هلو

 گوہر یک رب لی

 نورو ارگ ۓئ ےن ٹو

 نوں ارپ سا

 نشو 2 لب ھڑنپ

 ١رہ واش یھ مس

 | رژ و وار 2 شما

 سزا توری و

 سزاس مجرب

 دوم ما ی لب

 زوم گم ایک

 نشو تا ی

 1 رو ماوس کنز وا

 نشو 21 سوار

 او لا | 2ر

 یر داس نور ر کز وا

 وم ام سم

 سوار دا ریو

 7 لا یزور



IAA 

 رٹ س شے را

 زم ی ےل اخ سٹ

HT IAS: 
  2از هم وب و
 ورم ہی

 ناتي ملو ٹوک ٹوک
 نزور یاسا زیکر ت

 ۱ ا اد 71

 ےناوو سو مر

 سا نایک و

 اب یباوخ فیت

 ر سہ ایز ناواچ

EEE ر 

 الح ے روم یر

 ےن ا شک

 | ناناز سس راز ا
1 / 
 دوس لاتسزورو بش

 2 اض نی میژگر وم
 ا لاح ر 2 22و ہلو

 بسا یھب ےن لاس
 ے۶ لاس ا 2۲

 ےے رو ہر یت روس

 و رک ےے
۶ 

 ]0 7 وک

2009 

 تک



۸4 

 ۴۰ وب هه ۵ ۰ ٢ ےک اہ کت

 را کب 2 مبا ری

 بدن سم ول كل ساور ا مر

 رب وسر باف دهن

 مس اوو رک هزر را

 ! ! را هرو و ںارر 77

 زنسباو یک شوپ ے زور
 راس و شو ربط بافق ےررب

 زم بتنا چ سنی ایکن زا

 ۱ مابین عو

 رم باص کو ار ولنا لر نو

 ریس وعڑز دم باخ ےرہ نب



 اک اک بهار

 ر بالمرور ک تو بر

 بس وعڑ گم با در

2 12 
 ارم ب بان رو یب نک تتضح

 اس شب ووکس یک

 زرا تضاو وک ا شش

 دیس وه رب باث عرب

 رم پالا کن این ھم ہا یک نو

 کم سس کف سل ےہ

 نم بازم کلم ر نم لن

 ا بہ وعلم لز ے رر ئی

 ر بابل ےہ نخ مچ ہیک ا

 راکم رک س از ےک تے



۹ 

 رس رخ کو کات زو ےہ

 اپ وھڑک تم از هدر

 ی2 )9/5



۳۲ 

2 

 رایو رگ نادان

 ناک نٹ محسن

 ار اید و چ نژادی

 ارزش و تب سا 71

 اج | نا نوک یک

 نزار 2 و مو مزد 1

 تراس لس یز مد لک

 نالسُو را ۱ زو ہموک میک

 نر اج یب روک ل رس

 نزرامد و ا زر 9 ب مو مو

 ناب زوو منو رم ےن

 بام ی سکه

 رادیو 7 نادان

 دیش ےک راک ما ۳ لا

 راریو رگ ےن ےک دندانی

 ۳ سکس وار اورا ٣ے ڑاپ

 رارید کچ نبا اسب

7 
 را 2 نواب



9۳ 

۳ 

 | نی لرزش ےگ نواری
 نت نیت هی لو شم

 نزار زوو ےس سی وک
 7[. ہک 5

 نار یم لر سی ز
 نر

 نان اسم تم شو ہریو سوز

 نمک رقم ںسسننپاز اب
۶ 

 ۳ من و 2 2 7

 لر f اگ سا و اراض

 نزاو باسا لت انک

 فاتر ایا یھی کک
 دریک م وک کب ےن

 و روا نلاراپ سر رس
7 ۳ 2 

 رامبد رگ رج نزار ا

 سہہ كابا نوا لر

 راد رگ مچ نزاد انس
eا / 0 -  
 یب و سر رااصا

2 2 
 روید گم كرد انس

۱ ۰ ۱ 

 ےن رر 7
 رقیق اپ

 راد 7 ےہ نرار زہہ رگ نرخ
J ۰ / 

 | رایو گی نزاو اس



۱۹۳ 

 نوری باک
 زا سس شمس تسا ام

 ازا زود اب ہہ ر هدست

 ناتو تیز ناور سم

 ۱ یم سرای رایو ۵رپ

 <> ایس ےہ ضا اداہود

 ۳2 نا كاج و لو اف

 را تنس م اناج نس

 زا! ار صنم 2 ژو

 اےس کاب وړو ےب

 ایش تشک یز سیر

0 ۱ 
 ر
 نوٹ ویک میک زات هایالگ
 نو ےساج یاچرب ةسب

 2 ناچ ےئل ےس

 دنر نو ہل ھو

 را هم

 رک نور رز

 ار اخیر روا ےہ

OLDIES 



۹۸ 

 ترا اب اب لک تگ تاپ لو واسم

a,نو ہلا او شوخ کن ای یوکے رآ ناب دک  

 رم مس ویک زر راز نی 2 مین انا

 ار اب ےنوہ سمی

 نوک و راا یک

 ا



۹۹ 

7 2 

 نبات
 زا دانم وآ تاس

 تا شات نزور راش

 وز ےگ کوا یر بش

 ورک ایم سو ۳و

 عر ےک دم
 تاسیس ما

 پے سکے نے سک
 لو 11 گو وک ےک

 ٹی وس کود ماو کھ کا

 نام ہتس ضش
 لوح بام شر

 كاسر ےےواا( تاک ائ

 نو 7

 | نگر 3 رىا وک ےک

E 

 تاب ا تر

 ان داف 1

 لامع ےس و ےس

 نو نامش ام رژ وو ےس



 ۹ے

 سخن ناو بلای

 وابا 7 ارزو مکے ا

 شک ٹر تام راب

 ازز یی ل سپ ہرا

 سرور نم زا

 | را نر تای

 رٹ جو ی

 شا وہم وب یھ

 ںیم تور ی

 وا ود ےت

 ساب ےک لا لا

 مو سه

 را یو ره رک

 الو + مبماق موو م مطب

 اوج یکے راس

 لایت نسم ووت ی
 کویر درک سهم اپات

 رکا سوز

 كوب ہت اتم ےت سک

 ناپ اح کم سر

 ! رشآ 2 _وج نش

 نو اور ےشوزور

 ص ۲ راو اک

 | لو الا زا



۱9۸ 

 ! ناس لے ےس نوو رول رول مس لب

 ۱ نو ماش از ےب زر ےہ امور بک ل

 ! راکداب رس سا ! نی هزور ج زوم

 نر متساولد لر هند رنک ت تم وا ار و زوال

 بارش ےک تشل مک لورد لاسضےک م وب

 !ناوپ ناب ےن لر دس او مالا

0 



44 

<۰ 

 بسم آش سا ملا تر

 اسب او سو ۶ 1 | سل کون

 وا ءافیس رام روک ازور زر لا سیو

 ایس آر امشس ناگ ٠ !واتوکز وب بس یو

 ذو نونیرروسوک ںیم سے سس
 ایش بتنہلرس ضص واز او مو ر

 ناہولد لوھ ےہ مد نا ریال رٹ سیو
 امسال کک بم كاب ناپ ہک بسر مد

 ر

 پہ 4 یش ےب لوک واب رم سر

 اسابا شب ۴ باق مود



 7 ولرم

 و لو ل ۱ سی

 سر

ی
ں
 

 رے
 را

 ا 65
 ۲ ین

 ایر

 ۱ بر

 ایس رر 3

 ی یک

 رب 7

  ا ا

 بس ی

20 ۳1 
 و

 ےک

 دہ و

۳ 

 | شب

 رز ویا ایہ 3 اس4

2 
 ۱ دم ا عامہ

 ۱ و مچ یاب
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 فل ا نا تا

 نم و | بس 1
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 ۳ 1 یو ۱



۲۱ 

 اب مور تیس سی

 رہو نام سوت ےب
 رک 7 رس زىر ۆس

 ۱ زات ےن اگ كوب

 | نمک نر

 كرب ' گو رت ران

 نرو وب زور بس 2

 !! کای لا سیر
 کراس وات وگو

 مشن عم تبار سیگ فو

 رک و مپ نو

 رام مر 2 سی

 رام كوب ۳1 7-0

 2و هه ۰ 4

 زر نور
 راسم لو ول هرز 1

Jنورس 7 لو  

 راغ ور یو 2 7

 | یرات یر اب ورک

 اب تیک درک



۲۲۳ 

 رگ آسا رک سیزر

 راک ر راک

 اتاپ یاس سیر

 ! ناران مکا ل میذد

 ماس لسا و سو د

 IE f سز

 او و ا مد

 روم ہنس

 ۱۱ یر یگ
 وب و یزو درک ںیم

 راب رفت سو مو

 اش ےہ ناک شیک

 وس

 مے

 اسکو سا ےہ

 مو اد رس ین

 نر شکار

 را تم 7 مش وسو

 مواد 7

 | راب رک موازن مد

 ےہ رح سا

 رافا ر ےہ راپ رک

 | نان ش 1 اک سر و

 رازاب جیپ رسم رک

 ار ارد رپ ہاو سم

 ۱ لو رو کر ۳
 سام ر ےک
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 وضح شاپ ستاد هنگ ارز سرم رنز رر ر

 را چپ سکرو ا و دوو مس وکر شر

 نار ٹرک بم دهد

 ناور لس سل ریس کب

 نا 2 انج شاپ 3 كاس رشک

 راز رو نا 2ک ہیک
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 ۰۴ى

 هاا ښا ورک

 آں تا ےن ور

 اسس داف صڈ

 و ورم 7

 | شب حی
 ا و
 ی ہرام که ت کا

 ۱ 2 ۓسہا ااا

 مص یراس له ام

0p 7 × 

 روم توا نیان ور

 نوک ایس م ولوم ر

 01 مس وس تسود

 نب سیف ایم زوفر رر ۳1

 از اک سده رک

 !ہ اقل ےک

 سل 7 1
 واز ےہ تورد رت

 2 مر ہر ےرس مگ

 |نورزُم روس لای

 ہانوا ےہ هر

 ںیہ نازی سکور بآ

 هاشم فرم



۳.۵ 

 مکر سا ہت

 مٹ رخ شو

 رگو ساب 2 زوم

 رزم ٢ا دا

 ا نیت

 ماعا کر س رکو لرو

 ر ر ولوس وک

 ارا سا ےہ 71

 كا ہنی کا رام

 اتا رہن ج نس

 بق و 2
 هاش رور

 سر لو هک نیوی نیک

 ناب ےس ر

 مشو J روک

 ہال یاس

 | رزم رو پا
 !ہاق اب ام رک



۷٦ 

 ا لا ےس

 ار و اپ

 ےاڑگ م وز رخ سورو دم ۱ 2

 او 0 هرز تھ

 1ں ول ےک 2 لو که
 هکر از سکیم

 قار مکا سی رک ٰ

 هرکس یب واتر
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 سور قو نیر و سر

 ر شوو نمش ر

 مار سپو ر ال سود

 ے اش ناز یگ او لرز لو

 ورید نم و ور تر فال

 اف توس

 كاا لص یو لب

 ا ید وڈ سس

 ! شر موم لم ست
 ےناشززن مک عو هرب مب ںی

 یو اھ سکر ووك انک
 E 2 آر ورم سو ناب
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 ۱ ردود توا مو رو 7 و ۷

 / ےہ ناو نگه ود رکو

 شراب تم ساپ لر

 ۶ 207 نند ےےلز شی مزار ےن ا



۰۸ 

 ۱ ےک مر
 تافل ے و ںی

a 

 مک ےس ریپ ترا

 إ| او وول ی کہ

 نور واد ن وب سب

 بلاک هاوو چپ قش

 ارنا سنو روس

 سم ڈا مش نر رک

 / لک 1 وو گرا بم

 بات رو نوک لاغوړټ

 ورک 1

 بر رم ےل یو

 مصار اد نیلا

 بک رس سس!

 ا لو شرط می 72
 ںی ککے وکی سیب

 رز ترب با

 سد نر اجرک



۳4 

 ناول لو رت امت ۱

 باتا( كۈز ناک مس

 |! عرف سا ور

 باراک راس

SÎرش نا اورو یوم  

 بان وک 7 نو و لول

 ٠) ط (ط مظط
 سٹیٹ سیٹ لی 7

 با جان لول ی لو فور فو 1

 !لّوسوا ins) راد م

 بار ےک ٍچر را رّولس

 | روح ۓم ےک ناسور
 باوا 0 7 ناک رپ

 دن سرفه

 ی داب وت

 نکس رب 32

 ۸ ب ونسب

 رکے را رپ

 7۶ مک ےب ۳7 رو

 بال سیار

 سیل 1 اوو روو زک

 لی ام واتس

 ی ی کر ام

 | روو راو نور مز

 تار ےد سک 5



۳۱۰ 

 ا

 7 ا برش سر اس سور

 ا2 ہا اکی یسک یز نھ

 7 رز و 790
 سا باص فسا

 لم نوک اس سا ا | ملز سوز
 سس کب اوس لک م 7 ر رس لاوس

 ا مس 9

 سآت ساب او منور کن کوا دانگ
 ۳ ب

 اختر ریس او مس
 | تستی اف اف لیپ لا لاو



۳۱۱ 

 5 ۶ شر شم ےگ
 رار ع سرو گر راک ل نشو

 مه مہ ی ۲ ۱

 ہا ھے _ساج دارد رو ا هبا

 ۶م )¢

 رُو نا رک نادرو ہل یر شا كار

 سسر ڈار روطنس ےن وزاس شن اند
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۴1۳ 

 مم
 اپ ےک توپ
 مو لب مد مه 2م

 یہ یا رگ سا نامی گر مع

 د ۱ ré مر د هم 4 DE ا تا

 شیپ( اپ شب تری مر سشعرورک یی لو و وا
 مد نت مو ی مد مم تب درس ےک

 وز نک ناک رکن یس کښ نو ښار یک دالر
 مدآ پک ۳ مصادر شمس پان
 اور نر راتسیی چت وڈ
 ما دم مو مچ رک لو یاس

 باطل ہن ےس ما هات باب سرب اینو
 مد کان: مر مک 2 ۷7 ی وک كانم



۳۱۳ 

 دا کس ا ی

 ڪر /
 اد

 ۳ 2 2 ۸۳ ۷ : 47ب

 ۳ و تبسم

 4 طب سائو کم ۱

س
ر
 

۰ ۶ 

 با ےک
 : سیا بم ا

 روش غور لن
 توپ رسا

 2 ا لاوحا

 یر ا : روو ےر ۰

 مم ی

 وو ےگ ل ون

xt ۓہوا 

 7 ورت برم زا ترش
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 لاغر خباب تم لا مکس ی سل
 مووت 2 لناس نام سنو و

 ۷27 سروں یو و ای سب
 9 ۳ ۳ جا 7

 مم ترو وکم نەزر نا سیٹ سم

 تای رس شمع زن ال قد خو مل

 مت کت وک قز ےک از ےس ر اور

 با او نسخ ناو "اتش سام
 مو ۃووقکر سام ات شرت

 راسلا اکر ر ےس

 راو ورا تے نک

 ر کک بارم 4



۳۵ 

 2 ابد اسوار سشوار ورلر

 سا موم سرب ب اتنا

 سنو میک شر 7

 سحر ساز
 سد کا ی
 شفا شک ےک کو لو اب

 7 اھ زنم هم ہ// لۇ هو

 سر شش مکن و ہد

 ون اڑ ںیگراد ملو

 تستر موم لد

 و سٹ ملک ست و ےک
 وس شا . مرور ما

 سه ار مل قزز ا لم

 زینت سر مک ںی

 اسمش مچ شپ یب

 ےک سس 7ں کیا و لوس

 ۱ ار ضر تارا

 و سص ازت سکو م کل
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 زوم سس اب نایک میم سادات سود
 زی اں یک ر او موکل وی شر 7 تعدد

 و ساز ی | سینا نب انی

 زی سرو کا لوم سارا اب وسور ال ۱

 وش ازز | نسب شا از نان وم رولو
 زی ساز پر موگل زب شا سکه رک
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 ۲/ے

 لی کی رگ
 ۱ لب ترش ر ابد

 ےس ۱

 ویل" الو

 ےب ےس حکو اوس

 ال اچ لای

 !لک دو

 نش رپ ع د
 لک ےگ اپ ےک

 5 سیو رکا

 لک ت٠ دا 1م

 !لات انس اب م ٦لو
 | ی ےئو

 | ے مورد ناباو

 لک ےس ےگڑ اب ےک

 کیک شر ۹۶ ٠ک رم ںی
 اوس و راز ان لوب انج تری لب + ٹن

 ۔ ےک وو نوبل رسب لوو نزور



۲۸ 

 دس الات
 “صف شاپ گو

 و درس و ار

 سرم رن

 رم اب یب اپ ےس
 شان سدا کیم

 ا و ےب

 En رو

 سیاس لنا اپ سست

 ناو تير مچ ےب

 ںیہ سبک

EEوان  
 شئااو ےک لا یم

 انور سجے ورک نر

 شاو ےک اپ رم

 راپپے وؤ ناو سز

 شاو رجب لال تم

 فو یی شرم
 ص اد ر اب ۔لال تم مم

 نا قے یه
 سٹااو ما لال ت یم
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 ۱ را کا یھ رس یلص

 سا بی

 اسار یا و

 نریم

 بیج د د قر 9

 | نالا ےت روس

 و رد 2

 لس ریس وبه سه

 شام ا لا

 نر ی سا
 سٹاف بم لال نم

 برا نانو رک ۳

 شاد آئ اپ م ۔ لادن

 ناو هاب نوساز

 ارادت یس لا ی



۳۳. 

 نر هکر شکر

 کور ص اپ ا ن

 0ر از زوج شن د ف ۱

 کو او نفوس ےک

 قیم مشک وو ا0 بلا یگ فا

 نکوازتر او نشو سز وب لا ولود ساتو وات

 |نافرف ر و نبات ن ؤو 4 كا مر رش سوم

 امر او ابوس ے کز وا LHL رس

RA 32ےل تو امرت یھ ےک یز قلا  
 نام راو تو کو نبر بد سر

 اروم کر مح مھت مس اش تمایز

 نگار او نقوم ےک دب
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 راس رور لالو رول ص

 ست اوون م ار ا و"

f yTھو ,ء* لب  

 انس لاو بد هاتف شان 1

 0 و از ترتیبات

 ناسا کوے و
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 نم ائے کار سک کے ےگ
 ةَ

 نادا اےک ورم کت

 لیے واہ ا
 ما ۶ جت ےس :

 نرس لا ضش

 دول مال مک اوم
 نل اکے سامو ت

 زو ب فلاواتر ایی 2
 ر ور بم (ال فلا

 راس نل او یک و

 ار راو ینژنحروس رک وا

 تعرزآ 1 ا رول اور

 نواز او ننذوسے گز و
 / 'ٗٔ ت

 نان لم تب

 نکردن
 نک رسوب لو نشا
 لاو ناغوس کز و

 شدت غو سے کز وب

 زور کک ت اپ یھب
 ر دارو شخوس ےک وا

 . زاب ارپ رک رو لوس
 کر اترو نننوس کوا
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 ر كزادروزر ولو

 ۱ ۱! نقد سا نالہ

 اصن و رہ ا نرم

 بر

 ون سرک 9 7

 لو درک ان ترنم كو

 رش شش “ےاڑن وک

 ین اش را تویہ اش

 بس رر 2 کر متکی

 نکے دو 7 تو“ ےک

 اس ولورکا ترسم
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 از نر رم

 ۱ رو ناو روز روالو

 انس ناول رب

 سے پاپ راک

 زش زار گم ناش

 وو لاش توبہ ے ا

 زن راولو 27

 زم نزاش بک اتع

 وس رد 1

 راو دد ر



 ببر

 ورم سس ےہ 7 1 ۰

 نت اکو شا. ار او ہا
 زس قزاز نالول رک ںناہ ہریرہ نات صر

 4 5ت 7 بت و

 وزول نو ما شعر | ید جن انو

 ملا و و زور رم ارس ےک ہن طو روپ
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 نسوز وشر ساز

 نشوم ی یوا

 | تایم هو و
 ! كا ترک مر وا

 1 و ۰

 "اهل ٹ فز اض

 ناز رب :نشسموام عو

 !نایاو سس سم

 هوس ا هت 2م

 ووا دنا جز و عی اسا

 ضم هیچ مق وکو

 سنی و طب یر

 !نآ یب درگ ا
 سوچ میش كاا
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 راح کان رر بس
 oe رھ ۶ 4

 شہر ےک مد ممآ

 لا مچ تما بیم
 سنی رپ مد رہتا

 روتوم لام مچ شو
 شوت 3 منا | و
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 ۳و ٢ ےرب 7 وم

 وو ےس را

 نام رت کانام

 لای ٹی يا

 ا ری ارب تم رنج

 ! ا ضیا ست
 ۶ كلاب بن لیری

 رپ هه دی ےک رک

 رق 2 لا زور

 لسیسگاو رواز تارول

 لا او انچ
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 ورو جگ ۳ یس

 شرير ے4 ت 7 تو انس

 نرم هات

 شرت ےک ریزی

 تر گر بو
 شہ 4 1

 ا

 مس

 شور 27 رتو ول

 لر 2 كات

 سوی رو رز ناز

 ! رہیا ےگ سرکه اہم
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 لاژیال رش ج

 لارا وص کک
 ۲ ما تم یک لک

 رر

 لس ضا
 !لاولک رب ےک راج ےہ

 !لاشیم 2 لقب ےہ

 7 ممه هنر لب و نسب
aیم  
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 لام فو راز اد

 سوچی مگ مف تمات

 سویپ مع و 1

لام ںرو وج رو اس
 

 درب 1
 شعر مہ ماہ لک

 نہ ےب کر ومور

 ارش رہ رو بو

 ےک بک
 ر 72

 زول نس ناس کور زول رکو رر مچ مور

 ہک ۱ 1 2
 من مے ۹٠

 لو ےچ م و روس رک تع سض

25 



+ 

 ن اوزار نگار ۵ 7 ۵ 7 ج 1
 نب نادزام ہزار نیز. علزااس نب زاس یب ئاس

 زظ نا یے اج سلو دسر راپ گن
 نبانلایچپ نا ےک ول نر ےہ

 یل ایکڑ قع ٠ ای شعرا نوم
 نب اور لو ی ار ور ور

 روزکے ٹرک ے اب ررر ژر روزی ایکس اند رم

 0 راو دام / عمر ۳

 لگن وپ نیک بک لس شا تم
 انب اھیپتش من او او راکش

 ےک روم ہو تقی وم رض عم "کریلوس

 نام ا زور
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 انسان دانم انک
 انسا هاتسهمایک ا ار لر تب لو
 نوو بت رو ناب | و وہ لن كاپ ے اپ

 اتا ےہ ہانس مایک انس روک ناب ناخ

 تہ ؤا اسز بو سٹ سری
 دانسان انت مایک هان کن واٹ

 نان شک ناک یابد | ! کوک کر یا

 اسان میانی. هاتسب نے کب ےل

 ا اد سم وچ ھو سرور دو
 انسانی اسا اتا مچ با

 ہاز سا شت تشب ایر یب مع مک نس
 انسان ےہ اتسم ایک ا مو
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 42 اوا کہ لک لرو ناب

 من ناد رپ شت

 2 بیج و٢ اب ڈال نا

 ٠ه فر

 ! اال هنا رحم
 !مرگا ےییبحوآز ابل اش مت نھ اص

 ! و و اینک اول هاٹساپ

 نیل فل ٹکر دوک
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 مے لور بل سفر

 ۳ بسه | ۳ باس

 13 ے ور بیل ۳

 یہ اش سو لاو

 مر ك اوب رب 7
۳ 

 2 تو سیب وآه ایل اش

 ۳2 و مو 7

 ما بسیج اب اش

 رضس نل ترب اج

 نیب سس کب راپ ےب

 0 وب مکس

 ما بیج وان ایڈ اش
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 ںی روم سی
 ہم

 اب یھب ور تسد ریل ےک ل ٠ 2
 ۶ ہو ماش وا 7 اب ول مرکا رض

 نام ركح

 ۱ مارتما ۲ امن ورس بم
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 لام ےک نام یا وام
 لرب وانمہض ناز لوس لا ےن ناسی اد ند امر
 لی شیدا فاحم ناک زہ زن ناز ۷ف اص
 لزا ن ارز سرج ےک حسین ژوم ںی کی شوخ
 لب ساب رک 7 شرم و1 او فلوو
 لب پام: سر از اب سوق
 ۱ لب ما 7 گور کس اپ سم
 9 ما دایک سا 2 رر شش نازوس رپ ےڈ ورد

 0 بش رز گرو کر لوس
 یل میم مار ولا کر ولر
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 وک



 ر

fے ان میس تما وا ر  

 ےک اس[ بز و بداو روک

 12 اہ رو ریزان نس
 ےئ ناپ یاب ایز ولو

 ret ےل یو رد روم

 ےک [نازآے نا ا

 !OES ت07

 ے وہم ے رر و رم طر ہر ڑب

 ا ےن اترو نورانی نم
 دات AEN سار وور
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 شاو وج کم طو دا وا
 ںی شو و ید

 یاد شب نو اوم یواش ر وا وگ
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 ee ے ر ی واتا قید اسے رہ

 اے ںی رب نر زب رولر وز وز
 2 نو نود | ایک ایر تے کند

 شک دف
 ے را رکاب 2 26 رس

 1 زانو نم شک

 و وا ور جات واعر ےک ٹک

 شف نیش
 ے سزا رب ر سلامتی

 37 23 اج سم ۱

 دوی سک ثا ا نخ
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 ےئ نی رر یر دوڑ
 ے نکل رب نر

 ۓ
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 2 نو هد ما 72

 ےن وے رول ما: کوئ ار آی

 ھ59
 ٹوک
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۹۵ 

 لب ازد سیا تک سا ی
 ب ناص مبل سا شتا قار

 نوای لوسا 27 فض لس
 8 ایج و ےن امال دید را

 و سا ناوب لان قا سما

 کنایه سام !یراز لاو رک ول
 راک سنا بو ڈس مر ۵ رگ و ۰

 ی اناج لوس نازوس سرولص زور بش
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 نو تیتر ای دو ا ا سر

 نب نار ےہازر تت اک وعو لت

 2 تنص نار ےگ نا ولو زا یز

 ! ا٠ن تام ناور لان سل بش زور
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 قاب سو ا ےہ

 ا ا یک چو

 نستوه لا لاو ن شرم سپ
 داور لک ےک ری لام ال رو ےک ور ےگ ول

 ےن و ناشتے مز یاس اش رس ےک ےک

 ےک اولد اکے تپ نانا ناصزگر ہلا نگہ رب

 ےناوازت ےک وا لوا اپ دوکل حر کر
 ےناواد لاک ےگ ریس یے او و لو ٣ ون اق

 لوس کارش سن | جم شیوخ هم و اول
 ےن اولو لا ےک نیب یکم دم سک شو ےب
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 ے اروا هو سط نش € اول نود عز
 نایب لاس وب لمس مشن سیاہ دا

 - مم ۰ هه 2 ۲ ۰

 ےناواچ ے زینسللصو قام لس ساک نرم

 دلانبوآر یاس ےن لعاب هاش
 ے اولو اکے ک ےن لات 2و سری رو ى
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 | سسس ر وكر الا و نا
 تری و ول ریو د

 سرو راسا رس ر

 م وول لو ووا تا

 سر کر اتخیر هاب قس ام

ILENE 
 اسارت لرد ینہ

 سش کر ابرو نا فا

 داغ فو
 | سٹاک ارد ہد نل



۷ 

 تم کک
 ۱ ارا ر سی رو راو 1 ۱

 رس ایر ریو "و

 حر ای سس 81

 ےلد اب زد ایم سیب

 ںینڑوکر س نی نیز

 لدوگواب او نرو سو اب نک
 ! سس کر 1 U ےک

 وقف ی سا ہی
  ۷و gg سڑک اش را او لم نم
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 وه رسک لر تب ہل ہدنب

 سم تیمور هالو توون ہم 2م ےہ ۷۰ +٦

 هر اک کرد
 ٠ سم وہ

 ور ہد سا ھی رد راک

 وا شیپ
 چی ارب مس سب ٠شرم

 زوو یھب یگ اس وو کا

 کدو اورند لر ساک

 ۱ | سه 1 بک |

 بم دو ول تیک

 رنک زهر 2 £ ہر

 ر ۲ مد ۲ ےک

 با ۳ 7۰

 روم ہد ڑوکٹ اپ
 ea رب هو و نھ رس ۷ر

 ر سس سنت و

 رژ نشون چه

 رور و جام شاکر ا ایڈ کپ

 رو نت سر

 7 ع شاز لات

IIS, 



۳۳۳ 

 / رو نیو ناس اور نر مولد

 رول نم کوب 4 و ہرن |

 رود د مرک لس نوا ۳ سا رگ ود سفر نا ی

 و منسوب رک £ یک درس رسم کر

 وو ۵رب مرسدس لس

 ۳ ر نارگ بلد اد بسا

fشب نا 27  

 رو ےن سه بد ده4

0 
 ھ8 ہک
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 ےاب رایو سگ زر
 ناوک زا ےس ٹر

 ناوار رش دم ےگ سنا ےے ار شب سو اپ

 یناوگس اب هام دیس اھم سار ای اھ ک نک

 |! روسی و مای شب ےیسآزرکلاسے وت سا
 نوک اب ےیس اشرب  ےیساڈ وب نوک امہ دہن

 ےن سویپ یش اوزار مک ے ر اکض کش گوا

 ناوک اب هاش مر ے اتت س زان شاپ اس

 اشامرب ےےاتپس ور هک ےب ے ایس وا

 ناگ اپ د , داش مم تو نورد 1 رجب اش



 ہ۵

 ناک ا 9۶ و سار سد نام نہ نوار

 6 ارك تا اب هات 7م ےس اج ووم كوا وار

 و سنتور دید او یر سو

 شا اب سام ے ادارو رد ساسی

 از نہاں والا تم ار نشت

 ناوک کوا ب هاشم ا ام ماس ا

 ذوب تراش پچ ہانگ دی( دی ساغص

 ناو دیار هاب اپ ےگ رکی ناز

 هابضترک عش ے ری رساش هان لوس لو ر راش رایو

 ناگ اب ےہ ار ۴ هست نگر جا

 چی
© 

 2م
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 ا

 هو ۸

 ول ےل ہرا واک ےک ہرا و ےک شاب اا

 مشک ازات تورت ی۲ سزای سی

 ولی ہر اب واک ےہ اخ | ول ےیل کک اآ ا

 سایبان یر ڈرا سا ر خم تک

 ایک ہرا واک راض وے ٹر وڈ ورڈ را یی رت

 ےک ےک ریو سی رو

 تو * ےگ ۱ نسوز مگ

 هراس ںی

 ےن و ا هراض

 ا



 نواب لعل ن ت
 شش ےک هک نهر
 نگ رگوآ ناعش و

 روا سر اھ لے رر

 نکن رنز نالا ےدرم

 کاش | میڈ تاب
 !نتأصناراکه تے

 رک خیس مال رد
 < « 0 0 7 ر

 نم ےن م مت سو

۳ 

 لاک فلز و ترا

 إن ہت سزور رپ تیرا

Prz 

 | ن ولا نام ناناسح

 ن“ لا وایم زبانابص
7 // 4 
 لار نا سلس ور

 ! ن ولا ونام ۃاناسح

 فا وا را
 ووک اوحم قش ےس

 نج ےیل اس انا
 تک ںی

 مش لوس دیس ماو رد

 لاو 1 سوز 7 کرا

 نم ربا یا مانا



۳۳۸ 
 وب ۔ے س یھ ر
 راز سی ای زی زر کھڑے ساق
 !نع الا ویا ی اناج ںی لت ناب , سا

 رسا ام زد و ے 7 رش ضا وا سی

 !نە الا امش انا | نگ روتر رولو ےۓ وو



۳۳ 

 اد ان و آن وم سوا تم

 ! ر ا تفکر های

 نون لوڈ نارب سہ ت + لب زود
 رک ت وکه اولوو ان شاتر ف ن اوو وان ؤو

 تبع وایسس شوج رژ تیک اون ما ےل ر

 سرک تھک اولو واس سو واش شهر

۱ 2 

 هنر تب سوک وار نون مات تا
 سی تم اور واپس شیر 0 وم توا رات

 سش سراوان فول تضح لسو و ار سیل ساخ

 سوپ تزھک: اولد دای سپاه رود هریک
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 نار ز ہک ٹر کر ںناولص ڈول ے واو رف ١

 سیب ےک اولد وانس شر یگ اپ شیوا کیو لات

 مو زی ہیک میچ ما

 مم روس در ںی

 شا ارور ود برگ

 لک تھک اواد واسم



۲۵۱ 

 نام اپ ادیب و شن اإ کوکو اکر اک

 كوول انسب لاک نیک نو و ہل مآ ر

 کان یس یس وزیر نر زہ

 2س ان نیک باش دو رم | سیب تر وات از

 ساب یک یی رک

e 
9 

۰ 



۵۲ 

POL] وبول داود کا 
 سعد سد ناد نر ا

 وی روز سیلاب ورک س

 سایت ساسانی ناب نا
 ا یاو ایریس هم سسر

 روش ں٣ او ہہ
 !ویتم روز سای وگو سا

 رش رض سال ست
 ب سک 1

 تم ۶6ایس سزا



۲۵۳ 

 سزا: ص ناپ زن میز

 !! ران ہد و وات ںی

 لوس س ود زو قم فرا ۳

 رپ دور سس 4

 سر اص ووپ 7 رگ روس

 ۱ ! لا س0 یل میس

 | سالو ام م زر 4 2

 یس ا هک رض
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 نا کے وو
 نلاوات بیو ورد یر

 ۱ نا ا میپ و ریو موا

 سرچ ہر موا تن

 | ناواتہب بلا ی

 نرو وگ 7 سا ی

 ۳2 ویگن و 7

 ویسی شیعه
 ناو( هو روش ےک

2 : 

 لد گنا سس مع

 نواز سس رپ ےکع رپ

 نرگس بس شوٹ

 نو ے وه و شو

 ارد ناواب سپه
 ناک جب ے ہیک وش و

 ۷ سا ال ےس

 ا ن

 1 من

 ناک مح و ون

 لر اسر ار

 ناوکسہکےے و وو



۲۵ 

 نو هری < سم

 نل من ره رک ع

 رب

 | مار تل ےترپ
 نام ون ےئ لاش سم

 ناواب تاب ایل ڑپ

 ران تب لا تز ےس

 | ناوان رک ازاپ به

 لوس بهر ےک رب
 ںاورل وکر ور بی ےک

 نت نط نابام ےس رپ

 ںیم وہم وش و

 اوش ر تر شا تڑپ

 نوردی وش و

 خاصا رو اسم
 ناگ ییش و وت و

 ی ات کو تم

 ناک سویی وش و

 راکت روتر رض کم

 A هو هوس

 کوس آہ اشیا 7
 ناو وو



۳۸۱ 

 نایت ناب ناب ۰ تم ناب نام ےرنٹ اناج
 اب ناتسرشت نا ناہ زیان

 وان ناتثہ لس ناهریتارذ

 نزاع رک تاک دب ہت

 وان نار باس زا

2 . ۶ OT 

 نون رتو کار تک افواو رک نی
 دادب كاتس ا جباہ تاب ید

 3 را ود نلوم حاب رکے ار

 واسم نایب کرایا واک

 نویی وغ خوم باصاب نک ال
 وان ناک کز اج كاپ هاش



 ۲۵ے

 رک نازک اکے جا ناش

 ریو اب اف ودر ناپ ا

 : 2 2 ٠

 تا نر نیب نیا ناز
۲ 

 اب ںاتسکز ات اض ےن نیک
 زن لس هشت ۵ م 2

 راب نارنا ہن سٹیج رخ ر و

 دان ید روز نیرو روا بن یورک

 کو انب كا را ۳۶ 2 ناز

 و سن بنا ورو نیک رل

 9 ناسا مے نرو 8

 ٹکا یا ریا سؤاط تت سرو
 فرات ناز ماس تسر لا

 2م

 ی اسود را سن نو
 کتب انار لو هنر زم نیو



۲۸۷۸ 

 رتبه ترافر وا توز روا فہ راک

 واب كاج کرہ ب نیر ھم ےب

 اچ لی نامور رر و

 با

3 
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 الو رشد ي ووو لر

 عابر امور لر

 سد مت مهیا خوار

 سیف 7 رک مب

 ے او 2 یاس من

 ہا مقي ہا

 ےے راول رو رپ بال

 2 رایکس ختم كؤ لل مو

 ۓراو سنا رات رکا مک

 | | نروس و مر اب مب اج

 ےراہزا زیا ےک و هاا ہمہاک



۷۰ 

 ار ےس ام اےک / ہاک سر رب

 ترا رخ کو زا

 27 واو سوار 7ا

70۴۶ 

 اش درو بن ریو وج

 از وو مسرو

 ور اھ یت نکا سیہ ر

 ےایوو رد د رات

 دم سس لر و ہک هم ۸
 ۳ ِ ۰ مم

7 

 ناب یو کرولوس نقشو

 2 رام بش 7 رول

 ® ا






