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ج ک لو می   

 

لم۔۔۔
ہ      ازق  ا  ملی ش  ران   

اول  مکمل ن   
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ا " ی ٹ  ک کب  اور ھو پ ر کہاں ب  مہاری  ھے واپ سی ن  ی  ت 
 
دپ ر کاف  

کی  ھو ے۔۔۔۔ ھے چ  چ 
 
ب " 

 

ک ان  ے اچ  ن  پ  ل  ا
ان  ا کو مون  ٹ  ج 

 
ل  سن ب و عدن  رن ج  ی پ ر ہ 

 
ن اپ   

دوق ٹ  ہ سے پ  ان  ش 
 
دھے پ ان  ے ن 

 
ھا ھوئ

 
ے ت ت  ئ  سے زارپ   

ے ن  پ  کٹ  ا ٹ  ں ج  ھ می 
 
ے کھڑے کر ڈال ھات

 
ن ک کال ھوئ  

ے اسے کے کر ن  پ  کا لگا  سے کان ا ھا چ 
 
ب  ت ی اسے پ 

 
ن اپ   
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ی  آواز کی  ماں
 
ائ و دی  سٹ  ے واپ س اسے ج 

 
ی ب ول کا آئ رہ   

ں۔۔۔ ھی 
 
 ت

 

ی " سے ھوں رھا آ مام ج  پ  ھی و ی  ت 
 
را کاف دھی  ھا ان  ا چ  ھے گٹ   

ں ے می 
 
ی آئ ھا واال ہ 

 
واپ س۔۔۔ ت " 

 

اؤ " چ  اؤ ب  چ  ں می  ب  ی  می 
 
اؤ۔۔۔ ھے کوئ چ  ب  " 
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ل  ھی عدن  ی ات 
 
ن ھی مکمل  ن ات  اپ  ا ت  ا کر ن  ان  ھا ن 

 
ک کہ ت ان  اچ   

ے کے کسی اسے ن 
 
ج ی  ی  آواز کی  ج 

 
ائ ب  دی  سٹ  ے اس  پ 

 
ا ئ ٹ  اپ   

ب  کی  آواز رخ اپ  ا چ  ل  کر کاٹ  کال اور کٹ 
ان  ی واپ س مون 

 
ن اپ   

ک  ٹ  ں ٹ ج  ا ڈال می  و لٹ 
 
ے ب من  می لڑکی  ان ک اسے سے سا

 
زچ  

ں چالت  ی  کر دھوڑ طرف اسی می 
 
ی  آئ

 
ی  ھوئ

 
کھائ ل  دی  دن  عدن   

گی  کو
ران  و حی 

 
ہت  ب ی  ب 

 
کہ ھوئ ون  ت  اس  کی 

 
ے وق ن گل  گھن  ں ج  می   

ا کا لڑکی  کسی ان  ا ن  ان  ی  چ 
 
ں ن ات  عام کوئ ہی 

ھی۔۔۔  ب 
 
ت  
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ھی ل  ات  ھی عدن 
 
وں ات ں سوج  ھا گم می 

 
ب  ت اس  لڑکی  وہ ح   

ب  کے رپ 
 
چ ق

 
ہی  
ب

ے کے س ا کر  ن  لگی۔۔۔ آ سے سی   

 

اؤ " چ  ھے ب  ھے وہ وہ مج  گے۔۔ دی ں مار مج  " 

 

ک ان  ھ وہ پ ر لمس کے لڑکی  اس  اچ  ل  کج  و ن 
 
ک حرکت  ب ا ن  ن   

ا کر ان  ھر اور ن  ب  ت  وں کے اس  ح 
 
ں کاب ب ہ ان ک می  ھر مرپ  ت   

و پ ڑی  پ کار کی  مدد کی  لڑکی  اس  سے
 
ں ھوش  واپ س وہ ب می   
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ا ن  ے اردگرد آ کھن  ب  لگا دن  ھ اسے پ  د دور کج  ٹ  ص ج 
 
خ
 
ر ش

 
ظ
 
ے پ

 
آئ  

ن ھوں کے ج 
 
ں ھات ں  می  ی 

 
دوق ٹ  ود پ  ں موج  ھی 

 
  ت

 
ا ٹ  ی 
 
لڑکی  ن ہ پ ق  

ھی
 
ی کر ذکر کا وگوںل ات ھی رہ 

 
و ت ان کے اس  ج  کے چ   

من
 
ے دش ن  ے پ 

 
ھے۔۔۔ ھوئ

 
ت  

 

ب  ے لوگوں ان ح 
 
ل  ئ ھ کے  عدن 

 
ود کو لڑکی  اس  سات موج   

ا ان  و ن 
 
زی  وہ ب ی 

 
ب  اور پ ڑھے طرف  کی  ان سے ت ل  پ  عدن   

ے
 
ی  ئ

 
ھرئ ے ت 

 
کھائ ھ کا لڑکی  اس  دن 

 
ھاما ھات

 
ٹ کہ ت دوسرے ج   
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ھ
 
ا وہ سے ھات ٹ  ٹ گ  اپ  ا پ  ن  ھا

 
ے اسے ات زی  لن  ی 

 
ھاگے سے ت ت   

ھ ورا لگا اصلے کج 
 
ود پ ر ق ی موج 

 
ن ڑی  اپ  ں گا ا می  لڑکی  اس  کر چ   

ھی کو ے ت 
 
ٹ ھائ ی  ر ان ک پ عد کے ب 

 
ظ
 
ے پ ن  پ  ھے ا ج 

ی  ان رھے آ پ   

ا پ ر لوگوں ڑی  وہ ڈالٹ  ارٹ  گا ا کر سٹ  ن گل  اور گٹ  ر سے ج  اہ  ن   

ب  کی  اپ  ے چ 
 
ھگائ لگا۔۔۔ ت   

 

ن گل  ی  سے ج 
 
کل  دور کاف ے پ 

 
ائ ب  پ عد کے چ  ن وہ ح 

 
طمی

م
 

ا ھو ھے کے ان لوگ وہ اب  کہ گٹ  ج 
ی  ود پ  ں موج  ہی 

ں ب  ھی   



MAGIC LOVE|Malisha Rana|COMPLETE NOVEL 
Posted On Book Love Official 

 

 

https://bookloversoffical.blogspot.com 
https://www.facebook.com/itsmalisharana/ 

9 

ب  ل  پ  ھ عدن  ا پ رسکون کج  ے ھون  ن  پ  ھ ا
 
ٹ  سات رپ 

 
پ ر سی ٹ  ق  

ود ی  سہی موج 
 
ے کو لڑکی  ھوئ کھن  و لگا دن  ت  اس  ج 

 
ے وق ھن  ت   

ے
 
ڑوں پ رائ ں کی  ود می  ھی موج 

 
ن ت سم کا اس  سے ج  ی  ج 

 
کاف  

ک چد اں ن  ھا رھا ھو عٹ 
 
ں ت ی  سم کے اس  وہ  عالؤہ کے ج   

ہرے وں پ ر چ 
 
وب ہت  کے ج  ان سے ب  ش 

 
ود پ ھے موج 

 
ی سے ت ج   

ہت  پ ر اس  دد ب  ش 
 
ا پ ا کٹ  ھو۔۔۔ گٹ   
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کھ چالت  کی  لڑکی  اس  ل  دن  ہت  کو عدن  ا رچم ب  پ ر اس  آن   

ے
 
ائ اچ  ا ن  ھا ھوا کٹ 

 
ھ کے اس  ت

 
ر لوگ وہ اور سات

 
کی وں آح  

ا مار ٹ  پ  ے د ھن  ا ھے چ 
 
ا اسے ت ی کٹ 

 
من
 
ھی دش

 
ں ت ھی 

 
ھ ان ک ات

 
سات  

ہت  ل  السو  سے ب  ں دماغ کے عدن  رھے کر گردش  می   

ھے
 
ھی مگر ت ی  سے اس  وہ ات 

 
ں سوال کوئ ہی 

ا ب  ھٹ  ا ب وچ  ٹ  اہ  چ   

ھا
 
ہ ت ا سہما ڈرا کا اس  وج  ھا ھون 

 
ٹ ھی ت

ی وں پ 
 
ں می ے اس  می 

 
ئ  

ن صلہ ان ک
 
ا ق ال اسے وہ کہ کٹ  ں اکٹ  ہی 

ھوڑ ب  ا چ  لچال سکٹ 
 
و ق

 
ب  

الکل  ں۔۔۔  ن  ہی 
ب   
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ی آگلے ے لمچے ہ  ن  پ  ن صلے ا
 
ے عمل  پ ر ق

 
ل  کرئ ے عدن 

 
ا ئ ٹ  اپ   

ل مون  
کٹ  ان  ٹ  کاال سے ج  ی اور پ 

 
ن دی۔۔۔  کر کال کو والدہ اپ   

 

ا " ے ھے ن ات  کٹ  ن  ی  ب  ب  ی  کی وں کال پ 
 
م کائ

 
ے، ت

 
سب  ئ  

ھٹ ک
 
و ت

 
ھے۔۔۔؟؟؟  ب  
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سی ان ک مام "
 
ی ری  ھے ات مرج  لپ  می  رورت  کی  ھٹ 

 
ھے ض  

ہاں و ب 
 
ز ب لی  ں ن  ھ می  ں واپ س گھر دن کج  ہی 

اور گا سکوں آ ب   

ڈ ٹ ھال آپ  کو ڈن 
 
ا سی ٹ  ھی لی  ں ات  و می  ی 

و ںھو  رھا کر ڈراپ 
 
پ عد ب  

ں ے۔۔۔ گی، ھو ن ات  می 
 
ن ائ " 

 

زی  ی 
 
ی سے ت

 
ن ل  کے کر ن ات  اپ  ے عدن 

 
ر ئ ی 

 
ی پ غ

 
ن کا ماں اپ   

واب  ے ج  ڑی  اور دی  کاٹ  کال سن  ے رخ کا گا ن  پ  دوست  ا  
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ارم کی 
 
ا  کر طرف کی  ھاؤس  ق ہاں لٹ  ی  کی  چ  ائ  سٹ ھی ان چ   

وں
 
اس  کے دوسی ود ن  ی  موج 

 
ھی۔۔۔  ھوئ

 
ت  

 

ھٹ ک
 
 ٹ  15 ت

رر ان ک پ عد می ھ کے آواز کی  ح 
 
ل  سات عدن   

ے
 
ارم ئ

 
در کے ھاؤس  ق ڑی  ان  ی  پ رن ک کو گا

 
ود اور لگائ

 
ج  

زی  ی 
 
ر کھولے دروازہ سے ت اہ  ے ن 

 
طرف دوسری  پ عد کے آئ  

ا کر کھول دروازہ کا ٹ  ھ اپ 
 
ے کے لڑکی  اس  ھات من  ا۔۔۔  سا کٹ   
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زدہ
 
وق
 
روں سی ج

 
ظ
 
ہلے سے پ و ب 

 
ے لڑکی اس  ب

 
ل  ئ کی  عدن   

وڑی  لی  ج  ھٹ 
ٹ  کھا کو ہ  ھر اور دن  ے ت  ن  پ  ے ا ن  ی 

ب  می کا
 
ھ زچ

 
کو ھات  

  کی  کی  اس 
ٹ  لی ہ  ا رکھ پ ر ھٹ  ی سے مگر دن  ی ج  ڑی  وہ ہ  ر سے گا

 
اپ  

ے کر لن  و لگی  چ 
 
ی روں ب ے ت 

 
د ئ ھ کا ن دن کے اس  مزن  ب وچ   

ے
 
ھائ

 
کار سے ات ا کر اپ  کن دن  ن لٹ  ے ب وس  زمی 

 
سے ھوئ  

ہلے ل  ب  ں کمر کی  اس  عدن  ھ می 
 
ا اسے ڈالے ھات چ  کا ب  ھا چ 

 
ت  

ھ
 
ی سات ڑی  ہ  ی کی  گا

 
لن ڈ چ  س ھٹ 

 
ی
 
ی کی  الب

 
ن
 
ں روس کی  اس  می   
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ر
 
ظ
 
گے کے لڑکی  اس  پ

ٹ 
 
و پ ڑی  پ ر ی روںت   پ ادہ سے چد ج  زن   

می
 
ھے زچ

 
ون سے ان اور ت

 
ھا۔۔۔  رھا رس  ج

 
ت  

 

ھ ے کج  ن  ے سوج 
 
ے ھوئ ن  پ  ی وں ا

 
ے کو ھوپ ن  ج 

 
ی ھی 

ت 
ل   ے عدن 

 
ان ک ئ  

کے
ھٹ  ھ کے چ 

 
ی کو لڑکی  اس  سات

 
ن ں گود اپ  ا می  ھان 

 
روں اور ات

 
ظ
 
پ  

ے رخ کا من  ے طرف کی  سا ا  کن  لٹ  روع چ  ا کر س  پ ر دروازے دن   

چ
 
ہی  
ب

ی ب وں کو لڑکی  اس  کر  ے ہ 
 
ھائ

 
ن   ات پ  ھ ان ک ےا

 
سے ھات  

ل  ے عدن 
 
ود اوپ ر کے دروازے ئ ں سوراخ ان ک موج  می   
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ھ
 
و ڈاال ھات

 
ع کی  اس  ب

 
وق
 
ن کے ب اں مطاب ق  عی  ی  وہ  ائ  چ   

ود ھی موج 
 
ہ ت ت  اس  ورن 

 
و وق

 
اس  کے اس  ب ھی ن  اس  ت   

ارم
 
ی  کی  ھاؤس  ق ائ  ں چ  ہی 

ھی ب 
 
شا راداہ کا اس  ت

 
ہاں کوپ ب   

ے کن  ہ رھا کا ر ی  سے گھر وہ ورن  ائ  ی کر لے چ  ا ہ  کلٹ 
ن ہ مگر پ   

ھی کر کا اّٰللہ ت  ھا س 
 
را ان ک ت کسی  ی  ان  ائ  اس  دوست  سٹ ھی وہ چ   

گہ ا چ  ھٹ  ے کر چ  ھے رکھن 
 
و ت ل  آج ج  و کے عدن 

 
ہت  ب ی  کام ب 

 
آئ  

ھی۔۔۔ 
 
 ت
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ے کھل  دروازہ
 
ائ اؤں اسے پ ر چ  ے سے مدد کی  ن  لن  ل  دھکٹ  عدن   

ی ب وں ے کو لڑکی  اس  ہ 
 
ھائ

 
در ات ل  ان 

ب  ھوا داچ  ک پ  رات  ن   

ے ن  پ  کھ ب ورے ا
ٹ  ے پ 

 
الئ ھٹ  ر ت  را سو ہ  دھی  ر ان  کھی  کی  ن    چ 

 
ھیت  

س ہ ج  ں سے وج  ھی 
 
ھ ات ی  کج 

 
کھائ ں دن  ہی 

ھا رھا دے ب 
 
ت  

دازہ ے ان 
 
ے لگائ

 
ل  ھوئ چ عدن 

 
ب کی  ب ورڈ سوب اپ  اور پ ڑھا چ   

ھ
 
ز سٹ ھی سے مدد کی  ھات ی 

 
ٹ ا کو ب  ا دن  ی اگلے دن  ارم ب ورا لمچے ہ 

 
ق  

ی ھاؤس 
 
ن
 
ے سے روس

 
گمگائ ارم لگا چ 

 
ی  ھاؤس  ق

 
ک چد کاف ن   

ھرا صاف
ھا سٹ 

 
ی سے ت ھ ج  ہلے دن کج  ی ب  ہاں ہ  ی  کی  ب 

 
ائ کی  صف   



MAGIC LOVE|Malisha Rana|COMPLETE NOVEL 
Posted On Book Love Official 

 

 

https://bookloversoffical.blogspot.com 
https://www.facebook.com/itsmalisharana/ 

18 

ھی ن ہ ھو ر ت  ہی  ی ب  ھا ہ 
 
ے کے اس  ت ہ لن  ی ورن 

 
ن
دگی  اپ  ں گٹ  می   

ے رہ کی سے
 
ائ وہ۔۔۔ ن   

 

ی دل ں دل ہ  روں می  کر کا  اّٰللہ ڈھی  ے ادا س 
 
ل  کرئ ے عدن 

 
ئ  

ھر ا سے ت  لٹ  روع چ  ا س  ں کمرے ان ک کو لڑکی اس  اور کٹ  می   

ا لے ڈ کر چ  ٹ  ٹ ھا پ ر پ  ی  ا ب  ری ں کی  لڑکی  اس  دن 
 
ظ
 
ھی پ ھی ات  ت   

ھکی  ی  چ 
 
ں ھوئ ھی 

 
وف اور ت

 
ھ کے ج

 
کل  سات

ار کے ن ف پ  ن  آ  

ھی ہت  ت  ح ب 
 
ھے واض

 
ہرے کے اس  ت ں پ ر چ  ہی 

ن  ے ج  کھن  دن   
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ل  ے عدن 
 
ں کمرے ب ورے ئ ری ں می 

 
ظ
 
ں پ ی 

 
اور دوڑاب  

ب  کی  وارڈروب  اپ  ل  چ  اں پ ڑا چ  راؤزر ان ک اسے سے وہ 
 
اور پ  

ی 
 
رٹ  ئ ی س  کہ ملی  ہ  ون  ی اور کی 

 
ڑے کے لڑکی  کوئ و کی 

 
ود ب موج   

ھے
 
ں ت ہی 

ٹ ھی ب 
ں پ  ھی 

 
ی ات کال ہ  ڈ واپ س وہ کر پ  ٹ  ک پ  ا ن  آن   

ب  کے کی لڑ  اس  اور رپ 
 
ڑوں ان ق ا۔۔۔  رکھ کو کی  دن   

 

ں " ی 
 
ھ طرف داب

 
ات ج آپ  ھے روم ن 

 
ی ی  ں کر ج  ز لی  لی  ھر ن  ت   

گ  سٹ  ھی ڈرپ  ی  ت 
 
ہ کہ آپ  ھے کرئ ن ورن 

 
کش ٹ 

 
ف
 
ھی اپ ا ھو ت  سکٹ   
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ں ھے ھ می  ں دپ ر کج  ھ می  ے کج 
 
ا کر لے کو کھائ ن  ب  ھوں آ پ   

ک ج آپ  ن 
 
ی ی  ں۔۔۔ کر ج  لی  " 

 

ری ں
 
ظ
 
ے پ

 
ھکائ ے سے لڑکی  اس  چ  ل  کہن  ے عدن 

 
ائ ے چ 

 
ھوئ  

ار ان ک ہرے کے اس  ن  ا کو چ  کھٹ  ر سے کمرے دن  اہ  کل  ن  پ   

ا د دروازہ اور گٹ  ٹ  ے پ 
 
ن کرئ ں کچ  ال می  ا۔۔۔ چ  آن   
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ج
 
رب
 
ے کر کھول ق کھن  ے اسے پ ر دن 

 
و کو کھائ

 
ھ ب ا کج  ہ مال ن  ورن   

رہ سوپ  کا اس  ارادہ ی 
 
ے وغ

 
ائ ٹ  ھا کا پ 

 
ٹ کہ ت اں ج  سے وہ   

ے
 
دب و والی  آئ ے اسے ن 

 
ے  ق

 
لگی۔۔۔  دالئ  

 

ج
 
رب
 
ں ق ے می 

 
ائ اچ  ت  کا کب  ن  ھا ھوا رکھا گوس 

 
و ت راب  اب  ج 

 
ح  

کا ھو ھا چ 
 
دب و کی  اسی ت ل  سے ن  راب  دماغ کا عدن 

 
ے ح

 
ھوئ  

ھا لگا
 
ی ت

 
ن اک اپ  ا ن  ے  اس  کر دن 

 
ت  وہ ئ کٹ  گوس  ٹ  ی ت  پ  شم  

کال ن ڈسٹ  کے پ  ی  ں ب  ک می  ٹ  ھی  ا ت  ود اور دن 
 
ن سارے ج کچ   
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ے کو ن 
پ  ھا ے چ 

 
ھ وہ ھوئ ے  کج 

 
ے کو کھائ

 
ڈئ ب  لگا ڈھون  اسے پ   

کٹ  دو ٹ  گ پ  ں اور ملے کے ی مٹ  ھی 
 
ے ات کھن  ا دن  ٹ 

 
مال سکون کی  

ھا
 
ی ن ہ اسے ت ا وہ  ٹ 

 
اپ ھا۔۔۔ چ 

 
ت  

 

ٹ  سی سکون پ ر ان ک ھ کے مشکراہ 
 
ل  سات ے عدن 

 
ن ئ

 
پ ری  

ا ھان 
 
ی  اور ات

 
ائ گی  کر لے ن  ے مٹ 

 
ائ ٹ  و لگا پ   ٹ  10 اگلے ج 

می  

ں ار می  ٹ  ی ھو پ 
 
لدی  گن ی ٹ  سے چ  ل ں ن  گی  می  وہ ڈالے مٹ   

ل  طرف کی  کمرے ی سے مگر پ ڑا چ  ی ج  وک ہ 
 
ے ب

 
دپ ع کے کرئ  
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ے اس 
 
و کھوال دروازہ ئ

 
ے ب من  ود سا ارہ موج  ط 

 
کھ پ ران وہ دن  حی   

ا۔۔۔  رہ گٹ   

 

دی  ان ک ھٹ 
 
س ت

 
ے ساپ

 
ھرئ ڈ وہ ت  ٹ  ک پ  ا ن  گی  اور گٹ  کو مٹ   

ڈ ل  ساپ ٹ  ٹ  ی 
ے پ ر ب  ے کو لڑکی اس  وہ رکھن  کھن  و لگا دن  ں ج  کھی 

ن 
د آ ٹ  پ   

ے کی  سو کن  ھی چ 
 
ں ت ی  م کے اس  وہ 

 
اور کے اس  ن ال ت س   

ے ن  ی وت  کا لی 
ھے پ 

 
ت  اس  ت

 
ی وق

 
ن شامت  اپ  ہت ب   سے ج   
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ڑوں پ ڑے ں کی  ود می  ہت  وہ موج  اری ب  ٹ  ی  پ 
 
چ کوئ

 
ب ا کی  کا گڑن   

ی ھو محسوس  ھی۔۔۔  رہ 
 
ت  

 

د و سرخ ٹ 
 
گت  سف زہ وہ مالک کی  رن  ی 

 
ل  دوش ہت  کو عدن  ی ب 

 
ن اپ   

ی
 
ن ی  محسوس  سی اپ 

 
ی ب  ان ک ھوئ ش سی عج 

 
ھی کش

 
اس  ت  

ں و می  ل  ج  ی دل کا عدن 
 
ن ب  اپ  اپ  ے چ  ن  ج 

 
ی ھی 
ک

ی ی ن ن اغث  کا  رہ   

ھی۔۔۔ 
 
 ت
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ھ ک دپ ر کج  ی ب وں ن  ے اسے ہ  کھن  ل  پ عد کے دن  ے عدن 
 
ی ئ

 
ن اپ   

روں
 
ظ
 
ں کمرے اور ن دال رخ کا پ رسٹ  سے می 

 
ڈ ق ن اکس ان   

ے
 
ڈئ و لگا ڈھون  ھی مل  اسے ج  ا ت  ے اسے گٹ  واپ س وہ لن   

ب  کے لڑکی  اس  رپ 
 
ا ق ی  کی  اس  اور آن 

 
ائ ی ش  وٹ  کی  ب  پ ر ج   

لکے لکے ہ  ھوں ہ 
 
ھ کے ھات

 
ی سات

 
ن ے پ 

 
ہی لگا کرئ عمل  ب   

ے اس 
 
ی  ئ

 
اف وں ن 

 
وب ھ  کے ج 

 
ھی سات ا ت  ھا کٹ 

 
کے اس  ت  

ھوں
 
ں ھات ی می 

 
ن
رمی اپ 

 
ھی پ

 
ر کو لڑکی  اس  کہ ت ی 

 
ک ح ا ن  ھو ن   

ا سکی  ھر ن  در اس  وہ ت  ھکن ق 
 
کار کا ت ھی س 

 
ے ب وں کہ ت ئ   



MAGIC LOVE|Malisha Rana|COMPLETE NOVEL 
Posted On Book Love Official 

 

 

https://bookloversoffical.blogspot.com 
https://www.facebook.com/itsmalisharana/ 

26 

وں د گہری  طرح کی  ھوس  ٹ  ی 
ی سو ب  ھی رہ 

 
ر ت

 
ں آح لڑکی  اس  می   

اؤں کے ی پ ر ن 
 
ن دھ پ  ان  ل  کر ن  ھا عدن 

 
رسٹ  اور ات

 
ڈ ق ن اکس ان   

ے ان ک کو
 
ں کوئ ے پ ڑے می 

 
ھوئ ل  چ  ٹ  ی 

ان ک کر رکھ پ ر ب   

ر
 
ظ
 
دی  پ ھٹ 

 
کی  ھو ت گی  چ  ے پ ر مٹ  لن  ر سے کمرے وہ ڈا اہ  ن   

کل  ج کر پ 
 
ں الوب ود می  وں موج 

 
ا۔۔۔ سو پ ر صوف گٹ   

 

ے
 
ائ اچ  شا کا رات  ن 

 
ہر کوپ ھا ب 

 
ب  ت ور ح  د وہ پ ر آواز کی  س  ٹ  ی 

ب   

اگا سے ی  اور چ 
 
ائ ی ش  ل  پ ر ب  ور اس  وہ ڈالے ن  شمت  کی  س   
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ے ب  لگا پ ڑھن  ے پ  من  ر کا سا
 
ظ
کھ من  ھ وہ دن  ل  کج  ے کے ن  لن   

ک حرکت  ا ن  ا کر ن  ان  ھ ن  ں وش ھ پ عد دپ ر کج  ے می 
 
اسے آئ  

ے
 
ے ق

 
سے لگی  آئ ر ج 

 
ظ
 
داز پ ے ان 

 
لدی  وہ کرئ اس  سے چ   

ب  کی  لڑکی  اپ  ازو اور پ ڑھا چ  کڑ سے ن  ا کھڑا اسے ن  ب  کٹ  اس  پ   

ھ کے لڑکی 
 
کٹ  کا گوست  وہ سے ھات ٹ  ا  گر پ  سے گٹ  ج   

ھامے
 
ے وہ ت

 
ں کھائ ھی۔۔۔  مصروف  می 

 
ت  

 

ا ن ہ " ی کر کٹ  ں رہ  آپ۔۔۔؟؟؟ ھی   
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ں کھی 
ن 
ے پ ڑی  آ ہرے کے لڑکی  اس  کن  کھ  کو چ  ےدن  س ن  پ ر ج   

ون
 
ھا ھوا لگا ج

 
ل  ت ے عدن 

 
گی  ئ

ران  ا سوال سے حی  و کٹ 
 
وہ ب  

ے لڑکی 
 
لگی۔۔۔  ڈرئ  

 

ھوک۔۔۔ وہ وہ " ت  " 

 



MAGIC LOVE|Malisha Rana|COMPLETE NOVEL 
Posted On Book Love Official 

 

 

https://bookloversoffical.blogspot.com 
https://www.facebook.com/itsmalisharana/ 

29 

ھر ری ں سے ت 
 
ظ
 
ے پ

 
ھکائ ے لڑکی  اس  چ 

 
واب  ئ ا ج  کی  اس  دن   

ل  پ ر ن ات  ہت  کو عدن  رس  ب 
 
ا پ و آن  ھوک ج  ہ کی  ت  سے وج   

راب 
 
ت  ح ی کھا کو گوس  ھی رہ 

 
ا  ت ی کٹ 

 
ن
ھوکی  اپ  ھی ت 

 
ر وہ ت

 
آح  

ے ن 
 
وں کی

 
ں چال اس  وہ سے دوب ھی۔۔۔ می 

 
ت  

 

ں ن ہ " ہی 
ے ب 

 
راب  وہ کھائ

 
کا ھو ح ھا چ 

 
ں آپ  ت ھی 

ٹ  ی  ں ب  می   

ھ ے اور کج 
 
ا کو کھائ ن  ھوں۔۔۔  ال " 

 



MAGIC LOVE|Malisha Rana|COMPLETE NOVEL 
Posted On Book Love Official 

 

 

https://bookloversoffical.blogspot.com 
https://www.facebook.com/itsmalisharana/ 

30 

ن کو لڑکی  اس  ں کچ  ود می  ز والے کرسی وں دو موج  پ ر می   

ے
 
ٹ ھائ ی  ے ب 

 
ل  ھوئ ے عدن 

 
ے ئ ن 

 
لی کہا۔۔۔  ن   

 

ں " ہی 
ں پ س ب  ہی 

ا۔۔۔ ب  کھان  " 

 

ل  ھ کا عدن 
 
ے ھات من  ھا

 
ے لڑکی اس  ت

 
ع اسے ئ

ا کر من  ں دن  ی  وہ   

ل  ے کے اس  عدن  من  ے پ ر  کرسی سا ھن 
ٹ  ی  ے ب 

 
ی ھوئ

 
ن
 
ی کی ہ   

ا اسے دپ ر کھٹ  رھا۔۔۔  دن   



MAGIC LOVE|Malisha Rana|COMPLETE NOVEL 
Posted On Book Love Official 

 

 

https://bookloversoffical.blogspot.com 
https://www.facebook.com/itsmalisharana/ 

31 

 

ام " ا ن  کا۔۔۔؟؟؟  آپ  ھے کٹ   

 

ل  ک کے عدن  ان  ھے اچ  ے ب وچ  ے لڑکی  اس  پ ر سوال گن 
 
ی ئ

 
ن اپ   

ہمی
س

ی  
 
ری ں ھوئ

 
ظ
 
ں پ ی 

 
ھاب

 
ھر اور ات ں سے ت  ھی 

 
ھکا ات چ   

ی۔۔۔ 
 
 گن

 

ب ہ " ں، پ  ہی 
ی پ ری  ماں ب 

 
ھی۔۔۔ کہن

 
ت " 
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ں کہاں اب  " ماں۔۔۔؟؟؟ کی  آپ  ھی   

 

ے کے لڑکی  اس  لن  ل  پ ر ب و ے عدن 
 
ھٹ  ئ سوال سے چ   

ا۔۔۔   کٹ 

 

ی۔۔۔ مر وہ وہ "
 
گن " 
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ب ہ کی  اب  ے مرپ  لن  ھ کے ب و
 
ی سات کھوں کی  پ ری  ہ 

سے آن   

سو
 
ے آپ ہن  ھے لگے ب 

 
ے ت

 
ائ اچ  ا ن  ھ کٹ  ھا سہا کج 

 
ے اس  ت

 
ی ئ

 
ن
اپ   

ں۔۔۔ عمر سی می   

 

ھی "
 
ے لوگوں ات

 
ں مارا ئ ھی 

 
و ات ھے کے آپ  ج  ج 

ی  پ ڑے پ   

ے
 
ھے۔۔۔؟؟؟  ھوئ

 
ت  
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ل عد  ے ن 
 
ا سوال اور ان ک ئ و کٹ 

 
ے پ ری  ب

 
ی ئ

 
ن لی  اپ  ٹ 

سو پ 
 
آپ  

ھری  ں ت  کھی 
ن 
ے آ

 
ھائ

 
ب  کی  اس  ات اپ  کھا چ  کو سر اور دن   

ٹ ات  ں اپ  ال می  ا ہ  ٹ کہ دن  ل  ج  وٹ  پ ر اس  کو  عدن 
 
ار کر ب ٹ  پ   

ا۔۔۔۔  آن 

 

To be continue 
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ںیہاّ اناج ساپ ےک سیلوپ ںیمہ وت رھپ ںیھکید
ہرطخ ےس ںوڈنگ نا وک ناج یک پآ یکنویک

ےہ

ںورظن یرھب یگناریح ےن یرپ ایک ہو سیلوپ
ایک لاوس ےس لیدع ےس

یک ںوناسنا وج ےہ ےتوہ گول ہو یرپ سیلوپ
ےہ ےتید ازس وک ںوگول ےرب روا ےہ ےترک ددم

انہر رک پھّ اناج تم یہک اہک یما ںیہن

ںاہی گول ہو وہ یہر ںیہن ھجمس مت یرپ ںیہن
ہگج سا یکنویک ےہ ےتکس نہپ یھب یھبک �رپ
ھتاس ےریم مت وت ےہ دوجوم رھگ یہی فرص رپ

ولّ

اناج ںیہن یہک اہک ےن یما ںیہن

اہک ۓوہ ےتڑکپ ھتاہ اک یرپ ےن لیدع زیلپ یرپ

ےن یرپ وت اڑکپ ےن لیدع ھتاہ اک یرپ بج
اھکید ںیم ںوھکنآ یک لیدع ۓوہ ےترڈ

ئوہ یڑھک ھٹا اڑھّ ھتاہ انپا یرپ روا ےہ کیھٹ



malisharananovels
وہ اتآ رک ےل یباّ یک یڑاگ یھبا ںیم ےہ کیھٹ

رہاب ےس رھگ رک ےل یباّ یک یڑاگ لیدع روا
اید ےد رک لوھک ہزاورد وک یرپ روا ایگ لکن

ںوھٹیب یرپ

ئگ ھٹیب ںیم یڑاگ یرپ نستاب یک لیدع

ول ھدناب ٹلب ٹیس ہو یرپ

ےہ یتوہ ایک ہو

مت وکر ےہ اتکس وہ موصعم انتا ےسیک ئوک یرپ
ٹلب ٹیس آ بیرق ےک یرپ لیدع دوخ روا

ایگ گل ےناگل

انالّ ےک رک ٹراٹس یڑاگ ےن لیدع بج روا
وڈنیو یک یڑاگ رہاب رک رڈ یرپ وت یک عورش

ئگ گل ےنھکید ےس

یہر لّ ےسیک کڑس ہی رھپ ےہ ےھٹیب ںاہی وت مہ
ےہ

سب ےہ ںیہن ترورض یک ےنرڈ وک پآ ںیھکید
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پآ روا ےگ ۓاج ساپ ےک سیلوپ ےس یدلج مہ

ےسیو ےگ ۓاولد ازس وک ںولتاق ےک ںام یک
ھتاس ےک نا یک پآ ےہ ینمشد ایک

ئگ وہ شوماخ ےس رھپ ہہک انتا یرپ ںیہن اتپ

یکنویک یھت یتہر یہ ںیم لگنج ایک پآ ےسیو
یھبا لیدع ےہ اتکس ہر ےسیک ئوک ںیم لگنج
ےس کناّا ںیم ےتسار یک اھت اہر رک یہ ںیتاب
ئگ کر یہ رپ یہو روا ئگ وہ بارخ یڑاگ

ےتسار ناریو یڑاگ ہشیمہ ایگ وہ ایک ےسا با
ےہ یتکر ںویک یہ رپ

وک یڑاگ ںیم ۓاج آ رہاب پآ یرپ ورک ایک با
یڑاگ لیدع روا وہ اترک ششوک یک ےنرک کیھٹ

ایگ گل ےنرک کیّ وک

ںیمہ یلاو ےنوہ ںیہن کیھٹ ےس یناسآ وت ہی
ےک پآ اگ وہ انرک ےت رفس انپا یہ لدیپ رھپ
ان یگ ۓاپ لّ پآ ےہ یمخز وت ںوۂاپ نکیل

ئگ گل ےنلّ روا اید رک ںاہ رک الہ رس ےن یرپ

ےلہپ ےن راک یریم ٹب یروس میا ئآ ںیھکید
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یک سا بج جآ روا ےہ ایک ںیہن یھبک اسیا

گلےنرک ےمارڈ ےسیا ہی روا یھت ترورض تہب
ےہ ئگ

ید ئاھکید ئوہ یتآ یڑاگ کیا ےنماس ںیہنا یک

ششوک یک ےنگنام ٹفل ںیم ےکور ںاہی پآ
لیدع رک وہ اڑھک ںیم یب ےک کڑس روا وہ �اترک
ایگ گل ےنرک ششوک یک ےناوکر وک یڑاگ

ےلکن رہاب ےس ںیم یڑاگ ےکڑل ود کور وک یڑاگ
وہ ےلیکا مت ایک

تہب مہ ےہ یکڑل ہو ھتاس ےریم ہو رای ںیہن
ےد ٹفل ںیمہ گول مت ایک وت ےہ ںیم لکشم

ےہ ےتکس انہپ کت رہش �رک

ےہ ھتاس ےراہمت یکڑل یرایپ ینتا با ںاہ ںاہ
ڑوھّ ان یڑوھت رپ ےتسار ناریو ےسیا ےلیکا ےسا
یھب ہو وت ایگ وہ اسیو اسیا ھک رگا ےہ �ےتکس
ےتلوڈ ےکڑل ہو ھتاس ےک یکڑل تروصبوخ ینتا
ںیھکید ےس ںورظن یرھب یگدنگ وک یرپ ۓوہ

ےھت ےہر اج

پآ سکنھت ون اہک ےس ےصغ ےن لیدع رپ سج
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ۓاج ےلّ وک پآ ےگ ےل رک جنیم مہ ۓاج گول

انرک ددم یک ںوگول مت مہ ۓاج ےلّ ےسیک ےسیا
ےہ ںیتہاّ

ئوک یک ددم یک پآ ںیمہ ان اہک ےن ںیم ںیہن
ےس ںاہی ولّ یرپ ےہ ںیہن ترورض

ایل ڑکپ ھتاہ اک یرپ ےن ےکڑل کیا ےس کناّا یک
ےلیکا ود ےناج ےسا ولّ ھتاس ےرامہ مت

یک ےکڑل سا ےیل وسنآ ںیم ںوھکنآ ےن یرپ
اھکید رک ڑم فرط

ئوک ارب ےس ھجم ہنرو ھتاہ اک یرپ وڑوھّ ےا
اگ وہ ںیہن

تروصبوخ ینتا یکنویک اتڑوھّ ںیہن اج ےا
ےتکس ںیہن اج رک ڑوھّ ےسیا مہ وک یکڑل

رپ ہنم ےک ےکڑل سا ےس روز ےن لیدع وت یریت
ارام ےد �نپ

لکن دیزم ےکڑل ےس ںیم یڑاگ ھکید 43ےسج
ایگ گل ےنڑل ےس نا لیدع روا ۓآ
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ےن سا اھت ارام نپ ےن لیدع رپ ہنم ےک �سج
ےد ںیم ٹیپ ےک لیدع ڑوت وک لتوب یک بارش
ایگ رگ رپ نیمز لیدع ےس ہجو یک سج ارام
ایگ گل ےناجیل رک ڑکپ ھتاہ اک یرپ ہرابود روا

اہر اج ےل رک ڑکپ ےن ےکڑل ےک وج ھتاہ اک یرپ
ےن سا یک اگل مرگ ہدایز انتا ےس کناّا اھت
ھتاہ اراہمت اھکید فرط یک یرپ رک ڑم ےھیپ �
روز ےن سا فرط یک یرپ یک ےسیک مرگ انتا

ید رام خیّ ےس

ئوہ یک گنر خرس لال ںیھکنآ یک یرپ یکنویک
یرپ رک ور ور گول ےرب گول ےرب یھت ئوہ
ینتا ےس کناّا رھپ روا ۓاج ےلوب تاب یہ کیا
یھبس یک یرام خیّ ےن یرپ ںیم زاوآ �ینوا

ہو روا ایگ گل ےنلکن نوخ ےس ںوناک ےک ںوکڑل
ۓگ وہ شوہ ےب یہ رپ یہو

اھت اڑپ شوہ ےب رپ کڑس ےک وج وک لیدع یرپ
ۓور روا ئگ ھٹیب رک ےل ںیم دوگ ینپا رس اک

ۓاج

ےک لیدع روا یک حرط یک یما ایگ رم یھب ہی
اید ھکر ھتاہ انپا رپ مخز
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ہگج سج یک ئگ وہ ناریح ہی ھکید دوخ یرپ
کیھٹ ًاروف مخز اک لیدع اھت اھکر ھتاہ ےن یرپ

ایگ گل ےنوہ

ان وہ کیھٹ مت یرپ ایگ ھٹیب رک ھٹا لیدع روا
ہو وت ےھجم روا اوہ ایک وک بس نا ہی روا
یرپ ےہ اوہ ایک مخز اریم رپ اھت ارام ےس لتوب

ولوب وت ھک رپ �ںاہی

ےنپا یرپ وت ایک لاوس ےس یرپ ےن لیدع بج
ئگ گل ےنلوب ںیہن اتپ رک اکّا وک ںوھدناک

رک ڑکپ ھتاہ اک یرپ روا ھتاس ےریم ولّ مت مت
ایگ گل ےناج ےس ںاہو لیدع

یفاک لیدع روا یھت یکّ وہ رید یفاک ےتلّ ےتلّ
یرپ اہک ےس یرپ ےن سا روا اھت ایگ یھب کھت

یگ وہ ئگ کھت مت

ںیہن اہک ےن یرپ ًاروف وت

کھت مت یک ےہ مولعم ےھجم وھکید یرپ ںیہن
کر رپ ںاہو مہ ھتاس ےریم ولّ ےیل سا وہ یکّ
یٹوٹ یک وج یڑپوھج کیا ساپ روا ےہ ےتاج
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ئگ ھٹیب ںونود رک اج ردنا ےک یھت یٹوھپ

رفس ہی ارامہ سا اھت ےہ مولعم ںیہن ےھجم رای
یگدنز یروپ ںیم وت انتا اگ ۓاج وہ ابمل انتا

ںیم ےہ ایل لّ جآ انتج اگ وہ الّ ںیہن دیاش ںیم
پناس کیا وک لیدع رپ نیمز ےنماس یک ےن

اید ئاھکید

ےنماس وھکید ہو وکر یہی مت مت یرپ یرپ
ایل رک ےھیپ ےنپا وک یرپ ےن لیدع روا �پناس

یہ ےس لکش وت ہی ورک ایک وہ اترک ھک �ںیم
ےہ اہر ےد ئاھکید الیرہز یفاک

ش ےس ںاہی وۂاج ےلّ زیلپ پناس ش ش
اتہاّ انیل ںیہن ناج یک یسک جآ ںیم یکنویک

ےس ںاہی مت یک ےہ ںیم یسا ئالھب یراہمت وت
زیلپ وۂاج ےلّ

اھت اڑھک یہ رپ یہو پناس نکیل

ہتسہآ ھتاس ےریم مت بت اگ وہک ںیم بج یرپ
ہتسہآ روا ھتاس ےریم ولّ با ےہ کیھٹ انلّ ہتسہآ

لاڈ ںیھکنآ ںیم ںوھکنآ یک پناس لیدع ہتسہآ
ےنلکن رہاب ےس یڑپوھج سا ےڑکپ ھتاہ اک یرپ
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ایگ گل

یہ ےنلکن رہاب ےس یڑپوھج لیدعروا یرپ بج
رپ ندرگ یک لیدع رک لھّا پناس یک ےھت ےگل

ےرہّ ےک لیدع یہ ںیم ےتسار نکیل اگل ےنٹاک
ےس ندرگ وک پناس سا ےن یرپ بیرق لکلب ےک

ایل ڑکپ

ہی ہنرو ےسا وڑوھّ وہ یہر رک ایک ہی مت یرپ
اگ ےل ٹاک ںیہمت

روا ئگ ےڑکپ وک پناس رہاب ےس یڑپوھج یرپ
اید ڑوھّ ہرابود ےسا ںیم لگنج

یھب ےس زیّ یسک اتگل ںیہن رڈ ایک ںیہمت یرپ
اھّوپ وک یرپ ےس یگناریح ےن لیدع

ہرابود لوب ظفل ود ںیہن انرڈ ےہ یتہک یما
ئگ وہ شوماخ یرپ

رک ےل ےس بت وہ ئوہ ادیپ مت ےس بج یرپ
یھب یھبک وہ یہر یہ ںیم لگنج فرص کت با
انیپ اناھک رھپ روا ئگ ںیہن ہگج روا یسک رہاب
یھب ئوک اراہمت روا یھت یترک جنیم ےسیک بس

ےہ ںیہن ہریغو راد ےتشر
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یما یریم روا ںیہن ئوک اوس ےک یما یریم
انیپ اناھک یھت یتال ھک �بس

رپ ںاہو انہر رھگ ےریم کت ند ھک مت رھپ �اھّا
لایخ ےس ےھّا تہب اراہمت وج ےہ یما یریم
حرط یک یما یک پآ لکلب یگ ےھکر

ںیہن یما یریم یما یک پآ

ےھکر لایخ تہب اک پآ یما یریم ںیم س �ںیہن
رظن یک لیدع ےس کناّا یک یگ

ےلکن نوخ ےن ںیم سج یڑپ رپ ںوۂاپ ےک یرپ
اھت اہر اج

نوخ ےس رھپ ےس ںیم ںوۂاپ ےک پآ وہ فوا
یڑاگ ےہ یہ یطلغ یریم بس ہی ایگ گل ےنلکن
پآ با یلّ ینتا پآ ےس ہجو یک ےنوہ بارخ
وک ںوۂاپ ےک یرپ روا وہ اترک ھک ںیم �ےکور
ایگ گل ےنرک فاص ھتاس ےک لامور ےنپا رک ڑکپ

وہ اہر رک لاوس اسیک یھب ںیم ےہ یہر وہ درد
ےہ مخز وت اڑب انتا وہ یہر یہ وہ سروک فا

ود ڑوھّ پآ یہر وہ ںیہن درد ںیہن
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کیا ےس ےقیرط ےھّا وک لامور روا وکر مت

ینپا رپ ںوۂاپ ےرسود روا اید ھدناب رپ ںوۂاپ
ھدناب رپ ںوۂاپ ےرسود ڑاھپ رک راتا وک ٹرش

اید

انلّ تم لکلب پآ با

یگ ۓاج لم زیّ ئوک ان ئوک ےس کڑس حبص
ےگ ۓاج ےلّ رھگ ےنپا رک ےل ٹفل مہ ےس سج

رکف مت اگ وھکر نایھد ںیم وۂاج وس مت با
یھب مت یگ وہ یکّ کھت یفاک ورک ںیہن

ھکنآ بک روا یل رک دنب ںیھکنآ ینپا ےن یرپ
دنین ےس کناّا الّ ںیہن یہ اتاپ وک یرپ ئگ گل
ایل ھکر رس رپ ےھدناک ےک لیدع ےن یرپ ںیم

ںیھکنآ یک یرپ ۓاج ںیھکید وک یرپ لیدع
اک لیدع یک یھت تیموصعم ہدایز ینتا ںیم
کٹ لسلسم ےیل سا اھت اہر رھب ںیہن یہ لد
ۓاج ںیھکید وک یرپ لیدع ےھدناب یکٹ

ےنڑپ رپ ںوھکنآ ینشور یک جروس ئگ وہ حبص
ئگ ھٹا یرپ ےس

وۂاھکید مخز رپ انپا ےہ ےتلّ مہ با ولّ یرپ
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ےھت یہ ےسیو ےک ےسیو کت یھبا مخز

ںیہن یگ ولّ با مت نکیل یرپ ںیہن تاب ئوک
وہ اتیل اھٹا ںیہمت ںیم وکور مت

ںیم یگ ول لّ ںیہن

وہ اتیل اھٹا ںیم وکور مت مت یگ ولّ ےسیک یرپ
با ایل اھٹا ںیم دوگ وک یرپ یتسدربز ےن لیدع

ےریم وک ںوھتاہ ںونودےنپا یک ورکےسیا مت
ول لّ ںیم ےس یناسآ رھپ ےسیا وللاڈ ںیم ندرگ

ںیہن یگ وریگ مت اگ

روا ایک یہ ےسیو نام تاب یک لیدعےن یرپ
لیدع ےس کناّا ۓاج ںیھکید وک لیدع یرپ با
ئگ رڈ وت ینس ےن یرپ نکڑھد یک لدےک

یرپ اوہ ایک

ےہ ھک �ردنا

یسک رہ لد یکنویک ےہ یتوہ نکڑھد ہی یرپ
ےساوت ےہ اتکڑھد ہو بج وت ےہ اتوہ ساپ ےک

ںیہن نکڑھد ینپا یھبک ےن مت ےہ ےتہک نکڑھد
ینس
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اید الہ رس ےس یرپ ںیم یفن ںیہن

یک ںیہن یہ اتگل ےھجم رک ھکید ںیہمت رای
یکل تہب ےہ یتکس وہ موصعم ینتا ئوک ےسیک
ئگ لم ےھجم یس موصعم مت وج ںیم وہ

ےہ ےترک ٹیو مہ با ئگ آ کڑس وھکید ہو
یگنام ٹفل ےن لیدع اھت اہر آ کرٹ کیا یھبت
ۓگ آ رہش ںونود رک ھٹیب رھپ روا

ہدایز ےنتا روا زگنڈلیب یڑب ینتا ینتا ںیم رہش
ےس ںاہی ےھجم ئگ رڈ یرپ رک ھکید وک ںوگول
وسنآ ےسیج ںویتوم ےہ اہر گل رڈ ےھجم ولّ ےل

ئگ گل ےنور یرپ رک لاکن

سیلوپ مہ یھبا ےہ ےترک اسیا ںیہن ںوۂور یرپ
ےہ ےتلّ رھگ لاح لف ےتاج ںیہن ساپ ےک

ایگ ےل رھگ وک یرپ لیدع

یک لیدع ےس ےصغ ئاجب لب روڈ ےن لیدع
ہر اہک ئگ گل ےنٹناڈ روا الوھک ہزاورد ےن ںام
کت نوف ےس رپوا بارخ مسوم انتا کیا ےھت ۓگ
وہ رکف ینتک ےہ اتاپ ےھت ےہر اھٹا ںیہن یھب
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یھت یہر

یک ےناورک پّ وک ںام ینپا ےس ںوراشا لیدع
دوخ یک ںام یک لیدع یھبت اھت اہر رک ششوک
یڑپ رپ یکڑل یڑھک ےھیپ ےک لیدع رظن �یہ

وۂآ وت ےنماس اٹیب ےہ نوک ہی

رگا یل رک ںیہن یداش وت رک گاھب ےن وت یہک
روا ڑوھّ ںاہی وک وہب یریم وت ےہ تاب یسیا

ےس رھگ ےریم لکن دوخ

ئوہ یرڈ انتا یرپ ےلہپ ےہ ایگ وہ ایک یما یما
تاب یراس ان وہ اتاتب رھپ ےد ےنآ وت ےنتا ےہ
ےہ یمخز ےنتک ںوۂاپ ےک یرپ ںیھکید ےلہپ

لیدع رک ڑکپ وک یرپ وۂآ ردنا اٹیب ۓاہ ۓاہ
ارایپ نکیل اھت اٹوھّ رھگ ئگ ےل رھگ ںام یک

اھت تہب

گل ےنرک یٹپ رک ال سکاب ڈیا ٹسرف دوخ روا
ئگ

سوج ےہ یتآ یھبا ںیم ویپ سوج ہی مت اٹیب
یگناریح یرپ وک زیّ رہ دوجوم ںیم رھگ روا وک
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ۓاج ںیھکید ےس

زیّ رہ ےہ ںویک یس بیجع ینتا یکڑل ہی اٹیب
ےہ یہر ھکید ےس ںورظن بیرغ و بیجع وک

وہ یھکید ہبترم یلہپ ےسیج

یناہک یراس وک ںام ینپا لیدع روا یما ںاہ
ایگ گل ےناتب

ںیہن اتاپ اھت ںیہاّ انیل ںیہن ہرطخ ےسیا ںیہمت
وہ کانرطخ ےنتک ےہ ےہر ڈنوھڈ ےسا گول وج

ےگ

ینتک ےن پآ ان اھکید ےہ ایگ وہ ایک یما
راموک ںام یک ساےسیج ہو ےہ یس موصعم

ںیم روا گول ہو ےتید رام یھب ےسا ےسیو اید
انرک یھب ھک الھب ےھجم ںیم اتہر اتھکید �اڑھک
اگ وہر یہ رک اب ےس نا وک یرپ نکیل �ےڑپ

ںیملف یک یھت یتہک ےیل یسا وریہ یملف اھّا
ےنھجمس ورہ یہ ںیم س وک دوخ رک اھکید �مک

ےہ ایگ گل

ہگج لشیپس کیا ںیہمت ںیم وۂآ مت یرپ
ہگج یرایپ ےس بس یک رھگ ےریم وہ اتاھکید
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یک یرپ ےن لیدع ئگ یلّ ھتاس ےک لیدع یرپ
یگ ولوھک مت ید رک دنب ےک ھکر ھتاہ رپ ںوھکنآ

گنٹیّ ون ےکوا اگ وہک ںیہن ںیم کت بج ںیہن

یک ےرمک ےس ےڑب کیا وہ یتکس ھکید مت با
ئوہ ینب یک ےشیش ےک وج یھت ہگج حرط

ےھت ۓوہ ےگل ےدوپ حرط یک لگنج ردنا یھت
وج ےھت دوجوم ےدنرپ ےگنرب گنر رپ ںاہو روا
ۓگ گل ےناہہّ ےس ےنآ رپ ںاہو ے یرپ �ےک

ےنآ ےریم یھبک وت انتا ہاو ںوتسود ےریم ہاو
ےنآ ےک یکڑل انتج وہ ےتوہ ںیہن شوخ یھب رپ
کیا بس ہی ےہ یترارش ےڑب ےہ ےہر وہ رپ

یرپ ئگ آ بیرق ےک یرپ رک ڑا ایڑّ تروصبوخ
ئگ ھٹیب رپ ھتاہ ےک یرپ ہو وت ایک ھتاہ ےگآ ےن
ہی ۓگ گل ےنکمّ کنھپ ےک ایڑّ سا ےس کناّا

ایگ وہ ناریح لیدع ھکید بس

ایک ےسیک ےن مت ہی یرپ

ہناموصعم ےس رھپ ھکید وک لیدع یرپ
یھب ھک ےسا ےسیج ۓگ گلےنید �نشیرپسکا

ںیہن مولعم
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ایگ ےل ںیم ےرمک ےک سا وک یرپ با لیدع

وت ںیہن دنسپ رلک ہی رگا ےہ مور اراہمت ہی یرپ
یراہمت گنر ںیم ےرمک سا ںیم ود اتب ےھجم

بس ےدرپ ڈیب ہی روا اگ ود اورک اک یضرم
وہ اتید اگل ےک یضرم یراہمت

ےہ اھّا ہی ںیہن

یک زیّ یھب یسک ورک مارآ مت رھپ ےکوا
ےراہمت یہی ںیم انید اتب ےھجم وت وہ ترورض

ےکوا وہ ںیم مور ےلاو ھتاس

اید الہ رس ےن یرپ

ایک ایک لاوس ےس لیدع ےن ںام یک لیدع
یھب دوخ وہ ےہر اج ےرھپ ےک سا ےھیپ �ےھیپ �

ورک مارآ رک اج ان وہ ۓوہ ےکھت وت

زیّ رہ ہو ےہ موصعم تہب ےہ ایگ وہ ایک یما
ان ںیتاب ےسا پآ یما زیلپ ےسا ےہ یتڑپ یناتب
اگ ںیھکر یھب لایخ ہدایز تہب روا اگ ںیۂانس

زیلپ ہو ےہ یس موصعم تہب

وہ یتڑاھپ رس اک ںونامہم ںیم ےلہپ ایک وت
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سا سیلوپ کت بج ہو ےہ ںیہن نامہم یما
یہی ہو ےتیل ںیہن ڑکپ وک ںولتاق ےک ہدلاو یک
ود فرص وت مہ ان ںیھکید روا یگ ےہر یہ رپ
ےڑپ یہ یلاخ ےرمک ںیم رھگ ےہ ےتہر گول یہ
ئوک وت یگ ےل یھب ہر یرپ رگا رھپ وت ےہ ےتہر

یما انہ اگ ےڑپ ںیہن قرف

ایک ںیم با وت ےہ ایل یہ رک ہلصیف ےن مت بج
وک تبیصم دوخ ان یھب ےکڑل ےک لکجآ وہک

ےہ ےتاگل ےلگ

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
تہب ےن مہ ےہ ئگ یلّ اہک ںیہن اتپ ہو رس
یلم ںیہن ہو یھب رپ یہک یھڈنوھڈ

ےہر رام وک ںام یک سا گول مت بج وت اھّا
ےن ںیم نپب ےس ںاہو ےسیک یگاھب ہو وت �ےھت
ےلمعم ےسیا ےہ موصعم تہب ہو ےسا ےہ اھکید

یگ وہ یہر یھٹیب یہ رپ یہو رک رڈ ہو وت ںیم
انہ

اہک ےسا ےن ںام یک سا نکیل رس یج ج ج
ئگ گاھب ہو ےیل سا ےیل ےک ےنگاھب اھت
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یکڑل یس یٹوھّ ہو ںیم ںوگول ےراس ےنتا ہاو
یھت یلم دعب ےک شالت یک ںوسرب ئگ گاھب
ےس ہجو یک یہاورپال یک ںوگول مت روا ہو
ےنتا ےنتا وک ںوسیج مت ےیل سا ہو ئگ گاھب
یک ےہ یھب مولعم ںیہمت ںیم وہ اتید ےسیپ

ےہ یرورض ینتک یکڑل ہو ےیل ےریم

وۂاج یگ ےلم ازس یک سا وک ںوگول مت با
ود لاڈ ںیم زرلۂوب رک اج ےل وک بس نا روا

ںیہاّ انوہ یہی ھتاس ےک نا

پآ ےہ ےہر ہہک ایک ہی رس

وۂاج ےل ںیہنا وۂاج وہ اہر ہہک کیھٹ لکلب

ایگ ھٹیب صخش ہو ڑکپ رس روا

سا یک ےہ ےتناج مہ ےل تم نشنیٹ پآ رس
یرورض تہب انوہ یداش یک پآ ھتاس ےک یکڑل

ہنرو ےہ

ہو ےس ہجو یک تروع سا ےلہپ ود رک سب
ےک ںورظن ینپا ہنرو ئگ وہ رود ےس ھجم
رھپ اھت انھکید اتوہ ےڑب ےن ںیم ےسا ےنماس
تاب رہ یہ یریم فرص روا فرص ےن سا
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ےس ھجم وک لجنیا ئگ ےل ہو نکیل یھت یننام
ےھجم ہو دعب ےک ںوتدم ینتا بج با روا رود

وہ رود ےس رھپ ےس ہجو یک ںوگول نا وت یلم
وک لجنیا اک ںوھڈنوھڈ ۓیم با ئگ

مہ ےگ ےھڈنوھڈ اہک رس رپ

یہ یگ ےلم گارس وت ھک درگدرا ےک ہگج �یسا
دیاش وھّوپ ےس ںوگول مت ںوھڈنوھڈ وت ان
بیجع ئوک یک لجنیا وہ اھکید ےن ںوہنا

اگ وہر یہ رک ڈنوھڈ ںیہمت ںیم لجنیا تکرح
ےڑپ انرک ان ںویک یھب ھک ےھجم رھپ �ںیہاّ

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔

ہو وت ایگ ںیم مور ےک یرپ وک ماش لیدع
یرپ اوہ ایک ۓاج ںیھکید رہاب ےس یکڑھکیھٹیب

رہاب وہ یہر ھکید ایک

اید الہ رس ںیم یفنےن یرپ وت

یٹسیٹ تہب ےن یما رک آ ول اھک اناھک یرپ ولّ
دیاش ٹرویف اریم بس ےہ ایانب اناھک یٹسیٹ

ہو ۓآ دنسپ یھب ںیہمت



malisharananovels
ھٹیب رک آ رپ یسرک روا ئگ آ رہاب رک رتا یرپ

ئگ

روا ےہ ذیزل تہب وۂاھک ینایرب ہی مت ےلہپ یرپ
اتکس رک یھب ھک ںیم ےیل ےک سا ٹرویف �یریم

وہ

ھجمس ےسا ئگ گل ےنھکید فرط یک مّ �یرپ
ےہ ےتڑکپ ےسیک ےسا یک یھت یہر آ ںیہن

ےنالیھک اناھک وک یرپ لیدع رک ڑکپ ھتاہ اک یرپ
اناھک ےہ ےتاھک ےسیا یرپ ایگ گل

ھکید ںیتکرح بسہی یک لیدع ںام یک لیدع
گل ےنرک ہراشا فرط یک لیدع ےس ےصغ رک
یگ ےل اھک ہو ول اھک وت یھب مت لیدع ئگ

ںولاسم زیت یکنویک ئگ آ یسناھک وک یرپ یھبت
اھت ایاھک ےن یرپ ہبترم یلہپ زیّ یلاو

ھتاہ ےنپا دوخ ےس یدلج ویپ یناپ ول ہی یرپ
ہی مت وڑوھّ ہی مت ایگ گل ےنالپ یناپ لیدع ےس

ول اھک بابک یماش روا یٹور

ےہ یناھک یہو ںیہن
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انہ وہ ئگ یہ نب یناوید یھب مت ےہ بلطم اھّا

وۂاھک ول ہی ےہ تاب یھّا

ید رک ٹّ ٹلپ یراس یہ ںیم ںوٹنم ودےن یرپ
ئگ گل ےنابّ یھب وک مّ ںیم رخآ �روا

روا ےسا ود ڑوھّ ےہ ےتاھک ںیہنےسا یرپ اوہ ایک
ان وۂاھک بس ہی وت ےہ یگل کوھب

روا ئاھٹا ےرٹ یلاو ینایرب ےترڈ ےترڈ ےن یرپ
ںوٹنم ود یھب ےسا روا یل ھکر ےگآ ےنپا یراس

ایل اھک ںیم

اھک انتا ےسیک ئوک یک ڈکوش ںام یک لیدع
ےہ اتکس

وت یرپ ےہ یگل کوھب روا ایگ گل ےنسہ لیدع
ےہ یٹسیٹ یھب ہی وۂاھک وت یٹور روا بابک ہی

کیا ےیل ےنپا ےن ںیم یک لیدع ےس یدلج
اھک ان یہ یراس یھب ہی یہک یک یل اھٹا یٹور

ۓاج

رک ٹّ یھب وک بابک روا ںایٹور یراس ےن یرپ
اید
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وت ےہ یگل روا ںیہمت یھت یگل کوھب ینتا یرپ

ےہ ےتیل رک رڈآ ےس رہاب وۂاتب

ےہ کیھٹ سب ںیہن

مارآ ںیم ےرمک ےنپا رک اج با مت رھپ ےکوا
ےکوا ورک

ئگ یلّ ںیم مور ےنپا یرپ

یھب رھپ ےہ یتاھک انتک نیاڈ یک ےہ یکڑل ہی
یلتپ یلبد ںیم ےنھکید

ےس بس ہو پآ ےہ یہر رک ںیتاب یسیک یما
سب ےیل سا ےہ یکڑل گلا

وہ گلا ایک وت ےہ ںیھکنآ یلین فرص گلا ایک
یہر گل یبارخ ھک ںیم یکڑل سا وت ےھجم �ئگ
لیدع آ ڑوھّ نشیٹس سیلوپ ےسا یہ حبص ےہ

یگ ےہر ںاہی ند ھک یرپ ےلہپ ںیہن �یما
ان ےہ مولعم وک پآ روا ہو ےہ یترڈ ےس ںوگول

ےہ یرب ینتک ایند ہی

ینپا ےسا وت یہک اکڑل ہی ےہ اتہاّ ایک ںیہن اتاپ
لوب اتہاّ ںیہن انانب وت یویب
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ہی سب ںیم پآ ےہ یہر رک ںیتاب یسیک یما
حرط یک ںویکڑل ماع کیا ہو یک وہ اتہاّ
یروپ یہسوت ںیھکیدنورازگ یگدنز یک نوکس

ںیم فوخ روا رڈ ےسیج ےہ اہر گل ےسیا رمع
ںیم ایند یھب یھبکےن سا ےہ ئوہ یڑب یرپ یہ
یہ کت یھکید ںیزیّ یرایپ یرایپ ینتا دوجوم

ںیہن

یھب ھک ےھجت نکیل رک ےہ انرک وج ےہ کیھٹ �اھّا
وت ایگ وہ ھک ےھجت رگا یکنویک ںیہاّ انوہ �ںیہن

یگ ۓاج رم یھب ںام ہی یریت

ںیمہ اگ وہ ںیہن ھک ےہ ایگ اوہ ایک یما �یما
ےک ںورسود وج ےہ وریہ ںیم س اٹیب اک �پآ
با ےہ اتناج یھب انرک تظافح ینپا ھتاس ھتاس

نترب ہی ۓاج وس ۓاج یگ وہ ئگ کھت پآ
یک ںام ینپا ۓاج پآ اگ ول رک فاص ںیم
نک نترب لیدع دوخ رک ےد ہسوب رپ �یناشیپ
یرپ دعب ےک ےنرک فاص ںیہنا روا ایگ ےل ںیم
یھت ئوہ یگاج یھب یھبا یرپ ایک ںیم مور ےک

یہر آ ںیہن دنین اوہ ایک یرپ
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اہک ًاروف ےن یرپ ںاہ

تہب ںیہمت ےہ ےتھکید ملف مہ ان وۂآ رھپ وت
اگ ۓآ ہزم

اھّوپ ےس یگناریح ےن یرپ ےہ ایک ہو ملف

یناہک کیا ںیم سج ےہ یتوہ یسیا ملف یرپ
ایک ڈروکیر ےسا روا ےہ ےترک ماک ناسنا رپ

ےہ یتھکید ایند یروپ ےسا رھپ روا ےہ ےتاج

رک ڑکپ ھتاہ اگ ۓاج لّ اتاپ ںیہمت ان وۂآ مت
ںاہی ایگ ےل ںیم جنۂال یو یٹ وک یرپ لیدع
ٹرویف ینپا ئوک ںیم یرپ ںوھٹیب رپ ےفوص

وہ اتاگل ملف

اگل ملف ےن لیدع روا ںیھکید گنڈنیو ڈول ںاہ آ
ید

ملف سا یک اھت اہر لّ ںیہن اتاپ ھک وک �یرپ
ان وھکید اہک ےن لیدع بت ےہ اہر ایک لّ ںیم

ےہ ایاھکید س لکلب ںیم ملف سا �یرپ

ےہ اتگل ےنوہ رود ےس تبحم ینپا ناسنا بج
یگ وہ ایک روا فیلکت یڑب ےس سا وت
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یھت رپ تاب سا ےن یرپ ےہ ایک ہو تبحم

اید رک لاوس

ےسیج ےہ یتوہ ںیم یکڑل روا اکڑل تبحم یرپ
ےترازگ تقو بج ھتاس ےک ےرسود کیا ںونود

ےک ےرسود کیا وہ اتگل اھّا تہب ںیہنا وہ ےہ
ڑب ےس بس روا وہ دنسپ تہب انرک ںیتاب ھتاس
وت ۓاج وہ رود ےس ےرسود کیا ہو رگا رک
کیا سب ےس ًاروف یک ۓاج گل یس ینیّےب

ہو ںیم رخآ رھپ روا ۓاج ےلّ ساپ ےک ےرسود
ےہ ےتیل رک یداش

ےہ ےترک تبحم مت روا ںیم بلطم

تبحم یلاو یتسود ںاہ تبحم اہ اہ اہ

تبحم یلاو یتسود

ےک تار وک ںوتاب بس نا وڑوھّ مت با یرہ ںاہ
12 وۂاج وس مت وۂاج ےہ ۓگ جب

ےرڈ یرپ ایگ ےل کراپ وک یرپ لیدع حبص
ھکید وک ںوگول روا ںوب دوجوم رپ ںاہو �ۓاج

رپ ےلوھج مت یرپ ولّ یک اہکےن لیدع رھپ نکیل
ںوھٹیب
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ہبترم یلہپ تقوےتیل ےلوھج اگ ۓآ ہزم تہب
یھب دوخ لیدع ھکید ےسج ئگ گل ےنسہ یرپ

ۓاج ۓوہ شوخ

نبیرقت ںیم ںاہی ےہ ےتاھک میرک سۂآ مہ یرپبا
سۂآ ےس ںاہی یہ زور کت با رک ےل ےس نپب �

وہ اتاھک میرک

ایک ٹ ےس نابز وک میرک سۂآےن یرپ بج �نکیل
یگل یڈنھٹ وت

وۂاھک ےہ یتاج ئاھک یہ یڈنھٹ یڈنھٹ ہی یرپ
وہ ظوفحم وک دوخ ھتاس ےک لیدع یرپ با

یھت ئگ گل ےنرک سوسحم شوخ

اھت اہر لم ںیہن ےس ںوتسود ےنپا با لیدع
کیا اتہر یہ ھتاس ےک یرپ تقو رہ سب

ےک یرپ روا اھت اھٹیب ںیم ےرمک لیدعہبترم
ےس یرپ ںیم سیہک یک ۓاج ےّوس ںیم �ےراب
رگا وج ںیم ہنرو ئگ وہ ںیہن وت تبحم ےھجم
اک ساوت اھت اتلم ںیہن ےس ںوتسود ےنپا زور
ند درگ یہ ےک یرپ با اھت اترازگ ںیہن یہ ند

اتلّ ںیہن یھب اتپ ےھجم روا ےہ ےتاج رزگ
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یکنویک ےتکس رک ںیہن ےسیا مت لیدع نکیل

سا فرص ںیم روا ےہ یکڑل موصعم کیا یرپ
راہظا اک تبحم رگا ےسیا وہ اتہاّ انرک ددم یک

یگ ےّوس ایک وت اید یھب رک ےس یرپ ےن ںیم
یک ددم یک سا ےن ںیم ےس ہجو یسا یک ہو

ےک ند روا اھت اوہ ایگ رہاب ےس ماک یسک لیدع
یہر رک مارآ ںیم ےرمک ںام یک لیدع تقو
اگل یو یٹ دوجوم رپ ںاہو دوخ یرپ وت یھت
ملف شلگنا کیا یک ۓاج ںیھکید ںیملف رک
ےکڑل کیا یکڑل کیا ںیم سج یھت ئوہ یگل

یھت یہر رک زوپرپ وک

اکڑل یک اھت ایگ ایاھکید یہی یھب ںیم ملف سا
ےرسود کیا ہو رھپ روا ےہ اترک ددم یک یکڑل

ےکڑل یکڑل ہو بت ےہ ےتاج گل ےنہر ھتاس ےک
وی ول ئآ ےہ یتید ہہک ےس

یھب وک لیدع ۓاج ۓاڑب ڑب یہ دوخ یرپ
اگ ےڑپ انہک وی ول ئآ ےھجم

رک سک وک ےکڑل یکڑل ہو ںیم رخآ رھپ روا
ایک ہی یھت اھت مولعم اسنوک وک یرپ ےہ یتید

ئگ گل ےنھکید ےس یگناریح ہو ےہ اتوہ
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ہی یھب ےھجم ےہ یک ددم یریم یھب ےن لیدع

یتسود یھب ںیم مہ یکنویک اگ ےڑپ انرک بس
ےہ تبحم یلاو

یفاک یھب مسوم ایآ سپاو لیدع وک تار
یرپ وت یھت ئوہ ئوس ںام یک لیدع اھت بارخ

الوھک ہزاورد یہ ےن

ںیہن ئوس مت یرپ ہاو

یھت یہر رک راظتنا اراہمت

ےھجم یھت یہر رک سم یج اھّا وا

ےہ اتوہ ایک ہو

ہو وت وہ رود ےس یسک ناسنا بج یک ہی ہو
ےہ ےتہک انرک سم ےسا وت ےرک دای ےسا بج

ےس مت ےہ ینرک تاب ےھجم

ےہ تاب ایک ولوب یرپ

ئگ یلّ ٹۂال یھبت

وہ اترک نوا رٹیرنج ںیم یرپ وکور ٹش وا
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سج ایل ڑکپ ےن یرپ ھتاہ اک لیدع وکور ںیہن
یکلہ روا ایگ رگ رپ نیمز لۂابوم اک لیدع ےس
ینشور رپ ہگج سا ےس ِروٹ یک لۂابوم یکلہ

یھت یہر ڑپ ئاھکید

ےنہک مت وج ےہ تاب یسنوک یسیا یرپ اوہ ایک
وہ یہر وہ نیّ ےب ینتا ےیل ےک

اید ہہک ےس ًاروف ےن یرپ وی ول ئآ

یھب مولعم ںیہمت اھکیس ےس اہک ےن مت ہی یرپ
انتا یھبا ےن لیدع ےہ اتاج اہک ےسک ہی یک ےہ
ےنپا روا ئگ بیرقےک لیدع یرپ یک اھت اہک یہ

رک سک رپ ںوٹنوہ ےک لیدع رک رپوا وک ںوۂاپ
اید

ہو یکنویک یل رک ںیھکنآ یڑب یڑب ےن لیدع
یھت یہر رک ںیتکرح یسیا یرپ اھت ڈکوش

۔
ئگ ٹہ ےھیپ یرپ رھپ �روا

اھکیس ےس اہک ےن مت بس ہی یرپ

ےسیا وت ےہ اترک ددم یک یسک ئوک یھب بج
ےہ اتاج ایک
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ےس ےقیرط کیھٹ مت یرپ ںیہن ںیہن ںیہن
ےس یسک ئوک بج یگ وہ ںیہن یھجمس
ےسیا بت تبحم یلاو یداش ان ےہ اترک تبحم

ےہ اتاج ایک

وک یسک رہ یھت یتہک یما ںیم س ںیملف �ہی
ےہ یتید ڑاگیب

وۂاج ںیم مور ےنپا مت با

اگل ارب ںیہمت لیدع

یلّ ںیم مور ےنپا یرپ وۂاج ںیم مور مت ںیہن
اترک ںیہن دنسپ ےھجم لیدع یگل ےنّوس روا ئگ
ےک ےشیش وک پآ ےنپا روا اگل ارب ےسا ےیل سا

ۓاج ںیھکید یڑھک ےگآ

ایگ الّ ںیم مور ےنپا رک الّ رٹیرنج یھب لیدع
ۓارکسم رک ِوس ِوس تکرح ہو یک یرپ روا

ۓاج

یگل ےنرک ںیہن وت دنسپ ےھجم یھب یرپ یہک
بیصن شوخ ہدایز ےس ھجم وت ےہ سہی �رگا

ان ارب یہک وک یرپ اگ وہ ںیہن یھب ئوک روا



malisharananovels
وہ اتھکید رک اج وہ ایگ گل

الّ ںاہو لیدع ےکرک کون وک مور ےک یرپ روا
ایگ

اگل ارب ںیہمت لیدع

اریم ےہ ںیہن تاب یسیا یرپ ںیہن ںیہن ںیہن
نجیلر ےرامہ وت ےہ ملسم مہ یک اھت ہی بلطم

ےہ اتاج اھجمس طلغ وک ہریغو سک نا ںیم
مور ےنپا ہو وت ےہ ہدش یداش ئوک رگا ںاہ

ےرک یھب ھک �ںیم

ےہ ایک ہو یداش

گول ود ےس سج ےہ یتوہ زیّ یرایپ تہب یداش
ےس ےرسود کیا گول وج ےہ ےتاج وہ کیا
ھتاس کیا یک وھجمس ےسیا وت ےہ ےترک تبحم

ےہ اتوہ یمزال انرک یداش ےیل ےک ےنہر

یداش نکیل ےہ ےتہر ھتاس کیا یھب مہ لیدع
یک ںیہن

ےہ ےترک تبحم وج ےہ ےترک ہو وت یداش یرپ
ےس ےرسود کیا
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ینتا ایک ںیم ےترک ںیہن تبحم ےس ھجم مت

وہ یتھکید یرب

تروصبوخ ہدایز ےس مت یرپ ںیہن ںیہن
ںیہن یہ یگ وہ ئوک روا ںیم ایند وت موصعم
تمسق یک سج شوخ ہو اگ وہ بیصن شوخ

اگ وہ اھکل ںیہمت ےن ادخ ںیم

اہک یہو ےس رھپ ےن یرپ ول رک یداش رھپ وت

یکنویک وہ یہر ہہک ےیل سا فرص مت یرپ رپ
سا ےس مسق نکیل یک ددم یرہہمت ےن ںیم
یھت یک ںیہن ددم یراہمت ےن ںیم ںیم ےدارا

یداش ھتاس ےراہمت ےیل سا وہ دنسپ مت ےھجم
ےہ ینرک

وہ دنسپ ںیہمت ںیم ںیم ےعقاو ایک یرپ

اید الہ رس ںیم ںاہ ےن یرپ ۓوہ ےتسہ

ےس ھجم مت یرپ ںیہن وت باوخ اریم ہی یہک
لد ےراہمت یکنویک وہ یتہاّ انرک یداش ےیل سا

ےہ زگنلیف ےیل ےریم ںیم

ںاہ
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ںیہمت ںیم تاب یہی ےہ اتاپ ںیہمت ںیم س �رای
ہی یھت ۓاپ وہ ںیہن تمہ نکیل اھت اتہاّ اناتب
ںیم ےراب ےریم یگ وّوس ایک مت یہ رک ِوس
ایل اگل ےلگ وک یرپ ےن لیدع ےس روز روا

بج رھپ اگ ورک تاب یہ حبص ےس یما ںیم
یک تسود یریم مت وت اگ ۓاج وہ حاکن ارامہ

یگ وۂاج نب یویب یریم ۓاجب

یک تکرح ےلہپ ےن مت وج با یرپ ںاہ روا
انرک ایک دعب ےک ےننب یویب یریم بس ہویھت

وت یک تاب ےس ںام ینپا ےن لیدع بج حبص
یہ ےلہپ وت ےھجم سب ہہک ےس ےصغ ےن ںام
وت یھبت ےہ ںیہن کین ےدارا ےرایہمت اھت اتگل

ںیہمت یھت رکف ینتا یک ریغ یسک

روا ےھجم ےہ ئگ وہ تبحم ایگ وہ ایک یما وت
وہ اتہاّ انید مان ںیم با وک تبحم سا

ےرامہ ںیم ںوند ھک نا ےہ یھب مولعم �ںیہمت
یروپ رگا روا ایگ وہ متخ نشار اک رھب ےنہم

یہ انیپ اناھک ارامہ وت یہر ھتاس ےرامہ ہی رمع
اگ ۓاپ وہ ںیہن اروپ
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ںیم اید ہہک ےن ںجم ےس پآ ےد رک سب یما
ےس یسک ہنرو یہ ےس یرپ وت اگ ورک یداش

ںیہن یھب

ہر یہ ہراونک رمع یروپ وت اھّا ےس سا

بت ںیم رھگ سا یھب ںیم یما رھپ ےہ کیھٹ
پآ کت بج اگ وہر اکوھب اگ ویپ وۂاھک ھک �کت
لکن رہاب ےس رھگ لیدع ےس ےصغ روا ےہ یتنام

ایگ
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وک ےٹیب ےریم ےن نۂاڈ سا ایگ وہ تہب سب
یزیمتب ےسیا ےس ھجم ےہ اید رک ایک ںیہن اتاپ

با یھت یک ںیہن تابےن لیدع یھب یھبک ےس
روا ےس رھگ ےرامہ اگ ےڑپ یہ ےناج ےسا وت
گل ےناج ےل رہاب رک ےل وک یرپ ںام یک لیدع
ڑوھّ یہ ساپ ےک سیلوپ ںیم ےھجت وت با ئگ
ےرامہ ےس ںوند ےنتا ایگ وہ تہب یگ وۂآ رک

وہ یھٹیب رھگ

ںوۂاپ ےک ںام یک لیدع ۓوہ ےترک راپ کڑس
لیدع اھت اہر آ کرٹ ےس ےنماس روا ئگ آ ِوم وک

یکنویک یڑپ خیّ رک ھٹیب یہ رپ یہو ںام یک
ھک بج نکیل اھت اکّ آ بیرق ےک نا لکلب �کرٹ
ےس رپ ںوھکنآ ینپا ےن ںام یک لیدع دعب رید
اھت ںیہن یہ کرٹ ےنامس وت اھکید رک اٹہ ھتاہ

ےھت ۓگ وہ ناریح گول یھبس رپ ںاہو

اہک کرٹ اھّوپ ےن ںام یک لیدع ےس یگناریح
ایک ہراشا فرط یک رپوا ےن تروع کیا وت ایگ

کرٹ وت اھکید فرط یک رپوا ےن ںام یک لیدع
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نوخ ےس ںیم کان یک یرپ روا اھت ںیم اوہ

اھت اہر اج ےلکن

رک یرپ ہی یک ایگ وہ مولعم وک ںام یک لیدع
ئگ ساپ ےک یرپ ہو رک ھٹا لکشماب وت ےہ یہر
زیلپ ود راتا ےین کرٹ ےس مارآ اہک ےس سا �روا

ہرابود ےس مارآ کرٹ ےن یرپ نس تاب یک ںام
اید ھکر �ےین

ںام یک لیدع ےس ہرابود روا ولّ رھگ اٹیب ولّ
ئآ ےل رھگ وک یرپ

وہ ایک مت یک اھت مولعم ںیہن ےھجم اٹیب یروس
ناج یریم وی کنھت روا ود رک فاعم ےھجم

ےیل ےک ےناب �

تاب یراس ےن ںام وت ایآ رھگ سپاو بج لیدع
ئاتب

یھت ئگ ںویک یہ رک ےل رہاب وک یرپ پآ یما

ےھت ۓگ ےیل ےک گنپاش وت مہ اٹیب
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ےہ ایک ناسحا اڑب تہب ےن مت یرپ وی کنھت
رک اب وک یما یریم رپ �ھجم

ےھجم ول رک عورش ںایرایت یک یداش اٹیب
ئوک یکل ہدایز ےس ھجم وت ئگ لم وہب یسیا

یگ وہ ںیہن ساس

ویڈیو یک یرپ ےن صخش کیا دوجوم رپ ںاہو
وہ یھب لرۂاو ےک وج ید لاڈ رپ ٹین رک انب

ئگ

اتکس رک ئوک ےسیک ےسیا یک ےھت ناریح گول
ئگ نہپ یھب کت صخش سا ویڈیو ہی روا �ےہ

اھت اہر ڈنوھڈ وک یرپ وج

با ےھجم لجنیا یریم ئگ لم تاب ان ئوہ ہی
اتکس نیھّ ںیہن یھب ئوک ےس ھجم ںیہمت

لم ےھجم مت دعب ےک راظتنا ےک ںوسرب لجنیا
ولاکن یڑاگ ےس ًاروف وہ ئگ یہ

یہر وہ ںایرایت یک یداش ںیم رھگ ےک لیدع
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ٹیرٹ یھب وک یرپ روا اھت اوہ اجس رھگ یھت

ےھت ےہر اج ےید سٹنیم

ےہ ںیہن ترورض یک بس نا وک یرپ یریم
اہک ےس نشیٹویب ےن لیدع

ےسیج ےہ اتگل ےسیا رپ نکس یک نا رپ رس
ںیہنا ںیمہ اوہ ںیہن لامعتسا یھب پوس یھبک

کیم الاو نہلد رھپ اگ ےڑپ اناج ےل رلراپ یٹویب
اگ ےکس وہ پآ

یہ ریغب ےک پآ کیم یرپ یریم ےھجم ںیہن
ایک یک پآ کیم ےسا ےہ یتگل یرایپ ینتا

ےد ےنہر پآ ترورض

ہٹپود انپا ےن یرپ لیدع وہ یہر گل یھّا ںیم
اھّوپ ۓوہ ےترک کیھٹ

ینتا یب ےب وہ یہر گل یرایپ تہب تہب تہب
اھٹیب ںیہمت یہ ںوی ںیم رمع یروپ یک یرایپ

وہ اتکس ھکید
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ئگ گل ےنامرش یرپ با

ھکیس ےس اہک ںیتکرح بس ہی رای ڈوگ ئام وا
یھبک ںیہمت با یک بلطم اک سا مت وہ یہر
ہمارڈ روا زیملف یلاو ںویویب ییلصغ یھب

مت ہنرو ںیہمت ےناھکید ںیہن یھب لکلب ہریغو
یگ ورک ایک ہصغ رپ موصعم ےسیج ھجم یھب

یھب کش روا

یرپ وہ اتآ ںیم اھّا ئگ آ لاک وک لیدع یھبت
آ یھبا سب اگ ےڑپ اناج ےھجم ےہ یسنجریما

اگ وۂاج

تم زیلپ اہک رک ڑکپ ھتاہ اک لیدع ےن یرپ
ےہ اہر گل رڈ ےھجم وۂاج

روا رپ ںاہی وہ فیس مت اگ وہ ںیہن ھک یب �ےب
سب وہ اہر اج ےیل ےک ہشیمہ ہشیمہ اسنوک ںیم
رپ یناشیپ یک یرپ یرپ ایآ یھبا روا ایگ یھبا

ایگ الّ ےس ںاہو لیدع رک سک
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وہ لخاد گول ھک ردنا ےک رھگ دعب رید �یڑوھت
ےن صخش کیا یہ ےتآ ےہ رپ اہک لجنیا ۓگ

ایک لاوس

وہ نوک مت اھّوپ ےن ںام یک لیدع رپ سج

ےہ رپ اہک لجنیا اھّوپ ےن ںیم

ےہ ںیہن لجنیا ئوک ںاہی لجنیا نوک

ےک وج یڑپ رپ یرپ رظن یک صخش سا یھبت
یھت یڑھک ہدز فوخ

رک ایک ںیم یب ےک ںوگول نا ںاہی مت �لجنیا
وک ںوگول نا یراہمت وہ لشیپس وت مہ وہ یہر

ولّ ھتاس ےریم مت ںیہن یہ ےہ ردق

یہ رک وہ یڑھک رود ےن یرپ پآ لکنا ےہ نوک
ایک لاوس ےس صخش سا

فلو ںیم لجنیا
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اّوس ےن ںام یک لیدع ےہ دلاو ےک یرپ ایک پآ
پآ ٹش ٹسج اہک ےس ےصغ ےن فلو رپ سج
گول ہی لجنیا ولّ ہی ےہ یویب یلاو ےنوہ یریم

ولّ ھتاس ےریم مت ےہ ںیہن ےھّا

وہر رود ںیہن یراہمت وہ یویب یک لیدع ںیم
ےس ھجم

فلو رک ڑکپ ھتاہ روا مت یگ ونام ںیہن ےسیا
ےس ےصغ ےن یرپ رپ سج اگل ےناج ےل وک یرپ

یگ ود ڑوت ھتاہ ہنرو ھتاہ اریم وڑوھّ اہک

ںیم یھت یھکید ون ئآ لجنیا یروس یروس وا
ےہ کیھٹ رھپ وت ویڈیو یلاو کرٹ ہو یراہمت ےن

لیدع وج ہی رھپ ںیہن یگ وۂاج وہ ےسیا مت
اتید رام ںیم وک بس نا ںام یک سا روا ےہ
ہی نکیل ںیہمت ان یہ اگ ےڑپ اناج وت رھپ وہ
ےراب ہو ےس ہجو یراہمت یک لجنیا انلوھب �تم

ےگ ۓاج رم

وک ایند سا رگا انھکر دای یھب تاب ہی روا
یک سا وت الّ اتپ ںیم ےراب ےک زرواپ ےراہمت
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ےگ ےرک ہو ھتاس ےراہمت ۓاجب یک ےنرک ردق
ےگ ےرک ترفن اگ ۓآ ںیہن دنسپ ںیہمت ےک وج

ترفن ےس مت

وہ ےہر ہہک طلغ مت ںیہن

ےن فلو رک ھجوب ناج وہ اہر ہہک طلغ ںیم
ہراشا ےس ےھیپ رک ال ںیم ںوتاب ینپا وک �یرپ
اک یشوہ ےب ںیم ندرگ یک یرپ ےک رک

اید اگل نشکیجنا

ۓگ ےل ھتاس ےنپا گول ہو وک یرپ روا

ور ںام یک لیدع وت ایآ رھگ سپاو بج لیدع
ےہ اوہ ایک ےہ رپ اہک یرپ یما اوہ ایک یھت یہر

زیلپ یما ےلوب وت �ھک

ہو ہو اٹیب

اوہ ایک ےلوب یما

ےل ےک رک شوہ ےب وک یرپ اھت ایآ فلو ئوک ہو
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ایگ

رک ےل اہک اید یھب ےناج ےن پآ روا فلو نوک
ہو ایگ

ںیم ےھت دوجوم یھت ےڈنغ ھتاس ےک سا اٹیب
یترک ایک

اہک یرپ ایگ لکن رہاب ےس رھگ ےس ًاروف لیدع
یرپ رپ ںاہج ںیہاّ اناج ںاہو ےھجم یگ وہ ئگ

یگ وہ یلم ہبترم یلہپ ےھجم

ڈیب ںیم مور کیا ہو وت ایآ شوہ بج وک یرپ
لحم یسک ہرمک اڑب کیا یھت دوجوم رپ

اسیج ںورمکےک

مت ئگ ھٹا لجنیا

ےہ رپ اہک لیدع ئآ ےسیک ںاہی ںیم

وھکید وت فرط یریم ےسا وۂاج لوھب لجنیا
ےن ںیم ےہ ایک راظتنا اراہمت ہصرع انتک ےہ اتاپ
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ےن تروع سا بت ان یھت یس یٹوھّ مت بج
ںیہمت ئگ ےل رک اروّ اید رک رود ےس مت ےھجم

ںیہمت الاپ ےسیک ںیہن اتاپ روا

یھب یہک مت نکیل ہگج رہ اہر اتھڈنوھڈ ںیم
روا ںیہن یڑوھّ شالت ےن ںیم نکیل یلم ںیہن
ئگ گاھب مت رک رڈ بت نکیل یلم مت رھپ

ےریم وہ ےتگل ایک نوک وہ پآ

ےن پاب ےراہمت اھت تسود اک پاب ےراہمت ںیم
لشیپس یٹیب یریم یک اھت ایل ہدعو ےس ھجم

یٹیب یریم مت فرص روا فرص ےیل سا وت ےہ
ہدعو ایک اک تسود ےنپا وت انرک یداش ےس
اراہمت نکیل ان وہ ںیہن اتکس وت ڑوھّ ےسیا ںیم

ئگ ےل رک اروّ ینروّ ہو ںیہمت روا ایگ رم پاب
ےس ہجو یک زرواپ یراہمت فرص روا فرص

ےکس رک لامعتسا طلغ ہو ےس سج

تبحم ےس پآ روا وہ ںیہن دنسپ پآ ےھجم
ےہ یتاج یک ےس یسا یداش روا ےہ ںیہن یھب

وہ تبحم ےس سج
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بج ےہ ںیتاب ساوکب بس ہی لجنیا لجنیا
ایگ لّ اتپ وک یرپ وت اڑکپ ھتاہ اک یرپ ےن فلو

ےہ اہر لوب ٹوھج صخش ہی یک

ےہ ےہر لوب ٹوھج بس ہی ےس ھجم ےہر رود
بس ہی ےیل ےک ےنوہ ناوج فرص وت پآ پآ ان

ےہ ےنرک یداش ےہ ےہر رک ہمارڈ

اک زرواپ یراہمت یھب ےھجم وت ینتا ڈوگ ئام وا
یراہمت ےہ یہر آ ےنماس با ینتج اتاپ ںیہن

روا وہ اہر رک ےیل ےنپا ںیم بس ہی ںاہ زرواپ
ےہ یہ ےن ںیم یھب ایانب ںیہمت ےہ اتاپ ںیہمت
ںیمہ مہ ےھت ےترک سٹنمیرپسکیا رپ ںام یراہمت

ےہ ٹینگیرپ ہو یک اھت اتپ ںیہن

لشیپس ےس بس وت ئوہ ادیپ مت بج رھپ روا
ایاتب ےن رٹکاڈ کیا وت تروصبوخ یہ تہب یھت

یک ےہ زرواپ ینتا ںیم سا ےہ لشیپس یکڑل ہی
یسک ےہ یتکس رک کیھٹ وک مخز یسک ہی
ںیہن اتپ روا ےہ یتکس رک ناوج وک ےھڈوب

ںیم سا ےہ زرواپ یس نوک نوک
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یک اھّوپ ےس رٹکاڈ یک لاوس ےن ںیم رھپ
وت مت وہ یتکس رک ےسیک ناوج وک ےھڈوب

رک لصاح وک مسج سا ےراہمت ایاتب ےن ںوہنا
کیا ھتاس ےراہمت وت وہک ںیم ںوظفل ناسآ ےک

ےک رازگ تار

ہرابود ےھجم ےک وج لح ناسآ ہدایز ےس سا
اھت اتکس وہ ایک روا ایک ےد رک ناوج ےس

راظتنا اک ےنوہ ےڑب ےراہمت وت یھت یب �بت
ینتا ناوج کیا مت وت با روا اہر اترک

اھّا وھکید ںیم وہ یکّ نب یکڑل تروصبوخ
ےک ےنرک یداش ھتاس ےراہمت ےیل سا وہ ناسنا

ںیہمت وت تاب ہی نکیل اّوس ےن ںیم ںیم ےراب
یہر آ ںیہن یہ سار

مسج سا ےراہمت یکنویک یضرم یراہمت با وت
سا رھپ ںیہاّ اگ وہر ےک رک ںیم وت لصاح وک

وہ ان ای وہ یضرم یراہمت ںیم

سا وت یتگل ےنور روا ہدز فوخ یھب بج یرپ
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یھت یترک ںیہن ماک زرواپ یک

یک یرپ ےن فلو اھت اتپ وک فلو اک تاب یسا
ایل ڑکپ وک ںویزاب

ود ےناج ےھجم وڑوھّ

یہک وت ےس لیدع سا یرپ اگ وہ ںیہن �ھک
وہ شوماخ با ںیہمت ںیم اگ ود تبحم ہدایز

وۂاج

زیلپ ود ےناج ےھجم وڑوھّ

ۓآ رہاب یدلج رس یک ایگ م روش رہاب �یھبت

ںیھٹیب رک نب نمشد یھبس ںویک ےہ ایک ہی با
وہ اتآ یھبا ںیم وکور یہی مت لجنیا ےریم ےہ

آ رہاب رک گاھب یھب یرپ وت ایگ رہاب فلو بج
ئگ
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بس مت ےھت ےہر خیّ ںویک ایگ وہ ایک

ےہ ایآ سھگ یتسدربز اکڑل ہی ںیھکید ہو رس
ےہ اہر گنام یرپ روا

ساپ ےک لیدع یرپ رک گاھب ھکید وک لیدع
وک یرپ ےن فلو یہ ںیم ےتسار نکیل یگل ےناج

ایل ڑکپ

کت بج ےسا ورام وہ ےہر ھکید ہشامت ایک
کت بت ۓاج ٹوٹ ان ںایڈہ یک مسج ےراس

ورام

ۓگ گل ےنرام وک لیدع ےڈنغ یھبس

ۓاج ےرک تنم یک فلو روا ۓاج ۓور یرپ
ےگ وہک وج مت ےسا ود ےناج وک لیدع ود ڑوھّ

زیلپ یگ ورک ںیم

روا اید کور وک ںوڈنغ ےن فلو وۂاج کور
ےہ ایک وداج ایک اسیا ایگ ساپ ےک لیدع دوخ
ےیل ےریت ےسیا ہو وج رپ لجنیا یریم ےن وت
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ایل ڑکپ ےس ںولاب روا ےہ یہر اج یرم

ڑوھّ ںیہن ہدنز ےسا ںیم نکیل لجنیا یروس
یک اگ ےلم ےسیک قبس ےسا رھپ یکنویک اتکس
قودنب روا ےترک ارام ںیہن ھتاہ رپ لام ےک یسک
ید ھکر رپ یناشیپ یک لیدع رک لاکن

روا ایگ گل ےنآ ہصغ وک یرپ ھکید بس ہی
لیدع رک نس ےسج یڑپ خیّ یرپ ےس دیدش

ایگ وہ شوہ ےب اھت الاو ےنوہ شوہ ےب یہ ےلہپ
ےیل ھکر ھتاہ رپ ںوناک ےنپا ےن یھبس یقاب روا

ےک ںوھتاہ ےنپا روا وہ ےرب تہب بس مت
دوجوم ںیم ھتاہ ےک فلو ےن یرپ ےس ےراشا

اید کنیھپ رود وک قودنب

یب ےب یرپ اہک ےس یرپ ےن فلو ھکید ےسج
اھّا ورک تم ہصغےسیا ےہ ایگ وہ ایک ےس مارآ
وک لیدع سا مہ ےگ ےرک ںیہن ھک ےہ �کیھٹ

وۂاج وہ تناش با مت ےکوا

اوہ وک فلو روا ےدنگ تہب وہ ناسنا ےدنگ مت
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اید اڑا ںیم

وت مت ورک تم ےسیا مت زیلپ لجنیا ںیہن ںیہن
یگ ورک لتق ایک وت ان وہ یب �یھّا

نیمز وک فلو ےس روز روا ےہ یہی ازس یراہمت
ارام ےد رپ

وک لیدع رک اھٹا یرپ ایگ رم یہ رپ یہو فلو
ئگ ےل لٹپسوہ

سا ساپ ےک لیدع وت ایآ شوہ وک لیدع بج
یھت یھٹیب ںام یک

ےہ رپ اہک یرپ یما

ہو یرپ اٹیب

یرپ یرپ لیدع رک ھٹا روا یما ےہ رپ اہک یرپ
ایگ گل ےنھڈنھڈ وک یرپ رک ہہک

ہو بج وک یرپ یک مولعم ںیہن ےھجم اٹیب
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دعب ےک سا وت اھت ایگ رک ےل صخش یمان فلو

مولعم ںیہن ںیمہ ہو ئگ اہک اوہ ایک

دوجوم ںیم تلاح یمخز ںوی ںیم لٹپسوہ مت
اھت ایاتب ےک رک لاک ےن ںولاو لٹپسوہ ہی ےھت

ںیہن ےھجم رھپ اھت ایگ ساپ ےک یرپ ںیم یما
یریم یرپ ےہ اہک اوہ ایک ںاہو مولعم

یک اھت اتپ ےسیک ںیہمت روا ےھت ۓگ اہک مت اٹیب
ےہ ئگ رپ اہک یرپ

یلیکمّ کیا وت اھت انہپ لگنج ںیم بج �یما
ہگج امن لحم یڑب کیا ئگ رک ےل ےھجم یلتت
اٹیپ ارام تہب ےھجم وت ایگ ردنا ںیم بج رپ
ایک اتپ ںیہن ےھجم رھپ ایگ وہ شوہ ےب ںیم

اوہ

دعب ںوند �ھک

رک اج ںیم لگنج لیدع یھب جآ حوط یک زور
یلم یرپ ےسا رپ ںاہج اھت اھٹیب رپ ہگج یسا
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یھت

ہی مت وہ رپ اہک یرپ ۓاج ےلوب اھٹیب لیدع
ےہ لکشم تہب تہب انٹاک ریغب ےراہمت یگدنز
لّ وت اتپ ےھجم ہبترم کیا وۂاج آ سپاو زیلپ
مت ان وہ وت فیس رپ اہک وہ رخآ مت یک وۂاج

الّ رک وہ سویام لیدع ےس رھپ حرط یک زور
رپ ہگج یسا یرپ دعب ےک ےناج ےک لیدع ایگ
وک یڑھگ ئوہ یرگ یک لیدع رپ ںاہو روا ئآ

ئگ گل ےنور رک اھٹا

نب لتاق وہ یہر ںیہن لباق ےراہمت ںیم لیدع
ےیل ےراہمت ںیم لد ےریم نکیل ںیم وہ یکّ
یگ ےہر تبحم روا یھت تبحم یہ ےس ہشیمہ

یترک دیما ےہ یتوہ متخ یہ رپ یہی یناہک روا
پآ یگ وہ ئآ دنسپ ول کجیم وک پآ یک وہ
ادخ حبص یگ وہ تاقالم ےس رھپ ےس بس

ظفاح
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