    ی ٘نو
نسوک.
یودسوک .موے ِمنتخ پو لا ہریِ ٘نو زیربی اِ ُ
یلے کسل کُن ُیونان شہری بادشاہ لا بون٘و چِ ک ُ
نسوک .گوا نہ یا بون٘و ُبو ژوخ لیگی ِرینگچن بیاسے ژھر ُچوکس .سکیانگ
بادشاہ لا ُبو میدپی اِ ُ
ُچوکفی ُبوژھا سکیانگ تراقسے نہ مو سی زیرس ”ن٘ا ہرتنے کھ ِرنگ ُدوکسے لیگی ُسنسید .یان٘ی ا ِزن
شزدے بیاسنا ُمیولیکھہ یودپی چھوغو چھوغو ُیول کُن گانگما لا چِ ک ہلتا گوید“.
یلے کسل ،بادشاہ سی ژامژے بیاسے فُتول نہ سہ مو مہ َرن .لس ُجوک لا موان٘ی زیرفو بیاسے میدنا
مہ ُدوکس .کھ ِرنگ نہ ُبیونگسے ُمیول عالمی ُیول ُیول لا مو کھورس .دے رگاشہ چھوغو ُیول
گانگما مو لا مہ ُچھودس .دیکھہ نہ مو لا خسمس ”اون٘ا ن٘انگ شارگو ترگونگ ُدوکپی ژُھونژے
گرونگ کُن لا سنگ چِ ک ہلتا ِگک “.زیرے نہ موانگ ژا جق چِ ک ہرکُوسے ُبیونگسے د ُرولس.
گرونگبو چِ گی تھ ٘نے لا تھونے ہلتا نہ مو لا چِ ک فری ننگ چِ ک
دیرے نمزے چھدین مو
ُ
تھونگس .مولا یو خسم ”ن٘ا دیرینگ برانگسا ُدوکپا یا ننگ پوینگ ِگک“.
یودسوک .مو
یلے کسل مو یا ننگ پوینگ سونگسے ہلتا نہ ہلتنگ جوان چِ ک کھوانگ ژا ُدوکسے ُ
سی برانگسہ یودا زیرے تریا نہ کھو سی گا بزوے تملن چی مہ لزوقس .مو بگیالے نہ ینگ تریس.
کھو سی ینگ تملن چی چنگ مہ لزوقس .دیکھہ نہ مو سی زیرس ”لے رگاکھن ،نمزو ُبولے نہ
ِکھری زگویکھہ برانگسہ لا تھونما نہ کھیان٘ی مہ کو ُزوم بیو“.
نچونگمو ،ن٘ا سی ُمیولِنگ یودپی گا ُبوسترنگ چِ ک
دو زیربا نہ تنگ بگیالے نہ کھو سی زیرس ”لے ُ
نہ سنگ خپیرا می تنگمی چھد بیاسے یودپی اِنپا .ا ّمہ کھیانگ نمزو ُبولے ِدیکھہ تھونما نہ تا چی
بیک؟“
یو کوا نہ مو سی زیرس ”یان٘ی گا ُبوست ِرنگ چی نہ سنگ خپیرا می تنگمی چھدپو چی فری بیاسپی
اِن؟ یری شزدے سونگنا ن٘ا لا سنگ کو ُچوک“.
نچونگمو ،کھیانگ لا یو کو ژھا ژھا یودنا اون٘ا سنا بیوس“.
”یلے ُ

یلے کسل ،کُھوری رگویکھہ رگلفی خپیرونگ دے بون٘و لا زیریدپا ُجو” .ن٘ا بغداد شہری بادشی ُبو
اِن .ن٘ی ِمنگ پو لا ہاری زیربی اِن .ن٘یا ککا فونو نِ٘یس یود .بادشاہ ُمیولیکھہ نہ رگلفی لزینگ ن٘یا
ن٘یسکھہ لوقسو لوقسو شہر ُک ِننگ سوسو سوسوے کھ ِرنگ ُدوکپا ریاخس .جق ُک ِننگ نہ جق چِ ک
ن٘ی چوچو سی ن٘ا لا زیرس ”لے بادشاہ ،یانگ ہرتنے کھ ِرنگ شخسے اِچھد گوا میدا؟ لِنگسہ
بِنگسے لا شوخس“.
دو زیربا نہ اے جق لا ن٘ا تھغ ِرنگ ملسے لا لِنگ لا سونگس .دے جغی ژھن لا ن٘ی فونو تُھوکپا
نسوک .کھو لا ژھن لا ن٘یت مہ کُھوکفا نہ بربنیکھہ نہ لزوشریکھہ
اونگسے ن٘ی کھ ِرنگ ُدوکفی اِ ُ
ژھ ِرنگ ہلتا نہ کھو لا تھونگس .ن٘ی چوچو جوان چِ گی ِکھدے ژھر پوینگ کُھودانگ ن٘یسکا تھوب
تھوب رن رن بین یود .اے جق لا ن٘ا لوقسے تھونما نہ ن٘ی فونو سی دے خپیرو ن٘ا لا تنگس .ن٘ا مہ
چھیسپا نہ ن٘ی فونو سی زیرس ”اون٘ا ِدرینگ ن٘دانگ ینگ لِنگ لا گوید زیرے دونگ .دیکھہ نہ
ن٘دانگ ژھن لا ہرکُوسے ہلتین ُدوگید۔“
زیرے نہ ن٘یا نِ٘یسکا اے جق لا ’ینگ لِنگ لا گوید‘ زیرے سونگس .ژھن لا ن٘یا ہرکُوسے اونگسے
ہلتا نہ اِن نہ اِن ن٘ی فونو سی زیرفی لس کُن ن٘یا لا ینگ تھونگس .ن٘ا سی یا بنگ لا ن٘ری ُبوست ِرنگ پو
ردبس .دیکھنہ س ِننگ لا منگمو دوخسے نہ ن٘ری ُیول کھر فنگسے شورس .دیرے نمزے چھدین ن٘ا
رگیمژھوے چِ گی غ ُزور چی لا تھونے یودپا۔ دے من نہ رگیمژھوینگ ُچھوربے منگموے لنگس .ن٘ا
سی ہلتا نہ دینگ نہ لیگی ِجک ِجک درے چِ گی گویکھہ چھوغو رگوم چی کُھورے ُبیونگس .ن٘ا
یودسوک .دوی گویکھہ سونگسے نہ اِبسے ہلتین ُدوکس.
ِجکسے نہ ییکھہ ِشنگ ُڈونگ چی ُ
دیرے دے درے سی رگوم پووی غزِمو فیسے نہ دینگ نہ رگاشہ خاتُون چی ُفیونگس .ن٘ا ِجکسین
ہرکُوسے ہلتین ُدوکس .دیرے دے خاتون پو شینگ ڈون٘ی اوق پوینگ کُومجی چقسے ُدوکس .دریو
سی موے ُبوکھمیکہ گو کلے ن٘یت اونگس .خاتون پوسی گین لا ِشنگ ڈونگ پویکھہ ہلتا نہ مو نہ
ن٘ا ِمک چِ ک سونگس.
مو سی ن٘ا لا تُھو ُرو بوب زیرے لق ردا بیاس .ن٘اسی لق ردا بیاسے ’ن٘ا ِجکسید‘ زیرے مو لا زیرس.
زیربا نہ مو سی زیرس ”کھیانگ مہ بب نہ ن٘ا دریو ہلژان٘ید۔“
ن٘ا ِجکسین کُلے ببسے اونگس .مو سی کُلے درے گو سیکھہ یقسے نہ موانگ ُبیونگسے ن٘ی ِشدیا
اونگسے ن٘ا لا زیرس ”ن٘ا ِدی دریو لا یودپی اِن .کھو ن٘یکھہ مہ چھیسپا ہرتنے غزیمہ تنگسے کُھوری

غافچو
گویکھہ کُھورے یقپی اِن .دو سونگ نہ سہ ن٘ا کھو لا ژھور مہ ُچوکپہ یانگ ژوخ بادشی ُبو ُ
نا تُھوکفی اِن .ن٘یا ُبوستیرن٘یکھہ یدانگ ملا می کھوربی اِن“.
یو زیرے نہ مو سی ینگ کُلے درے گو ُموری فنگمینگ کُھورس .ن٘ا ینگ کُلے ِشنگ ُڈونگ
نچونگمو ،دے جق لا نہ ن٘ا سی چھد بیاس ’مہ لا گا ُبوسترینگ چی نہ
پویکھہ سونگس .یلے ُ
سنگ ملا خپیرا می تنگ‘“.
دو کوا نہ بادشی بون٘و سی زیرس ”یلے ہاری ،ن٘ا سنگ بادشی بون٘وے اِن .ن٘ی منتیخ پولا ہاری ٘نو
زیربی اِن .گوا نہ ُبوسترنگ گانگما ژوخ می ُدوکپی ا ِن .کوسوندو لیخمو غ ُزونگ کُن سہ ُدوکپی
اِن .یان٘ی سی سنا بیوس.
نسوک .کھو لا
نسوک .کھوے مینتخ پو لا کیقابات زیربی اِ ُ
ایران ُیولینگ بادشاہ چِ ک یودپی اِ ُ
نسوک .جخ چِ ک کھو کُھوری غ ُزونگ ن٘یسکا ِکھدے ہرتون٘یکھہ رونے کھوربا
غ ُزونگ ن٘یس یودپی اِ ُ
سونگس .کھونگ لا لم لا شرگو اپوے چِ گی ِشنگ چی کُھورے اونگمو تھونگس .دیرے اپوے
ِشدیا تھونما نہ بادشاہ سی تریس ”اِنا لے اپو یانگ گار یودپا؟ یری مینتخپو چی اِن؟“
تربا نہ دے اپو سی زیرس ”یلے بادشاہ کسل ،ن٘ا شرگو می چِ ک اِن .نانگ ُنو ن٘ا نہ ن٘ری اپی ژا یودپی
اِن .ن٘ا ِشنگ بِنگ چی لا سونگسے یو ژونگسے ن٘ئی زان پو گوے اِن .ن٘ی مینتخ پو لا کیقابات
زیرید“.
دو زیربا نہ بادشاہ لیگی تنگ بگیالس .دیکھہ نہ کُھوری چوچونگ لا زیرس ”اِنا لے چوچونگ،
کھوے ِمنگ پو سہ کیقابات ُدوکپا! ن٘ی ِمنگ پو سہ کیقابات ُدوکپا! اون٘ا ن٘ا بادشاہ گو کھو ِدی
شرگو وو چی فری اِن؟ ن٘ا لا مہ ُچھودسِ ،کھدان٘ی زیر“.
زیربا نہ دے ژُھونژے غ ُزونگ پو سی زیرس ”چاہا لے بادشاہ کسل ،کھوے غ ُزونگ پو لا دوغے
نمزے می ُدوک ُجو“.
دو زیربا نہ بادشاہ لا لیگی ہرپو شخسے نہ زیرس ”اِنا لے غ ُزونگ ،ن٘ا بادشاہ سونگفو کھیان٘ی بیاسے
سونگفی اِنا؟ اون٘ا کھیانگ دی ِرنگ نہ دی اپوے نمہ بیاسے سونگ .اپو ُفیوکپو گو ُچوک“.
دو زیرے نہ دے شرگو غ ُزونگ پو اپو نا ن٘یمبو تنگس .دیرے مو اپو نہ ن٘یمبو کھوے چھقپو
ننگپوینگ تھونما نہ کھوے اپی لا لیگی خا اونگسے اپو لا زیرس ”لے رِیمیکھہ شابجور ُفیونگفا،
ن٘دانگ می خسونمی وخلا دی ارچو کھیونگسے کھیان٘ی گار یقپی اِن؟“

دو کوا نہ دے ارچو سی زیرس ”لے ان٘و ُجو ،ن٘ا یتی بون٘و بیاسے ُدوکپی اِن .یانگ لا خا مہ
شوخس“.
نسوک.
اپو سی جخ تنگ کھیونگمی ِشنگ پو ژونگسے کروے چھونچی کھیونگمی اِ ُ
خسوم گوا
نسوک .دے جق لا کھونگ ُ
یو اپی سی ہلژانِ٘نگ تنگسے یوس بیاسے ن٘یسکا سی زے اِ ُ
نہ یو سہ ہلتوکونگ لا مونگما مہ درانگس .اے جق لا اپو سی کھیونگفی دے کرو ارچو سی
خسومکوے ہلتوکونگ لا اونگسے درانگس .اپی سہ
ژِھکچی لا تھقسے بلے فچوسے ِمنما نہ ُ
تھدس .اپو سہ تھدس .دے اپو لا جقمہ کھئیک ہلتوا درانگفا نہ ِش ٘نیی کُھور پو سہ گاشارے
تھیاقس .دے کُھور پو ژونگما نہ زنفے سہ گاشارے اونگما ریاخس .دیرے ارچو سی زنفے
چھونرے فسقپا سہ ریاخس .دیکھہ نہ جخ چِ ک ارچو سی اپو لا زیرس ”اتا ُجو ،تا ر ُگون اونگمو
پا سنا یان٘ی اِنا لُونگ ِبنگ گار بہو ننگ نہ دینگ ُنو سہ ِشنگ بِنگ چی فسقسے یوق“.
دو زیربا نہ اپو اے جق لا نہ بہو چِ گینگ ِشنگ فسقپا ریاخس .جق چی کھئیک لا دونچھید لا
تنگسوک .اپو لا اے
لِنگ لا اونگفی ُمیون٘ی گراخمو گوا نہ دے بہوینگ یودپی ِشنگ پو لا مے ُ
جق لا ینگ ِشنگ لا گوا نہ دو تھونگسے بقچی ن٘وس .دیکھہ نہ ہلتا نہ دینگ ُنو خیلب چی
یودسوک .اپو لا خسم ’یا خیلب پو ن٘ری بون٘و لا ژِھک فچوا کُھورے ِگک‘.
ُ
یو زیرے نہ کھو سی یا خیلب پو ننگ ُنو کُھورے اونگسے نہ بون٘ولا ن٘وین چِ ین زیرس ”لے بون٘و ،ن٘ا
میدسوک.
فسقفی ِشنگ کُن گانگما لا لِنگسپونگ اونگسے مے ُ
تنگسوک .دے گانگما ستراقسے ُ
یودسوک .ن٘ا یو ن٘ری بون٘و لا ژِھک فچوا کُھورے اونگسید“.
دینگ رگاشہ خیلب چی چِ ک ُ
نسوک.
نسوک .دے بہوے َدب کُونہ لا خسیر یودپی اِ ُ
بون٘و سی ہلتا نہ دے ژِھک پو خسیر اِ ُ
نسوک .بون٘و لیگی تھدے نہ زیرس” .لے اتا ،یو
دونگ ُجوسے خیلب سونگسے بہوینگ ُبودفی اِ ُ
ژوخپو ینگ سہ نَنگا میدانگ؟“
اپو سی ’ینگ سہ ننگ‘ زیربا نہ بون٘و سی زیرس ”اون٘ا ینگ ژام ننگ نہ یانگ سونگسے کُھورے
اونگ “.زیرے اپو ینگ تنگس.
دے خسیر گانگما تھوبا نہ کھونگ لیگی ُفیوکپو سونگس .دیرے بون٘و سی اپو لا ژھونگ یبا
ہلژبس .اپو چھوغو ژھونگپے سونگس .بادشی کھر پو نہ ژوخ کھر تنگس .چھوغو ژھر چی
فچوس .دیکھہ نہ جق چِ ک بون٘و سی اپو بادشاہ لا سوال لا تنگس .بادشاہ اونگسے دے گنگما

تھونگما نہ لیگی تھدے کُھوری دے تنگفی غ ُزونگ پو ینگ بخستون یباسے کھیرے تھدے
خسودے ُدوکس.
یلے کسل دیرے ہاری لا ہری ٘نوے خپیرونگ کوسے نہ اِن خسمس .کھو ینگ ُبوسترنگ نہ خپیرا می
تنگمی چھد پو چقسے کھونگ ن٘یسکا تھدے خسودے چِ کپو چِ کپو لا ُچھودے بخستون بیاسے
کُھوتی کھ ِرنگ سونگسے تھدے ُدوکفی ُرونگ نہ خپیرا .کُھودانگ اِنا ن٘دانگ ِدینا .کُھوتی
کھئینگ تھرا ن٘تی کھئینگ کھرا.

