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1              ਆਦ ਵਵਵਚ ਸ਼ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਸ ਅਰ ਸ਼ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਮ ਸ਼ਸਗ ਸ਼ਸ ਅਤਮ ਸ਼ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਸ਼ਸ।
2       ਇਹਹ ਆਦ ਵਵਵਚ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਮ ਸ਼ਸਗ ਸ਼ਸ।
3                  ਸ਼ਵਭਹ ਕਸ਼ਝ ਉਸ਼ ਤਹਕ ਰਵਚਆ ਵਗਆ ਅਤਮ ਰਚਨਕ ਵਵਵਚਹਕ ਇਵਕ ਵਸ਼ਤਤ ਭਸ ਉਸ਼ ਤਹਕ ਵਬਨਕ ਨਹਸਕ ਰਚਸ ਗਈ।
4           ਉਸ਼ ਵਵਵਚ ਜਸਉਣ ਸ਼ਸ ਅਤਮ ਉਹ ਜਸਉਣ ਇਨਸ਼ਕਨ ਦਕ ਚਕਨਣ ਸ਼ਸ।
5             ਉਹ ਚਕਨਣ ਅਨਨਹਮਰਮ ਵਵਵਚ ਚਮਕਦਕ ਹਹ ਪਰ ਅਨਨਹਮਰਮ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਨਕ ਬਸ਼ਝਕਇਆ।
6          ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਸ ਵਵਲਹਕ ਯਤਹਸਨਕ ਨਕਮਮ ਇਵਕ ਮਨਸ਼ਵਖ ਭਮਵਜਆ ਹਹਇਆ ਸ਼ਸ।
7                   ਇਹ ਸ਼ਕਖਸ ਦਮ ਲਈ ਆਇਆ ਭਈ ਚਕਨਣ ਉਤਮ ਸ਼ਕਖਸ ਦਮਵਮ ਤਕਕ ਜਹ ਸ਼ਭ ਲਹਕ ਉਹ ਦਮ ਰਕਹਸਕ ਵਨਹਚਕ ਕਰਨ।
8              ਉਹ ਆਪ ਤਕਕ ਚਕਨਣ ਨਹਸਕ ਸ਼ਸ ਪਰ ਉਹ ਚਕਨਣ ਉਤਮ ਸ਼ਕਖਸ ਦਮਣ ਆਇਆ ਸ਼ਸ।
9              ਸ਼ਵਚਕ ਚਕਨਣ ਵਜਹੜਕ ਹਰਮਕ ਮਨਸ਼ਵਖ ਨਤਸ ਉਜਕਲਕ ਕਰਦਕ ਹਹ ਜਗਤ ਵਵਵਚ ਆਉਣ ਵਕਲਕ ਸ਼ਸ।
10                 ਉਹ ਜਗਤ ਵਵਵਚ ਸ਼ਸ ਅਤਮ ਜਗਤ ਉਸ਼ ਤਹਕ ਰਵਚਆ ਵਗਆ ਪਰ ਜਗਤ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਨਕ ਪਛਕਤਕ।
11                 ਉਹ ਆਪਣਮ ਘਰ ਆਇਆ ਅਰ ਵਜਹੜਮ ਉਸ਼ ਦਮ ਆਪਣਮ ਸ਼ਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਕਬਤਲ ਨਕ ਕਸਤਕ।
12                        ਪਰ ਵਜਸਵਨਆਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਕਬਤਲ ਕਸਤਕ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਮ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਹਹਣ ਦਕ ਹਵਕ ਵਦਵਤਕ ਅਰਥਕਤ ਵਜਸਨਨਹਕਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਦਮ

   ਨਕਮ ਉਤਮ ਵਨਹਚਕ ਕਸਤਸ।
13    ਓਹ ਨਕ ਲਹਤ ਤਹਕ,     ਨਕ ਸ਼ਰਸਰ ਦਸ ਇਵਵਛਆ ਤਹਕ,     ਨਕ ਪਸ਼ਰਖ ਦਸ ਇਵਵਛਆ ਤਹਕ,     ਪਰ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਤਹਕ ਪਹਦਕ ਹਹਏ।
14                      ਅਤਮ ਸ਼ਸ਼ਬਦ ਦਮਹ ਧਕਰਸ ਹਹਇਆ ਅਤਮ ਵਕਰਪਕ ਅਤਮ ਸ਼ਵਚਆਈ ਨਕਲ ਭਰਪਤਰ ਹਹ ਕਮ ਸ਼ਕਡਮ ਵਵਵਚ ਵਕਸ਼ ਕਸਤਕ ਅਤਮ ਅਸ਼ਕਕ ਉਸ਼ ਦਕ

       ਤਮਜ ਵਪਤਕ ਦਮ ਇਕਲਲਤਮ ਦਮ ਤਮਜ ਵਰਗਕ ਵਡਵਠਕ।
15          ਯਤਹਸਨਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਸ਼ਕਖਸ ਵਦਵਤਸ ਅਤਮ ਪਸ਼ਕਕਰ ਕਮ ਆਵਖਆ,              ਇਹ ਉਹਹ ਹਹ ਵਜਹ ਦਮ ਵਵਖਮ ਮਹਕ ਆਵਖਆ ਵਕ ਜਹ ਮਮਰਮ ਮਗਰਹਕ ਆਉਣ

          ਵਕਲਕ ਹਹ ਸ਼ਹ ਮਹਥਹਕ ਵਵਡਕ ਬਵਣਆ ਵਕਉਕਵਕ ਉਹ ਮਹਥਹਕ ਪਵਹਲਕਕ ਸ਼ਸ।
16        ਉਸ਼ ਦਸ ਭਰਪਤਰਸ ਵਵਵਚਹਕ ਅਸ਼ਕਕ ਸ਼ਭਨਕਕ ਨਮ ਪਕਇਆ,   ਵਕਰਪਕ ਉਤਮ ਵਕਰਪਕ।
17        ਤਸ਼ਰਮਤ ਤਕਕ ਮਤਸ਼ਕ ਦਮ ਰਕਹਸਕ ਵਦਵਤਸ ਗਈ ਸ਼ਸ,       ਵਕਰਪਕ ਅਤਮ ਸ਼ਵਚਆਈ ਵਯਸ਼ਤ ਮਸ਼ਸਹ ਤਹਕ ਪਹਸ਼ਸਚਸ
18                     ਵਕਸ਼ਮ ਨਮ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਨਤਸ ਕਦਮ ਨਹਸਕ ਵਮਵਖਆ ਇਕਲਲਤਕ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਵਜਹੜਕ ਵਪਤਕ ਦਸ ਗਹਦ ਵਵਵਚ ਹਹ ਉਸ਼ਮ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਪਰਗਟ ਕਸਤਕ।
19                      ਯਤਹਸਨਕ ਦਸ ਇਹ ਸ਼ਕਖਸ ਹਹ ਜਦ ਯਹਤਦਸਆਕ ਨਮ ਯਰਤਸ਼ਸ਼ਲਮ ਤਹਕ ਜਕਜਕਕਕ ਅਤਮ ਲਮਵਸਆਕ ਨਤਸ ਉਹ ਦਮ ਕਹਲ ਘਵਵਲਆ ਭਈ ਉਸ਼ ਤਹਕ ਪਸ਼ਵਛਣ,
  ਤਤਸ ਕਲਣ ਹਹਕ?

20                ਤਦ ਉਸ਼ ਨਮ ਮਸਨ ਵਲਆ ਅਤਮ ਮਸ਼ਵਕਵਰਆ ਨਕ ਸ਼ਗਹਕ ਮਸਨ ਵਲਆ ਵਕ ਮਹਕ ਮਸ਼ਸਹ ਨਹਸਕ ਹਕਕ।
21      ਤਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਤਹਕ ਪਸ਼ਵਵਛਆ,      ਫਮਰ ਕਸ ਤਤਸ ਏਲਸਯਕਹ ਹਹਕ ?   ਉਸ਼ ਨਮ ਆਵਖਆ,   ਮਹਕ ਨਹਸਕ ਹਕਕ  । ਭਲਕ,     ਤਤਸ ਉਹ ਨਬਸ ਹਹਕ ?    ਤਕਕ ਉਸ਼ ਨਮ

 ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ, ਨਹਸਕ।
22      ਉਪਰਸਤ ਉਨਨਹਕਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,             ਫਮਰ ਤਤਸ ਕਲਣ ਹਹਕ ਤਕਕ ਜਹ ਅਸ਼ਸਕ ਆਪਣਮ ਭਮਜਣ ਵਕਵਲਆਕ ਨਤਸ ਉਤਰ ਦਮਈਏ?    ਤਤਸ ਆਪਣਮ ਵਵਖਮ ਕਸ

 ਆਖਦਕ ਹਹਕ?
23          ਉਸ਼ ਨਮ ਵਕਹਕ ਵਕ ਵਜਸ਼ ਪਰਕਕਰ ਯਸ਼ਕਯਕਹ ਨਬਸ ਨਮ ਆਵਖਆ,             ਮਹਕ ਉਜਕੜ ਵਵਵਚ ਇਵਕ ਹਹਕਕ ਦਮਣ ਵਕਲਮ ਦਸ ਆਵਕਜਸ਼ ਹਕਕ ਵਕ ਪਨਰਭਸ਼

   ਦਕ ਰਸ਼ਤਕ ਵਸ਼ਵਧਕ ਕਰਹ।
24       ਅਤਮ ਓਹ ਫਸ਼ਰਸਸ਼ਸਆਕ ਵਵਲਹਕ ਭਮਜਮ ਹਹਏ ਸ਼ਨ।
25          ਫਮਰ ਉਨਨਹਕਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਤਹਕ ਪਸ਼ਵਛ ਕਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਵਕਹਕ,     ਜਮ ਤਤਸ ਨਕ ਮਸ਼ਸਹ ਹਹਕ,  ਨਕ ਏਲਸਯਕਹ,   ਨਕ ਉਹ ਨਬਸ,      ਤਕਕ ਫਮਰ ਤਤਸ ਬਪਵਤਸ਼ਮਕ ਵਕਉਕ

 ਵਦਸਦਕ ਹਹਕ?
26      ਯਤਹਸਨਕ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,                 ਮਹਕ ਤਕਕ ਜਲ ਨਕਲ ਬਪਵਤਸ਼ਮਕ ਵਦਸਦਕ ਹਕਕ ਪਰ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਵਵਚਕਕਰ ਇਵਕ ਖਲਹਤਕ ਹਹ ਵਜਹ ਨਤਸ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ

 ਨਹਸਕ ਪਛਕਣਦਮ।
27                  ਉਹਸ ਜਹ ਮਮਰਮ ਮਗਰਹਕ ਆਉਣ ਵਕਲਕ ਹਹ ਵਜਹ ਦਸ ਜਸ਼ਵਤਸ ਦਕ ਤਸ਼ਮਕ ਮਹਕ ਖਹਲਨਹਣ ਦਮ ਜਹਗ ਨਹਸਕ ਹਕਕ।
28             ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਯਰਦਨ ਦਮ ਪਕਰ ਬਹਤਅਨਸਆ ਵਵਵਚ ਹਹਈਆਕ ਵਜਵਥਮ ਯਤਹਸਨਕ ਬਪਵਤਸ਼ਮਕ ਵਦਸਦਕ ਸ਼ਸ।
29            ਦਤਜਮ ਵਦਨ ਵਯਸ਼ਤ ਨਤਸ ਆਪਣਸ ਵਵਲ ਆਉਕਦਕ ਵਮਖ ਕਮ ਉਸ਼ ਨਮ ਆਵਖਆ,           ਵਮਖਹ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਕ ਲਮਲਕ ਵਜਹੜਕ ਜਗਤ ਦਕ ਪਕਪ ਚਸ਼ਵਕ ਲਹ

 ਜਕਕਦਕ ਹਹ!
30                        ਇਹ ਉਹਹ ਹਹ ਵਜਹ ਦਮ ਵਵਖਮ ਮਹਕ ਆਖਦਕ ਸ਼ਕਕ ਵਕ ਮਮਰਮ ਮਗਰਹਕ ਇਵਕ ਪਸ਼ਰਸ਼ਸ਼ ਆਉਕਦਕ ਹਹ ਜਹ ਮਹਥਹਕ ਵਵਡਕ ਬਵਣਆ ਵਕਉਕਵਕ ਉਹ ਮਹਥਹਕ

 ਪਵਹਲਕਕ ਸ਼ਸ।



31                      ਮਹਕ ਤਕਕ ਉਹ ਨਤਸ ਨਹਸਕ ਜਕਣਦਕ ਸ਼ਕਕ ਪਰ ਮਹਕ ਜਲ ਨਕਲ ਬਪਵਤਸ਼ਮਕ ਇਸ਼ ਲਈ ਵਦਸਦਕ ਆਇਆ ਭਈ ਉਹ ਇਸ਼ਰਕਏਲ ਉਤਮ ਪਰਗਟ
ਹਹਵਮ।
32                      ਯਤਹਸਨਕ ਨਮ ਇਹ ਸ਼ਕਖਸ ਦਮ ਕਮ ਆਵਖਆ ਵਕ ਮਹਕ ਆਤਮਕ ਨਤਸ ਕਬਤਤਰ ਦਸ ਵਨਆਈਕ ਅਕਕਸ਼ਸ਼ਹਕ ਉਤਰਦਕ ਵਮਵਖਆ ਅਤਮ ਉਹ ਉਸ਼ ਉਤਮ
ਠਵਹਵਰਆ।
33                       ਅਰ ਮਹਕ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਨਹਸਕ ਜਕਣਦਕ ਸ਼ਕਕ ਪਰ ਵਜਹ ਨਮ ਮਹਨਤਸ ਜਲ ਨਕਲ ਬਪਵਤਸ਼ਮਕ ਦਮਣ ਲਈ ਘਵਵਲਆ ਉਸ਼ਮ ਨਮ ਮਹਨਤਸ ਆਵਖਆ ਵਕ ਵਜਹ
                    ਦਮ ਉਤਮ ਤਤਸ ਆਤਮਕ ਨਤਸ ਉਤਰਦਕ ਅਤਮ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਠਵਹਰਦਕ ਵਮਖਮਕ ਇਹ ਉਹਹ ਹਹ ਜਹ ਪਵਵਵਤਨਰ ਆਤਮਕ ਨਕਲ ਬਪਵਤਸ਼ਮਕ ਵਦਸਦਕ ਹਹ।

34             ਸ਼ਹ ਮਹਕ ਵਮਵਖਆ ਅਤਮ ਸ਼ਕਖਸ ਵਦਵਤਸ ਹਹ ਜਹ ਇਹ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਕ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਹਹਗਕ।
35             ਦਤਜਮ ਵਦਨ ਯਤਹਸਨਕ ਅਤਮ ਉਹ ਦਮ ਚਮਵਲਆਕ ਵਵਵਚਹਕ ਦਹ ਜਣਮ ਖਲਹਤਮ ਹਹਏ ਸ਼ਨ।
36          ਅਤਮ ਉਸ਼ ਨਮ ਵਯਸ਼ਤ ਨਤਸ ਤਸ਼ਵਰਆ ਜਕਕਦਕ ਵਮਖ ਕਮ ਆਵਖਆ,    ਵਮਖਹ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਕ ਲਮਲਕ!
37              ਤਕਕ ਓਹ ਦਹਵਮਕ ਚਮਲਮ ਉਸ਼ ਦਸ ਗਵਲ ਸ਼ਸ਼ਣ ਕਮ ਵਯਸ਼ਤ ਦਮ ਮਗਰ ਤਸ਼ਰ ਪਏ।
38                ਤਕਕ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਵਪਛਕਹਕਕ ਮਸ਼ੜ ਕਮ ਅਤਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਮਗਰ ਆਉਕਦਮ ਵਮਖ ਕਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,    ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਕਸ ਭਕਲਦਮ ਹਹ?   ਉਹਨਕਕ ਉਸ਼ਨਤਸ
ਆਵਖਆ,  ਹਮ ਰਵਬਸ! (   ਅਰਥਕਤ ਹਮ ਗਸ਼ਰਤ!),     ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਵਕਵਥਮ ਵਟਕਦਮ ਹਹ ?
39     ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,   ਆਓ ਤਕਕ ਵਮਖਹਗਮ                 । ਸ਼ਹ ਓਹ ਗਏ ਅਰ ਵਜਵਥਮ ਉਹ ਰਵਹਸਦਕ ਸ਼ਸ ਵਮਵਖਆ ਅਤਮ ਉਸ਼ ਵਦਨ ਉਹ ਦਮ ਸ਼ਸਗ

        ਰਹਮ। ਉਸ਼ ਵਮਲਮ ਸ਼ਵਕ ਵਤਸਨਕਸ਼ ਪਵਹਰ ਵਦਨ ਵਗਆ ਸ਼ਸ।
40                      ਉਨਨਹਕਕ ਦਹਹਕਕ ਵਵਵਚਹਕ ਵਜਨਨਹਕਕ ਨਮ ਯਤਹਸਨਕ ਦਸ ਗਵਲ ਸ਼ਸ਼ਣਸ ਅਤਮ ਵਯਸ਼ਤ ਦਮ ਮਗਰ ਹਹ ਤਸ਼ਰਮ ਇਵਕ ਸ਼ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ਼ ਦਕ ਭਰਕ ਅਸਵਦਨਰਯਕਸ਼
ਸ਼ਸ।
41                       ਉਸ਼ ਨਮ ਆਪਣਮ ਸ਼ਕਮ ਭਰਕ ਸ਼ਸ਼ਮਊਨ ਨਤਸ ਪਵਹਲਕਕ ਲਵਭ ਕਮ ਉਹ ਨਤਸ ਵਕਹਕ ਵਕ ਅਸ਼ਕਕ ਮਸ਼ਸਹ ਨਤਸ ਅਰਥਕਤ ਵਖਨਰਸ਼ਟਸ਼ਸ਼ ਨਤਸ ਲਵਭ ਵਲਆ ਹਹ!
42                      ਉਹ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਵਯਸ਼ਤ ਕਹਲ ਵਲਆਇਆ ਅਤਮ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਵਦਨਰਸ਼ਸ਼ਟ ਕਰ ਕਮ ਵਕਹਕ ਜਹ ਤਤਸ ਯਤਹਸਨਕ ਦਕ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਸ਼ਸ਼ਮਊਨ ਹਹਕ,  ਤਤਸ

   ਕਮਫਸ਼ਕਸ਼ ਅਰਥਕਤ ਪਤਰਸ਼ ਸ਼ਦਕਵਮਕਗਕ।
43            ਅਗਲਮ ਭਲਕ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਚਕਵਹਆ ਜਹ ਉਥਹਕ ਵਨਵਕਲ ਕਮ ਗਲਸਲ ਵਵਵਚ ਜਕਵਮ            । ਤਕਕ ਵਫਸ਼ਵਲਵਪਸ਼ਸ਼ ਨਤਸ ਲਵਭ ਕਮ ਉਹ ਨਤਸ ਆਵਖਆ ਭਈ ਮਮਰਮ

  ਵਪਵਛਮ ਹਹ ਤਸ਼ਰ।
44            ਅਤਮ ਵਫਸ਼ਵਲਵਪਸ਼ਸ਼ ਬਹਤਸ਼ਹਦਮ ਦਕ ਸ਼ਸ ਜਹ ਅਸਵਦਨਰਯਕਸ਼ ਅਰ ਪਤਰਸ਼ ਦਕ ਨਗਰ ਹਹ।
45                       ਵਫਸ਼ਵਲਵਪਸ਼ਸ਼ ਨਮ ਨਥਕਵਨਏਲ ਨਤਸ ਲਵਭ ਕਮ ਉਹ ਨਤਸ ਆਵਖਆ ਵਕ ਵਜਹ ਦਮ ਵਵਖਮ ਮਤਸ਼ਕ ਨਮ ਤਸ਼ਰਮਤ ਵਵਵਚ ਅਤਮ ਨਬਸਆਕ ਨਮ ਵਲਵਖਆ ਸ਼ਹ

     ਅਸ਼ਕਕ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਲਵਭ ਵਪਆ ਹਹ,        ਉਸ਼ ਯਤਸ਼ਸ਼ਫਸ਼ ਦਕ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਵਯਸ਼ਤ ਨਕਸ਼ਰਤ ਦਕ ਹਹ।
46      ਤਕਕ ਨਥਕਵਨਏਲ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ, ਭਲਕ,        ਨਕਸ਼ਰਤ ਵਵਵਚਹਕ ਕਹਈ ਉਤਮ ਵਸ਼ਤਸ਼ ਵਨਵਕਲ ਸ਼ਵਕਦਸ ਹਹ?     ਵਫਸ਼ਵਲਵਪਸ਼ਸ਼ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ
ਆਵਖਆ,   ਆ ਤਮ ਵਮਖ।
47             ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਨਥਕਵਨਏਲ ਨਤਸ ਆਪਣਸ ਵਵਲ ਆਉਕਦਕ ਵਮਖ ਕਮ ਉਹ ਦਮ ਵਵਖਮ ਆਵਖਆ,         ਵਮਖਹ ਸ਼ਵਚਕ ਇਸ਼ਰਕਏਲਸ ਵਜਹ ਦਮ ਵਵਵਚ ਛਵਲ ਨਹਸਕ
ਹਹ।
48     ਨਥਕਵਨਏਲ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,      ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਹਨਤਸ ਵਕਵਥਹਕ ਜਕਣਦਮ ਹਹ ?            ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ ਭਈ ਉਸ਼ ਤਹਕ ਪਵਹਲਕਕ ਜਹ ਵਫਸ਼ਵਲਵਪਸ਼ਸ਼
         ਨਮ ਤਹਨਤਸ ਸ਼ਵਵਦਆ ਜਕਕ ਤਤਸ ਹਸਜਸਰ ਦਮ ਵਬਰਛ ਹਮਠ ਸ਼ਹਕ,   ਮਹਕ ਤਹਨਤਸ ਵਡਵਠਕ।

49      ਨਥਕਵਨਏਲ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,       ਸ਼ਸ਼ਆਮਸ ਜਸ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਮ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਹਹ,      ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਇਸ਼ਰਕਏਲ ਦਮ ਪਕਤਸ਼ਸ਼ਕਹ ਹਹ !
50      ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,                    ਕਸ ਤਤਸ ਇਸ਼ ਲਈ ਵਨਹਚਕ ਕਰਦਕ ਹਹਕ ਜਹ ਮਹਕ ਤਹਨਤਸ ਵਕਹਕ ਵਕ ਹਸਜਸਰ ਦਮ ਵਬਰਛ ਹਮਠ ਮਹਕ ਤਹਨਤਸ ਵਮਵਖਆ ?
     ਤਤਸ ਇਨਨਹਕਕ ਨਕਲਹਕ ਵਵਡਸਆਕ ਗਵਲਕਕ ਵਮਖਮਕਗਕ!

51    ਫਮਰ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,                   ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਵਚ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਜਹ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਅਕਕਸ਼ਸ਼ ਨਤਸ ਖਸ਼ਲਨਹਕ ਅਤਮ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਮ ਦਤਤਕਕ ਨਤਸ ਮਨਸ਼ਵਖ ਪਸ਼ਵਤਨਰ
    ਉਤਮ ਚੜਨਹਦਮ ਅਤਮ ਉਤਰਦਮ ਵਮਖਹਗਮ।

 ਕਕਕਡ 2

1             ਤਸਏ ਵਦਨ ਕਕਨਕ ਵਵਵਚ ਇਵਕ ਵਵਆਹ ਹਹਇਆ ਅਤਮ ਵਯਸ਼ਤ ਦਸ ਮਕਤਕ ਉਥਮ ਸ਼ਸ।
2          ਵਯਸ਼ਤ ਅਰ ਉਹ ਦਮ ਚਮਲਮ ਵਸ ਵਵਆਹ ਵਵਵਚ ਬਸ਼ਲਕਏ ਗਏ।
3                  ਜਕਕ ਮਹ ਮਸ਼ਵਕ ਗਈ ਤਕਕ ਵਯਸ਼ਤ ਦਸ ਮਕਤਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ ਵਕ ਉਨਨਹਕਕ ਕਹਲ ਮਹ ਨਕ ਰਹਸ।
4     ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,  ਬਸਬਸ ਜਸ,    ਮਹਨਤਸ ਤਹਨਤਸ ਕਸ ?     ਮਮਰਕ ਸ਼ਮਕ ਅਜਮ ਨਹਸਕ ਆਇਆ।
5       ਉਸ਼ ਦਸ ਮਕਤਕ ਨਮ ਟਵਹਲਤਆਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,       ਜਹ ਕਸ਼ਝ ਉਹ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਕਹਮ ਸ਼ਹ ਕਰਹ।
6                         ਅਤਮ ਯਹਤਦਸਆਕ ਦਮ ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਵਧ ਕਰਨ ਦਸ ਰਸਤ ਅਨਸ਼ਸ਼ਕਰ ਪਵਥਰ ਦਮ ਛਮ ਮਵਟ ਉਥਮ ਧਰਮ ਹਹਏ ਸ਼ਨ ਜਹ ਹਰਮਕ ਵਵਵਚ ਦਹ ਯਕ ਵਤਸਨ ਮਣ ਜਲ

 ਪਹਕਦਕ ਸ਼ਸ।
7     ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,    ਮਵਟਕਕ ਵਵਵਚ ਜਲ ਭਰਹ         । ਸ਼ਹ ਉਨਨਹਕਕ ਨਮ ਮਵਟ ਨਵਕਹ ਨਵਕ ਭਰ ਵਦਵਤਮ।
8      ਫਮਰ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,         ਹਸ਼ਣ ਕਵਢਹ ਅਤਮ ਸ਼ਭਕ ਦਮ ਪਰਧਕਨ ਕਹਲ ਲਹ ਜਕਓ     । ਸ਼ਹ ਓਹ ਲਹ ਗਏ।



9                         ਜਕਕ ਸ਼ਭਕ ਦਮ ਪਰਧਕਨ ਨਮ ਉਹ ਜਲ ਵਜਹੜਕ ਮਹਕ ਬਣ ਵਗਆ ਸ਼ਸ ਚਵਵਖਆ ਅਰ ਨਕ ਜਕਤਕ ਜਹ ਇਹ ਵਕਵਥਹਕ ਹਹ ਪਰ ਟਵਹਲਤਏ ਵਜਨਨਹਕਕ ਨਮ
              ਉਹ ਜਲ ਕਵਵਢਆ ਸ਼ਸ ਜਕਣਦਮ ਸ਼ਨ ਤਕਕ ਸ਼ਭਕ ਦਮ ਪਰਧਕਨ ਨਮ ਲਕੜਮ ਨਤਸ ਸ਼ਵਦ ਕਮ।

10   ਉਹ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,               ਹਰਮਕ ਮਨਸ਼ਵਖ ਪਵਹਲਕਕ ਅਵਛਸ ਮਹ ਵਦਸਦਕ ਹਹ ਅਤਮ ਜਕਕ ਬਹਸ਼ਤ ਪਸ ਚਸ਼ਵਕਮ ਤਕਕ ਮਗਰਹਕ ਮਕੜਸ,      ਪਰ ਤਹਕ ਅਵਛਸ ਮਹ ਹਸ਼ਣ
   ਤਸਕਰ ਰਵਖ ਛਵਡਸ ਹਹ!

11                  ਇਹ ਵਨਸ਼ਸ਼ਕਨਕਕ ਦਕ ਆਰਸਭ ਸ਼ਸ ਵਜਹੜਕ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਗਲਸਲ ਦਮ ਕਕਨਕ ਵਵਵਚ ਵਵਖਕ ਕਮ ਆਪਣਕ ਤਮਜ ਪਰਗਟ ਕਸਤਕ,    ਅਰ ਉਹ ਦਮ
     ਚਮਵਲਆਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਵਨਹਚਕ ਕਸਤਸ।

12                        ਇਹ ਦਮ ਵਪਵਛਹਕ ਉਹ ਅਰ ਉਸ਼ ਦਸ ਮਕਤਕ ਅਤਮ ਉਸ਼ ਦਮ ਭਰਕ ਅਤਮ ਉਸ਼ ਦਮ ਚਮਲਮ ਕਫਸ਼ਰਨਕਹਤਮ ਨਤਸ ਗਏ ਅਤਮ ਉਥਮ ਕਸ਼ਝ ਵਦਨ ਵਟਕਮ।
13            ਯਹਤਦਸਆਕ ਦਕ ਪਸ਼ਕਹ ਦਕ ਵਤਉਹਕਰ ਨਮੜਮ ਸ਼ਸ ਤਕਕ ਵਯਸ਼ਤ ਯਰਤਸ਼ਸ਼ਲਮ ਨਤਸ ਵਗਆ।
14                  ਅਰ ਉਸ਼ ਨਮ ਹਹਕਲ ਵਵਵਚ ਡਸਗਰਕਕ ਅਤਮ ਭਮਡਕਕ ਅਤਮ ਕਬਤਤਰਕਕ ਦਮ ਵਮਚਣ ਵਕਵਲਆਕ ਅਰ ਸ਼ਰਕਫਸ਼ਕਕ ਨਤਸ ਬਹਠਮ ਵਮਵਖਆ।
15              ਉਪਰਸਤ ਉਸ਼ ਨਮ ਰਵਸ਼ਸ ਦਕ ਕਹਰੜਕ ਬਣਕ ਕਮ ਸ਼ਭਨਕਕ ਨਤਸ ਹਹਕਲਹਕ ਬਕਹਰ ਕਵਢ ਵਦਵਤਕ,  ਨਕਲਮ ਭਮਡਕਕ,       ਨਕਲਮ ਡਸਗਰ ਅਤਮ ਸ਼ਰਕਫਸ਼ਕਕ ਦਸ ਰਹਕੜ

     ਵਖਸਡਕ ਵਦਵਤਸ ਅਤਮ ਤਖਸ਼ਤਪਹਸ਼ਸ਼ ਉਲਟਕ ਸ਼ਸ਼ਵਟਮ।
16      ਅਰ ਕਬਤਤਰ ਵਮਚਣ ਵਕਵਲਆਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,       ਇਨਨਹਕਕ ਚਸਜਸ਼ਕਕ ਨਤਸ ਐਵਥਹਕ ਲਹ ਜਕਓ !          ਮਮਰਮ ਵਪਤਕ ਦਮ ਘਰ ਨਤਸ ਬਸ਼ਪਕਰ ਦਸ ਮਸਡਸ ਨਕ
ਬਣਕਓ!
17                    ਅਰ ਉਹ ਦਮ ਚਮਵਲਆਕ ਨਤਸ ਚਮਤਮ ਆਇਆ ਜਹ ਇਉਕ ਵਲਵਖਆ ਹਹਇਆ ਹਹ ਵਕ ਤਮਰਮ ਘਰ ਦਸ ਗਸ਼ਹਰਤ ਮਹਨਤਸ ਖਕ ਜਕਵਮਗਸ।
18       ਉਪਰਸਤ ਯਹਤਦਸਆਕ ਨਮ ਅਵਗਹਕ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,           ਤਤਸ ਵਕਹੜਸ ਵਨਸ਼ਸ਼ਕਨ ਸ਼ਕਨਤਸ ਵਵਖਕਲਦਕ ਹਹਕ ਜਹ ਏਹ ਕਸਮ ਕਰਦਕ ਹਹਕ?
19      ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,               ਇਸ਼ ਹਹਕਲ ਨਤਸ ਢਕਹ ਸ਼ਸ਼ਵਟਹ ਤਕਕ ਮਹਕ ਵਤਸਨਕਕ ਵਦਨਕਕ ਵਵਵਚ ਇਹ ਨਤਸ ਖੜਕ ਕਰ ਵਦਆਕਗਕ।
20    ਤਦ ਯਹਤਦਸਆਕ ਨਮ ਵਕਹਕ,       ਵਛਤਕਹਲਸਆਕ ਵਵਰਹਕਕ ਵਵਵਚ ਇਹ ਹਹਕਲ ਬਣਸ ਸ਼ਸ,          ਫਮਰ ਕਸ ਤਤਸ ਇਹ ਨਤਸ ਵਤਸਨਕਕ ਵਦਨਕਕ ਵਵਵਚ ਖੜਕ ਕਰਮਕਗਕ?
21           ਪਰ ਉਸ਼ ਨਮ ਆਪਣਮ ਸ਼ਰਸਰ ਦਸ ਹਹਕਲ ਦਸ ਗਵਲ ਕਹਸ ਸ਼ਸ।
22                        ਸ਼ਹ ਜਕਕ ਉਹ ਮਸ਼ਰਵਦਆਕ ਵਵਵਚਹਕ ਜਸ ਉਵਠਆ ਤਕਕ ਉਸ਼ ਦਮ ਚਮਵਲਆਕ ਨਤਸ ਚਮਤਮ ਆਇਆ ਜਹ ਉਸ਼ ਨਮ ਇਹ ਆਵਖਆ ਸ਼ਸ ਅਤਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਮ

             ਉਸ਼ ਵਲਖਤ ਦਸ ਅਤਮ ਉਸ਼ ਬਚਨ ਦਸ ਜਹ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਵਕਹਕ ਸ਼ਸ ਪਰਤਸਤ ਕਸਤਸ।
23                       ਜਕਕ ਉਹ ਪਸ਼ਕਹ ਦਮ ਵਤਉਹਕਰ ਦਮ ਵਮਲਮ ਯਰਤਸ਼ਸ਼ਲਮ ਵਵਵਚ ਸ਼ਸ ਤਕਕ ਬਹਸ਼ਤ ਲਹਕਕਕ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਵਨਸ਼ਸ਼ਕਨਕਕ ਨਤਸ ਵਜਹੜਮ ਉਸ਼ ਨਮ ਵਵਖਕਏ ਸ਼ਨ

       ਵਮਖ ਕਮ ਉਹ ਦਮ ਨਕਮ ਉਤਮ ਵਨਹਚਕ ਕਸਤਸ।
24                   ਪਰ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਆਪ ਨਤਸ ਉਨਨਹਕਕ ਦਮ ਹਵਥ ਵਵਵਚ ਨਕ ਸ਼ਲਕਵਪਆ ਇਸ਼ ਲਈ ਜਹ ਉਹ ਸ਼ਭਨਕਕ ਨਤਸ ਜਕਣਦਕ ਸ਼ਸ।
25                         ਅਤਮ ਉਹ ਨਤਸ ਇਹ ਲਹੜ ਨਹਸਕ ਸ਼ਸ ਵਕ ਮਨਸ਼ਵਖ ਦਮ ਵਵਖਮ ਕਹਈ ਸ਼ਕਖਸ ਦਮਵਮ ਵਕਉਕਵਕ ਉਹ ਆਪਮ ਜਕਣਦਕ ਸ਼ਸ ਭਈ ਮਨਸ਼ਵਖ ਦਮ ਅਸਦਰ ਕਸ
ਹਹ।

 ਕਕਕਡ 3

1            ਫਸ਼ਰਸਸ਼ਸਆਕ ਵਵਵਚਹਕ ਵਨਕਸ਼ਦਮਮਸ਼ਸ਼ ਨਕਉਕ ਦਕ ਇਵਕ ਮਨਸ਼ਵਖ ਯਹਤਦਸਆਕ ਦਕ ਇਵਕ ਸ਼ਰਦਕਰ ਸ਼ਸ।
2           ਉਹ ਰਕਤ ਨਤਸ ਵਯਸ਼ਤ ਦਮ ਕਹਲ ਆਇਆ ਅਤਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,              ਸ਼ਸ਼ਆਮਸ ਜਸ ਅਸ਼ਸਕ ਜਕਣਦਮ ਹਕਕ ਜਹ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਗਸ਼ਰਤ ਹਹ ਕਮ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਸ ਵਵਲਹਕ

                    ਆਏ ਹਹ ਵਕਉਕਵਕ ਏਹ ਵਨਸ਼ਸ਼ਕਨ ਵਜਹੜਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਵਵਖਕਲਦਮ ਹਹ ਕਹਈ ਭਸ ਨਹਸਕ ਵਵਖਕ ਸ਼ਵਕਦਕ ਜਮ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਉਹ ਦਮ ਨਕਲ ਨਕ ਹਹਵਮ।
3      ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,                   ਮਹਕ ਤਹਨਤਸ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਵਚ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਵਕ ਕਹਈ ਮਨਸ਼ਵਖ ਜਮਕਰ ਨਵਮਕ ਵਸ਼ਵਰਓਕ ਨਕ ਜਸਮਮ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਮ ਰਕਜ ਨਤਸ

  ਵਮਖ ਨਹਸਕ ਸ਼ਵਕਦਕ।
4     ਵਨਕਸ਼ਦਮਮਸ਼ਸ਼ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,           ਮਨਸ਼ਵਖ ਜਕਕ ਬਸ਼ਵਢਕ ਹਹ ਵਗਆ ਤਕਕ ਵਕਵਕਰ ਜਸਮ ਸ਼ਵਕਦਕ ਹਹ ?         ਕਸ ਇਹ ਹਹ ਸ਼ਵਕਦਕ ਹਹ ਜਹ ਉਹ ਆਪਣਸ ਮਕਕ

       ਦਸ ਕਸ਼ਵਖ ਵਵਵਚ ਦਤਈ ਵਕਰ ਜਕਵਮ ਅਤਮ ਜਸਮਮ?
5    ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,                    ਮਹਕ ਤਹਨਤਸ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਵਚ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਵਕ ਕਹਈ ਮਨਸ਼ਵਖ ਜਮਕਰ ਜਲ ਅਰ ਆਤਮਕ ਤਹਕ ਨਕ ਜਸਮਮ ਤਕਕ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਮ ਰਕਜ

   ਵਵਵਚ ਵੜ ਨਹਸਕ ਸ਼ਵਕਦਕ।
6              ਵਜਹੜਕ ਸ਼ਰਸਰ ਤਹਕ ਜਸਵਮਆ ਉਹ ਸ਼ਰਸਰ ਅਤਮ ਵਜਹੜਕ ਆਤਮਕ ਤਹਕ ਜਸਵਮਆ ਉਹ ਆਤਮਕ ਹਹ।
7              ਅਚਰਜ ਨਕ ਮਸਨਸਕ ਜਹ ਮਹਕ ਤਹਨਤਸ ਆਵਖਆ ਭਈ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਨਵਮਕ ਵਸ਼ਰਮ ਜਸਮਣਕ ਜਰਤਰ ਹਹ।
8                        ਪਲਣ ਵਜਵਧਰ ਚਕਹਸ਼ਸਦਸ ਹਹ ਵਗਦਸ ਹਹ ਅਤਮ ਤਤਸ ਉਹ ਦਸ ਅਵਕਜਸ਼ ਸ਼ਸ਼ਣਦਕ ਹਹਕ ਪਰ ਇਹ ਨਹਸਕ ਜਕਣਦਕ ਜਹ ਉਹ ਵਕਵਧਰਹਕ ਆਈ ਅਤਮ ਵਕਵਧਰ ਨਤਸ

 ਜਕਕਦਸ ਹਹ           । ਹਰ ਕਹਈ ਜਹ ਆਤਮਕ ਤਹਕ ਜਸਵਮਆ ਸ਼ਹ ਇਹਹ ਵਜਹਕ ਹਹ।
9      ਵਨਕਸ਼ਦਮਮਸ਼ਸ਼ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,      ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਵਕਵਕਰ ਹਹ ਸ਼ਵਕਦਸਆਕ ਹਨ?
10      ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,          ਕਸ ਤਤਸ ਇਸ਼ਰਕਏਲ ਦਕ ਗਸ਼ਰਤ ਹਹਕਮ ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਨਹਸਕ ਸ਼ਮਝਦਕ?
11                        ਮਹਕ ਤਹਨਤਸ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਵਚ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਵਕ ਵਜਹੜਸ ਗਵਲ ਅਸ਼ਸਕ ਜਕਣਦਮ ਹਕਕ ਸ਼ਹਈ ਕਵਹਸਦਮ ਹਕਕ ਅਤਮ ਜਹ ਅਸ਼ਕਕ ਵਮਵਖਆ ਹਹ ਉਸ਼ਮ ਦਸ ਸ਼ਕਖਸ

       ਵਦਸਦਮ ਹਕਕ ਅਰ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਸ਼ਕਡਸ ਸ਼ਕਖਸ ਨਹਸਕ ਮਸਨਦਮ।
12                      ਜਦ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਸ਼ਸਸ਼ਕਰਸ ਗਵਲਕਕ ਦਵਸ਼ਸਆਕ ਅਤਮ ਤਸ਼ਸ਼ਕਕ ਪਰਤਸਤ ਨਕ ਕਸਤਸ ਫਮਰ ਜਮ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਸ਼ਸ਼ਰਗਸ ਗਵਲਕਕ ਦਵਸ਼ਕਕ ਤਕਕ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਵਕਵਕਰ

 ਪਰਤਸਤ ਕਰਹਗਮ?



13               ਸ਼ਸ਼ਰਗ ਨਤਸ ਕਹਈ ਨਹਸਕ ਚਵੜਨਹਆ ਪਰ ਉਹ ਵਜਹੜਕ ਸ਼ਸ਼ਰਗ ਤਹਕ ਉਤਵਰਆ ਅਰਥਕਤ ਮਨਸ਼ਵਖ ਦਕ ਪਸ਼ਵਤਨਰ।
14                      ਵਜਸ਼ ਤਰਕਕ ਮਤਸ਼ਕ ਨਮ ਉਜਕੜ ਵਵਵਚ ਸ਼ਵਪ ਨਤਸ ਉਚਕ ਕਸਤਕ ਇਸ਼ਮ ਤਰਕਕ ਜਰਤਰ ਹਹ ਜਹ ਮਨਸ਼ਵਖ ਦਕ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਵਸ ਉਚਕ ਕਸਤਕ ਜਕਵਮ।
15            ਭਈ ਜਹ ਕਹਈ ਵਨਹਚਕ ਕਰਮ ਸ਼ਹ ਉਸ਼ ਵਵਵਚ ਸ਼ਦਸਪਕ ਜਸਉਣ ਪਨਰਕਪਤ ਕਰਮ।
16                      ਵਕਉਕਵਕ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਨਮ ਜਗਤ ਨਤਸ ਅਵਜਹਕ ਵਪਆਰ ਕਸਤਕ ਜਹ ਉਹ ਨਮ ਆਪਣਕ ਇਕਲਲਤਕ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਬਖਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਵਦਵਤਕ ਤਕਕ ਜਹ ਹਰਮਕ ਜਹ ਉਸ਼

         ਉਤਮ ਵਨਹਚਕ ਕਰਮ ਨਕਸ਼ ਨਕ ਹਹਵਮ ਪਰ ਸ਼ਦਸਪਕ ਜਸਉਣ ਪਕਵਮ।
17                       ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਨਮ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਨਤਸ ਜਗਤ ਵਵਵਚ ਇਸ਼ ਲਈ ਨਹਸਕ ਘਵਵਲਆ ਜਹ ਉਹ ਜਗਤ ਨਤਸ ਦਹਸ਼ਸ਼ਸ ਠਵਹਰਕਵਮ ਸ਼ਗਹਕ ਇਸ਼ ਲਈ ਜਹ ਜਗਤ ਉਹ ਦਮ

  ਰਕਹਸਕ ਬਚਕਇਆ ਜਕਵਮ।
18                    ਵਜਹੜਕ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਵਨਹਚਕ ਕਰਦਕ ਹਹ ਉਹ ਦਹਸ਼ਸ਼ਸ ਨਹਸਕ ਠਵਹਰਦਕ ਪਰ ਵਜਹੜਕ ਵਨਹਚਕ ਨਹਸਕ ਕਰਦਕ ਉਹ ਦਹਸ਼ਸ਼ਸ ਠਵਹਰ ਚਸ਼ਵਵਕਆ

             ਵਕਉਕਵਕ ਉਸ਼ ਨਮ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਮ ਇਕਲਲਤਮ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਦਮ ਨਕਮ ਉਤਮ ਵਨਹਚਕ ਨਹਸਕ ਕਸਤਸ ਹਹ।
19                       ਅਤਮ ਦਹਸ਼ਸ਼ਸ ਟਵਹਰਨ ਦਕ ਇਹ ਕਕਰਨ ਹਹ ਵਕ ਚਕਨਣ ਜਗਤ ਵਵਵਚ ਆਇਆ ਅਤਮ ਮਨਸ਼ਵਖਕਕ ਨਮ ਏਸ਼ ਲਈ ਭਈ ਉਨਨਹਕਕ ਦਮ ਕਸਮ ਭਹੜਮ

       ਸ਼ਨ ਅਨਨਹਮਰਮ ਨਤਸ ਚਕਨਣ ਨਕਲਹਕ ਵਧਸਕ ਵਪਆਰ ਕਸਤਕ।
20                          ਹਰਮਕ ਜਹ ਮਸਦਮ ਕਸਮ ਕਰਦਕ ਹਹ ਸ਼ਹ ਚਕਨਣ ਨਕਲ ਵਹਰ ਰਵਖਦਕ ਹਹ ਅਤਮ ਚਕਨਣ ਕਹਲ ਨਹਸਕ ਆਉਕਦਕ ਵਕਤਮ ਐਉਕ ਨਕ ਹਹਵਮ ਜਹ ਉਹ ਦਮ ਕਸਮ

 ਜਸ਼ਕਹਰ ਹਹਣ।
21                        ਪਰ ਵਜਹੜਕ ਸ਼ਤ ਕਰਦਕ ਹਹ ਉਹ ਚਕਨਣ ਕਹਲ ਆਉਕਦਕ ਹਹ ਇਸ਼ ਲਈ ਜਹ ਉਹ ਦਮ ਕਸਮ ਪਰਗਟ ਹਹਣ ਭਈ ਓਹ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਵਵਵਚ ਕਸਤਮ

 ਹਹਏ ਹਨ।
22                       ਇਹ ਦਮ ਵਪਵਛਹਕ ਵਯਸ਼ਤ ਅਤਮ ਉਹ ਦਮ ਚਮਲਮ ਯਹਤਵਦਯਕ ਦਮ ਦਮਸ਼ ਵਵਵਚ ਆਏ ਅਰ ਉਹ ਉਥਮ ਉਨਨਹਕਕ ਦਮ ਨਕਲ ਵਟਵਕਆ ਅਤਮ ਬਪਵਤਸ਼ਮਕ

 ਵਦਸਦਕ ਵਰਹਕ।
23                    ਯਤਹਸਨਕ ਵਸ ਸ਼ਲਸਮ ਦਮ ਨਮੜਮ ਐਨਹਨ ਵਵਵਚ ਬਪਵਤਸ਼ਮਕ ਵਦਸਦਕ ਸ਼ਸ ਵਕਉਕਵਕ ਉਥਮ ਜਲ ਬਹਸ਼ਤ ਸ਼ਸ ਅਤਮ ਲਹਕ ਆਉਕਦਮ ਅਤਮ

  ਬਪਵਤਸ਼ਮਕ ਲਹਕਦਮ ਸ਼ਨ।
24         ਯਤਹਸਨਕ ਅਜਮ ਤਕਕ ਕਹਦ ਵਵਵਚ ਨਹਸਕ ਸ਼ਸ਼ਵਵਟਆ ਵਗਆ ਸ਼ਸ।
25               ਤਦਹਕ ਯਤਹਸਨਕ ਦਮ ਚਮਵਲਆਕ ਦਕ ਵਕਸ਼ਮ ਯਹਤਦਸ ਨਕਲ ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਵਧ ਅਸ਼ਸ਼ਸ਼ਵਧ ਹਹਣ ਦਮ ਵਵਖਮ ਵਕਦ ਹਹਇਆ।
26          ਅਤਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਮ ਯਤਹਸਨਕ ਕਹਲ ਆਣ ਕਮ ਉਹ ਨਤਸ ਵਕਹਕ,              ਸ਼ਸ਼ਆਮਸ ਜਸ ਵਜਹੜਕ ਯਰਦਨ ਦਮ ਪਕਰ ਤਮਰਮ ਨਕਲ ਸ਼ਸ ਵਜਹ ਦਮ ਉਤਮ ਤਹਕ ਸ਼ਕਖਸ

              ਵਦਵਤਸ ਸ਼ਹ ਵਮਖ ਉਹ ਬਪਵਤਸ਼ਮਕ ਵਦਸਦਕ ਹਹ ਅਤਮ ਸ਼ਭ ਲਹਕ ਉਹ ਦਮ ਕਹਲ ਆਉਕਦਮ ਹਨ।
27                  ਯਤਹਸਨਕ ਨਮ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ ਵਕ ਮਨਸ਼ਵਖ ਜਮ ਉਹ ਨਤਸ ਸ਼ਸ਼ਰਗਹਕ ਵਦਵਤਕ ਨਕ ਜਕਵਮ ਤਕਕ ਕਸ਼ਝ ਨਹਸਕ ਪਕ ਸ਼ਵਕਦਕ।
28                     ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਆਪ ਮਮਰਮ ਲਈ ਸ਼ਕਖਸ ਵਦਸਦਮ ਹਹ ਜਹ ਮਹਕ ਆਵਖਆ ਵਕ ਮਹਕ ਮਸ਼ਸਹ ਨਹਸਕ ਪਰ ਉਹ ਦਮ ਅਵਗਮ ਭਮਵਜਆ ਹਹਇਆ ਹਕਕ।
29                          ਵਜਹ ਦਸ ਵਹਸ਼ਟਸ ਹਹ ਉਹਹ ਲਕੜਕ ਹਸ਼ਸਦਕ ਹਹ ਪਰ ਲਕੜਮ ਦਕ ਵਮਵਤਰ ਜਹ ਖੜਹ ਕਮ ਉਹ ਦਸ ਸ਼ਸ਼ਣਦਕ ਹਹ ਲਕੜਮ ਦਸ ਅਵਕਜਸ਼ ਨਕਲ ਉਹ ਵਵਡਕ

        ਅਨਸਦ ਹਸ਼ਸਦਕ ਹਹ ਸ਼ਹ ਮਮਰਕ ਇਹ ਅਨਸਦ ਪਤਰਕ ਹਹਇਆ।
30        ਜਰਤਰ ਹਹ ਜਹ ਉਹ ਵਧਮ ਅਤਮ ਮਹਕ ਘਟਕਕ।
31         ਵਜਹੜਕ ਉਪਰਹਕ ਆਉਕਦਕ ਹਹ ਉਹ ਸ਼ਭਨਕਕ ਤਹਕ ਉਪਰ ਹਹ               । ਵਜਹੜਕ ਧਰਤਸਓਕ ਹਸ਼ਸਦਕ ਹਹ ਉਹ ਧਰਤਸ ਹਸ ਦਕ ਹਹ ਅਤਮ ਧਰਤਸ ਦਸ ਬਹਲਦਕ ਹਹ।

        ਵਜਹੜਕ ਸ਼ਸ਼ਰਗਹਕ ਆਉਕਦਕ ਹਹ ਉਹ ਸ਼ਭਨਕਕ ਤਹਕ ਉਪਰ ਹਹ।
32                     ਜਹ ਕਸ਼ਝ ਉਹ ਨਮ ਵਮਵਖਆ ਅਤਮ ਸ਼ਸ਼ਵਣਆ ਹਹ ਉਹ ਉਸ਼ ਦਸ ਸ਼ਕਖਸ ਵਦਸਦਕ ਹਹ ਅਤਮ ਉਹ ਦਸ ਸ਼ਕਖਸ ਕਹਈ ਨਹਸਕ ਮਸਨਦਕ।
33          ਵਜਸ਼ ਨਮ ਉਹ ਦਸ ਸ਼ਕਖਸ ਮਸਨ ਲਈ ਉਸ਼ ਨਮ ਮਸ਼¯       ਹਰ ਕਸਤਸ ਹਹ ਜਹ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਸ਼ਤ ਹਹ।
34                     ਵਜਹ ਨਤਸ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਨਮ ਭਮਵਜਆ ਹਹ ਸ਼ਹ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਸਆਕ ਗਵਲਕਕ ਬਹਲਦਕ ਹਹ ਇਸ਼ ਲਈ ਜਹ ਉਹ ਆਤਮਕ ਵਮਣ ਕਮ ਨਹਸਕ ਵਦਸਦਕ।
35               ਵਪਤਕ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਨਕਲ ਵਪਆਰ ਕਰਦਕ ਹਹ ਅਤਮ ਸ਼ਵਭਹ ਕਸ਼ਝ ਉਹ ਦਮ ਹਵਥ ਸ਼ਲਕਪ ਵਦਵਤਕ ਹਹ।
36                       ਵਜਹੜਕ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਉਤਮ ਵਨਹਚਕ ਕਰਦਕ ਹਹ ਸ਼ਦਸਪਕ ਜਸਉਣ ਉਸ਼ ਦਕ ਹਹ ਪਰ ਜਹ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਨਤਸ ਨਹਸਕ ਮਸਨਦਕ ਸ਼ਹ ਜਸਉਣ ਨਕ ਵਮਖਮਗਕ ਸ਼ਗਹਕ

      ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਕ ਕਨਰਹਧ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਰਵਹਸਦਕ ਹਹ।

 ਕਕਕਡ 4

1                      ਉਪਰਸਤ ਜਕਕ ਪਨਰਭਸ਼ ਨਮ ਜਕਵਣਆ ਜਹ ਫਸ਼ਰਸਸ਼ਸਆਕ ਨਮ ਇਹ ਸ਼ਸ਼ਵਣਆ ਹਹ ਵਕ ਵਯਸ਼ਤ ਯਤਹਸਨਕ ਨਕਲਹਕ ਬਹਸ਼ਤਮ ਚਮਲਮ ਬਣਕਉਕਦਕ ਅਤਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ
  ਬਪਵਤਸ਼ਮਕ ਵਦਸਦਕ ਹਹ।

2            ਭਕਵਮਕ ਵਯਸ਼ਤ ਆਪਮ ਤਕਕ ਨਹਸਕ ਪਰ ਉਸ਼ ਦਮ ਚਮਲਮ ਬਪਵਤਸ਼ਮਕ ਵਦਸਦਮ ਸ਼ਨ।
3          ਤਦਹਕ ਉਹ ਯਹਤਵਦਯਕ ਨਤਸ ਛਵਡ ਕਮ ਵਫਰ ਗਲਸਲ ਵਵਵਚ ਵਗਆ।
4         ਅਤਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਸ਼ਕਮਵਰਯਕ ਦਮ ਵਵਵਚਹਕ ਦਸ ਲਸਘਣਕ ਵਪਆ।
5                      ਉਹ ਸ਼ਸ਼ਖਕਰ ਨਕਮਮ ਸ਼ਕਮਵਰਯਕ ਦਮ ਇਵਕ ਨਗਰ ਦਮ ਕਹਲ ਆਇਆ ਜਹ ਉਸ਼ ਵਜਮਸਨ ਦਮ ਨਮੜਮ ਸ਼ਸ ਵਜਹੜਸ ਯਕਕਤਬ ਨਮ ਆਪਣਮ ਪਸ਼ਵਤਨਰ

  ਯਤਸ਼ਸ਼ਫਸ਼ ਨਤਸ ਵਦਵਤਸ।
6                  ਅਰ ਉਥਮ ਯਕਕਤਬ ਦਕ ਖਤਹ ਹਹਸ਼ਸ ਸ਼ਹ ਵਯਸ਼ਤ ਪਹਕਡਮ ਤਹਕ ਥਵਕ ਕਮ ਉਸ਼ ਖਤਹ ਉਤਮ ਐਵਮਕ ਬਹਠ ਵਗਆ      । ਉਹ ਦਸ਼ਪਵਹਰਕਸ਼ ਦਕ ਵਮਲਕ ਸ਼ਸ।



7        ਤਦ ਸ਼ਕਮਵਰਯਕ ਦਸ ਇਵਕ ਤਸਵਸਕ ਪਕਣਸ ਭਰਨਮ ਆਈ      । ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,   ਮਹਨਤਸ ਜਲ ਵਪਆ।
8                ਵਕਉਕ ਜਹ ਉਸ਼ ਦਮ ਚਮਲਮ ਖਕਣ ਲਈ ਕਸ਼ਝ ਮਸ਼ਵਲ ਵਲਆਉਣ ਨਤਸ ਨਗਰ ਵਵਵਚ ਗਏ ਹਹਏ ਸ਼ਨ।
9        ਤਕਕ ਉਸ਼ ਸ਼ਕਮਰਸ ਤਸਵਸਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ, ਭਲਕ,               ਤਤਸ ਯਹਤਦਸ ਹਹ ਕਮ ਮਮਰਮ ਕਹਲਹਕ ਜਹ ਸ਼ਕਮਰਸ ਤਸਵਸਕ ਹਕਕ ਪਸਣ ਨਤਸ ਵਕਵਮਕ ਮਸਗਦਕ ਹਹਕ? 

      ਵਕਉਕ ਜਹ ਯਹਤਦਸ ਸ਼ਕਮਰਸਆਕ ਨਕਲ ਨਹਸਕ ਵਰਤਦਮ।
10      ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,                    ਜਮ ਤਤਸ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਸ ਬਖਸ਼ਵਸ਼ਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਨਤਸ ਜਕਣਦਸ ਅਤਮ ਇਹ ਵਕ ਉਹ ਕਲਣ ਹਹ ਜਹ ਤਹਨਤਸ ਆਖਦਕ ਹਹ ਭਈ ਮਹਨਤਸ

            ਜਲ ਵਪਆ ਤਕਕ ਤਤਸ ਉਸ਼ ਕਹਲਹਕ ਮਸਗਦਸ ਅਤਮ ਉਹ ਤਹਨਤਸ ਅਸਵਮਨਰਤ ਜਲ ਵਦਸਦਕ।
11     ਤਸਵਸਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,                    ਮਹਕਰਕਜ ਤਮਰਮ ਕਹਲ ਕਹਈ ਡਹਲ ਭਸ ਨਹਸਕ ਹਹ ਅਤਮ ਨਕਲਮ ਖਤਹ ਭਸ ਡਤਸਘਕ ਹਹ ਫਮਰ ਅਸਵਮਨਰਤ ਜਲ ਤਹਨਤਸ ਵਕਵਥਹਕ

 ਵਮਵਲਆ ਹਹ?
12 ਭਲਕ,                 ਤਤਸ ਸ਼ਕਡਮ ਵਪਤਕ ਯਕਕਤਬ ਤਹਕ ਵਵਡਕ ਹਹਕ ਵਜਹ ਨਮ ਸ਼ਕਨਤਸ ਇਹ ਖਤਹ ਵਦਵਤਕ ਅਤਮ ਉਹ ਨਮ ਆਪ,        ਨਕਲਮ ਉਹ ਦਮ ਪਸ਼ਵਤਨਰਕਕ ਅਤਮ ਉਹ ਦਮ

    ਪਸ਼ਤਆਕ ਨਮ ਇਸ਼ ਵਵਵਚਹਕ ਪਸਤਕ?
13                 ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ ਵਕ ਹਰਮਕ ਜਹ ਇਹ ਜਲ ਪਸਕਦਕ ਹਹ ਸ਼ਹ ਫਮਰ ਵਤਹਕਇਆ ਹਹਵਮਗਕ।
14                       ਪਰ ਜਹ ਕਹਈ ਮਮਰਕ ਵਦਵਤਕ ਹਹਇਆ ਜਲ ਪਸਏਗਕ ਸ਼ਹ ਸ਼ਦਸਪਕਕਲ ਤਸਕਸ਼ ਕਦਮ ਵਤਹਕਇਆ ਨਕ ਹਹਵਮਗਕ ਬਲਵਕ ਉਹ ਜਲ ਜਹ ਮਹਕ ਉਹ ਨਤਸ

               ਵਦਆਕਗਕ ਉਹ ਦਮ ਵਵਵਚ ਜਲ ਦਕ ਇਵਕ ਸ਼ਹਮਕ ਬਣ ਜਕਵਮਗਕ ਜਹ ਅਨਸਤ ਜਸਉਣ ਤਸਕਸ਼ਰ ਉਛਲਦਕ ਰਹਮਗਕ।
15     ਤਸਵਸਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,          ਮਹਕਰਕਜ ਇਹ ਜਲ ਮਹਨਤਸ ਵਦਓ ਜਹ ਮਹਕ ਵਤਹਕਈ ਨਕ ਹਹਵਕਕ,       ਨਕ ਐਥਮ ਤਕਈਕ ਭਰਨ ਨਤਸ ਆਇਆ ਕਰਕਕ।
16     ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,       ਜਕਹ ਆਪਣਮ ਪਤਸ ਨਤਸ ਐਵਥਮ ਸ਼ਵਦ ਵਲਆ।
17           ਤਸਵਸਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ ਵਕ ਮਮਰਕ ਪਤਸ ਹਹ ਨਹਸਕ      । ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,        ਤਹਕ ਠਸਕ ਆਵਖਆ ਜਹ ਮਮਰਕ ਪਤਸ ਹਹ ਨਹਸਕ।
18                 ਵਕਉਕਵਕ ਤਤਸ ਪਸਜ ਪਤਸ ਕਰ ਚਸ਼ਵਕਸ ਹਹਕ ਅਤਮ ਵਜਹੜਕ ਹਸ਼ਣ ਤਮਰਮ ਕਹਲ ਹਹ ਸ਼ਹ ਤਮਰਕ ਪਤਸ ਨਹਸਕ,     ਤਹਕ ਇਹ ਸ਼ਵਤ ਆਵਖਆ ਹਹ!
19     ਤਸਵਸਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਵਕਹਕ,         ਪਨਰਭਸ਼ ਜਸ ਮਹਨਤਸ ਸ਼ਸ਼ਵਝਦਕ ਹਹ ਜਹ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਨਬਸ ਹਹ।
20                      ਸ਼ਕਡਮ ਵਪਉ ਦਕਵਦਆਕ ਨਮ ਇਸ਼ ਪਰਬਤ ਉਤਮ ਭਗਤਸ ਕਸਤਸ ਅਤਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਲਹਕ ਆਖਦਮ ਹਹ ਜਹ ਉਹ ਅਸ਼ਥਕਨ ਯਰਤਸ਼ਸ਼ਲਮ ਵਵਵਚ ਹਹ ਵਜਵਥਮ

   ਭਗਤਸ ਕਰਨਸ ਚਕਹਸਦਸ ਹਹ।
21     ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,  ਹਮ ਬਸਬਸ,                 ਤਤਸ ਮਮਰਸ ਪਰਤਸਤ ਕਰ ਵਕ ਉਹ ਸ਼ਮਕ ਆਉਕਦਕ ਹਹ ਜਦ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਨਕ ਤਕਕ ਇਸ਼ ਪਰਬਤ ਉਤਮ ਅਤਮ

      ਨਕ ਯਰਤਸ਼ਸ਼ਲਮ ਵਵਵਚ ਵਪਤਕ ਦਸ ਭਗਤਸ ਕਰਹਗਮ।
22          ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਵਜਹ ਨਤਸ ਨਹਸਕ ਜਕਣਦਮ ਉਹ ਦਸ ਭਗਤਸ ਕਰਦਮ ਹਹ                । ਅਸ਼ਸਕ ਉਹ ਦਸ ਭਗਤਸ ਕਰਦਮ ਹਕਕ ਵਜਹ ਨਤਸ ਜਕਣਦਮ ਹਕਕ ਇਸ਼ ਲਈ ਜਹ ਮਸ਼ਕਤਸ

  ਯਹਤਦਸਆਕ ਤਹਕ ਹਹ।
23                      ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਮਕ ਆਉਕਦਕ ਹਹ ਸ਼ਗਹਕ ਹਸ਼ਣਮ ਹਹ ਜਹ ਸ਼ਵਚਮ ਭਗਤ ਆਤਮਕ ਅਰ ਸ਼ਵਚਆਈ ਨਕਲ ਵਪਤਕ ਦਸ ਭਗਤਸ ਕਰਨਗਮ ਵਕਉਕਵਕ ਵਪਤਕ

     ਏਹਹ ਜਮਹਮ ਭਗਤਕਕ ਨਤਸ ਚਕਹਸ਼ਸਦਕ ਹਹ।
24                     ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਆਤਮਕ ਹਹ ਅਤਮ ਜਹ ਉਹ ਦਸ ਭਗਤਸ ਕਰਦਮ ਹਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਚਕਹਸਦਕ ਹਹ ਭਈ ਓਹ ਆਤਮਕ ਅਤਮ ਸ਼ਵਚਆਈ ਨਕਲ ਭਗਤਸ
ਕਰਨ।
25     ਤਸਵਸਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,             ਮਹਕ ਜਕਣਦਸ ਹਕਕ ਜਹ ਮਸ਼ਸਹ ਆਉਕਦਕ ਹਹ ਵਜਹ ਨਤਸ ਵਖਨਰਸ਼ਟਸ਼ਸ਼ ਕਰਕਮ ਸ਼ਵਦਸਦਕ ਹਹ      । ਜਕਕ ਉਹ ਆਊਗਕ ਤਕਕ

   ਸ਼ਕਨਤਸ ਸ਼ਵਭਹ ਕਸ਼ਝ ਦਵਸ਼ਤ।
26     ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,          ਮਹਕ ਜਹ ਤਮਰਮ ਨਕਲ ਬਹਲਦਕ ਹਕਕ ਸ਼ਹ ਉਹਹ ਹਸ ਹਕਕ।
27                         ਇਸਨਮ ਨਤਸ ਉਸ਼ ਦਮ ਚਮਲਮ ਆ ਗਏ ਅਤਮ ਅਚਰਜ ਮਸਵਨਆ ਜਹ ਉਹ ਤਸਵਸਕ ਨਕਲ ਗਵਲਕਕ ਕਰਦਕ ਹਹ ਤਕਕ ਵਸ ਵਕਨਮ ਨਕ ਆਵਖਆ ਭਈ ਤਤਸ ਕਸ

        ਮਸਗਦਕ ਹਹਕ ਯਕ ਇਸ਼ ਨਕਲ ਵਕਉਕ ਗਵਲਕਕ ਕਰਦਕ ਹਹਕ?
28              ਉਪਰਸਤ ਤਸਵਸਕ ਆਪਣਕ ਘੜਕ ਛਵਡ ਕਮ ਨਗਰ ਵਵਵਚ ਗਈ ਅਤਮ ਲਹਕਕਕ ਨਤਸ ਆਖਣ ਲਵਗਸ,
29 ਚਵਲਹ,                ਇਵਕ ਮਨਸ਼ਵਖ ਨਤਸ ਵਮਖਹ ਵਜਹ ਨਮ ਜਹ ਕਸ਼ਝ ਮਹਕ ਕਸਤਕ ਹਹ ਸ਼ਵਭਹ ਮਹਨਤਸ ਦਵਸ਼ ਵਦਵਤਕ !      ਇਹ ਵਕਤਮ ਮਸ਼ਸਹ ਤਕਕ ਨਹਸਕ ?
30          ਤਕਕ ਓਹ ਨਗਰਹਕ ਵਨਵਕਲ ਕਮ ਉਸ਼ ਦਮ ਕਹਲ ਆਉਣ ਲਵਗਮ।
31               ਇਸਨਮ ਨਤਸ ਚਮਵਲਆਕ ਨਮ ਇਹ ਕਵਹ ਕਮ ਉਸ਼ ਦਮ ਅਵਗਮ ਅਰਜਸ਼ ਕਸਤਸ ਵਕ ਸ਼ਸ਼ਆਮਸ ਜਸ,  ਖਕਹ ਲਹ।
32      ਪਰ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,           ਖਕਣ ਲਈ ਮਮਰਮ ਕਹਲ ਭਹਜਨ ਹਹ ਵਜਹ ਨਤਸ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਨਹਸਕ ਜਕਣਦਮ
33       ਇਸ਼ ਕਕਰਨ ਚਮਲਮ ਆਪਸ਼ ਵਵਵਚ ਕਵਹਣ ਲਵਗਮ,          ਕਸ ਕਹਈ ਇਹ ਦਮ ਖਕਣ ਲਈ ਕਸ਼ਝ ਵਲਆਇਆ ਹਹ ?
34     ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,                  ਮਮਰਕ ਭਹਜਨ ਇਹਹ ਹਹ ਜਹ ਆਪਣਮ ਭਮਜਣ ਵਕਲਮ ਦਸ ਮਰਜਸ਼ਸ ਉਤਮ ਚਵਲਕਕ ਅਰ ਉਹ ਦਕ ਕਸਮ ਸ਼ਸਪਤਰਣ
ਕਰਕਕ।
35             ਕਸ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਨਹਸਕ ਆਖਦਮ ਵਕ ਅਜਮ ਚਕਰ ਮਹਸਨਮ ਹਨ ਤਦ ਵਕਢਸ ਹਹਵਮਗਸ ?          ਵਮਖਹ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਜਹ ਆਪਣਸਆਕ ਅਵਖਕਕ ਚਸ਼ਵਕਹ

             ਅਤਮ ਪਹਲਸਆਕ ਨਤਸ ਵਮਖਹ ਜਹ ਓਹ ਵਕਢਸ ਦਮ ਲਈ ਪਵਕ ਕਮ ਪਸਲਸਆਕ ਹਹ ਗਈਆਕ।
36                     ਵਜਹੜਕ ਵਵਢਦਕ ਹਹ ਉਹ ਮਜਤਰਸ ਲਹਕਦਕ ਅਤਮ ਸ਼ਦਸਪਕ ਜਸਉਣ ਲਈ ਫਲ ਇਕਵਠਕ ਕਰਦਕ ਹਹ ਤਕਕ ਬਸਜਣ ਵਕਲਕ ਅਤਮ ਵਵਢਣ ਵਕਲਕ

  ਦਹਵਮਕ ਅਨਸਦ ਹਹਣ।
37               ਵਕਉਕ ਜਹ ਇਸ਼ ਤਮ ਇਹ ਕਹਕਉਤ ਠਸਕ ਫਵਬਦਸ ਹਹ ਵਕ ਬਸਜਮ ਕਹਈ ਅਤਮ ਵਵਢਮ ਕਹਈ
38              ਵਜਹ ਦਮ ਵਵਵਚ ਤਸ਼ਸ਼ਕਕ ਵਮਹਨਤ ਨਕ ਕਸਤਸ ਉਹ ਦਮ ਵਵਢਣ ਨਤਸ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਘਵਵਲਆ          । ਹਹਰਨਕਕ ਨਮ ਵਮਹਨਤ ਕਸਤਸ ਅਰ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਉਨਨਹਕਕ ਦਸ

   ਵਮਹਨਤ ਵਵਵਚ ਸ਼ਕਕਝਸ ਹਹਏ।



39                       ਉਸ਼ ਨਗਰ ਦਮ ਸ਼ਕਮਰਸਆਕ ਵਵਵਚਹਕ ਬਹਸ਼ਵਤਆਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਤਸਵਸਕ ਦਮ ਕਵਹਣਮ ਕਰਕਮ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਵਨਹਚਕ ਕਸਤਸ ਵਕ ਉਹ ਨਮ ਸ਼ਕਖਸ ਵਦਵਤਸ ਸ਼ਸ
           ਭਈ ਜਹ ਕਸ਼ਝ ਮਹਕ ਕਸਤਕ ਹਹ ਉਸ਼ ਨਮ ਸ਼ਵਭਹ ਮਹਨਤਸ ਦਵਸ਼ ਵਦਵਤਕ।

40                    ਸ਼ਹ ਉਨਨਹਕਕ ਸ਼ਕਮਰਸਆਕ ਨਮ ਜਕਕ ਉਸ਼ ਦਮ ਕਹਲ ਆਏ ਤਕਕ ਉਸ਼ ਦਮ ਅਵਗਮ ਅਰਜਸ਼ ਕਸਤਸ ਜਹ ਸ਼ਕਡਮ ਕਹਲ ਹਸ ਰਹਹ       । ਫਮਰ ਉਹ ਦਹ ਵਦਨ ਉਥਮ
ਵਰਹਕ।
41           ਅਰ ਉਸ਼ ਦਮ ਬਚਨ ਦਮ ਕਕਰਨ ਹਹਰ ਬਹਸ਼ਵਤਆਕ ਨਮ ਵਨਹਚਕ ਕਸਤਸ।
42     ਅਤਮ ਉਸ਼ ਤਸਵਸਕ ਨਤਸ ਵਕਹਕ,                  ਹਸ਼ਣ ਜਹ ਅਸ਼ਸਕ ਵਨਹਚਕ ਕਰਦਮ ਹਕਕ ਸ਼ਹ ਤਮਰਮ ਕਵਹਣਮ ਕਰਕਮ ਨਹਸਕ ਵਕਉਕਵਕ ਅਸ਼ਕਕ ਆਪ ਸ਼ਸ਼ਵਣਆ ਹਹ ਅਤਮ

        ਜਕਣਦਮ ਹਕਕ ਜਹ ਇਹ ਠਸਕ ਜਗਤ ਦਕ ਤਕਰਨਹਕਰਕ ਹਹ।
43           ਇਨਨਹਕਕ ਦਹਹਕਕ ਵਦਨਕਕ ਦਮ ਵਪਵਛਹਕ ਉਹ ਉਥਹਕ ਗਲਸਲ ਨਤਸ ਚਵਵਲਆ ਵਗਆ।
44                 ਵਕਉਕਵਕ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਆਪ ਹਸ ਸ਼ਕਖਸ ਵਦਵਤਸ ਸ਼ਸ ਜਹ ਨਬਸ ਦਕ ਆਪਣਮ ਦਮਸ਼ ਵਵਵਚ ਆਦਰ ਨਹਸਕ ਹਸ਼ਸਦਕ।
45                      ਸ਼ਹ ਜਦ ਉਹ ਗਲਸਲ ਵਵਵਚ ਆਇਆ ਗਲਸਲਸਆਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਕਬਤਲ ਕਸਤਕ ਵਕਉਕਵਕ ਸ਼ਭ ਕਸ਼ਝ ਜਹ ਉਸ਼ ਨਮ ਯਰਤਸ਼ਸ਼ਲਮ ਵਵਵਚ ਵਤਉਹਕਰ
                ਦਮ ਵਮਲਮ ਕਸਤਕ ਸ਼ਸ ਉਨਨਹਕਕ ਨਮ ਵਮਵਖਆ ਇਸ਼ ਲਈ ਜਹ ਓਹ ਵਸ ਉਸ਼ ਵਤਉਹਕਰ ਨਤਸ ਗਏ ਸ਼ਨ।

46                        ਸ਼ਹ ਉਹ ਗਲਸਲ ਦਮ ਕਕਨਕ ਵਵਵਚ ਫਮਰ ਆਇਆ ਵਜਵਥਮ ਉਸ਼ ਨਮ ਪਕਣਸ ਦਸ ਮਹ ਬਣਕਈ ਸ਼ਸ ਅਤਮ ਇਵਕ ਮਸ਼ਸ਼ਕਵਹਬ ਸ਼ਸ ਵਜਹ ਦਕ ਪਸ਼ਵਤਨਰ
   ਕਫਰਨਕਹਤਮ ਵਵਵਚ ਵਬਮਕਰ ਸ਼ਸ।

47                         ਉਹ ਨਮ ਜਕਕ ਸ਼ਸ਼ਵਣਆ ਜਹ ਵਯਸ਼ਤ ਯਹਤਵਦਯਕ ਤਹਕ ਗਲਸਲ ਵਵਵਚ ਆਇਆ ਹਹ ਤਕਕ ਉਸ਼ ਦਮ ਕਹਲ ਜਕ ਕਮ ਵਮਸਨਤ ਕਸਤਸ ਜਹ ਆਣ ਕਮ ਮਮਰਮ
       ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਨਤਸ ਚਸਗਕ ਕਰਹ ਵਕਉਕਵਕ ਉਹ ਮਰਨਕਊ ਸ਼ਸ।

48      ਤਦਹਕ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,             ਜਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਵਨਸ਼ਸ਼ਕਨ ਅਤਮ ਅਚਰਜ ਕਸਮ ਨਕ ਵਮਖਹ ਤਕਕ ਪਰਤਸਤ ਕਦਸ ਨਕ ਕਰਹਗਮ।
49     ਮਸ਼ਸ਼ਕਵਹਬ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,           ਪਨਰਭਸ਼ ਜਸ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਮਰਮ ਨਸਕਗਰ ਦਮ ਮਰਨ ਤਹਕ ਅਵਗਮ ਹਸ ਚਵਲਹ।
50     ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,     ਜਕਹ ਤਮਰਕ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਜਸਉਕਦਕ ਹਹ               । ਉਹ ਮਨਸ਼ਵਖ ਨਮ ਉਸ਼ ਬਚਨ ਦਸ ਵਜਹੜਕ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਆਵਖਆ ਸ਼ਸ

    ਪਰਤਸਤ ਕਸਤਸ ਅਤਮ ਚਵਵਲਆ ਵਗਆ।
51                      ਅਤਮ ਉਹ ਅਜਮ ਚਵਵਲਆ ਹਸ ਜਕਕਦਕ ਸ਼ਸ ਜਹ ਉਹ ਦਮ ਚਕਕਰ ਉਹ ਨਤਸ ਆ ਵਮਲਮ ਅਤਮ ਵਕਹਕ ਭਈ ਤਮਰਕ ਬਕਲਕ ਜਸਉਕਦਕ ਹਹ!
52                      ਸ਼ਹ ਉਹ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਤਹਕ ਪਸ਼ਵਵਛਆ ਵਕ ਉਹ ਵਕਹੜਕ ਵਮਲਕ ਸ਼ਸ ਜਦਹਕ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਸ਼ਸ਼ਵਬਹਤਕ ਹਹਣ ਲਵਗਕ ਸ਼ਹ ਉਨਨਹਕਕ ਉਹ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,  ਕਵਲ

         ਦਸ਼ਪਵਹਰ ਦਮ ਇਵਕ ਬਜਮ ਤਹਕ ਉਹ ਦਕ ਤਕਪ ਲਵਹ ਵਗਆ।
53                          ਤਦ ਵਪਉ ਨਮ ਜਕਵਣਆ ਵਕ ਇਹ ਉਹਹ ਘੜਸ ਹਹ ਵਜਹ ਦਮ ਵਵਵਚ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਮਹਨਤਸ ਆਵਖਆ ਸ਼ਸ ਜਹ ਤਮਰਕ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਜਸਉਕਦਕ ਹਹ ਅਤਮ ਉਹ ਨਮ

        ਆਪ ਅਰ ਉਹ ਦਮ ਸ਼ਕਰਮ ਟਵਬਰ ਨਮ ਵਨਹਚਕ ਕਸਤਸ।
54              ਇਹ ਦਤਜਕ ਵਨਸ਼ਸ਼ਕਨ ਸ਼ਸ ਵਜਹੜਕ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਯਹਤਵਦਯਕ ਤਹਕ ਗਲਸਲ ਵਵਵਚ ਆਣ ਕਮ ਵਵਖਕਵਲਆ।
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1             ਇਹ ਦਮ ਵਪਵਛਹਕ ਯਹਤਦਸਆਕ ਦਕ ਇਵਕ ਵਤਉਹਕਰ ਸ਼ਸ ਅਤਮ ਵਯਸ਼ਤ ਯਰਤਸ਼ਸ਼ਲਮ ਨਤਸ ਵਗਆ।
2                     ਯਰਤਸ਼ਸ਼ਲਮ ਵਵਵਚ ਭਮਡਕਕ ਵਕਲਮ ਦਰਵਵਜਮ ਕਹਲ ਇਵਕ ਤਕਲ ਹਹ ਜਹ ਇਬਰਕਨਸ ਭਕਖਕ ਵਵਵਚ ਬਮਥਜਸ਼ਥਕ ਕਰਕਮ ਸ਼ਦਕਉਕਦਕ ਹਹ ਵਜਹ ਦਮ ਪਸਜ

 ਦਲਕਨ ਹਨ।
3   ਉਨਨਹਕਕ ਵਵਵਚ ਰਹਗਸ, ਅਸਨਨਹਮ, ਲਸਙਮ,      ਅਤਮ ਲਤਲਮ ਬਹਸ਼ਤ ਸ਼ਕਰਮ ਪਏ ਸ਼ਨ।
5               ਅਰ ਉਥਮ ਇਵਕ ਮਨਸ਼ਵਖ ਸ਼ਸ ਜਹ ਅਠਵਤਸਆਕ ਵਵਰਹਕਕ ਤਹਕ ਆਪਣਮ ਰਹਗ ਦਕ ਮਕਵਰਆ ਹਹਇਆ ਸ਼ਸ।
6                        ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਵਪਆ ਹਹਇਆ ਵਮਖ ਕਮ ਅਤਮ ਇਹ ਜਕਣ ਕਮ ਜਹ ਉਹ ਨਤਸ ਹਸ਼ਣ ਬਹਸ਼ਤ ਵਚਰ ਹਹ ਵਗਆ ਹਹ ਉਹ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,    ਕਸ ਤਤਸ ਚਸਗਕ

   ਹਹਣਕ ਚਕਹਸ਼ਸਦਕ ਹਹਕ ?
7       ਉਸ਼ ਰਹਗਸ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,                 ਪਨਰਭਸ਼ ਜਸ ਮਮਰਕ ਕਹਈ ਆਦਮਸ ਨਹਸਕ ਹਹ ਵਕ ਜਕਕ ਪਕਣਸ ਵਹਲਕਇਆ ਜਕਵਮ ਤਕਕ ਮਹਨਤਸ ਤਕਲ ਵਵਵਚ

             ਉਤਕਰਮ ਪਰ ਜਦਹਕ ਮਹਕ ਆਪ ਜਕਕਦਕ ਹਕਕ ਕਹਈ ਹਹਰ ਮਹਥਹਕ ਅਵਗਮ ਉਤਰ ਪਹਕਦਕ ਹਹ।
8    ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਹ ਆਵਖਆ,       ਉਠ ਆਪਣਸ ਮਸਜਸ ਚਸ਼ਵਕ ਕਮ ਤਸ਼ਰ ਪਉ!
9              ਅਤਮ ਓਵਮਕ ਉਹ ਮਨਸ਼ਵਖ ਚਸਗਕ ਹਹ ਵਗਆ ਅਤਮ ਆਪਣਸ ਮਸਜਸ ਚਸ਼ਵਕ ਕਮ ਤਸ਼ਰਨ ਲਵਗਕ      । ਉਹ ਸ਼ਬਤ ਦਕ ਵਦਨ ਸ਼ਸ।
10                        ਇਸ਼ ਕਰਕਮ ਯਹਤਦਸਆਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਵਨਰਹਏ ਕਸਤਮ ਹਹਏ ਮਨਸ਼ਵਖ ਨਤਸ ਆਵਖਆ ਭਈ ਇਹ ਸ਼ ਬਤ ਦਕ ਵਦਨ ਹਹ ਅਤਮ ਤਹਨਤਸ ਮਸਜਸ ਚਸ਼ਕਣਸ ਜਹਗ

 ਨਹਸਕ ਹਹ।
11                ਉਹ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ ਵਕ ਵਜਹ ਨਮ ਮਹਨਤਸ ਚਸਗਕ ਕਸਤਕ ਉਸ਼ਮ ਨਮ ਮਹਨਤਸ ਆਵਖਆ,      ਆਪਣਸ ਮਸਜਸ ਚਸ਼ਵਕ ਕਮ ਤਸ਼ਰ ਪਉ।
12     ਉਨਨਹਕਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਤਹਕ ਪਸ਼ਵਵਛਆ,            ਉਹ ਵਕਹੜਕ ਆਦਮਸ ਹਹ ਵਜਹ ਤਹਨਤਸ ਆਵਖਆ ਭਈ ਚਸ਼ਵਕ ਕਮ ਤਸ਼ਰ ਪਉ?
13                          ਪਰ ਉਹ ਵਜਹੜਕ ਚਸਗਕ ਹਹਇਆ ਸ਼ਸ ਨਹਸਕ ਸ਼ਸ ਜਕਣਦਕ ਵਕ ਉਹ ਕਲਣ ਹਹ ਵਕਉਕ ਜਹ ਉਸ਼ ਥਕਕ ਦਸ ਭਸੜ ਦਮ ਹਹਣ ਕਰਕਮ ਵਯਸ਼ਤ ਉਥਹਕ ਟਲ

 ਵਗਆ ਸ਼ਸ।
14                    ਇਹ ਦਮ ਵਪਵਛਹਕ ਵਯਸ਼ਤ ਉਹ ਨਤਸ ਹਹਕਲ ਵਵਵਚ ਵਮਵਲਆ ਅਤਮ ਉਹ ਨਤਸ ਵਕਹਕ ਵਮਖ ਹਸ਼ਣ ਤਤਸ ਚਸਗਕ ਹਹ ਵਗਆ ਹਹਕ,      ਫਮਰ ਪਕਪ ਨਕ ਕਰਸਕ ਵਕਤਮ

             ਐਉਕ ਨਕ ਹਹਵਮ ਜਹ ਐਸ਼ ਨਕਲਹਕ ਵਸ ਕਹਈ ਬਸ਼ਰਸ ਵਬਪਤਕ ਤਮਰਮ ਉਤਮ ਆ ਪਵਮ।



15                 ਉਸ਼ ਮਨਸ਼ਵਖ ਨਮ ਜਕ ਕਮ ਯਹਤਦਸਆਕ ਨਤਸ ਦਵਵਸ਼ਆ ਵਕ ਵਜਹ ਨਮ ਮਹਨਤਸ ਚਸਗਕ ਕਸਤਕ ਸ਼ਹ ਵਯਸ਼ਤ ਹਹ।
16                 ਇਸ਼ਮ ਕਕਰਨ ਯਹਤਦਸਆਕ ਨਮ ਵਯਸ਼ਤ ਨਤਸ ਸ਼ਤਕਇਆ ਜਹ ਉਹ ਸ਼ਬਤ ਦਮ ਵਦਨ ਏਹ ਕਸਮ ਕਰਦਕ ਹਸ਼ਸਦਕ ਸ਼ਸ।
17                    ਪਰ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ ਵਕ ਮਮਰਕ ਵਪਤਕ ਹਸ਼ਣ ਤਸਕਸ਼ਰ ਕਸਮ ਕਰਦਕ ਹਹ ਅਤਮ ਮਹਕ ਵਸ ਕਰਦਕ ਹਕਕ।
18                        ਇਸ਼ ਕਕਰਨ ਯਹਤਦਸ ਹਹਰ ਵਸ ਉਹ ਦਮ ਮਕਰ ਸ਼ਸ਼ਵਟਣ ਦਮ ਮਗਰ ਪਏ ਵਕਉਕਵਕ ਉਹ ਕਮਵਲ ਸ਼ਬਤ ਦਮ ਵਦਨ ਨਤਸ ਹਸ ਨਹਸਕ ਟਕਲਦਕ ਸ਼ਗਹਕ

            ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਨਤਸ ਆਪਣਕ ਵਪਤਕ ਕਵਹ ਕਮ ਆਪ ਨਤਸ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਮ ਤਸ਼ਵਲ ਬਣਕਉਕਦਕ ਸ਼ਸ।
19       ਉਪਰਸਤ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,                  ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਵਚ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਵਕ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਆਪ ਤਹਕ ਕਸ਼ਝ ਨਹਸਕ ਕਰ ਸ਼ਵਕਦਕ ਪਰ ਜਹ ਕਸ਼ਝ

                  ਉਹ ਵਪਤਕ ਨਤਸ ਕਰਵਦਆਕ ਵਮਖਦਕ ਹਹ ਵਕਉਕਵਕ ਜਹ ਕਸਮ ਉਹ ਕਰਦਕ ਹਹ ਸ਼ਹ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਵਸ ਓਵਮਕ ਹਸ ਕਰਦਕ ਹਹ।
20                         ਵਪਤਕ ਤਕਕ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਨਕਲ ਤਮਹ ਕਰਦਕ ਹਹ ਅਤਮ ਜਹ ਕਸਮ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦਕ ਹਹ ਸ਼ਹ ਸ਼ਭ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਵਵਖਕਲਦਕ ਹਹ ਅਤਮ ਉਹ ਇਨਨਹਕਕ ਨਕਲਹਕ ਵਵਡਮ

       ਕਸਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਵਵਖਕਏਗਕ ਭਈ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਅਚਰਜ ਹਹਵਹ।
21                   ਵਕਉਕਵਕ ਵਜਸ਼ ਪਰਕਕਰ ਵਪਤਕ ਮਸ਼ਰਵਦਆਕ ਨਤਸ ਉਠਕਲਦਕ ਅਤਮ ਵਜਵਕਲਦਕ ਹਹ ਉਸ਼ਮ ਪਰਕਕਰ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਵਸ ਵਜਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਚਕਹਸ਼ਸਦਕ ਹਹ

 ਵਜਵਕਲਦਕ ਹਹ।
22                ਵਪਤਕ ਵਕਸ਼ਮ ਦਕ ਵਨਆਉਕ ਨਹਸਕ ਕਰਦਕ ਪਰ ਉਸ਼ ਨਮ ਸ਼ਕਰਕ ਵਨਆਉਕ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਨਤਸ ਸ਼ਲਕਪ ਵਦਵਤਕ ਹਹ।
23               ਇਸ਼ ਲਈ ਜਹ ਸ਼ਵਭਹ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਦਕ ਆਦਰ ਕਰਨ ਵਜਸ਼ ਤਰਕਕ ਵਪਤਕ ਦਕ ਆਦਰ ਕਰਦਮ ਹਨ        । ਵਜਹੜਕ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਦਕ ਆਦਰ ਨਹਸਕ ਕਰਦਕ ਉਹ

          ਵਪਤਕ ਦਕ ਵਸ ਵਜਨਨਹ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਘਵਵਲਆ ਸ਼ਸ ਆਦਰ ਨਹਸਕ ਕਰਦਕ।
24                      ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਵਚ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਵਕ ਜਹ ਮਮਰਕ ਬਚਨ ਸ਼ਸ਼ਣਦਕ ਅਤਮ ਉਹ ਦਸ ਪਰਤਸਤ ਕਰਦਕ ਹਹ ਵਜਨਨਹ ਮਹਨਤਸ ਘਵਵਲਆ ਸ਼ਦਸਪਕ

                       ਜਸਉਣ ਉਹ ਦਕ ਹਹ ਅਰ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਸ਼ਜਸ਼ਕ ਦਕ ਹਸ਼ਕਮ ਨਹਸਕ ਹਸ਼ਸਦਕ ਸ਼ਗਹਕ ਮਲਤ ਤਹਕ ਪਕਰ ਲਸਘ ਕਮ ਉਹ ਜਸਉਣ ਵਵਵਚ ਜਕ ਪਹਸ਼ਸਵਚਆ ਹਹ।
25                        ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਵਚ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਵਕ ਉਹ ਸ਼ਮਕ ਆਉਕਦਕ ਹਹ ਸ਼ਗਹਕ ਹਸ਼ਣਮ ਹਹ ਵਕ ਮਸ਼ਰਦਮ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਮ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਦਸ ਅਵਕਜਸ਼ ਸ਼ਸ਼ਣਨਗਮ ਅਤਮ

  ਸ਼ਸ਼ਣ ਕਮ ਜਸਉਣਗਮ।
26                    ਵਕਉਕਵਕ ਵਜਵਮਕ ਵਪਤਕ ਆਪ ਵਵਵਚ ਜਸਉਣ ਰਵਖਦਕ ਹਹ ਵਤਵਮਕ ਉਹ ਨਮ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਨਤਸ ਵਸ ਬਖਸ਼ਵਸ਼ਸ਼ਆ ਜਹ ਆਪ ਵਵਵਚ ਜਸਉਣ ਰਵਖਮ।
27                ਅਰ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਵਨਆਉਕ ਕਰਨ ਦਕ ਇਖਸ਼ਵਤਆਰ ਵਦਵਤਕ ਇਸ਼ ਲਈ ਜਹ ਉਹ ਮਨਸ਼ਵਖ ਦਕ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਹਹ।
28                       ਇਹ ਨਤਸ ਅਚਰਜ ਨਕ ਜਕਣਹ ਵਕਉਕਵਕ ਉਹ ਘੜਸ ਆਉਕਦਸ ਹਹ ਵਜਹ ਦਮ ਵਵਵਚ ਓਹ ਸ਼ਭ ਵਜਹੜਮ ਕਬਰਕਕ ਵਵਵਚ ਹਨ ਉਹ ਦਸ ਅਵਕਜਸ਼

   ਸ਼ਸ਼ਣਨਗਮ ਅਤਮ ਵਨਵਕਲ ਆਉਣਗਮ।
29                     ਵਜਨਨਹਕਕ ਨਮ ਭਵਲਆਈ ਕਸਤਸ ਹਹ ਸ਼ਹ ਜਸਉਣ ਦਸ ਵਕਆਮਤ ਲਈ ਅਰ ਵਜਨਨਹਕਕ ਨਮ ਬਸ਼ਵਰਆਈ ਕਸਤਸ ਹਹ ਉਹ ਵਨਆਉਕ ਦਸ ਵਕਆਮਤ
ਲਈ।
30      ਮਹਕ ਆਪ ਕਸ਼ਝ ਨਹਸਕ ਕਰ ਸ਼ਵਕਦਕ                   । ਵਜਹਕ ਮਹਕ ਸ਼ਸ਼ਣਦਕ ਹਕਕ ਵਤਹਕ ਹਸ ਵਨਆਉਕ ਕਰਦਕ ਹਕਕ ਅਰ ਮਮਰਕ ਵਨਆਉਕ ਸ਼ਵਚਕ ਹਹ ਵਕਉਕ ਜਹ ਮਹਕ

           ਆਪਣਸ ਮਰਜਸ਼ਸ ਨਹਸਕ ਭਕਲਦਕ ਪਰ ਉਹ ਦਸ ਮਰਜਸ਼ਸ ਵਜਹ ਨਮ ਮਹਨਤਸ ਘਵਵਲਆ।
31            ਜਮ ਮਹਕ ਆਪਣਮ ਉਤਮ ਆਪਮ ਸ਼ਕਖਸ ਵਦਆਕ ਤਕਕ ਮਮਰਸ ਸ਼ਕਖਸ ਸ਼ਤ ਨਹਸਕ।
32                         ਹਹਰ ਹਹ ਜਹ ਮਮਰਮ ਹਵਕ ਵਵਵਚ ਸ਼ਕਖਸ ਵਦਸਦਕ ਹਹ ਅਤਮ ਮਹਕ ਜਕਣਦਕ ਹਕਕ ਵਕ ਜਹ ਸ਼ਕਖਸ ਉਹ ਮਮਰਮ ਹਵਕ ਵਵਵਚ ਵਦਸਦਕ ਹਹ ਸ਼ਹ ਸ਼ਤ ਹਹ।
33             ਤਸ਼ਸ਼ਕਕ ਯਤਹਸਨਕ ਕਹਲਹਕ ਪਸ਼ਛਕ ਭਮਵਜਆ ਅਤਮ ਉਹ ਨਮ ਸ਼ਵਚ ਉਤਮ ਸ਼ਕਖਸ ਵਦਵਤਸ ਹਹ।
34                    ਪਰ ਮਹਕ ਮਨਸ਼ਵਖ ਤਹਕ ਸ਼ਕਖਸ ਨਹਸਕ ਲਹਕਦਕ ਹਕਕ ਪਰ ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਮਹਕ ਇਸ਼ ਲਈ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਭਈ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਬਚਕਏ ਜਕਓ।
35                   ਉਹ ਬਲਦਕ ਅਤਮ ਜਗਮਗਕਉਕਦਕ ਦਸਵਕ ਸ਼ਸ ਅਰ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਇਵਕ ਘੜਸ ਉਹ ਦਮ ਚਕਨਣ ਨਕਲ ਮਗਨ ਰਵਹਣ ਨਤਸ ਪਰਵਸ਼ਸਨ ਸ਼ਕਓ।
36                        ਪਰ ਵਜਹੜਸ ਸ਼ਕਖਸ ਮਮਰਮ ਕਹਲ ਹਹ ਉਹ ਯਤਹਸਨਕ ਦਸ ਸ਼ਕਖਸ ਨਕਲਹਕ ਵਵਡਸ ਹਹ ਵਕਉਕਵਕ ਜਹ ਕਸਮ ਵਪਤਕ ਨਮ ਮਹਨਤਸ ਸ਼ਸਪਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਲਕਪਮ

                    ਹਨ ਅਰਥਕਤ ਏਹਹ ਕਸਮ ਜਹ ਮਹਕ ਕਰਦਕ ਹਕਕ ਸ਼ਹਈ ਮਮਰਮ ਹਵਕ ਵਵਵਚ ਸ਼ਕਖਸ ਵਦਸਦਮ ਹਨ ਭਈ ਵਪਤਕ ਨਮ ਮਹਨਤਸ ਘਵਵਲਆ ਹਹ।
37             ਅਰ ਵਪਤਕ ਵਜਨਨਹ ਮਹਨਤਸ ਘਵਵਲਆ ਉਸ਼ਮ ਨਮ ਮਮਰਮ ਹਵਕ ਵਵਵਚ ਸ਼ਕਖਸ ਵਦਵਤਸ ਹਹ        । ਤਸ਼ਸ਼ਕਕ ਨਕ ਕਦਮ ਉਹ ਦਸ ਅਵਕਜਸ਼ ਸ਼ਸ਼ਣਸ,    ਨਕ ਉਹ ਦਕ ਰਤਪ

 ਵਡਵਠਕ ਹਹ।
38                     ਉਹ ਦਕ ਬਚਨ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਵਵਵਚ ਨਹਸਕ ਵਟਕਦਕ ਇਸ਼ ਲਈ ਵਕ ਵਜਸ਼ ਨਤਸ ਉਨ ਭਮਵਜਆ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਉਹ ਦਸ ਪਰਤਸਤ ਨਹਸਕ ਕਰਦਮ ਹਹ।
39                      ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਵਲਖਤਕਕ ਨਤਸ ਭਕਲਦਮ ਹਹ ਵਕਉਕਵਕ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਸ਼ਮਝਦਮ ਹਹ ਭਈ ਇਨਨਹਕਕ ਵਵਵਚ ਸ਼ਕਨਤਸ ਸ਼ਦਸਪਕ ਜਸਉਣ ਵਮਲਦਕ ਹਹ ਅਤਮ ਮਮਰਮ ਹਵਕ ਵਵਵਚ

      ਜਹ ਸ਼ਕਖਸ ਵਦਸਦਮ ਹਨ ਸ਼ਹ ਏਹਹ ਹਨ।
40          ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਜਸਉਣ ਲਵਭਣ ਲਈ ਮਮਰਮ ਕਹਲ ਆਉਣਕ ਨਹਸਕ ਚਕਹਸ਼ਸਦਮ ਹਹ।
41      ਮਨਸ਼ਵਖਕਕ ਤਹਕ ਮਹਕ ਵਵਡਆਈ ਨਹਸਕ ਲਹਕਦਕ।
42             ਪਰ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਜਕਣਦਕ ਹਕਕ ਜਹ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਕ ਪਨਰਮਮ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਵਵਵਚ ਹਹ ਨਹਸਕ।
43             ਮਹਕ ਆਪਣਮ ਵਪਤਕ ਦਮ ਨਕਮ ਉਤਮ ਆਇਆ ਹਕਕ ਅਤਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਹਨਤਸ ਨਹਸਕ ਮਸਨਦਮ            । ਜਮ ਕਹਈ ਹਹਰ ਆਪਣਮ ਨਕਉਕ ਉਤਮ ਆਵਮ ਤਕਕ ਉਹ ਨਤਸ

  ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਸਨ ਲਓਗਮ।
44 ਭਲਕ,                     ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਵਕਵਕਤਸ ਪਰਤਸਤ ਕਰ ਸ਼ਵਕਦਮ ਹਹ ਵਜਹੜਮ ਇਵਕ ਦਤਏ ਤਹਕ ਵਵਡਆਈ ਲਹਕਦਮ ਅਤਮ ਉਹ ਵਵਡਆਈ ਜਹ ਵਕਵਹਦ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਤਹਕ ਹਹ

  ਨਹਸਕ ਚਕਹਸ਼ਸਦਮ ਹਹ?
45            ਇਹ ਨਕ ਸ਼ਮਝਹ ਭਈ ਮਹਕ ਵਪਤਕ ਦਮ ਕਹਲ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਜਸ਼ਸਮਮ ਦਹਸ਼ਸ਼ ਲਕਵਕਕਗਕ           । ਇਵਕ ਹਹ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਜਸ਼ਸਮਮ ਦਹਸ਼ਸ਼ ਲਕਉਣ ਵਕਲਕ ਅਰਥਕਤ ਮਤਸ਼ਕ ਵਜਹ
     ਦਮ ਉਤਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਆਸ਼ ਰਵਖਦਮ ਹਹ।

46                    ਜਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਤਸ਼ਕ ਦਸ ਪਰਤਸਤ ਕਰਦਮ ਤਕਕ ਮਮਰਸ ਵਸ ਪਰਤਸਤ ਕਰਦਮ ਵਕਉਕ ਜਹ ਉਸ਼ ਨਮ ਮਮਰਮ ਹਵਕ ਵਵਵਚ ਵਲਵਖਆ ਸ਼ਸ।



47                  ਪਰ ਜਕਕ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਉਹ ਦਸਆਕ ਵਲਖਤਕਕ ਦਸ ਪਰਤਸਤ ਨਹਸਕ ਕਰਦਮ ਤਕਕ ਮਮਰਸਆਕ ਗਵਲਕਕ ਦਸ ਵਕਵਮਕ ਪਰਤਸਤ ਕਰਹਗਮ ?

 ਕਕਕਡ 6

1             ਇਹ ਦਮ ਵਪਵਛਹਕ ਵਯਸ਼ਤ ਗਲਸਲ ਦਸ ਅਰਥਕਤ ਵਤਵਬਵਰਯਕਸ਼ ਦਸ ਝਸਲਹਕ ਪਕਰ ਚਵਵਲਆ ਵਗਆ।
2                     ਅਤਮ ਵਵਡਸ ਭਸੜ ਉਹ ਦਮ ਮਗਰ ਹਹ ਤਸ਼ਰਸ ਵਕਉਕਵਕ ਉਨਨਹਕਕ ਨਮ ਓਹ ਵਨਸ਼ਸ਼ਕਨ ਵਡਵਠਮ ਵਜਹੜਮ ਉਸ਼ ਨਮ ਰਹਗਸਆਕ ਉਤਮ ਵਵਖਕਏ ਸ਼ਨ।
3             ਫਮਰ ਵਯਸ਼ਤ ਪਹਕੜ ਉਤਮ ਚਵੜਨਹਆ ਅਰ ਉਥਮ ਆਪਣਮ ਚਮਵਲਆਕ ਦਮ ਸ਼ਸਗ ਬਹਠ ਵਗਆ।
4       ਯਹਤਦਸਆਕ ਦਕ ਪਸ਼ਕਹ ਨਕਮਮ ਵਤਉਹਕਰ ਨਮੜਮ ਸ਼ਸ।
5                     ਉਪਰਸਤ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਜਕਕ ਅਵਖਸਆਕ ਚਸ਼ਵਕ ਕਮ ਇਵਕ ਵਵਡਸ ਭਸੜ ਆਪਣਸ ਵਵਲ ਆਉਕਦਸ ਵਡਵਠਸ ਤਕਕ ਵਫਸ਼ਵਲਵਪਸ਼ਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ ਵਕ ਅਸ਼ਸਕ ਇਨਨਹਕਕ
       ਦਮ ਖਕਣ ਲਈ ਰਹਟਸਆਕ ਵਕਵਥਹਕ ਮਸ਼ਵਲ ਲਈਏ ?

6                  ਪਰ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਹ ਦਮ ਪਰਤਕਵਮ ਲਈ ਇਹ ਆਵਖਆ ਵਕਉਕਵਕ ਉਹ ਆਪ ਜਕਣਦਕ ਸ਼ਸ ਜਹ ਮਹਕ ਕਸ ਕਰਕਕਗਕ।
7                        ਵਫਸ਼ਵਲਵਪਸ਼ਸ਼ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ ਵਕ ਸ਼ਲ ਰਸ਼ਪਏ ਦਸਆਕ ਰਹਟਸਆਕ ਨਕਲ ਭਸ ਉਨਨਹਕਕ ਦਕ ਪਸ਼ਰਕ ਨਹਸਕ ਪਟਣਕ ਜਹ ਹਰਮਕ ਨਤਸ ਥਹੜਕ ਵਜਹਕ

 ਭਸ ਵਮਲਮ।
8              ਉਸ਼ ਦਮ ਚਮਵਲਆਕ ਵਵਵਚਹਕ ਇਵਕ ਸ਼ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ਼ ਦਮ ਭਰਕ ਅਸਵਦਨਰਯਕਸ਼ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਵਕਹਕ।
9                       ਐਥਮ ਇਵਕ ਮਸ਼ਸਡਕ ਹਹ ਵਜਹ ਦਮ ਕਹਲ ਜਵਕਕ ਦਸਆਕ ਪਸਜ ਰਹਟਸਆਕ ਅਤਮ ਦਹ ਛਹਟਸਆਕ ਜਹਸਆਕ ਮਵਛਸਆਕ ਹਨ ਪਰ ਇਸਵਨਆਕ ਲਹਕਕਕ ਲਈ ਏਹ

  ਕਸ ਹਨ ?
10     ਤਕਕ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਆਵਖਆ ,    ਲਹਕਕਕ ਨਤਸ ਵਬਠਕਲ ਵਦਓ                । ਉਸ਼ ਥਕਕ ਬਹਸ਼ਤ ਘਕਹ ਸ਼ਸ ਸ਼ਹ ਮਰਦ ਜਹ ਵਗਣਤਸ ਵਵਵਚ ਪਸਜਕਸ਼ ਹਜਸ਼ਕਰ ਸ਼ਨ ਬਹਠ
ਗਏ।
11                      ਤਦ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਰਹਟਸਆਕ ਲਹ ਲਈਆਕ ਅਤਮ ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਕਰ ਕਰ ਕਮ ਉਨਨਹਕਕ ਬਹਵਠਆਕ ਹਹਇਆਕ ਨਤਸ ਵਸਡ ਵਦਵਤਸਆਕ ਅਰ ਓਸ਼ਮ ਤਰਕਕ ਮਵਛਸਆਕ ਵਵਵਚਹਕ ਵਸ

   ਵਜਸਨਸਆਕ ਓਹ ਚਕਹਸ਼ਸਦਮ ਸ਼ਨ।
12                       ਅਤਮ ਜਕਕ ਓਹ ਰਵਜ ਗਏ ਤਕਕ ਉਹ ਨਮ ਆਪਣਮ ਚਮਵਲਆਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ ਵਕ ਬਵਚਆਕ ਹਹਇਆਕ ਟਸ਼ਕਵੜਆਕ ਨਤਸ ਇਕਵਠਮ ਕਰਹ ਭਈ ਕਸ਼ਝ ਖਰਕਬ

  ਨਕ ਹਹ ਜਕਵਮ।
13                      ਸ਼ਹ ਉਨਨਹਕਕ ਨਮ ਇਕਵਠਮ ਕਸਤਕ ਅਤਮ ਜਵਕਕ ਦਸਆਕ ਉਨਨਹਕਕ ਪਸਜਕਕ ਰਹਟਸਆਕ ਦਮ ਟਸ਼ਕਵੜਆਕ ਨਕਲ ਵਜਹੜਮ ਖਕਣ ਵਕਵਲਆਕ ਤਹਕ ਬਚ ਰਹਮ ਸ਼ਨ

   ਬਕਰਕਕ ਟਹਕਰਸਆਕ ਭਰ ਵਦਵਤਸਆਕ।
14                       ਉਪਰਸਤ ਉਨਨਹਕਕ ਲਹਕਕਕ ਨਮ ਇਹ ਵਨਸ਼ਸ਼ਕਨ ਵਜਹੜਸ ਉਸ਼ ਨਮ ਵਵਖਕਇਆ ਸ਼ਸ ਵਮਖ ਕਮ ਵਕਹਕ ਵਕ ਸ਼ਵਚਸ ਮਸ਼ਵਚਸ ਇਹ ਉਹਹ ਨਬਸ ਹਹ ਵਜਹੜਕ

     ਜਗਤ ਵਵਵਚ ਆਉਣ ਵਕਲਕ ਹਹ !
15                       ਸ਼ਹ ਜਕਕ ਵਯਸ਼ਤ ਨਤਸ ਮਲਤਮ ਹਹਇਆ ਜਹ ਉਹ ਮਹਨਤਸ ਬਦਹ ਬਦਸ ਫੜ ਕਮ ਪਕਤਸ਼ਸ਼ਕਹ ਬਣਕਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਲਵਗਮ ਹਨ ਤਕਕ ਆਪ ਇਕਵਲਕ ਫਮਰ

   ਪਹਕੜ ਨਤਸ ਚਵਵਲਆ ਵਗਆ।
16           ਜਕਕ ਸ਼ਸਝ ਹਹਈ ਤਕਕ ਉਸ਼ ਦਮ ਚਮਲਮ ਝਸਲ ਵਵਲ ਉਤਰ ਗਏ।
17           ਅਤਮ ਬਮੜਸ ਉਤਮ ਚੜਨਹ ਕਮ ਝਸਲ ਦਮ ਪਕਰ ਕਫਸ਼ਰਨਕਹਤਮ ਵਵਲ ਚਵਲਮ             । ਉਸ਼ ਵਮਲਮ ਅਨਨਹਮਰਕ ਹਹ ਵਗਆ ਸ਼ਸ ਅਤਮ ਵਯਸ਼ਤ ਉਨਨਹਕਕ ਦਮ ਕਹਲ ਅਜਮ

  ਨਹਸਕ ਸ਼ਸ ਆਇਆ।
18          ਅਰ ਵਵਡਸ ਅਨਨਹਮਰਸ ਵਵਗਣ ਕਰਕਮ ਝਸਲ ਬਹਸ਼ਤ ਠਕਠਕਕ ਮਕਰਨ ਲਵਗਸ।
19                         ਫਮਰ ਜਦ ਓਹ ਢਕਈ ਯਕ ਵਤਸਨ ਕਹਹ ਤਸਕਸ਼ਰ ਵਨਵਕਲ ਗਏ ਸ਼ਨ ਤਦ ਵਯਸ਼ਤ ਨਤਸ ਝਸਲ ਦਮ ਉਤਹਕ ਦਸ ਤਸ਼ਰਦਕ ਅਤਮ ਬਮੜਸ ਦਮ ਨਮੜਮ ਢਸ਼ਕਦਕ

   ਵਮਵਖਆ ਅਤਮ ਡਰ ਗਏ।
20       ਤਕਕ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ ,   ਮਹਕ ਹਕਕ ,   ਡਰਹ ਨਕ !
21                       ਤਕਕ ਓਹ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਬਮੜਸ ਉਤਮ ਚੜਨਹਕ ਲਹਣ ਨਤਸ ਰਕਜਸ਼ਸ ਹਹਏ ਅਤਮ ਬਮੜਸ ਓਵਮਕ ਉਸ਼ ਥਕਕ ਨਤਸ ਵਜਵਥਮ ਉਨਨਹਕਕ ਜਕਣਕ ਸ਼ਸ ਜਕ ਪਸ਼ਵਜਸ।
22                           ਦਤਏ ਵਦਨ ਉਸ਼ ਭਸੜ ਨਮ ਜਹ ਝਸਲ ਦਮ ਉਸ਼ ਪਕਰ ਖੜਸ ਸ਼ਸ ਇਹ ਵਡਵਠਕ ਜਹ ਐਥਮ ਇਵਕ ਬਮੜਸ ਤਹਕ ਵਬਨਕ ਕਹਈ ਹਹਰ ਨਹਸਕ ਹਹ ਅਤਮ ਵਯਸ਼ਤ

                ਆਪਣਮ ਚਮਵਲਆਕ ਨਕਲ ਉਸ਼ ਬਮੜਸ ਉਤਮ ਨਕ ਵਗਆ ਹਹ ਪਰ ਇਕਵਲਮ ਉਹ ਦਮ ਚਮਲਮ ਹਸ ਗਏ ਹਨ।
23                      ਪਰ ਹਹਰ ਬਮੜਸਆਕ ਵਤਵਬਵਰਯਕਸ਼ ਵਵਲਹਕ ਆਈਆਕ ਉਸ਼ ਥਕਕ ਦਮ ਨਮੜਮ ਵਜਵਥਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਮ ਪਨਰਭਸ਼ ਦਮ ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਕਰ ਕਰਨ ਦਮ ਵਪਵਛਹਕ ਰਹਟਸ ਖਕਧਸ ਸ਼ਸ।
24                          ਸ਼ਹ ਜਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਲਹਕਕਕ ਨਮ ਵਮਵਖਆ ਜਹ ਐਥਮ ਨਕ ਵਯਸ਼ਤ ਹਹ ਅਤਮ ਨਕ ਉਸ਼ ਦਮ ਚਮਲਮ ਹਨ ਤਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਬਮੜਸਆਕ ਉਤਮ ਚੜਨਹਮ ਅਰ ਵਯਸ਼ਤ ਦਸ

    ਭਕਲ ਵਵਵਚ ਕਫਸ਼ਰਨਕਹਤਮ ਨਤਸ ਆਏ।
25              ਅਤਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਝਸਲ ਦਮ ਪਕਰ ਲਵਭ ਕਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ ,       ਸ਼ਸ਼ਆਮਸ ਜਸ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਐਥਮ ਕਵਦਹਕ ਆਏ ?
26       ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ ,       ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਵਚ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ,           ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਹਨਤਸ ਇਸ਼ ਲਈ ਨਹਸਕ ਭਕਲਦਮ ਜਹ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਵਨਸ਼ਸ਼ਕਨ ਵਮਖਮ

           ਪਰ ਇਸ਼ ਲਈ ਜਹ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਉਨਨਹਕਕ ਰਹਟਸਆਕ ਵਵਵਚਹਕ ਖਕ ਕਮ ਰਵਜ ਗਏ।
27                      ਨਕਸ਼ ਹਹਣ ਵਕਲਮ ਭਹਜਨ ਦਮ ਲਈ ਵਮਹਨਤ ਨਕ ਕਰਹ ਸ਼ਗਹਕ ਉਸ਼ ਭਹਜਨ ਲਈ ਜਹ ਸ਼ਦਸਪਕ ਜਸਉਣ ਤਸਕਸ਼ਰ ਰਵਹਸਦਕ ਹਹ ਵਜਹੜਕ ਮਨਸ਼ਵਖ

             ਦਕ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਦਮਵਮਗਕ ਵਕਉਕਵਕ ਵਪਤਕ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਨਮ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਮਹਹਰ ਕਰ ਵਦਵਤਸ ਹਹ।
28                ਤਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ ਵਕ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਮ ਕਸਮ ਦਮ ਕਰਨ ਨਤਸ ਅਸ਼ਸਕ ਕਸ ਕਰਸਏ ?
29       ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ ,                ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਕ ਕਸਮ ਏਹ ਹਹ ਵਕ ਵਜਸ਼ ਨਤਸ ਉਨ ਭਮਵਜਆ ਹਹ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਵਨਹਚਕ ਕਰਹ।



30     ਤਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,             ਫਮਰ ਤਤਸ ਵਕਹੜਸ ਵਨਸ਼ਸ਼ਕਨ ਵਵਖਕਲਦਕ ਹਹਕ ਜਹ ਅਸ਼ਸਕ ਵਮਖ ਕਮ ਤਮਰਸ ਪਰਤਸਤ ਕਰਸਏ?    ਤਤਸ ਕਸ ਕਰਮ ਕਰਦਕ
ਹਹਕ?
31                     ਸ਼ਕਡਮ ਵਵਡਆਕ ਨਮ ਉਜਕੜ ਵਵਵਚ ਮਸਨ ਖਕਧਕ ਵਜਵਮਕ ਵਲਵਖਆ ਹਹਇਆ ਹਹ ਵਕ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਅਕਕਸ਼ਸ਼ਹਕ ਰਹਟਸ ਖਕਣ ਨਤਸ ਵਦਵਤਸ।
32       ਉਪਰਸਤ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ ,                ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਵਚ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਵਕ ਮਤਸ਼ਕ ਨਮ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਅਕਕਸ਼ਸ਼ਹਕ ਰਹਟਸ ਨਹਸਕ ਵਦਵਤਸ ਪਰ ਮਮਰਕ

      ਵਪਤਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਸ਼ਸ਼ਰਗਹਕ ਸ਼ਵਚਸ ਰਹਟਸ ਵਦਸਦਕ ਹਹ।
33               ਵਕਉਕਵਕ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਸ ਰਹਟਸ ਉਹ ਹਹ ਜਹ ਸ਼ਸ਼ਰਗਹਕ ਉਤਰਦਸ ਅਤਮ ਸ਼ਸਸ਼ਕਰ ਨਤਸ ਜਸਉਣ ਵਦਸਦਸ ਹਹ।
34       ਤਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ ,        ਪਨਰਭਸ਼ ਜਸ ਸ਼ਕਨਤਸ ਸ਼ਦਕ ਇਹ ਰਹਟਸ ਵਦਆ ਕਰਹ।
35      ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ ,     ਜਸਉਣ ਦਸ ਰਹਟਸ ਮਹਕ ਹਕਕ                । ਜਹ ਮਮਰਮ ਕਹਲ ਆਉਕਦਕ ਹਹ ਉਹ ਮਤਲਹਕ ਭਸ਼ਵਖਕ ਨਕ ਹਹਵਮਗਕ ਅਤਮ ਜਹ ਮਮਰਮ ਉਤਮ

        ਵਨਹਚਕ ਕਰਦਕ ਹਹ ਸ਼ਹ ਕਦਮ ਵਸ ਵਤਹਕਇਆ ਨਕ ਹਹਵਮਗਕ।
36                ਪਰ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਆਵਖਆ ਸ਼ਸ ਜਹ ਤਸ਼ਸ਼ਕਕ ਮਹਨਤਸ ਵਡਵਠਕ ਹਹ ਅਰ ਤਕਕ ਵਸ ਵਨਹਚਕ ਨਹਸਕ ਕਰਦਮ।
37                       ਜਹ ਕਸ਼ਝ ਵਪਤਕ ਮਹਨਤਸ ਵਦਸਦਕ ਹਹ ਮਮਰਮ ਕਹਲ ਆਵਮਗਕ ਅਤਮ ਜਹ ਮਮਰਮ ਕਹਲ ਆਉਕਦਕ ਹਹ ਮਹਕ ਕਦਮ ਵਸ ਉਹ ਨਤਸ ਕਵਢ ਨਕ ਵਦਆਕਗਕ।
38                      ਵਕਉਕਵਕ ਮਹਕ ਸ਼ਸ਼ਰਗਹਕ ਉਤਵਰਆ ਹਕਕ ਇਸ਼ ਲਈ ਨਹਸਕ ਜਹ ਆਪਣਸ ਮਰਜਸ਼ਸ ਸ਼ਗਹਕ ਉਹ ਦਸ ਮਰਜਸ਼ਸ ਦਮ ਅਨਸ਼ਸ਼ਕਰ ਚਵਲਕਕ ਵਜਹ ਨਮ ਮਹਨਤਸ
ਘਵਵਲਆ।
39                           ਅਤਮ ਵਜਹ ਨਮ ਮਹਨਤਸ ਘਵਵਲਆ ਉਹ ਦਸ ਮਰਜਸ਼ਸ ਇਹ ਹਹ ਭਈ ਸ਼ਭ ਕਸ਼ਝ ਜਹ ਉਹ ਨਮ ਮਹਨਤਸ ਵਦਵਤਕ ਹਹ ਉਸ਼ ਵਵਵਚਹਕ ਮਹਕ ਕਸ਼ਝ ਨਕ ਗਸ਼ਆਵਕਕ ਸ਼ਗਹਕ

      ਉਸ਼ ਨਤਸ ਅਸਤ ਦਮ ਵਦਨ ਜਸਉਕਦਕ ਉਠਕਵਕਕ।
40                         ਮਮਰਮ ਵਪਤਕ ਦਸ ਇਹ ਮਰਜਸ਼ਸ ਹਹ ਵਕ ਹਰ ਕਹਈ ਜਹ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਨਤਸ ਵਮਖਮ ਅਤਮ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਵਨਹਚਕ ਕਰਮ ਸ਼ਹ ਸ਼ਦਸਪਕ ਜਸਉਣ ਪਕਵਮ ਅਤਮ ਮਹਕ ਉਹ
     ਨਤਸ ਅਸਤ ਦਮ ਵਦਨ ਜਸਉਕਦਕ ਉਠਕਵਕਕਗਕ।

41                       ਉਪਰਸਤ ਯਹਤਦਸ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਬਸ਼ੜ ਬਸ਼ੜਕਉਣ ਲਵਗਮ ਇਸ਼ ਲਈ ਜਹ ਉਹ ਨਮ ਇਹ ਆਵਖਆ ਸ਼ਸ ਭਈ ਵਜਹੜਸ ਰਹਟਸ ਸ਼ਸ਼ਰਗਹਕ ਉਤਰਸ ਉਹ ਮਹਕ
ਹਕਕ।
42    ਅਤਮ ਓਹ ਬਹਲਮ ,  ਭਲਕ ,               ਇਹ ਯਤਸ਼ਸ਼ਫਸ਼ ਦਕ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਵਯਸ਼ਤ ਨਹਸਕ ਵਜਹ ਦਮ ਮਕਕ ਵਪਉ ਨਤਸ ਅਸ਼ਸਕ ਜਕਣਦਮ ਹਕਕ ?     ਹਸ਼ਣ ਉਹ ਵਕਸ਼ ਤਰਕਕ ਆਖਦਕ
      ਹਹ ਜਹ ਮਹਕ ਸ਼ਸ਼ਰਗਹਕ ਉਤਵਰਆ ਹਕਕ ?

43       ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ ,    ਆਪਸ਼ ਵਵਵਚ ਨਕ ਬਸ਼ੜਬਸ਼ੜਕਓ।
44                         ਕਹਈ ਮਮਰਮ ਕਹਲ ਆ ਨਹਸਕ ਸ਼ਵਕਦਕ ਜਮ ਵਪਤਕ ਵਜਹ ਨਮ ਮਹਨਤਸ ਘਵਵਲਆ ਉਹ ਨਤਸ ਨਕ ਵਖਵਚਮ ਅਤਮ ਮਹਕ ਅਸਤ ਦਮ ਵਦਨ ਉਹ ਨਤਸ ਜਸਉਕਦਕ
ਉਠਕਵਕਕਗਕ।
45                ਨਬਸਆਕ ਦਸਆਕ ਪਹਥਸਆਕ ਵਵਵਚ ਇਹ ਵਲਵਖਆ ਹਹਇਆ ਹਹ ਭਈ ਓਹ ਸ਼ਵਭਮ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਮ ਵਸ਼ਖਕਏ ਹਹਏ ਹਹਣਗਮ      । ਹਰਮਕ ਵਜਸ਼ ਨਮ ਵਪਤਕ
         ਤਹਕ ਸ਼ਸ਼ਵਣਆ ਅਤਮ ਵਸ਼ਵਵਖਆ ਹਹ ਸ਼ਹ ਮਮਰਮ ਕਹਲ ਆਉਕਦਕ ਹਹ।

46          ਇਹ ਨਹਸਕ ਭਈ ਵਕਸ਼ਮ ਨਮ ਵਪਤਕ ਨਤਸ ਵਡਵਠਕ ਹਹਵਮ ,              ਵਬਨਕ ਉਹ ਦਮ ਵਜਹੜਕ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਸ ਵਲਹਕ ਹਹ ਓਨ ਤਕਕ ਵਪਤਕ ਨਤਸ ਵਡਵਠਕ ਹਹ।
47                ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਵਚ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਵਕ ਜਹ ਵਨਹਚਕ ਕਰਦਕ ਹਹ ਸ਼ਦਸਪਕ ਜਸਉਣ ਉਸ਼ਮ ਦਕ ਹਹ।
48     ਜਸਉਣ ਦਸ ਰਹਟਸ ਮਹਕ ਹਕਕ।
49           ਤਸ਼ਹਕਵਡਆਕ ਵਪਉ ਦਕਵਦਆਕ ਨਮ ਉਜਕੜ ਵਵਵਚ ਮਸਨ ਖਕਧਕ ਅਤਮ ਮਰ ਗਏ।
50                ਵਜਹੜਸ ਰਹਟਸ ਸ਼ਸ਼ਰਗਹਕ ਉਤਰਦਸ ਹਹ ਭਈ ਮਨਸ਼ਵਖ ਉਸ਼ ਵਵਵਚਹਕ ਖਕ ਕਮ ਨਕ ਮਰਮ ਸ਼ਹ ਇਹਹ ਹਹ।
51         ਉਹ ਜਸਉਕਦਸ ਰਹਟਸ ਜਹ ਸ਼ਸ਼ਰਗਹਕ ਉਤਰਸ ਸ਼ਹ ਮਹਕ ਹਕਕ                 । ਜਮ ਕਹਈ ਇਸ਼ ਰਹਟਸਓਕ ਕਸ਼ਝ ਖਕਵਮ ਤਕਕ ਉਹ ਸ਼ਦਕ ਤਸਕਸ਼ ਜਸਉਕਦਕ ਰਹਮਗਕ ਅਤਮ ਜਹ ਰਹਟਸ

            ਮਹਕ ਵਦਆਕਗਕ ਸ਼ਹ ਮਮਰਕ ਮਕਸ਼ ਹਹ ਵਜਹੜਕ ਜਗਤ ਦਮ ਜਸਉਣ ਲਈ ਮਹਕ ਵਦਆਕਗਕ।
52                      ਇਸ਼ ਲਈ ਯਹਤਦਸ ਆਪਸ਼ ਵਵਵਚ ਇਹ ਕਵਹ ਕਮ ਬਵਹਸ਼ਣ ਲਵਗਮ ਜਹ ਇਹ ਆਪਣਕ ਮਕਸ਼ ਵਕਵਕਰ ਸ਼ਕਨਤਸ ਖਕਣ ਲਈ ਦਮ ਸ਼ਵਕਦਕ ਹਹ ?
53      ਤਦ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,                   ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਵਚ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਜਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਨਸ਼ਵਖ ਦਮ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਦਕ ਮਕਸ਼ ਨਕ ਖਕਓ ਅਤਮ ਉਹ ਦਕ

        ਲਹਤ ਨਕ ਪਸਓ ਤਕਕ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਵਵਵਚ ਜਸਉਣ ਨਹਸਕ ਹਹ।
54                        ਜਹ ਕਹਈ ਮਮਰਕ ਮਕਸ਼ ਖਕਕਦਕ ਅਤਮ ਮਮਰਕ ਲਹਤ ਪਸਕਦਕ ਹਹ ਸ਼ਦਸਪਕ ਜਸਉਣ ਉਸ਼ਮ ਦਕ ਹਹ ਅਤਮ ਮਹਕ ਅਸਤ ਦਮ ਵਦਨ ਉਹ ਨਤਸ ਜਸਉਕਦਕ
ਉਠਕਵਕਕਗਕ।
55                ਵਕਉਕਵਕ ਮਮਰਕ ਮਕਸ਼ ਸ਼ਵਚ ਮਸ਼ਵਚ ਖਕਣ ਦਸ ਅਤਮ ਮਮਰਕ ਲਹਤ ਸ਼ਵਚ ਮਸ਼ਵਚ ਪਸਣ ਦਸ ਵਸ਼ਤਸ਼ ਹਹ।
56                  ਜਹ ਮਮਰਕ ਮਕਸ਼ ਖਕਕਦਕ ਅਤਮ ਮਮਰਕ ਲਹਤ ਪਸਕਦਕ ਹਹ ਸ਼ਹ ਮਮਰਮ ਵਵਵਚ ਰਵਹਸਦਕ ਹਹ ਅਰ ਮਹਕ ਉਸ਼ ਵਵਵਚ।
57                       ਵਜਸ਼ ਤਰਕਕ ਜਸਉਕਦਮ ਵਪਤਕ ਨਮ ਮਹਨਤਸ ਭਮਵਜਆ ਅਤਮ ਮਹਕ ਵਪਤਕ ਦਮ ਕਕਰਨ ਜਸਉਕਦਕ ਹਕਕ ਉਸ਼ਮ ਤਰਕਕ ਵਜਹੜਕ ਮਹਨਤਸ ਖਕਕਦਕ ਹਹ ਸ਼ਹ ਮਮਰਮ ਕਕਰਨ
ਜਸਏਗਕ।
58       ਜਹ ਰਹਟਸ ਸ਼ਸ਼ਰਗਹਕ ਉਤਰਸ ਸ਼ਹ ਇਹਹ ਹਹ                   । ਵਜਵਮਕ ਵਵਡਆਕ ਨਮ ਖਕਧਸ ਅਤਮ ਮਰ ਗਏ ਸ਼ਹ ਨਹਸਕ ਪਰ ਵਜਹੜਕ ਇਹ ਰਹਟਸ ਖਕਕਦਕ ਹਹ ਉਹ ਸ਼ਦਕ

 ਜਸਉਕਦਕ ਰਹਮਗਕ।
59            ਉਹ ਨਮ ਕਫਸ਼ਰਨਕਹਤਮ ਦਸ ਇਵਕ ਸ਼ਮਕਜ ਵਵਵਚ ਉਪਦਮਸ਼ਸ਼ ਵਦਸਵਦਆਕ ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਆਖਸਆਕ।
60                ਇਸ਼ ਲਈ ਉਹ ਦਮ ਚਮਵਲਆਕ ਵਵਵਚਹਕ ਬਹਸ਼ਵਤਆਕ ਨਮ ਸ਼ਸ਼ਣ ਕਮ ਆਵਖਆ ਜਹ ਇਹ ਔਖਸ ਗਵਲ ਹਹ,      ਇਹ ਨਤਸ ਕਲਣ ਸ਼ਸ਼ਣ ਸ਼ਵਕਦਕ ਹਹ?
61                      ਪਰ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਜਹ ਆਪਣਮ ਮਨ ਵਵਵਚ ਇਹ ਜਕਵਣਆ ਭਈ ਮਮਰਮ ਚਮਲਮ ਇਸ਼ ਗਵਲ ਉਤਮ ਬਸ਼ੜਬਸ਼ੜਕਉਕਦਮ ਹਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ ਵਕ

      ਇਸ਼ ਤਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਠਹਕਰ ਲਵਗਦਸ ਹਹ ?



62                ਫਮਰ ਕਸ ਹਹਵਮਗਕ ਜਮਕਰ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਨਸ਼ਵਖ ਦਮ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਨਤਸ ਉਤਕਹਕਕ ਚੜਨਹਦਕ ਵਮਖਹਗਮ ਵਜਵਥਮ ਉਹ ਪਵਹਲਕਕ ਸ਼ਸ?
63    ਜਸਉਦਕਤਕ ਤਕਕ ਆਤਮਕ ਹਹ                 । ਮਕਸ਼ ਤਹਕ ਕਸ਼ਝ ਲਕਭ ਨਹਸਕ। ਵਜਹੜਸਆਕ ਗਵਲਕਕ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਆਖਸਆਕ ਹਨ ਓਹ ਆਤਮਕ ਹਨ ਅਤਮ ਜਸਉਣ
ਹਨ।
64                      ਪਰ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਵਵਵਚਹਕ ਵਕਸਨਮ ਹਸ ਹਨ ਜਹ ਵਨਹਚਕ ਨਹਸਕ ਕਰਦਮ ਵਕਉਕਵਕ ਵਯਸ਼ਤ ਮਸ਼ਵਢਹਕ ਜਕਣਦਕ ਸ਼ਸ ਵਕ ਵਕਹੜਮ ਹਨ ਵਜਹੜਮ ਵਨਹਚਕ ਨਹਸਕ ਕਰਦਮ

     ਅਤਮ ਕਲਣ ਹਹ ਜਹ ਮਹਨਤਸ ਫੜਵਕਏਗਕ।
65   ਉਸ਼ ਨਮ ਆਵਖਆ,                     ਇਸ਼ ਕਕਰਨ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਇਹ ਆਵਖਆ ਹਹ ਵਕ ਕਹਈ ਮਮਰਮ ਕਹਲ ਨਹਸਕ ਆ ਸ਼ਵਕਦਕ ਜਮਕਰ ਇਹ ਵਪਤਕ ਦਸ ਵਵਲਹਕ ਉਹ
    ਨਤਸ ਬਖਸ਼ਵਸ਼ਸ਼ਆ ਨਕ ਵਗਆ ਹਹਵਮ।

66                   ਇਸ਼ ਗਵਲ ਤਹਕ ਉਹ ਦਮ ਚਮਵਲਆਕ ਵਵਵਚਹਕ ਬਹਸ਼ਤਮ ਵਪਛਕਹਕਕ ਨਤਸ ਵਫਰ ਗਏ ਅਤਮ ਮਸ਼ੜ ਉਹ ਦਮ ਨਕਲ ਨਕ ਚਵਲਮ।
67       ਉਪਰਸਤ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਬਕਰਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,       ਕਸ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਵਸ ਜਕਣਕ ਚਕਹਸ਼ਸਦਮ ਹਹ ?
68       ਸ਼ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ਼ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,        ਪਨਰਭਸ਼ ਜਸ ਅਸ਼ਸਕ ਵਕਹ ਦਮ ਕਹਲ ਜਕਈਏ ?        ਸ਼ਦਸਪਕ ਜਸਉਣ ਦਸਆਕ ਗਵਲਕਕ ਤਕਕ ਤਮਰਮ ਕਹਲ
ਹਨ।
69               ਅਰ ਅਸ਼ਕਕ ਤਕਕ ਵਨਹਚਕ ਕਸਤਸ ਅਤਮ ਜਕਵਣਆ ਹਹ ਵਕ ਤਤਸ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਕ ਪਵਵਵਤਨਰ ਪਸ਼ਰਖ ਹਹਕ।
70      ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਅਵਗਹਕ ਆਵਖਆ,        ਕਸ ਮਹਕ ਤਸ਼ਸ਼ਕਕ ਬਕਰਕਕ ਨਤਸ ਨਹਸਕ ਚਸ਼ਵਣਆ ?       ਅਤਮ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਵਵਵਚਹਕ ਇਵਕ ਜਣਕ ਸ਼ਸ਼ਤਕਨ ਹਹ!
71                    ਇਹ ਉਸ਼ ਨਮ ਸ਼ਸ਼ਮਊਨ ਇਸ਼ਕਵਰਯਹਤਸ ਦਮ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਯਹਤਦਕ ਦਮ ਵਵਖਮ ਆਵਖਆ ਵਕਉਕਵਕ ਉਹਹ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਫੜਵਕਉਣਕ ਚਕਹਸ਼ਸਦਕ ਅਤਮ ਉਨਨਹਕਕ

   ਬਕਰਕਕ ਵਵਵਚਹਕ ਇਵਕ ਸ਼ਸ।
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1                      ਇਹ ਦਮ ਵਪਵਛਹਕ ਵਯਸ਼ਤ ਗਲਸਲ ਵਵਵਚ ਵਫਰਦਕ ਵਰਹਕ ਵਕਉਕਵਕ ਉਹ ਨਮ ਯਹਤਵਦਯਕ ਵਵਵਚ ਵਫਰਨਕ ਨਕ ਚਕਵਹਆ ਇਸ਼ ਲਈ ਜਹ ਯਹਤਦਸ ਉਹ
      ਦਮ ਮਕਰ ਸ਼ਸ਼ਵਟਣ ਦਮ ਮਗਰ ਪਏ ਸ਼ਨ।

2        ਅਤਮ ਯਹਤਦਸਆਕ ਦਕ ਡਮਵਰਆਕ ਦਕ ਪਰਬ ਨਮੜਮ ਸ਼ਸ।
3          ਇਸ਼ ਲਈ ਉਹ ਦਮ ਭਰਕਵਕਕ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਆਵਖਆ ,                 ਐਥਹਕ ਤਸ਼ਰ ਕਮ ਯਹਤਵਦਯਕ ਵਵਵਚ ਜਕਹ ਭਈ ਤਮਰਮ ਕਸਮਕਕ ਨਤਸ ਜਹ ਤਤਸ ਕਰਦਕ ਹਹਕ ਤਮਰਮ ਚਮਲਮ

  ਵਸ ਵਮਖਣ ।
4              ਵਕਉਕਵਕ ਕਹਈ ਗਸ਼ਪਤ ਵਵਵਚ ਕਸ਼ਝ ਨਹਸਕ ਕਰਦਕ ਹਹ ਜਮ ਉਹ ਉਘਕ ਹਹਣਕ ਚਕਹਸ਼ਸਦਕ ਹਹਵਮ            । ਜਮ ਤਤਸ ਇਹ ਕਸਮ ਕਰਦਕ ਹਹਕ ਤਕਕ ਆਪ ਨਤਸ ਜਗਤ ਉਤਮ

 ਪਰਗਟ ਕਰ।
5          ਉਹ ਦਮ ਭਰਕ ਵਸ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਵਨਹਚਕ ਨਹਸਕ ਸ਼ਸ ਕਰਦਮ।
6       ਤਦ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ ,            ਮਮਰਕ ਵਮਲਕ ਅਜਮ ਨਹਸਕ ਆਇਆ ਪਰ ਤਸ਼ਹਕਡਕ ਵਮਲਕ ਵਨਵਤ ਵਤਆਰ ਰਵਹਸਦਕ ਹਹ।
7                          ਜਗਤ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਨਕਲ ਵਹਰ ਨਹਸਕ ਕਰ ਸ਼ਵਕਦਕ ਪਰ ਮਮਰਮ ਨਕਲ ਵਹਰ ਕਰਦਕ ਹਹ ਵਕਉਕ ਜਹ ਮਹਕ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਸ਼ਕਖਸ ਵਦਸਦਕ ਹਕਕ ਭਈ ਉਹ ਦਮ ਕਸਮ

 ਬਸ਼ਰਮ ਹਨ।
8     ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਇਸ਼ ਵਤਉਹਕਰ ਉਤਮ ਜਕਓ               । ਮਹਕ ਅਜਮ ਇਸ਼ ਵਤਉਹਕਰ ਉਤਮ ਨਹਸਕ ਜਕਕਦਕ ਵਕਉਕਵਕ ਮਮਰਕ ਵਮਲਕ ਅਜਮ ਪਤਰਕ ਨਹਸਕ ਹਹਇਆ।
9           ਅਤਮ ਉਹ ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਕਵਹ ਕਮ ਗਲਸਲ ਵਵਵਚ ਵਰਹਕ।
10                ਪਰ ਜਕਕ ਉਹ ਦਮ ਭਰਕ ਵਤਉਹਕਰ ਉਤਮ ਚਵਲਮ ਗਏ ਤਕਕ ਉਹ ਆਪ ਵਸ ਤਸ਼ਰ ਵਪਆ ,      ਪਰਗਟ ਨਹਸਕ ਪਰ ਮਕਨਹ ਗਸ਼ਪਤ ਵਵਵਚ।
11             ਉਪਰਸਤ ਯਹਤਦਸ ਉਹ ਨਤਸ ਵਤਉਹਕਰ ਦਮ ਕਵਠ ਵਵਵਚ ਲਵਭਣ ਲਵਗਮ ਅਤਮ ਬਹਲਮ ,    ਉਹ ਵਕਵਥਮ ਹਹ ?
12          ਲਹਕਕਕ ਵਵਵਚ ਉਹ ਦਮ ਵਵਖਮ ਬਹਸ਼ਤ ਚਰਚਕ ਹਹ ਰਹਸ ਸ਼ਸ             । ਕਈਕਸ਼ ਆਖਦਮ ਸ਼ਨ ਵਕ ਉਹ ਭਲਕ ਮਕਨਸ਼ ਹਹ ਪਰ ਹਹਰ ਆਖਦਮ ਸ਼ਨ, ਨਹਸਕ, 

     ਸ਼ਗਹਕ ਉਹ ਲਹਕਕਕ ਨਤਸ ਭਰਮਕਉਕਦਕ ਹਹ।
13                 ਪਰ ਤਕਕ ਵਸ ਯਹਤਦਸਆਕ ਦਮ ਡਰ ਦਮ ਮਕਰਮ ਕਹਈ ਉਹ ਦਸ ਗਵਲ ਖਹਲਨਹ ਕਮ ਨਹਸਕ ਕਰਦਕ ਸ਼ਸ।
14                 ਵਤਉਹਕਰ ਦਮ ਵਦਨ ਹਸ਼ਣ ਅਵਧਮ ਬਸਤ ਗਏ ਸ਼ਨ ਵਕ ਵਯਸ਼ਤ ਹਹਕਲ ਵਵਵਚ ਜਕ ਕਮ ਉਪਦਮਸ਼ਸ਼ ਦਮਣ ਲਵਗਕ।
15      ਤਕਕ ਯਹਤਦਸ ਅਚਰਜ ਮਸਨ ਕਮ ਬਹਲਮ,         ਵਬਨ ਪੜਨਹਮ ਇਹ ਨਤਸ ਵਵਵਦਆ ਵਕਵਥਹਕ ਆਈ ਹਹ ?
16                    ਸ਼ਹ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ ਵਕ ਮਮਰਸ ਵਸ਼ਵਵਖਆ ਮਮਰਸ ਆਪਣਸ ਨਹਸਕ ਸ਼ਗਹਕ ਉਹ ਦਸ ਹਹ ਵਜਨਨਹ ਮਹਨਤਸ ਘਵਵਲਆ।
17                        ਜਮ ਕਹਈ ਉਹ ਦਸ ਮਰਜਸ਼ਸ ਪਤਰਸ ਕਰਨਸ ਚਕਹਮ ਤਕਕ ਉਹ ਇਸ਼ ਵਸ਼ਵਵਖਆ ਦਮ ਵਵਖਮ ਜਕਣਮਗਕ ਭਈ ਇਹ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਤਹਕ ਹਹ ਯਕ ਮਹਕ ਆਪਣਸ

  ਵਵਲਹਕ ਬਹਲਦਕ ਹਕਕ।
18                    ਜਹ ਕਹਈ ਆਪਣਸ ਵਵਲਹਕ ਬਹਲਦਕ ਹਹ ਸ਼ਹ ਆਪਣਸ ਹਸ ਵਵਡਆਈ ਚਕਹਸ਼ਸਦਕ ਹਹ ਪਰ ਵਜਹੜਕ ਆਪਣਮ ਭਮਜਣ ਵਕਲਮ ਦਸ ਵਵਡਆਈ ਚਕਹਸ਼ਸਦਕ
          ਹਹ ਉਹਹ ਸ਼ਵਚਕ ਹਹ ਅਤਮ ਉਹ ਦਮ ਵਵਵਚ ਕਸ਼ਧਰਮ ਨਹਸਕ ਹਹ।

19        ਕਸ ਮਤਸ਼ਕ ਨਮ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਸ਼ਸ਼ਰਕ ਨਹਸਕ ਵਦਵਤਸ ?        ਪਰ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਵਵਵਚਹਕ ਕਹਈ ਸ਼ਸ਼ਰਕ ਉਤਮ ਨਹਸਕ ਚਵਲਦਕ         । ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਮਰਮ ਮਕਰ ਸ਼ਸ਼ਵਟਣ ਦਮ ਮਗਰ ਵਕਉਕ
  ਪਏ ਹਹ ?

20    ਲਹਕਕਕ ਨਮ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,      ਤਹਨਤਸ ਤਕਕ ਭਤਤ ਵਚਸਬਵੜਆ ਹਹਇਆ ਹਹ          । ਕਲਣ ਤਮਰਮ ਮਕਰ ਸ਼ਸ਼ਵਟਣ ਦਮ ਮਗਰ ਵਪਆ ਹਹ ?
21      ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਅਵਗਹਕ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,          ਮਹਕ ਇਵਕ ਕਸਮ ਕਸਤਕ ਅਤਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਸ਼ਵਭਮ ਅਚਰਜ ਮਸਨਦਮ ਹਹ।



22                    ਇਸ਼ ਕਕਰਨ ਮਤਸ਼ਕ ਨਮ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਸ਼ਸ਼ਸਨਤ ਦਸ ਰਸਤ ਵਦਵਤਸ ਹਹ ਭਕਵਮਕ ਉਹ ਮਤਸ਼ਕ ਤਹਕ ਨਹਸਕ ਪਰ ਵਪਉ ਦਕਵਦਆਕ ਤਹਕ ਹਹ,     ਅਤਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਸ਼ਬਤ ਦਮ
     ਵਦਨ ਮਨਸ਼ਵਖ ਦਸ ਸ਼ਸ਼ਸਨਤ ਕਰਦਮ ਹਹ।

23                          ਜਕਕ ਸ਼ਬਤ ਦਮ ਵਦਨ ਮਨਸ਼ਵਖ ਦਸ ਸ਼ਸ਼ਸਨਤ ਕਸਤਸ ਜਕਕਦਸ ਹਹ ਇਸ਼ ਕਰਕਮ ਜਹ ਮਤਸ਼ਕ ਦਸ ਸ਼ਸ਼ਰਕ ਟਸ਼ਵਟ ਨਕ ਜਕਏ ਤਕਕ ਕਸ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਮਰਮ ਉਤਮ ਇਸ਼
             ਲਈ ਖਸ਼ਣਸ਼ਦਮ ਹਹ ਜਹ ਮਹਕ ਸ਼ਬਤ ਦਮ ਵਦਨ ਇਵਕ ਮਨਸ਼ਵਖ ਨਤਸ ਵਬਲਕਸ਼ਲ ਚਸਗਕ ਕਸਤਕ?

24          ਵਵਖਕਵਮ ਦਮ ਅਨਸ਼ਸ਼ਕਰ ਵਨਆਉਕ ਨਕ ਕਰਹ ਪਰਸਤਸ਼ ਸ਼ਵਚਕ ਵਨਆਉਕ ਕਰਹ।
25        ਤਕਕ ਯਰਤਸ਼ਸ਼ਲਮ ਦਮ ਲਹਕਕਕ ਵਵਵਚਹਕ ਕਈ ਆਖਦਮ ਸ਼ਨ,              ਕਸ ਇਹ ਉਹਹ ਨਹਸਕ ਵਜਹ ਦਮ ਮਕਰ ਸ਼ਸ਼ਵਟਣ ਦਮ ਮਗਰ ਓਹ ਪਏ ਹਨ ?
26                ਅਰ ਵਮਖਹ ਉਹ ਤਕਕ ਖਸ਼ਲਨਹਮ ਬਚਨ ਵਪਆ ਬਹਲਦਕ ਹਹ ਅਤਮ ਓਹ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਕਸ਼ਝ ਨਹਸਕ ਆਖਦਮ         । ਕਸ ਸ਼ਰਦਕਰਕਕ ਨਮ ਸ਼ਵਚ ਜਕਣ ਵਲਆ ਜਹ

   ਇਹਹ ਮਸ਼ਸਹ ਹਹ ?
27                       ਪਰ ਅਸ਼ਸਕ ਇਹ ਨਤਸ ਜਕਣਦਮ ਹਕਕ ਜਹ ਵਕਵਥਹਕ ਦਕ ਹਹ ਪਰ ਜਕਕ ਮਸ਼ਸਹ ਆਊਗਕ ਤਕਕ ਕਹਈ ਨਹਸਕ ਜਕਣਤ ਜਹ ਉਹ ਵਕਵਥਹਕ ਦਕ ਹਹ।
28               ਇਸ਼ ਕਰਕਮ ਵਯਸ਼ਤ ਹਹਕਲ ਵਵਵਚ ਉਪਦਮਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਕ ਇਹ ਉਚਸ ਬਹਵਲਆ ਭਈ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਤਕਕ ਮਹਨਤਸ ਜਕਣਦਮ,        ਨਕਲਮ ਇਹ ਵਸ ਜਕਣਦਮ ਹਹ ਜਹ ਮਹਕ

  ਵਕਵਥਹਕ ਦਕ ਹਕਕ                  । ਮਹਕ ਆਪਣਮ ਆਪ ਨਹਸਕ ਆਇਆ ਪਰ ਵਜਨਨਹ ਮਹਨਤਸ ਘਵਵਲਆ ਸ਼ਹ ਸ਼ਵਚਕ ਹਹ ਵਜਹ ਨਤਸ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਨਹਸਕ ਜਕਣਦਮ।
29                 ਮਹਕ ਉਹ ਨਤਸ ਜਕਣਦਕ ਹਕਕ ਵਕਉਕ ਜਹ ਮਹਕ ਉਹ ਦਸ ਵਵਲਹਕ ਹਕਕ ਅਤਮ ਉਹ ਨਮ ਮਹਨਤਸ ਘਵਵਲਆ।
30                         ਤਦ ਓਹ ਉਸ਼ ਦਮ ਫੜਨ ਦਮ ਮਗਰ ਪਏ ਪਰ ਵਕਨਨਹਮ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਹਵਥ ਨਕ ਪਕਇਆ ਇਸ਼ ਲਈ ਜਹ ਉਸ਼ ਦਕ ਵਮਲਕ ਅਜਮ ਨਹਸਕ ਸ਼ਸ
ਆਇਆ।
31                  ਪਰ ਉਨਨਹਕਕ ਲਹਕਕਕ ਵਵਵਚਹਕ ਬਹਸ਼ਵਤਆਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਵਨਹਚਕ ਕਸਤਸ ਅਤਮ ਬਹਲਮ ਵਕ ਜਕਕ ਮਸ਼ਸਹ ਆਊਗਕ ਤਕਕ ਭਲਕ,    ਉਹ ਉਨਨਹਕਕ ਵਨਸ਼ਸ਼ਕਨਕਕ

         ਨਕਲਹਕ ਵਜਹੜਮ ਇਸ਼ ਨਮ ਵਵਖਕਲਮ ਹਨ ਕਸ਼ਝ ਵਵਧ ਵਵਖਕਲਤ ?
32                       ਫਸ਼ਰਸਸ਼ਸਆਕ ਨਮ ਉਹ ਦਮ ਵਵਖਮ ਲਹਕਕਕ ਦਸ ਇਹ ਚਰਚਕ ਸ਼ਸ਼ਣਸ ਤਕਕ ਪਰਧਕਨ ਜਕਜਕਕਕ ਅਤਮ ਫਸ਼ਰਸਸ਼ਸਆਕ ਨਮ ਵਸ਼ਪਕਹਸ ਘਵਲਮ ਜਹ ਉਹ ਨਤਸ ਫੜ
ਲਹਣ।
33    ਸ਼ਹ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਆਵਖਆ,                 ਅਜਮ ਥਹੜਕ ਵਚਰ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਨਕਲ ਹਕਕ ਅਤਮ ਵਜਨ ਮਹਨਤਸ ਘਵਵਲਆ ਉਹ ਦਮ ਕਹਲ ਚਵਵਲਆ ਜਕਕਦਕ ਹਕਕ।
34               ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਹਨਤਸ ਭਕਲਹਗਮ ਅਤਮ ਮਹਨਤਸ ਨਕ ਲਵਭਹਗਮ ਪਰ ਵਜਵਥਮ ਮਹਕ ਹਕਕ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਆ ਨਹਸਕ ਸ਼ਵਕਦਮ।
35      ਉਪਰਸਤ ਯਹਤਦਸਆਕ ਨਮ ਆਪਸ਼ ਵਵਵਚ ਆਵਖਆ,          ਉਹ ਵਕਵਥਮ ਜਕਊ ਜਹ ਅਸ਼ਸਕ ਉਹ ਨਤਸ ਨਕ ਲਵਭਕਕਗਮ ? ਭਲਕ,     ਉਹ ਉਨਨਹਕਕ ਕਹਲ ਜਕਊ

           ਵਜਹੜਮ ਯਤਨਕਨਸਆਕ ਵਵਵਚ ਵਖਸਡਮ ਹਹਏ ਹਨ ਅਤਮ ਯਤਨਕਨਸਆਕ ਨਤਸ ਉਪਦਮਸ਼ਸ਼ ਕਰਤ ?
36                         ਇਹ ਕਸ ਗਵਲ ਹਹ ਵਜਹੜਸ ਉਹ ਨਮ ਆਖਸ ਵਕ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਹਨਤਸ ਭਕਲਹਗਮ ਅਤਮ ਮਹਨਤਸ ਨਕ ਲਵਭਹਗਮ ਅਰ ਵਜਵਥਮ ਮਹਕ ਹਕਕ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਨਹਸਕ ਆ ਸ਼ਵਕਦਮ ?
37                     ਵਪਛਲਮ ਵਦਨ ਵਜਹੜਕ ਵਤਉਹਕਰ ਦਕ ਵਵਡਕ ਵਦਨ ਸ਼ਸ ਵਯਸ਼ਤ ਖੜਕ ਹਹਇਆ ਅਤਮ ਇਹ ਕਵਹ ਕਮ ਉਚਸ ਬਹਵਲਆ ਭਈ ਜਮ ਕਹਈ

        ਵਤਹਕਇਆ ਹਹਵਮ ਤਕਕ ਮਮਰਮ ਕਹਲ ਆਵਮ ਅਤਮ ਪਸਵਮ !
38                  ਜਹ ਕਹਈ ਮਮਰਮ ਉਤਮ ਵਨਹਚਕ ਕਰਦਕ ਹਹ ਵਲਖਤ ਅਨਸ਼ਸ਼ਕਰ ਅਸਵਮਨਰਤ ਜਲ ਦਸਆਕ ਨਦਸਆਕ ਉਹ ਦਮ ਅਸਦਰਹਕ ਵਗਣਗਸਆਕ !
39                      ਪਰ ਉਹ ਨਮ ਇਹ ਗਵਲ ਆਤਮਕ ਦਮ ਵਵਖਮ ਆਖਸ ਵਜਹੜਕ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਪਨਰਕਪਤ ਹਹਣਕ ਸ਼ਸ ਵਜਨਨਹਕਕ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਵਨਹਚਕ ਕਸਤਸ ਵਕਉਕਵਕ

                ਆਤਮਕ ਅਜਮ ਵਦਵਤਕ ਨਕ ਵਗਆ ਸ਼ਸ ਇਸ਼ ਲਈ ਜਹ ਵਯਸ਼ਤ ਦਕ ਤਮਜ ਅਜਮ ਪਰਕਕਸ਼ਸ਼ ਨਹਸਕ ਸ਼ਸ ਹਹਇਆ।
40          ਤਕਕ ਭਸੜ ਵਵਵਚਹਕ ਕਈਆਕ ਨਮ ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਸ਼ਸ਼ਣ ਕਮ ਆਵਖਆ,       ਸ਼ਵਚਸ ਮਸ਼ਵਚਸ ਇਹ ਉਹਹ ਨਬਸ ਹਹ !
41   ਦਤਵਜਆਕ ਨਮ ਆਵਖਆ,    ਇਹ ਮਸ਼ਸਹ ਹਹ !    ਪਰ ਕਈਆਕ ਨਮ ਆਵਖਆ, ਭਲਕ,      ਮਸ਼ਸਹ ਗਲਸਲ ਵਵਵਚਹਕ ਆਉਕਦਕ ਹਹ ?
42                      ਕਸ ਕਤਮਬ ਨਮ ਨਹਸਕ ਆਵਖਆ ਜਹ ਮਸ਼ਸਹ ਦਕਊਦ ਦਸ ਅਸਸ਼ ਵਵਵਚਹਕ ਅਤਮ ਬਹਤਲਹਮ ਦਸ ਨਗਰਸ ਤਹਕ ਵਜਵਥਮ ਦਕਊਦ ਸ਼ਸ ਆਉਕਦਕ ਹਹ ?
43         ਸ਼ਹ ਉਹ ਦਮ ਕਕਰਨ ਲਹਕਕਕ ਵਵਵਚ ਫਸ਼ਵਟ ਪਹ ਗਈ।
44                   ਅਤਮ ਉਨਨਹਕਕ ਵਵਵਚਹਕ ਵਕਸਨਮ ਚਕਹਸ਼ਸਦਮ ਸ਼ਨ ਭਈ ਇਹ ਨਤਸ ਫੜ ਲਈਏ ਪਰ ਵਕਸ਼ਮ ਨਮ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਹਵਥ ਨਕ ਪਕਏ।
45               ਉਪਰਸਤ ਓਹ ਵਸ਼ਪਕਹਸ ਪਰਧਕਨ ਜਕਜਕਕਕ ਅਤਮ ਫਸ਼ਰਸਸ਼ਸਆਕ ਕਹਲ ਆਏ ਅਤਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਮ ਓਹਨਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,      ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਉਹ ਨਤਸ ਵਕਉਕ ਨਕ
ਵਲਆਏ?
46    ਵਸ਼ਪਕਹਸਆਕ ਨਮ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,           ਇਹ ਦਮ ਤਸ਼ਵਲ ਕਦਮ ਵਕਸ਼ਮ ਮਨਸ਼ਵਖ ਨਮ ਬਚਨ ਨਹਸਕ ਕਸਤਕ !
47       ਤਕਕ ਫਸ਼ਰਸਸ਼ਸਆਕ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,      ਕਸ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਭਸ ਭਰਮਕਏ ਗਏ ?
48 ਭਲਕ,            ਸ਼ਰਦਕਰਕਕ ਅਤਮ ਫਸ਼ਰਸਸ਼ਸਆਕ ਵਵਵਚਹਕ ਵਕਹ ਨਮ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਵਨਹਚਕ ਕਸਤਸ ਹਹ ?
49             ਪਰ ਲਕਨਤ ਹਹ ਇਨਨਹਕਕ ਲਹਕਕਕ ਉਤਮ ਵਜਹੜਮ ਸ਼ਸ਼ਰਕ ਨਤਸ ਨਹਸਕ ਜਕਣਦਮ ਹਨ !
50                ਵਨਕਸ਼ਦਮਮਸ਼ਸ਼ ਨਮ ਵਜਹੜਕ ਪਵਹਲਕਕ ਵਯਸ਼ਤ ਦਮ ਕਹਲ ਆਇਆ ਅਤਮ ਉਨਨਹਕਕ ਵਵਵਚਹਕ ਇਵਕ ਸ਼ਸ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ।
51                       ਕਸ ਸ਼ਕਡਸ ਸ਼ਸ਼ਰਕ ਵਕਸ਼ਮ ਮਨਸ਼ਵਖ ਨਤਸ ਉਹ ਦਸ ਸ਼ਸ਼ਣਨ ਅਤਮ ਇਹ ਜਕਣਨ ਤਹਕ ਪਵਹਲਕਕ ਭਈ ਉਹ ਕਸ ਕਰਦਕ ਹਹਗਕ ਦਹਸ਼ਸ਼ਸ ਠਵਹਰਕਉਕਦਸ ਹਹ ?
52      ਉਨਨਹਕਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ, ਭਲਕ,      ਤਤਸ ਭਸ ਗਲਸਲ ਤਹਕ ਹਹਕ ?
53   ਭਕਲ ਅਤਮ ਵਮਖ,       ਜਹ ਗਲਸਲ ਵਵਵਚਹਕ ਕਹਈ ਨਬਸ ਨਹਸਕ ਉਠਦਕ।

 ਕਕਕਡ 8

1 [             ਫਮਰ ਹਰਮਕ ਆਪਹ ਆਪਣਮ ਘਰ ਵਗਆ ਪਰ ਵਯਸ਼ਤ ਜਸ਼ਹਤਤਨ ਦਮ ਪਹਕੜ ਨਤਸ ਵਸ਼ਧਕਵਰਆ।



2                         ਅਤਮ ਸ਼ਵਮਰ ਨਤਸ ਉਹ ਹਹਕਲ ਵਵਵਚ ਫਮਰ ਆਇਆ ਅਤਮ ਸ਼ਭ ਲਹਕ ਉਹ ਦਮ ਕਹਲ ਆਏ ਅਰ ਉਹ ਬਹਠ ਕਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਉਪਦਮਸ਼ਸ਼ ਦਮਣ ਲਵਗਕ ।
3                     ਤਕਕ ਗਨਰਸਥਸ ਅਤਮ ਫਸ਼ਰਸਸ਼ਸ ਇਵਕ ਤਸਵਸਕ ਨਤਸ ਵਲਆਏ ਵਜਹੜਸ ਜਸ਼ਨਕਹ ਵਵਵਚ ਫੜਸ ਗਈ ਸ਼ਸ ਅਤਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਵਵਚਕਕਰ ਖੜਸ ਕਰ ਕਮ
4   ਉਹ ਨਤਸ ਵਕਹਕ,           ਗਸ਼ਰਤ ਜਸ ਇਹ ਤਸਵਸਕ ਠਸਕ ਜਸ਼ਨਕਹ ਦਮ ਵਮਲਮ ਫੜਸ ਗਈ ਹਹ।
5                 ਅਤਮ ਮਤਸ਼ਕ ਨਮ ਤਸ਼ਰਮਤ ਵਵਵਚ ਸ਼ਕਨਤਸ ਹਸ਼ਕਮ ਵਦਵਤਕ ਹਹ ਜਹ ਏਹਹ ਜਹਸਆਕ ਨਤਸ ਪਵਥਰਕਕ ਨਕਲ ਮਕਰ ਸ਼ਸ਼ਵਟਹ         । ਫਮਰ ਤਤਸ ਇਹ ਦਮ ਹਵਕ ਵਵਵਚ ਕਸ ਆਖਦਕ
 ਹਹਕ ?

6                   ਪਰ ਉਨਨਹਕਕ ਨਮ ਉਹ ਦਮ ਪਰਤਕਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗਵਲ ਕਹਸ ਸ਼ਸ ਭਈ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਊਜ ਲਕਉਣ ਦਕ ਮਲਕਕ ਵਮਲਮ      । ਤਕਕ ਵਯਸ਼ਤ ਵਹਠਕਹਕਕ ਵਨਉਕ
      ਕਮ ਉਕਗਲ ਨਕਲ ਧਰਤਸ ਉਤਮ ਵਲਖਣ ਲਵਗਕ।

7                          ਜਕਕ ਓਹ ਉਸ਼ ਤਹਕ ਪਸ਼ਵਛਸ ਗਏ ਤਕਕ ਉਹ ਨਮ ਵਸ਼ਵਧਮ ਹਹ ਕਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ ਵਕ ਵਜਹੜਕ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਵਵਵਚਹਕ ਵਨਰਦਹਖ ਹਹਵਮ ਉਹ ਪਵਹਲਕਕ ਉਸ਼ ਨਤਸ
 ਪਵਥਰ ਮਕਰਮ।

8          ਫਮਰ ਵਹਠਕਹਕਕ ਵਨਉਕ ਕਮ ਉਕਗਲ ਨਕਲ ਧਰਤਸ ਉਤਮ ਵਲਖਣ ਲਵਗਕ।
9                       ਇਹ ਸ਼ਸ਼ਣ ਕਮ ਓਹ ਵਵਵਡਆਕ ਤਹਕ ਲਹਕਮ ਛਹਵਟਆਕ ਤਸਕਸ਼ਰ ਇਵਕ ਇਵਕ ਕਰਕਮ ਵਨਵਕਲ ਗਏ ਅਤਮ ਵਯਸ਼ਤ ਇਕਵਲਕ ਰਵਹ ਵਗਆ ਅਤਮ ਉਹ ਤਸਵਸਕ

  ਵਵਚਕਕਰ ਖੜਸ ਰਹਸ।
10         ਤਕਕ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਵਸ਼ਵਧਮ ਹਹ ਕਮ ਉਹ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,      ਹਮ ਤਨਰਸਮਤ ਓਹ ਵਕਵਥਮ ਹਨ ?           ਕਸ ਵਕਸ਼ਮ ਨਮ ਤਮਰਮ ਉਤਮ ਸ਼ਜਸ਼ਕ ਦਕ ਹਸ਼ਕਮ ਨਕ ਵਦਵਤਕ ?
11  ਉਹ ਬਹਲਸ,  ਪਨਰਭਸ਼ ਜਸ,    ਵਕਸ਼ਮ ਨਮ ਵਸ ਨਹਸਕ     । ਤਕਕ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਵਕਹਕ,    ਮਹਕ ਵਸ ਨਹਸਕ ਵਦਸਦਕ  । ਜਕਹ,      ਏਦਹਕ ਅਵਗਮ ਫਮਰ ਪਕਪ ਨਕ ਕਰਸਕ।]
12             ਉਪਰਸਤ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਫਮਰ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ ਵਕ ਜਗਤ ਦਕ ਚਕਨਣ ਮਹਕ ਹਕਕ           । ਵਜਹੜਕ ਮਮਰਮ ਵਪਵਛਮ ਤਸ਼ਰਦਕ ਹਹ ਅਨਨਹਮਰਮ ਵਵਵਚ ਕਦਮ ਨਕ

        ਚਵਲਮਗਕ ਸ਼ਗਹਕ ਉਹ ਦਮ ਕਹਲ ਜਸਉਣ ਦਕ ਚਕਨਣ ਹਹਵਮਗਕ।
13       ਇਸ਼ ਲਈ ਫਸ਼ਰਸਸ਼ਸਆਕ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਵਕਹਕ,       ਤਤਸ ਆਪਣਮ ਉਤਮ ਆਪਮ ਸ਼ਕਖਸ ਵਦਸਦਕ ਹਹਕ     । ਤਮਰਸ ਸ਼ਕਖਸ ਸ਼ਵਚਸ ਨਹਸਕ।
14      ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,                  ਭਕਵਮਕ ਮਹਕ ਆਪਣਮ ਉਤਮ ਆਪਮ ਸ਼ਕਖਸ ਵਦਸਦਕ ਹਕਕ ਤਕਕ ਵਸ ਮਮਰਸ ਸ਼ਕਖਸ ਸ਼ਵਚਸ ਹਹ ਵਕਉਕ ਜਹ ਮਹਕ ਜਕਣਦਕ

                       ਹਕਕ ਭਈ ਮਹਕ ਵਕਵਧਰਹਕ ਆਇਆ ਹਕਕ ਅਤਮ ਵਕਵਧਰ ਨਤਸ ਜਕਕਦਕ ਹਕਕ ਪਰ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਨਹਸਕ ਜਕਣਦਮ ਭਈ ਮਹਕ ਵਕਵਧਰਹਕ ਆਉਕਦਕ ਅਤਮ ਵਕਵਧਰ ਨਤਸ ਜਕਕਦਕ
ਹਕਕ।
15       ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਸ਼ਰਸਰ ਦਮ ਅਨਸ਼ਸ਼ਕਰ ਵਨਆਉਕ ਕਰਦਮ ਹਹ       । ਮਹਕ ਵਕਸ਼ਮ ਦਕ ਵਨਆਉਕ ਨਹਸਕ ਕਰਦਕ।
16                       ਪਰ ਜਮ ਮਹਕ ਵਨਆਉਕ ਕਰਕਕ ਤਕਕ ਵਸ ਮਮਰਕ ਵਨਆਉਕ ਸ਼ਵਚਕ ਹਹ ਵਕਉਕ ਜਹ ਮਹਕ ਇਕਵਲਕ ਨਹਸਕ ਹਕਕ ਪਰ ਮਹਕ ਅਤਮ ਮਮਰਕ ਘਵਲਣ ਵਕਲਕ।
17               ਤਸ਼ਹਕਡਸ ਸ਼ਸ਼ਰਕ ਵਵਵਚ ਇਹ ਵਲਵਖਆ ਹਹਇਆ ਹਹ ਵਕ ਦਹ ਮਨਸ਼ਵਖਕਕ ਦਸ ਸ਼ਕਖਸ ਸ਼ਵਚਸ ਹਸ਼ਸਦਸ ਹਹ।
18                      ਇਵਕ ਤਕਕ ਮਹਕ ਹਕਕ ਜਹ ਆਪਣਮ ਉਤਮ ਸ਼ਕਖਸ ਵਦਸਦਕ ਹਕਕ ਅਤਮ ਇਵਕ ਮਮਰਕ ਵਪਤਕ ਵਜਨਨਹ ਮਹਨਤਸ ਘਵਵਲਆ ਮਮਰਮ ਉਤਮ ਸ਼ਕਖਸ ਵਦਸਦਕ ਹਹ।
19     ਤਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,     ਵਕਵਥਮ ਹਹ ਤਮਰਕ ਵਪਤਕ ?    ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,     ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਨਕ ਮਹਨਤਸ ਜਕਣਦਮ ਹਹ,    ਨਕ ਮਮਰਮ ਵਪਤਕ ਨਤਸ   । ਜਮ

        ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਹਨਤਸ ਜਕਣਦਮ ਤਕਕ ਮਮਰਮ ਵਪਤਕ ਨਤਸ ਵਸ ਜਕਣਦਮ।
20                         ਉਹ ਨਮ ਹਹਕਲ ਵਵਵਚ ਉਪਦਮਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਮ ਹਹਏ ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਖਸ਼ਜਸ਼ਕਨਮ ਦਮ ਅਸਦਰ ਆਖਸਆਕ ਅਰ ਵਕਸ਼ਮ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਨਕ ਫਵੜਆ ਵਕਉਕ ਜਹ ਉਹ ਦਕ

    ਵਮਲਕ ਅਜਮ ਨਹਸਕ ਸ਼ਸ ਆਇਆ।
21      ਉਸ਼ ਨਮ ਫਮਰ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,              ਮਹਕ ਤਕਕ ਚਵਵਲਆ ਜਕਕਦਕ ਹਕਕ ਅਰ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਹਨਤਸ ਭਕਲਹਗਮ ਅਤਮ ਆਪਣਮ ਪਕਪ ਵਵਵਚ ਮਰਹਗਮ    । ਵਜਵਥਮ ਮਹਕ

     ਜਕਕਦਕ ਹਕਕ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਨਹਸਕ ਆ ਸ਼ਵਕਦਮ।
22    ਉਪਰਸਤ ਯਹਤਦਸਆਕ ਨਮ ਵਕਹਕ, ਭਲਕ,     ਉਹ ਆਪਣਕ ਘਕਤ ਕਰਤ ?             ਉਹ ਜਹ ਆਖਦਕ ਹਹ ਭਈ ਵਜਵਥਮ ਮਹਕ ਜਕਕਦਕ ਹਕਕ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਨਹਸਕ ਆ ਸ਼ਵਕਦਮ
?
23     ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,    ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਹਮਠਹਕ ਦਮ ਹਹ,    ਮਹਕ ਉਤਹਕ ਦਕ ਹਕਕ      । ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਇਸ਼ ਜਗਤ ਤਹਕ ਹਹ,      ਮਹਕ ਇਸ਼ ਜਗਤ ਤਹਕ ਨਹਸਕ ਹਕਕ।
24                        ਇਸ਼ ਲਈ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਆਵਖਆ ਜਹ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਆਪਣਮ ਪਕਪਕਕ ਵਵਵਚ ਮਰਹਗਮ ਵਕਉਕਵਕ ਜਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਮਰਸ ਪਰਤਸਤ ਨਕ ਕਰਹ ਵਕ ਮਹਕ ਉਹਹ ਹਕਕ ਤਕਕ

   ਆਪਣਮ ਪਕਪਕਕ ਵਵਵਚ ਮਰਹਗਮ।
25      ਤਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਵਕਹਕ,    ਤਤਸ ਹਹਕ ਕਲਣ ?     ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,        ਮਹਕ ਉਹਹ ਹਕਕ ਜਹ ਮਸ਼ਵਢਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਦਵਸ਼ਦਕ ਆਇਆ।
26                       ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਹਵਕ ਵਵਵਚ ਮਹਕ ਬਹਸ਼ਤ ਕਸ਼ਝ ਕਵਹਣਕ ਹਹ ਅਤਮ ਵਨਆਉਕ ਕਰਨਕ ਹਹ ਪਰ ਵਜਨ ਮਹਨਤਸ ਘਵਵਲਆ ਉਹ ਸ਼ਵਚਕ ਹਹ ਅਤਮ ਵਜਹੜਸਆਕ ਗਵਲਕਕ

        ਮਹਕ ਉਸ਼ ਕਹਲਹਕ ਸ਼ਸ਼ਣਸਆਕ ਸ਼ਹਈ ਜਗਤ ਨਤਸ ਕਵਹਸਦਕ ਹਕਕ।
27           ਓਹ ਨਕ ਸ਼ਮਝਮ ਜਹ ਉਹ ਸ਼ਕਨਤਸ ਵਪਤਕ ਦਮ ਵਵਖਮ ਆਖਦਕ ਹਹ।
28                          ਤਕਕ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਆਵਖਆ ਵਕ ਜਕਕ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਨਸ਼ਵਖ ਦਮ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਨਤਸ ਉਚਕ ਕਰਹਗਮ ਤਕਕ ਜਕਣਹਗਮ ਭਈ ਮਹਕ ਉਹਹ ਹਕਕ ਅਤਮ ਇਹ ਜਹ ਮਹਕ ਆਪਣਸ ਵਵਲਹਕ

                ਕਸ਼ਝ ਨਹਸਕ ਕਰਦਕ ਪਰ ਵਜਵਦਕਕ ਵਪਤਕ ਨਮ ਮਹਨਤਸ ਵਸ਼ਖਕਵਲਆ ਹਹ ਓਦਕਕ ਹਸ ਮਹਕ ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਆਖਦਕ ਹਕਕ।
29        ਅਰ ਵਜਨਨਹ ਮਹਨਤਸ ਘਵਵਲਆ ਉਹ ਮਮਰਮ ਸ਼ਸਗ ਹਹ                 । ਉਸ਼ ਨਮ ਮਹਨਤਸ ਇਕਵਲਕ ਨਹਸਕ ਛਵਵਡਆ ਵਕਉਕ ਜਹ ਮਹਕ ਸ਼ਦਕ ਓਹ ਕਸਮ ਕਰਦਕ ਹਕਕ ਵਜਹੜਮ

   ਉਸ਼ ਨਤਸ ਭਕਉਕਦਮ ਹਨ।
30            ਉਹ ਦਮ ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਆਖਵਦਆਕ ਬਹਸ਼ਵਤਆਕ ਨਮ ਉਹ ਦਮ ਉਤਮ ਵਨਹਚਕ ਕਸਤਸ।
31             ਤਕਕ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਯਹਤਦਸਆਕ ਨਤਸ ਵਜਨਨਹਕਕ ਉਹ ਦਸ ਪਰਤਸਤ ਕਸਤਸ ਸ਼ਸ ਆਵਖਆ,          ਜਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਮਰਮ ਬਚਨ ਤਮ ਖਲਹਤਮ ਰਹਹ ਤਕਕ ਠਸਕ

   ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਮਰਮ ਚਮਲਮ ਹਹ।
32         ਅਰ ਸ਼ਵਚਆਈ ਨਤਸ ਜਕਣਹਗਮ ਅਤਮ ਸ਼ਵਚਆਈ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਅਜਸ਼ਕਦ ਕਰਮਗਸ।



33                 ਉਨਨਹਕਕ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ ਵਕ ਅਸ਼ਸਕ ਅਬਰਕਹਕਮ ਦਸ ਅਸਸ਼ ਹਕਕਗਮ ਅਰ ਕਦਮ ਵਕਸ਼ਮ ਦਮ ਗਸ਼ਲਕਮਸ ਵਵਵਚ ਨਹਸਕ ਰਹਮ       । ਤਤਸ ਵਕਵਕਸ਼ਰ ਆਖਦਕ ਹਹਕ ਜਹ
    ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਅਜਸ਼ਕਦ ਕਸਤਮ ਜਕਓਗਮ ?

34      ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,                 ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਵਚ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਵਕ ਹਰਮਕ ਜਹ ਪਕਪ ਕਰਦਕ ਹਹ ਸ਼ਹ ਪਕਪ ਦਕ ਗਸ਼ਲਕਮ ਹਹ।
35       ਅਤਮ ਗਸ਼ਲਕਮ ਸ਼ਦਕ ਘਰ ਵਵਵਚ ਨਹਸਕ ਰਵਹਸਦਕ     । ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਸ਼ਦਕ ਰਵਹਸਦਕ ਹਹ।
36            ਇਸ਼ ਲਈ ਜਮ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਅਜਸ਼ਕਦ ਕਰਮ ਤਕਕ ਠਸਕ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਅਜਸ਼ਕਦ ਹਹਵਹਗਮ।
37                         ਮਹਕ ਜਕਣਦਕ ਹਕਕ ਜਹ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਅਬਰਕਹਕਮ ਦਸ ਅਸਸ਼ ਹਹ ਪਰ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਮਰਮ ਮਕਰ ਸ਼ਸ਼ਵਟਣ ਦਮ ਮਗਰ ਪਏ ਹਹ ਇਸ਼ ਲਈ ਜਹ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਵਵਵਚ ਮਮਰਮ

    ਬਚਨ ਲਈ ਥਕਕ ਨਹਸਕ ਹਹ।
38            ਮਹਕ ਜਹ ਕਸ਼ਝ ਆਪਣਮ ਵਪਤਕ ਦਮ ਕਹਲ ਵਮਵਖਆ ਹਹ ਸ਼ਹਈ ਕਵਹਸਦਕ ਹਕਕ               । ਫਮਰ ਤਸ਼ਸ਼ਕਕ ਵਸ ਜਹ ਕਸ਼ਝ ਆਪਣਮ ਵਪਉ ਦਮ ਕਹਲਹਕ ਸ਼ਸ਼ਵਣਆ ਹਹ ਸ਼ਹ ਕਰਦਮ
ਹਹ।
39      ਉਨਨਹਕਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,    ਸ਼ਕਡਕ ਵਪਤਕ ਅਬਰਕਹਕਮ ਹਹ      । ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,      ਜਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਅਬਰਕਹਕਮ ਦਸ ਉਲਕਦ

     ਹਸ਼ਸਦਮ ਤਕਕ ਅਬਰਕਹਕਮ ਵਜਹਮ ਕਸਮ ਕਰਦਮ।
40                         ਪਰ ਹਸ਼ਣ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਮਰਮ ਮਕਰ ਸ਼ਸ਼ਵਟਣ ਦਮ ਮਗਰ ਪਏ ਹਹ ਜਹ ਇਹਕ ਵਜਹਕ ਮਨਸ਼ਵਖ ਹਕਕ ਵਜਨਨਹ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਉਹ ਸ਼ਵਚਸ ਗਵਲ ਦਵਸ਼ਸ ਹਹ ਵਜਹੜਸ ਮਹਕ

  ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਕਹਲਹਕ ਸ਼ਸ਼ਣਸ       । ਇਹ ਤਕਕ ਅਬਰਕਹਕਮ ਨਮ ਨਹਸਕ ਕਸਤਕ।
41       ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਆਪਣਮ ਵਪਉ ਵਜਹਮ ਕਸਮ ਕਰਦਮ ਹਹ      । ਉਨਨਹਕਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,     ਅਸ਼ਸਕ ਹਰਕਮ ਦਮ ਨਹਸਕ ਹਕਕ      । ਸ਼ਕਡਕ ਵਪਤਕ ਇਵਕ ਉਹ

 ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਹਹ।
42     ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,                 ਜਮ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਤਸ਼ਹਕਡਕ ਵਪਤਕ ਹਸ਼ਸਦਕ ਤਕਕ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਹਨਤਸ ਵਪਆਰ ਕਰਦਮ ਇਸ਼ ਲਈ ਜਹ ਮਹਕ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਤਹਕ

               ਵਨਵਕਵਲਆ ਅਤਮ ਆਇਆ ਹਕਕ ਵਕਉਕਵਕ ਮਹਕ ਆਪ ਤਹਕ ਆਪ ਨਹਸਕ ਆਇਆ ਪਰ ਉਹ ਨਮ ਮਹਨਤਸ ਘਵਵਲਆ।
43       ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਮਰਮ ਬਹਲ ਵਕਉਕ ਨਹਸਕ ਸ਼ਮਝਦਮ ?        ਇਸ਼ਮ ਲਈ ਜਹ ਮਮਰਕ ਬਚਨ ਸ਼ਸ਼ਣ ਨਹਸਕ ਸ਼ਵਕਦਮ।
44                ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਆਪਣਮ ਵਪਉ ਸ਼ਸ਼ਤਕਨ ਤਹਕ ਹਹ ਅਤਮ ਆਪਣਮ ਵਪਉ ਦਸਆਕ ਕਕਮਨਕਕ ਦਮ ਅਨਸ਼ਸ਼ਕਰ ਕਰਨਕ ਚਕਹਸ਼ਸਦਮ ਹਹ       । ਉਹ ਤਕਕ ਮਸ਼ਵਢਹਕ ਮਨਸ਼ਵਖ ਘਕਤਕ

                     ਸ਼ਸ ਅਤਮ ਸ਼ਵਚਆਈ ਉਤਮ ਵਟਵਕਆ ਨਕ ਵਰਹਕ ਵਕਉਕਵਕ ਉਸ਼ ਵਵਵਚ ਸ਼ਵਚਆਈ ਹਹ ਨਹਸਕ। ਜਦ ਉਹ ਝਤਠ ਬਹਲਦਕ ਹਹ ਤਕਕ ਉਹ ਆਪਣਸਆਕ
           ਹਸ ਹਵਕਦਕ ਹਹ ਵਕਉਕਵਕ ਉਹ ਝਤਠਕ ਹਹ ਅਤਮ ਝਤਠ ਦਕ ਪਤਸਦਰ ਹਹ।

45              ਪਰ ਇਸ਼ ਕਕਰਨ ਜਹ ਮਹਕ ਸ਼ਤ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਮਰਸ ਪਰਤਸਤ ਨਹਸਕ ਕਰਦਮ ਹਹ।
46          ਕਲਣ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਵਵਵਚਹਕ ਮਮਰਮ ਉਤਮ ਗਸ਼ਨਕਹ ਸ਼ਕਬਤ ਕਰਦਕ ਹਹ ?              ਜਮ ਮਹਕ ਸ਼ਤ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਤਕਕ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਵਕਉਕ ਮਮਰਸ ਪਰਤਸਤ ਨਹਸਕ ਕਰਦਮ ਹਹ ?
47          ਜਹ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਤਹਕ ਹਹ ਸ਼ਹ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਮ ਬਚਨ ਸ਼ਸ਼ਣਦਕ ਹਹ            । ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਇਸ਼ਮ ਕਕਰਨ ਨਹਸਕ ਸ਼ਸ਼ਣਦਮ ਜਹ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਤਹਕ ਨਹਸਕ ਹਹ।
48      ਯਹਤਦਸਆਕ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,                 ਕਸ ਅਸ਼ਸਕ ਠਸਕ ਨਹਸਕ ਕਵਹਸਦਮ ਜਹ ਤਤਸ ਸ਼ਕਮਰਸ ਹਹਕ ਅਤਮ ਤਹਨਤਸ ਇਵਕ ਭਤਤ ਵਚਸਬਵੜਆ ਹਹਇਆ ਹਹਗਕ ?
49    ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,                  ਮਹਨਤਸ ਭਤਤ ਨਹਸਕ ਵਚਸਬਵੜਆ ਹਹਇਆ ਹਹ ਪਰ ਮਹਕ ਆਪਣਮ ਵਪਤਕ ਦਕ ਆਦਰ ਕਰਦਕ ਹਕਕ ਅਤਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਮਰਕ

  ਵਨਆਦਰ ਕਰਦਮ ਹਹ।
50      ਪਰ ਮਹਕ ਆਪਣਸ ਵਵਡਆਈ ਨਹਸਕ ਭਕਲਦਕ         । ਇਵਕ ਹਹ ਜਹ ਭਕਲਦਕ ਅਤਮ ਵਨਆਉਕ ਕਰਦਕ ਹਹ।
51                     ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਵਚ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਵਕ ਜਮ ਕਹਈ ਮਮਰਮ ਬਚਨ ਦਸ ਪਕਲਨਕ ਕਰਮ ਤਕਕ ਉਹ ਮਤਲਹਕ ਕਦਮ ਮਲਤ ਨਕ ਵਮਖਮਗਕ।
52     ਯਹਤਦਸਆਕ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,            ਹਸ਼ਣ ਅਸ਼ਸਕ ਜਕਣ ਗਏ ਜਹ ਤਹਨਤਸ ਇਵਕ ਭਤਤ ਵਚਸਬਵੜਆ ਹਹਇਆ ਹਹ !   ਅਬਰਕਹਕਮ ਮਰ ਵਗਆ,  ਨਕਲਮ

                      ਨਬਸ ਵਸ ਅਤਮ ਤਤਸ ਆਖਦਕ ਹਹਕ ਭਈ ਜਮ ਕਹਈ ਮਮਰਮ ਬਚਨ ਦਸ ਪਕਲਨਕ ਕਰਮ ਤਕਕ ਉਹ ਮਲਤ ਦਕ ਸ਼ਸ਼ਆਦ ਮਤਲਹਕ ਕਦਮ ਨਕ ਚਵਖਤ।
53 ਭਲਕ,            ਤਤਸ ਸ਼ਕਡਮ ਵਪਤਕ ਅਬਰਕਹਕਮ ਨਕਲਹਕ ਜਹ ਮਰ ਵਗਆ ਹਹ ਵਵਡਕ ਹਹਕ ?     ਨਕਲਮ ਨਬਸ ਵਸ ਮਰ ਗਏ        । ਤਤਸ ਆਪ ਨਤਸ ਕਸ ਬਣਕਉਕਦਕ ਹਹਕ ?
54    ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,                   ਜਮ ਮਹਕ ਆਪਣਸ ਵਵਡਆਈ ਕਰਕਕ ਤਕਕ ਮਮਰਸ ਵਵਡਆਈ ਕਸ਼ਝ ਨਹਸਕ ਹਹ ਜਹ ਮਮਰਸ ਵਵਡਆਈ ਕਰਦਕ ਹਹ ਸ਼ਹ ਮਮਰਕ

           ਵਪਤਕ ਹਹ ਵਜਹ ਨਤਸ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਆਖਦਮ ਹਹ ਜਹ ਉਹ ਸ਼ਕਡਕ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਹਹ।
55                          ਅਤਮ ਤਸ਼ਸ਼ਕਕ ਉਹ ਨਤਸ ਨਹਸਕ ਜਕਤਕ ਪਰ ਮਹਕ ਉਹ ਨਤਸ ਜਕਣਦਕ ਹਕਕ ਅਰ ਜਮ ਮਹਕ ਆਖਕਕ ਭਈ ਮਹਕ ਉਹ ਨਤਸ ਨਹਸਕ ਜਕਣਦਕ ਤਕਕ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਵਕਕਙਸ਼

               ਝਤਠਕ ਹਹਵਕਕਗਕ ਪਰ ਮਹਕ ਉਹ ਨਤਸ ਜਕਣਦਕ ਹਕਕ ਅਤਮ ਉਹ ਦਮ ਬਚਨ ਦਸ ਪਕਲਨਕ ਕਰਦਕ ਹਕਕ।
56                ਤਸ਼ਹਕਡਕ ਵਪਤਕ ਅਬਰਕਹਕਮ ਮਮਰਕ ਵਦਨ ਵਮਖਣ ਨਤਸ ਅਨਸਦ ਸ਼ਸ ਅਰ ਉਸ਼ ਨਮ ਵਮਵਖਆ ਅਤਮ ਪਰਵਸ਼ਸਨ ਹਹਇਆ।
57      ਤਕਕ ਯਹਤਦਸਆਕ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,              ਤਮਰਸ ਉਮਰ ਤਕਕ ਅਜਮ ਪਸਜਕਹਕਕ ਵਵਰਹਕਕ ਦਸ ਨਹਸਕ ਤਹਕ ਅਬਰਕਹਕਮ ਨਤਸ ਵਮਵਖਆ ਹਹ ?
58     ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਵਕਹਕ,              ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਵਚ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਜਹ ਅਬਰਕਹਕਮ ਦਮ ਹਹਣ ਤਹਕ ਪਵਹਲਕਕ ਮਹਕ ਹਕਕ।
59                   ਉਪਰਸਤ ਉਨਨਹਕਕ ਉਸ਼ ਦਮ ਮਕਰਨ ਨਤਸ ਪਵਥਰ ਚਸ਼ਵਕਮ ਪਰ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਆਪਣਮ ਤਕਈਕ ਲਕਹਇਆ ਅਤਮ ਹਹਕਲਹਕ ਬਕਹਰ ਚਵਵਲਆ ਵਗਆ।
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1               ਜਕਕ ਉਹ ਚਵਵਲਆ ਜਕਕਦਕ ਸ਼ਸ ਤਕਕ ਉਸ਼ ਨਮ ਇਵਕ ਮਨਸ਼ਵਖ ਵਮਵਖਆ ਵਜਹੜਕ ਜਮਕਕਦਰਤ ਅਸਨਨਹਕ ਸ਼ਸ।
2        ਅਰ ਉਸ਼ ਦਮ ਚਮਵਲਆਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਪਸ਼ਵਵਛਆ,                 ਸ਼ਸ਼ਆਮਸ ਜਸ ਵਕਹ ਨਮ ਪਕਪ ਕਸਤਕ ਇਸ਼ ਨਮ ਯਕ ਇਹ ਦਮ ਮਕਵਪਆਕ ਨਮ ਜਹ ਇਹ ਅਸਨਨਹਕ

  ਜਸਵਮਆ ਹਹ ?



3    ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,                     ਨਕ ਤਕਕ ਇਸ਼ ਨਮ ਪਕਪ ਕਸਤਕ ਨਕ ਇਹ ਦਮ ਮਕਵਪਆਕ ਨਮ ਪਰ ਇਹ ਇਸ਼ ਲਈ ਹਹਇਆ ਜਹ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਮ ਕਸਮ
    ਉਸ਼ ਵਵਵਚ ਪਰਗਟ ਕਸਤਮ ਜਕਣ।

4              ਸ਼ਕਨਤਸ ਚਕਹਸਦਕ ਹਹ ਵਕ ਵਦਨ ਹਸ਼ਸਦਮ ਹਸ਼ਸਦਮ ਉਹ ਦਮ ਕਸਮ ਕਰਸਏ ਵਜਨਨਹ ਮਹਨਤਸ ਘਵਵਲਆ           । ਰਕਤ ਚਵਲਸ ਆਉਕਦਸ ਹਹ ਜਦਹਕ ਕਹਈ ਕਸਮ ਨਹਸਕ ਕਰ
ਸ਼ਵਕਦਕ।
5           ਜਦ ਤਸਕਸ਼ ਮਹਕ ਜਗਤ ਵਵਵਚ ਹਕਕ ਮਹਕ ਜਗਤ ਦਕ ਚਕਨਣ ਹਕਕ।
6                      ਉਸ਼ ਨਮ ਇਹ ਗਵਲਕਕ ਕਵਹ ਕਮ ਧਰਤਸ ਉਤਮ ਥਸ਼ਵਵਕਆ ਅਤਮ ਥਸ਼ਵਕ ਨਕਲ ਵਮਵਟਸ ਗਹਈ ਅਰ ਉਹ ਵਮਵਟਸ ਉਹ ਦਸਆਕ ਅਵਖਸਆਕ ਉਤਮ ਮਲਸ।
7    ਅਤਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,             ਜਕਹ ਵਸ਼ਲਹਆਮ ਦਮ ਕਸ਼ਸਡ ਵਵਵਚ ਵਜਹ ਦਕ ਅਰਥ ਹਹ ਭਮਵਜਆ ਹਹਇਆ ਧਹ ਸ਼ਸ਼ਵਟ        । ਸ਼ਹ ਉਹ ਨਮ ਜਕ ਕਮ ਧਹਤਸਆਕ ਅਤਮ

    ਸ਼ਸ਼ਜਕਖਕ ਹਹ ਕਮ ਚਵਲਕ ਆਇਆ।
8                ਇਸ਼ ਲਈ ਗਸ਼ਆਕਢਸਆਕ ਨਮ ਅਤਮ ਵਜਨਨਹਕਕ ਅਵਗਮ ਉਹ ਨਤਸ ਵਮਵਖਆ ਸ਼ਸ ਜਹ ਉਹ ਮਸਗਤਕ ਹਹ ਵਕਹਕ,        ਕਸ ਇਹ ਉਹਹ ਨਹਸਕ ਵਜਹੜਕ ਬਹਠਕ ਭਸਖ

   ਮਸਗਦਕ ਹਸ਼ਸਦਕ ਸ਼ਸ ?
9  ਇਵਕਨਕਕ ਆਵਖਆ,   ਇਹ ਉਹਹ ਹਹ   । ਇਵਕਨਕਕ ਆਵਖਆ,     ਨਹਸਕ ਪਰ ਉਸ਼ ਵਰਗਕ ਹਹ   । ਓਸ਼ ਆਵਖਆ,   ਮਹਕ ਉਹਹ ਹਕਕ।
10       ਇਸ਼ ਲਈ ਉਨਨਹਕਕ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਵਕਹਕ,        ਫਮਰ ਤਮਰਸਆਕ ਅਵਖਕਕ ਵਕਸ਼ ਤਰਕਕ ਖਸ਼ਲਨਹ ਗਈਆਕ ?
11                       ਉਹ ਨਮ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ ਵਕ ਉਸ਼ ਮਨਸ਼ਵਖ ਨਮ ਵਜਹ ਦਕ ਨਕਮ ਵਯਸ਼ਤ ਹਹ ਵਮਵਟਸ ਗਹ ਕਮ ਮਮਰਸਆਕ ਅਵਖਕਕ ਉਤਮ ਮਲਸ ਅਰ ਮਹਨਤਸ ਆਵਖਆ, 

                ਵਸ਼ਲਹਆਮ ਵਵਵਚ ਜਕ ਕਮ ਧਹ ਸ਼ਸ਼ਵਟ ਸ਼ਹ ਮਹਕ ਜਕ ਕਮ ਧਹ ਸ਼ਸ਼ਵਟਸਆਕ ਅਤਮ ਸ਼ਸ਼ਜਕਖਕ ਹਹ ਵਗਆ !
12          ਤਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਉਹ ਨਤਸ ਆਵਖਆ ਵਕ ਉਹ ਵਕਵਥਮ ਹਹ ?  ਉਹ ਬਹਵਲਆ,   ਮਹਕ ਨਹਸਕ ਜਕਣਦਕ।
13          ਓਹ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਵਜਹੜਕ ਅਵਗਮ ਅਸਨਨਹਕ ਸ਼ਸ ਫਸ਼ਰਸਸ਼ਸਆਕ ਕਹਲ ਵਲਆਏ।
14                  ਅਰ ਵਜਸ਼ ਵਦਨ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਵਮਵਟਸ ਗਹ ਕਮ ਉਹ ਦਸਆਕ ਅਵਖਸਆਕ ਖਹਲਨਹ ਵਦਵਤਸਆਕ ਉਹ ਵਦਨ ਸ਼ਬਤ ਦਕ ਸ਼ਸ।
15       ਤਕਕ ਫਸ਼ਰਸਸ਼ਸਆਕ ਨਮ ਫਮਰ ਉਸ਼ ਤਹਕ ਪਸ਼ਵਵਛਆ,      ਤਤਸ ਵਕਵਕਸ਼ਰ ਸ਼ਸ਼ਜਕਖਕ ਹਹ ਵਗਆ ?           ਉਹ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਵਕਹਕ ਵਕ ਓਨ ਮਮਰਸਆਕ ਅਵਖਕਕ ਤਮ ਵਗਵਲਸ

        ਵਮਵਟਸ ਲਕਈ ਅਤਮ ਮਹਕ ਧਹਤਸਆਕ ਅਰ ਹਸ਼ਣ ਵਮਖਦਕ ਹਕਕ।
16      ਉਪਰਸਤ ਫਸ਼ਰਸਸ਼ਸਆਕ ਵਵਵਚਹਕ ਵਕਸਵਨਆਕ ਨਮ ਵਕਹਕ,             ਇਹ ਮਨਸ਼ਵਖ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਸ ਵਵਲਹਕ ਨਹਸਕ ਜਹ ਸ਼ਬਤ ਦਮ ਵਦਨ ਨਤਸ ਨਹਸਕ ਮਸਨਦਕ   । ਪਰ

 ਹਹਰਨਕਕ ਆਵਖਆ,          ਪਕਪਸ ਮਨਸ਼ਵਖ ਏਹਹ ਜਮਹਮ ਵਨਸ਼ਸ਼ਕਨ ਵਕਵਕਸ਼ਰ ਵਵਖਕਲ ਸ਼ਵਕਦਕ ਹਹ ?      ਸ਼ਹ ਉਨਨਹਕਕ ਵਵਵਚ ਫਸ਼ਵਟ ਪਹ ਗਈ।
17                     ਉਨਨਹਕਕ ਉਸ਼ ਅਸਨਨਹਮ ਨਤਸ ਫਮਰ ਆਵਖਆ ਵਕ ਉਹ ਨਮ ਜਹ ਤਮਰਸਆਕ ਅਵਖਕਕ ਖਹਲਨਹਸਆਕ ਤਤਸ ਉਹ ਦਮ ਵਵਖਮ ਕਸ ਕਵਹਸਦਕ ਹਹਕ ?  ਉਹ ਬਹਵਲਆ,  ਉਹ

 ਨਬਸ ਹਹ।
18                        ਪਰ ਯਹਤਦਸਆਕ ਨਮ ਇਹ ਗਵਲ ਸ਼ਤ ਨਕ ਮਸਨਸ ਜਹ ਉਹ ਅਸਨਨਹਕ ਸ਼ਸ ਅਤਮ ਸ਼ਸ਼ਜਕਖਕ ਹਹ ਵਗਆ ਵਜਸਨਕ ਵਚਰ ਉਸ਼ ਸ਼ਸ਼ਜਕਖਮ ਹਹਏ ਹਹਏ ਦਮ

   ਮਕਵਪਆਕ ਨਤਸ ਨਕ ਸ਼ਵਵਦਆ।
19        ਅਤਮ ਇਹ ਕਵਹ ਕਮ ਉਨਨਹਕਕ ਤਹਕ ਨਕ ਪਸ਼ਵਵਛਆ,                ਕਸ ਇਹ ਤਸ਼ਹਕਡਕ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਹਹ ਵਜਹ ਨਤਸ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਆਖਦਮ ਹਹ ਭਈ ਉਹ ਅਸਨਨਹਕ ਜਸਵਮਆ ਸ਼ਸ ? 

     ਫਮਰ ਹਸ਼ਣ ਵਕਵਕਸ਼ਰ ਵਮਖਦਕ ਹਹ ?
20      ਉਹ ਦਮ ਮਕਵਪਆਕ ਨਮ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,                ਅਸ਼ਸਕ ਜਕਣਦਮ ਹਕਕ ਜਹ ਇਹ ਸ਼ਕਡਕ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਹਹ ਅਤਮ ਇਹ ਭਸ ਵਕ ਉਹ ਅਸਨਨਹਕ ਜਸਵਮਆ ਸ਼ਸ।
21                        ਪਰ ਸ਼ਕਨਤਸ ਪਤਕ ਨਹਸਕ ਜਹ ਉਹ ਹਸ਼ਣ ਵਕਵਕਤਸ ਵਮਖਦਕ ਹਹ ਅਤਮ ਇਹ ਭਸ ਨਹਸਕ ਸ਼ਕਨਤਸ ਪਤਕ ਹਹ ਭਈ ਵਕਹ ਨਮ ਉਹ ਦਸਆਕ ਅਵਖਕਕ ਖਹਲਨਹਸਆਕ  ।

   ਓਸ਼ਮ ਕਹਲਹਕ ਪਸ਼ਵਛ ਲਓ,   ਉਹ ਵਸ਼ਆਣਕ ਹਹ,     ਉਹ ਆਪਣਸ ਗਵਲ ਆਪਮ ਦਵਸ਼ਤ।
22                         ਉਹ ਦਮ ਮਕਵਪਆਕ ਨਮ ਯਹਤਦਸਆਕ ਤਹਕ ਡਰ ਦਮ ਮਕਰਮ ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਕਹਸਆਕ ਵਕਉਕ ਜਹ ਯਹਤਦਸਆਕ ਨਮ ਏਕਕ ਕਰ ਵਲਆ ਸ਼ਸ ਭਈ ਜਮ ਕਹਈ ਉਹ
          ਨਤਸ ਮਸ਼ਸਹ ਕਰਕਮ ਮਸਨ ਲਵਮ ਤਕਕ ਉਹ ਸ਼ਮਕਜ ਵਵਵਚਹਕ ਛਮਵਕਆ ਜਕਵਮ।

23           ਇਸ਼ ਕਕਰਨ ਉਹ ਦਮ ਮਕਵਪਆਕ ਨਮ ਵਕਹਕ ਵਕ ਉਹ ਵਸ਼ਆਣਕ ਹਹ,    ਉਸ਼ਮ ਨਤਸ ਪਸ਼ਵਛ ਲਓ।
24                     ਉਪਰਸਤ ਉਨਨਹਕਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਮਨਸ਼ਵਖ ਨਤਸ ਵਜਹੜਕ ਅਸਨਨਹਕ ਸ਼ਸ ਦਤਈ ਵਕਰ ਸ਼ਵਵਦਆ ਅਤਮ ਉਹ ਨਤਸ ਆਵਖਆ ਵਕ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਸ ਵਵਡਆਈ
ਕਰ         । ਅਸ਼ਸਕ ਜਕਣਦਮ ਹਕਕ ਜਹ ਇਹ ਮਨਸ਼ਵਖ ਪਕਪਸ ਹਹ।
25              ਤਕਕ ਉਸ਼ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ ਭਈ ਉਹ ਪਕਪਸ ਹਹ ਵਕ ਨਹਸਕ ਸ਼ਹ ਮਹਕ ਨਹਸਕ ਜਕਣਦਕ             । ਇਵਕ ਗਵਲ ਮਹਕ ਜਕਣਦਕ ਹਕਕ ਵਕ ਮਹਕ ਜਹ ਅਸਨਨਹਕ ਸ਼ਸ ਹਸ਼ਣ

 ਵਮਖਦਕ ਹਕਕ।
26             ਇਸ਼ ਲਈ ਉਨਨਹਕਕ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਵਕਹਕ ਜਹ ਉਨ ਤਮਰਮ ਨਕਲ ਕਸ ਕਸਤਕ ?      ਵਕਸ਼ ਤਰਕਕ ਤਮਰਸਆਕ ਅਵਖਕਕ ਖਹਲਨਹਸਆਕ ?
27      ਉਹ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,           ਮਹਕ ਤਕਕ ਹਸ਼ਣਮ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਦਵਵਸ਼ਆ ਸ਼ਸ ਅਤਮ ਤਸ਼ਸ਼ਕਕ ਸ਼ਸ਼ਵਣਆ ਹਸ ਨਕ       । ਵਕਉਕ ਫਮਰ ਸ਼ਸ਼ਣਨਕ ਚਕਹਸ਼ਸਦਮ ਹਹ ? ਭਲਕ,

        ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਭਸ ਉਹ ਦਮ ਚਮਲਮ ਹਹਣਕ ਚਕਹਸ਼ਸਦਮ ਹਹ ?
28        ਤਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਗਕਲਕਕ ਕਵਢ ਕਮ ਆਵਖਆ,           ਉਹ ਦਕ ਚਮਲਕ ਤਤਸਏਕ ਹਹਕ ਪਰ ਅਸ਼ਸਕ ਮਤਸ਼ਕ ਦਮ ਚਮਲਮ ਹਕਕਗਮ।
29                    ਅਸ਼ਸਕ ਜਕਣਦਮ ਹਕਕ ਜਹ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਨਮ ਮਤਸ਼ਕ ਦਮ ਨਕਲ ਗਵਲਕਕ ਕਸਤਸਆਕ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਤਸ ਨਹਸਕ ਜਕਣਦਮ ਭਈ ਵਕਵਥਹਕ ਹਹ।
30       ਉਸ਼ ਮਨਸ਼ਵਖ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,                  ਇਹਹ ਤਕਕ ਅਚਰਜ ਦਸ ਗਵਲ ਹਹ ਜਹ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਨਹਸਕ ਜਕਣਦਮ ਭਈ ਉਹ ਵਕਵਥਹਕ ਹਹ ਅਤਮ ਉਸ਼ ਨਮ

    ਮਮਰਸਆਕ ਅਵਖਸਆਕ ਖਹਲਨਹ ਵਦਵਤਸਆਕ !
31                      ਅਸ਼ਸਕ ਤਕਕ ਜਕਣਦਮ ਹਕਕਗਮ ਜਹ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਪਕਪਸਆਕ ਦਸ ਨਹਸਕ ਸ਼ਸ਼ਣਦਕ ਪਰ ਜਮ ਕਹਈ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਕ ਭਗਤ ਹਹਵਮ ਅਤਮ ਉਹ ਦਸ ਮਰਜਸ਼ਸ

      ਉਤਮ ਚਵਲਮ ਤਕਕ ਉਹ ਦਸ ਸ਼ਸ਼ਣਦਕ ਹਹ।
32                 ਜਗਤ ਦਮ ਮਸ਼ਵਢਹਕ ਇਹ ਕਦਮ ਨਹਸਕ ਸ਼ਸ਼ਵਣਆ ਵਗਆ ਜਹ ਵਕਨਨਹਮ ਜਮਕਕਦਰਤ ਅਸਨਨਹਮ ਦਸਆਕ ਅਵਖਕਕ ਖਹਲਨਹਸਆਕ ਹਹਣ !
33            ਜਮ ਇਹ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਸ ਵਵਲਹਕ ਨਕ ਹਸ਼ਸਦਕ ਤਕਕ ਕਸ਼ਝ ਨਕ ਕਰ ਸ਼ਵਕਦਕ।



34      ਉਨਨਹਕਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,        ਤਤਸ ਤਕਕ ਵਨਰਕ ਪਸ਼ਰਕ ਪਕਪਕਕ ਵਵਵਚ ਜਸਵਮਆ ਹਹਕ,     ਫਮਰ ਸ਼ਕਨਤਸ ਵਸ਼ਖਲਕਉਕਦਕ ਹਹਕ ?     ਅਤਮ ਉਨਨਹਕਕ ਉਸ਼ ਨਤਸ
 ਛਮਕ ਵਦਵਤਕ।

35               ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਸ਼ਸ਼ਵਣਆ ਜਹ ਉਨਨਹਕਕ ਉਹ ਨਤਸ ਛਮਕ ਵਦਵਤਕ ਅਤਮ ਉਹ ਨਤਸ ਲਵਭ ਕਮ ਆਵਖਆ,         ਕਸ ਤਤਸ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਮ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਉਤਮ ਵਨਹਚਕ ਕਰਦਕ ਹਹਕ
?
36    ਉਹ ਨਮ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,  ਪਨਰਭਸ਼ ਜਸ,          ਉਹ ਕਲਣ ਹਹ ਜਹ ਮਹਕ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਵਨਹਚਕ ਕਰਕਕ ?
37     ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,                 ਤਹਕ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਵਮਵਖਆ ਭਸ ਹਹ ਅਤਮ ਨਕਲਮ ਉਹ ਜਹ ਤਮਰਮ ਸ਼ਸਗ ਗਵਲਕਕ ਕਰਦਕ ਹਹ ਸ਼ਹਈ ਹਹ।
38   ਤਕਕ ਉਹ ਬਹਵਲਆ,       ਪਨਰਭਸ਼ ਜਸ ਮਹਕ ਵਨਹਚਕ ਕਰਦਕ ਹਕਕ !     ਅਤਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਮਵਥਕ ਟਮਵਕਆ।
39   ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਆਵਖਆ,                  ਮਹਕ ਵਨਆਉਕ ਲਈ ਇਸ਼ ਜਗਤ ਵਵਵਚ ਆਇਆ ਭਈ ਵਜਹੜਮ ਨਹਸਕ ਵਮਖਦਮ ਹਨ ਓਹ ਵਮਖਣ ਅਤਮ ਵਜਹੜਮ ਵਮਖਦਮ

     ਹਨ ਓਹ ਓਹ ਅਸਨਨਹਮ ਹਹ ਜਕਣ।
40                ਫਸ਼ਰਸਸ਼ਸਆਕ ਵਵਵਚਹਕ ਉਨਨਹਕਕ ਨਮ ਜਹ ਉਸ਼ ਦਮ ਨਕਲ ਸ਼ਨ ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਸ਼ਸ਼ਣਸਆਕ ਅਤਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ, ਭਲਕ,     ਅਸ਼ਸਕ ਭਸ ਅਸਨਨਹਮ ਹਕਕ ?
41      ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ ,                   ਜਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਅਸਨਨਹਮ ਹਸ਼ਸਦਮ ਤਕਕ ਤਸ਼ਹਕਡਕ ਪਕਪ ਨਕ ਹਸ਼ਸਦਕ ਪਰ ਹਸ਼ਣ ਜਹ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਆਖਦਮ ਹਹ ਭਈ ਅਸ਼ਸਕ ਵਮਖਦਮ

       ਹਕਕ ਇਸ਼ ਲਈ ਤਸ਼ਹਕਡਕ ਪਕਪ ਬਵਣਆ ਰਵਹਸਦਕ ਹਹ।
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1                        ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਸ਼ਵਚ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਵਕ ਵਜਹੜਕ ਭਮਡਕਕ ਦਮ ਬਕੜਮ ਵਵਵਚ ਬਤਹਮ ਥਕਣਸਕ ਨਹਸਕ ਵੜਦਕ ਪਰ ਹਹਰ ਪਕਵਸ਼ਓਕ ਚੜਨਹਦਕ ਹਹ ਉਹ ਚਹਰ ਅਤਮ
 ਡਕਕਤ ਹਹ।

2           ਪਰ ਵਜਹੜਕ ਬਤਹਮ ਥਕਣਸਕ ਵੜਦਕ ਹਹ ਉਹ ਭਮਡਕਕ ਦਕ ਅਯਕਲਸ ਹਹ।
3                        ਉਹ ਦਮ ਲਈ ਦਰਬਕਨ ਖਹਲਨਹ ਵਦਸਦਕ ਹਹ ਅਤਮ ਭਮਡਕਕ ਉਹ ਦਕ ਬਹਲ ਸ਼ਸ਼ਣਦਸਆਕ ਹਨ ਅਤਮ ਉਹ ਆਪਣਸਆਕ ਭਮਡਕਕ ਨਤਸ ਨਕਉਕ ਲਹ ਲਹ ਕਮ

        ਬਸ਼ਲਕਉਕਦਕ ਹਹ ਅਰ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਬਕਹਰ ਲਹ ਜਕਕਦਕ ਹਹ।
4                        ਜਦ ਉਹ ਆਪਣਸ ਸ਼ਕਰਸਆਕ ਭਮਡਕਕ ਨਤਸ ਕਵਢ ਚਸ਼ਵਕਦਕ ਹਹ ਤਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਦਮ ਅਵਗਮ ਅਵਗਮ ਤਸ਼ਰ ਪਹਕਦਕ ਹਹ ਅਤਮ ਭਮਡਕਕ ਉਹ ਦਮ ਮਗਰ ਮਗਰ ਲਵਗਸਆਕ

         ਜਕਕਦਸਆਕ ਹਨ ਵਕਉਕ ਜਹ ਓਹ ਉਸ਼ ਦਸ ਅਵਕਜਸ਼ ਪਛਕਣਦਸਆਕ ਹਨ।
5                  ਓਹ ਪਰਕਏ ਦਮ ਮਗਰ ਕਦਮ ਨਕ ਜਕਣਗਸਆਕ ਸ਼ਗਹਕ ਉਸ਼ ਤਹਕ ਨਵਸ਼ ਜਕਣਗਸਆਕ ਵਕਉਕਵਕ ਪਰਕਇਆਕ ਦਸ ਅਵਕਜਸ਼ ਨਹਸਕ ਪਛਕਣਦਸਆਕ।
6                     ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਇਹ ਵਦਨਰਸ਼ਸ਼ਟਕਕਤ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ ਪਰ ਓਹ ਨਕ ਸ਼ਮਝਮ ਭਈ ਏਹ ਕਸ ਗਵਲਕਕ ਹਨ ਵਜਹੜਸਆਕ ਉਹ ਸ਼ਕਨਤਸ ਆਖਦਕ ਹਹ।
7        ਇਸ਼ ਲਈ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਫਮਰ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,            ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਵਚ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਜਹ ਭਮਡਕਕ ਦਕ ਬਤਹਕ ਮਹਕ ਹਕਕ।
8                 ਸ਼ਭ ਵਜਸਨਮ ਮਹਥਹਕ ਅਵਗਮ ਆਏ ਸ਼ਹ ਚਹਰ ਅਤਮ ਡਕਕਤ ਹਨ ਪਰ ਭਮਡਕਕ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਦਸ ਨਕ ਸ਼ਸ਼ਣਸ।
9    ਉਹ ਬਤਹਕ ਮਹਕ ਹਕਕ                  । ਮਮਰਮ ਥਕਣਸਕ ਜਮ ਕਹਈ ਵੜਮ ਤਕਕ ਉਹ ਬਚਕਇਆ ਜਕਵਮਗਕ ਅਤਮ ਅਸਦਰ ਬਕਹਰ ਆਇਆ ਜਕਇਆ ਕਰਮਗਕ ਅਤਮ ਚਕਰਕ
ਪਕਵਮਗਕ।
10             ਚਹਰ ਨਹਸਕ ਆਉਕਦਕ ਪਰ ਇਸ਼ ਲਈ ਜਹ ਚਸ਼ਰਕਵਮ ਅਰ ਵਵਢਮ ਅਤਮ ਨਕਸ਼ ਕਰਮ           । ਮਹਕ ਇਸ਼ ਲਈ ਆਇਆ ਭਈ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਜਸਉਣ ਵਮਲਮ

  ਸ਼ਗਹਕ ਚਹਖਕ ਵਮਲਮ।
11    ਅਵਛਕ ਅਯਕਲਸ ਮਹਕ ਹਕਕ         । ਅਵਛਕ ਅਯਕਲਸ ਭਮਡਕਕ ਲਈ ਆਪਣਸ ਜਕਨ ਵਦਸਦਕ ਹਹ।
12                      ਜਹ ਕਕਮਕ ਹਹ ਅਤਮ ਅਯਕਲਸ ਨਹਸਕ ਵਜਹ ਦਸਆਕ ਭਮਡਕਕ ਆਪਣਸਆਕ ਨਹਸਕ ਹਨ ਸ਼ਹ ਬਵਘਆੜ ਨਤਸ ਆਉਕਦਕ ਵਮਖ ਕਮ ਭਮਡਕਕ ਨਤਸ ਛਵਡਦਕ

             ਅਤਮ ਭਵਜ ਜਕਕਦਕ ਹਹ ਅਰ ਬਵਘਆੜ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਫੜ ਲਹਕਦਕ ਅਤਮ ਵਖਸਡਕ ਵਦਸਦਕ ਹਹ।
13               ਉਹ ਇਸ਼ ਲਈ ਭਵਜਦਕ ਹਹ ਜਹ ਉਹ ਕਕਮਕ ਹਹ ਅਤਮ ਭਮਡਕਕ ਦਸ ਵਚਸਤਕ ਨਹਸਕ ਕਰਦਕ।
14                  ਅਵਛਕ ਅਯਕਲਸ ਮਹਕ ਹਕਕ ਅਤਮ ਮਹਕ ਆਪਣਸਆਕ ਭਮਡਕਕ ਨਤਸ ਵਸ਼ਆਣਦਕ ਹਕਕ ਅਤਮ ਮਮਰਸਆਕ ਆਪਣਸਆਕ ਭਮਡਕਕ ਮਹਨਤਸ ਵਸ਼ਆਣਦਸਆਕ ਹਨ।
15            ਵਜਸ਼ ਪਰਕਕਰ ਵਪਤਕ ਮਹਨਤਸ ਵਸ਼ਆਣਦਕ ਹਹ ਅਰ ਮਹਕ ਵਪਤਕ ਨਤਸ ਵਸ਼ਆਣਦਕ ਹਕਕ         । ਮਹਕ ਭਮਡਕਕ ਦਮ ਬਦਲਮ ਆਪਣਸ ਜਕਨ ਵਦਸਦਕ ਹਕਕ।
16           ਅਤਮ ਮਮਰਸਆਕ ਹਹਰ ਵਸ ਭਮਡਕਕ ਹਨ ਵਜਹੜਸਆਕ ਇਸ਼ ਬਕੜਮ ਦਸਆਕ ਨਹਸਕ            । ਮਹਨਤਸ ਚਕਹਸਦਕ ਹਹ ਜਹ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਵਸ ਵਲਆਵਕਕ ਅਰ ਓਹ ਮਮਰਸ

        ਅਵਕਜਸ਼ ਸ਼ਸ਼ਣਨਗਸਆਕ ਅਤਮ ਇਵਕਹ ਇਵਜੜ ਅਤਮ ਇਵਕਹ ਅਯਕਲਸ ਹਹਵਮਗਕ।
17                   ਵਪਤਕ ਮਹਨਤਸ ਇਸ਼ ਲਈ ਵਪਆਰ ਕਰਦਕ ਹਹ ਵਕ ਮਹਕ ਆਪਣਸ ਜਕਨ ਵਦਸਦਕ ਹਕਕ ਤਕਕ ਜਹ ਉਹ ਨਤਸ ਫਮਰ ਲਵਕਕ।
18             ਕਹਈ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਮਹਥਹਕ ਖਹਹਸਦਕ ਨਹਸਕ ਪਰ ਮਹਕ ਆਪਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਵਦਸਦਕ ਹਕਕ            । ਮਮਰਕ ਇਖਸ਼ਵਤਆਰ ਹਹ ਜਹ ਉਹ ਨਤਸ ਦਮਵਕਕ ਅਤਮ ਮਮਰਕ ਇਖਸ਼ਵਤਆਰ ਹਹ

            ਜਹ ਉਹ ਨਤਸ ਫਮਰ ਲਵਕਕ। ਇਹ ਹਸ਼ਕਮ ਮਹਕ ਆਪਣਮ ਵਪਤਕ ਕਹਲਹਕ ਪਕਇਆ ਹਹ।
19          ਇਨਨਹਕਕ ਬਚਨਕਕ ਦਮ ਕਕਰਨ ਯਹਤਦਸਆਕ ਵਵਵਚ ਫਮਰ ਫਸ਼ਵਟ ਪਹ ਗਈ।
20                 ਅਰ ਬਹਸ਼ਤਮ ਉਨਨਹਕਕ ਵਵਵਚਹਕ ਬਹਲਮ ਭਈ ਉਹ ਨਤਸ ਭਤਤ ਵਚਸਬਵੜਆ ਹਹਇਆ ਹਹ ਅਤਮ ਉਹ ਕਮਲਕ ਹਹ !       ਕਕਹਨਤਸ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਉਹ ਦਸ ਸ਼ਸ਼ਣਦਮ ਹਹ ?
21  ਹਹਰਨਕਕ ਆਵਖਆ,         ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਭਤਤ ਦਮ ਵਗਨਰਸ਼ਮ ਹਹਏ ਦਸਆਕ ਨਹਸਕ ਹਨ   । ਭਤਤ ਭਲਕ,       ਅਸਨਨਹਮ ਦਸਆਕ ਅਵਖਕਕ ਖਹਲਨਹ ਸ਼ਵਕਦਕ ਹਹ ?
22      ਯਰਤਸ਼ਸ਼ਲਮ ਵਵਵਚ ਪਰਵਤਸ਼ਠਕ ਦਕ ਵਤਉਹਕਰ ਆਇਆ      । ਉਹ ਵਸ਼ਆਲ ਦਸ ਰਸ਼ਵਤ ਸ਼ਸ।
23          ਅਤਮ ਵਯਸ਼ਤ ਹਹਕਲ ਦਮ ਸ਼ਸ਼ਲਮਮਕਨ ਦਮ ਦਲਕਨ ਵਵਵਚ ਵਫਰਦਕ ਸ਼ਸ।



24             ਇਸ਼ ਲਈ ਯਹਤਦਸਆਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਦਮ ਦਸ਼ਆਲਮ ਇਕਵਠਮ ਹਹ ਕਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,        ਤਤਸ ਕਦਕਸ਼ ਤਕਈਕ ਸ਼ਕਨਤਸ ਦਸ਼ਬਧਕ ਵਵਵਚ ਰਵਖਮਕਗਕ ?   ਜਮ ਤਤਸ
       ਮਸ਼ਸਹ ਹਹਕ ਤਕਕ ਖਹਲਨਹ ਕਮ ਸ਼ਕਨਤਸ ਦਵਸ਼ ਵਦਹ।

25      ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,         ਮਹਕ ਤਕਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਦਵਵਸ਼ਆ ਪਰ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਪਰਤਸਤ ਨਹਸਕ ਕਰਦਮ        । ਵਜਹੜਮ ਕਸਮ ਮਹਕ ਆਪਣਮ ਵਪਤਕ ਦਮ ਨਕਮ
        ਤਮ ਕਰਦਕ ਹਕਕ ਓਹ ਮਮਰਮ ਉਤਮ ਸ਼ਕਖਸ ਵਦਸਦਮ ਹਨ।

26            ਪਰ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਪਰਤਸਤ ਨਹਸਕ ਕਰਦਮ ਵਕਉਕ ਜਹ ਮਮਰਸਆਕ ਭਮਡਕਕ ਵਵਵਚਹਕ ਨਹਸਕ ਹਹ।
27                   ਮਮਰਸਆਕ ਭਮਡਕਕ ਮਮਰਸ ਅਵਕਜਸ਼ ਸ਼ਸ਼ਣਦਸਆਕ ਹਨ ਅਰ ਮਹਕ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਵਸ਼ਆਣਦਕ ਹਕਕ ਅਤਮ ਓਹ ਮਮਰਮ ਮਗਰ ਲਵਗਸਆਕ ਆਉਕਦਸਆਕ ਹਨ।
28                ਮਹਕ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਸ਼ਦਸਪਕ ਜਸਉਣ ਵਦਸਦਕ ਹਕਕ ਅਰ ਉਨਨਹਕਕ ਦਕ ਸ਼ਦਸਪਕਕਲ ਤਸਕਸ਼ ਕਦਮ ਨਕਸ਼ ਨਕ ਹਹਵਮਗਕ,       ਨਕ ਕਹਈ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਮਮਰਮ ਹਵਥਹਕ

 ਖਹਹ ਲਵਮਗਕ।
29                      ਮਮਰਕ ਵਪਤਕ ਵਜਹ ਨਮ ਮਹਨਤਸ ਓਹ ਵਦਵਤਸਆਕ ਹਨ ਸ਼ਭਨਕਕ ਤਹਕ ਵਵਡਕ ਹਹ ਅਤਮ ਕਹਈ ਵਪਤਕ ਦਮ ਹਵਥਹਕ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਖਹਹ ਨਹਸਕ ਸ਼ਵਕਦਕ।
30     ਮਹਕ ਅਰ ਵਪਤਕ ਇਵਕਹ ਹਕਕ।
31          ਯਹਤਦਸਆਕ ਨਮ ਫਮਰ ਪਵਥਰ ਚਸ਼ਵਕਮ ਜਹ ਉਹ ਨਤਸ ਪਥਰਕਹ ਕਰਨ।
32      ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਅਵਗਹਕ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,         ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਵਪਤਕ ਦਸ ਵਵਲਹਕ ਅਨਮਕ ਚਸਗਮ ਕਸਮ ਵਵਖਕਏ        । ਉਨਨਹਕਕ ਵਵਵਚਹਕ ਵਕਹੜਮ ਕਸਮ ਦਮ ਬਦਲਮ

     ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਹਨਤਸ ਪਥਰਕਹ ਕਰਦਮ ਹਹ ?
33                        ਯਹਤਦਸਆਕ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ ਵਕ ਅਸ਼ਸਕ ਤਹਨਤਸ ਚਸਗਮ ਕਸਮ ਵਪਵਛਮ ਪਥਰਕਹ ਨਹਸਕ ਕਰਦਮ ਪਰ ਕਸ਼ਫਸ਼ਰ ਵਪਵਛਮ ਅਤਮ ਇਸ਼ ਲਈ ਜਹ ਤਤਸ

        ਮਨਸ਼ਵਖ ਹਹ ਕਮ ਆਪਣਮ ਆਪ ਨਤਸ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਬਣਕਉਕਦਕ ਹਹਕ।
34      ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,            ਕਸ ਤਸ਼ਹਕਡਸ ਸ਼ਸ਼ਰਕ ਵਵਵਚ ਇਹ ਨਹਸਕ ਵਲਵਖਆ ਹਹਇਆ ਹਹ ਵਕ ਮਹਕ ਆਵਖਆ,    ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਵਦਓਤਮ ਹਹ ?
35              ਜਮਕਰ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਵਦਓਤਮ ਆਵਖਆ ਵਜਨਨਹਕਕ ਦਮ ਕਹਲ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਸ ਬਕਣਸ ਆਈ,      ਅਤਮ ਵਲਖਤ ਖਸਡਣ ਨਹਸਕ ਹਹ ਸ਼ਵਕਦਸ,
36           ਤਕਕ ਵਜਹ ਨਤਸ ਵਪਤਕ ਨਮ ਪਵਵਵਤਰ ਕਰ ਕਮ ਜਗਤ ਵਵਵਚ ਘਵਵਲਆ,              ਕਸ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਉਹ ਨਤਸ ਇਹ ਆਖਦਮ ਹਹ ਭਈ ਤਤਸ ਕਸ਼ਫਸ਼ਰ ਬਕਦਕ ਹਹਕ ਇਸ਼

           ਲਈ ਜਹ ਮਹਕ ਵਕਹਕ ਸ਼ਸ ਵਕ ਮਹਕ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਕ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਹਕਕ ?
37             ਜਮ ਮਹਕ ਆਪਣਮ ਵਪਤਕ ਜਮਹਮ ਕਸਮ ਨਹਸਕ ਕਰਦਕ ਤਕਕ ਮਮਰਸ ਪਰਤਸਤ ਨਕ ਕਰਹ।
38                         ਪਰ ਜਮ ਮਹਕ ਕਰਦਕ ਹਕਕ ਤਕਕ ਭਕਵਮਕ ਮਮਰਸ ਪਰਤਸਤ ਨਕ ਕਰਹ ਤਦ ਵਸ ਉਨਨਹਕਕ ਕਸਮਕਕ ਦਸ ਪਰਤਸਤ ਕਰਹ ਤਕਕ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਜਕਣਹ ਅਤਮ ਸ਼ਮਝਹ ਜਹ

        ਵਪਤਕ ਮਮਰਮ ਵਵਵਚ ਅਤਮ ਮਹਕ ਵਪਤਕ ਦਮ ਵਵਵਚ ਹਕਕ।
39               ਓਹ ਫਮਰ ਉਸ਼ ਦਮ ਫੜਨ ਦਮ ਮਗਰ ਲਵਗਮ ਪਰ ਉਹ ਉਨਨਹਕਕ ਦਮ ਹਵਥਹਕ ਵਨਵਕਲ ਵਗਆ।
40                   ਉਹ ਫਮਰ ਯਰਦਨ ਦਮ ਪਕਰ ਉਸ਼ ਥਕਕ ਨਤਸ ਚਵਵਲਆ ਵਗਆ ਵਜਵਥਮ ਪਵਹਲਕਕ ਯਤਹਸਨਕ ਬਪਵਤਸ਼ਮਕ ਵਦਸਦਕ ਸ਼ਸ ਅਰ ਉਥਮ ਵਟਵਕਆ।
41                        ਬਥਮਰਮ ਉਸ਼ ਕਹਲ ਆਏ ਅਤਮ ਬਹਲਮ ਵਕ ਯਤਹਸਨਕ ਨਮ ਤਕਕ ਕਹਈ ਵਨਸ਼ਸ਼ਕਨ ਨਹਸਕ ਵਵਖਕਇਆ ਪਰ ਜਹ ਕਸ਼ਝ ਯਤਹਸਨਕ ਨਮ ਇਹ ਦਮ ਹਵਕ ਵਵਵਚ

   ਆਵਖਆ ਸ਼ਹ ਸ਼ਤ ਸ਼ਸ।
42        ਅਰ ਉਥਮ ਬਹਸ਼ਵਤਆਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਵਨਹਚਕ ਕਸਤਸ।

 ਕਕਕਡ 11

1                ਮਵਰਯਮ ਅਰ ਉਹ ਦਸ ਭਹਣ ਮਕਰਥਕ ਦਸ ਨਗਰਸ ਬਹਤਅਵਨਯਕ ਦਕ ਲਕਜਸ਼ਰ ਨਕਮਮ ਇਵਕ ਮਨਸ਼ਵਖ ਵਬਮਕਰ ਸ਼ਸ।
2                  ਇਹ ਉਹਹ ਮਵਰਯਮ ਸ਼ਸ ਵਜਨਨਹ ਪਨਰਭਸ਼ ਨਤਸ ਅਤਰ ਮਵਲਆ ਅਰ ਆਪਵਣਆਕ ਵਕਲਕਕ ਨਕਲ ਉਹ ਦਮ ਚਰਨ ਪਤਸਝਮ ਸ਼ਨ     । ਉਸ਼ਮ ਦਕ ਭਰਕ

  ਲਕਜਸ਼ਰ ਵਬਮਕਰ ਸ਼ਸ।
3                      ਇਸ਼ ਲਈ ਦਹਹਕਕ ਭਹਣਕਕ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਕਹਕ ਭਮਵਜਆ ਵਕ ਪਨਰਭਸ਼ ਜਸ ਵਮਖ ਵਜਸ਼ ਨਕਲ ਤਤਸ ਵਹਤ ਕਰਦਕ ਹਹਕ ਸ਼ਹ ਵਬਮਕਰ ਹਹ।
4     ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਸ਼ਸ਼ਣ ਕਮ ਵਕਹਕ,                   ਇਹ ਵਬਮਕਰਸ ਮਲਤ ਦਸ ਨਹਸਕ ਸ਼ਗਹਕ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਸ ਵਵਡਆਈ ਦਮ ਵਨਵਮਵਤ ਹਹ ਜਹ ਇਸ਼ ਤਹਕ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਮ ਪਸ਼ਵਤਨਰ

  ਦਸ ਵਵਡਆਈ ਹਹਵਮ।
5             ਵਯਸ਼ਤ ਮਕਰਥਕ ਨਤਸ ਅਤਮ ਉਹ ਦਸ ਭਹਣ ਅਰ ਲਕਜਸ਼ਰ ਨਤਸ ਵਪਆਰ ਕਰਦਕ ਸ਼ਸ।
6                    ਸ਼ਹ ਜਕਕ ਉਸ਼ ਨਮ ਸ਼ਸ਼ਵਣਆ ਭਈ ਉਹ ਵਬਮਕਰ ਹਹ ਤਕਕ ਉਹ ਵਜਵਥਮ ਸ਼ਸ ਉਸ਼ ਵਮਲਮ ਦਹ ਵਦਨ ਉਥਮ ਹਸ ਵਰਹਕ।
7         ਤਦ ਇਹ ਦਮ ਵਪਵਛਮ ਉਸ਼ ਨਮ ਚਮਵਲਆਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,      ਆਓ ਅਸ਼ਸਕ ਫਮਰ ਯਹਤਵਦਯਕ ਨਤਸ ਚਵਲਸਏ।
8     ਚਮਵਲਆਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,                ਸ਼ਸ਼ਆਮਸ ਜਸ ਯਹਤਦਸ ਤਹਨਤਸ ਹਸ਼ਣਮ ਪਥਰਕਹ ਕਰਨਕ ਚਕਹਸ਼ਸਦਮ ਸ਼ਨ ਅਤਮ ਤਤਸ ਫਮਰ ਉਥਮ ਜਕਕਦਕ ਹਹਕ ?
9    ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,         ਕਸ ਵਦਨ ਭਰ ਦਮ ਬਕਰਕਕ ਘਸਟਮ ਨਹਸਕ ਹਨ ?              ਜਮ ਕਹਈ ਵਦਨ ਨਤਸ ਤਸ਼ਰਮ ਤਕਕ ਉਹ ਠਹਕਰ ਨਹਸਕ ਖਕਕਦਕ ਵਕਉਕ ਜਹ ਉਹ

     ਇਸ਼ ਜਗਤ ਦਕ ਚਕਨਣ ਵਮਖਦਕ ਹਹ।
10                  ਪਰ ਜਮ ਕਹਈ ਰਕਤ ਨਤਸ ਤਸ਼ਰਮ ਤਕਕ ਠਹਕਰ ਖਕਕਦਕ ਹਹ ਵਕਉਕ ਜਹ ਉਹ ਦਮ ਵਵਵਚ ਚਕਨਣ ਨਹਸਕ ਹਹ।
11                         ਉਸ਼ ਨਮ ਇਹ ਗਵਲਕਕ ਆਖਸਆਕ ਅਤਮ ਇਹ ਦਮ ਮਗਰਹਕ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਵਕਹਕ ਵਕ ਸ਼ਕਡਕ ਵਮਵਤਨਰ ਲਕਜਸ਼ਰ ਸ਼ਲਕ ਵਗਆ ਹਹ ਪਰ ਮਹਕ ਜਕਕਦਕ ਹਕਕ ਭਈ

  ਉਹ ਨਤਸ ਜਗਕਵਕਕ।
12      ਉਪਰਸਤ ਚਮਵਲਆਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,          ਪਨਰਭਸ਼ ਜਸ ਜਮ ਉਹ ਸ਼ਲਕ ਵਗਆ ਹਹ ਤਕਕ ਬਚ ਜਕਊ।
13                       ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਤਕਕ ਉਹ ਦਸ ਮਲਤ ਦਸ ਗਵਲ ਕਸਤਸ ਸ਼ਸ ਪਰ ਓਹ ਸ਼ਮਝਮ ਜਹ ਉਸ਼ ਨਮ ਨਸਕਦ ਦਮ ਅਰਕਮ ਦਸ ਗਵਲ ਆਖਸ ਹਹ।



14              ਉਪਰਸਤ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਸ਼ਕਫਸ਼ ਸ਼ਕਫਸ਼ ਆਖ ਵਦਵਤਕ ਜਹ ਲਕਜਸ਼ਰ ਮਰ ਵਗਆ ਹਹ।
15                ਅਤਮ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਡਸ ਖਕਤਰ ਪਰਵਸ਼ਸਨ ਹਕਕ ਜਹ ਮਹਕ ਉਥਮ ਨਕ ਸ਼ਕਕ ਤਕਕ ਜਹ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਵਨਹਚਕ ਕਰਹ   । ਪਰ ਆਓ,   ਉਸ਼ ਕਹਲ ਚਵਲਸਏ।
16            ਤਕਕ ਥਹਮਕ ਨਮ ਵਜਹੜਕ ਦਸਦਸ਼ਮਸ਼ਸ਼ ਕਰਕਮ ਸ਼ਵਦਸਦਕ ਹਹ ਆਪਣਮ ਗਸ਼ਰਭਕਈਆਕ ਨਤਸ ਵਕਹਕ,         ਆਓ ਅਸ਼ਸਕ ਭਸ ਚਵਲਸਏ ਭਈ ਉਹ ਦਮ ਨਕਲ
ਮਰਸਏ।
17                  ਫਮਰ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਆਣ ਕਮ ਮਲਤਮ ਕਸਤਕ ਜਹ ਉਹ ਨਤਸ ਕਬਰ ਵਵਵਚ ਪਏ ਚਕਰ ਵਦਨ ਹਹ ਚਸ਼ਵਕਮ ਹਨ।
18       ਬਹਤਅਵਨਯਕ ਯਰਤਸ਼ਸ਼ਲਮ ਦਮ ਨਮੜਮ ਕਹਹਕਸ਼ ਵਕਟ ਸ਼ਸ।
19                       ਅਰ ਬਹਸ਼ਤ ਸ਼ਕਰਮ ਯਹਤਦਸ ਮਕਰਥਕ ਅਤਮ ਮਵਰਯਮ ਦਮ ਕਹਲ ਆਏ ਹਹਏ ਸ਼ਨ ਜਹ ਉਨਨਹਕਕ ਦਮ ਭਰਕ ਦਮ ਵਵਖਮ ਉਨਨਹਕਕ ਦਕ ਮਨ ਧਰਕਵਕ
ਕਰਨ।
20                    ਉਪਰਸਤ ਮਕਰਥਕ ਨਮ ਜਕਕ ਸ਼ਸ਼ਵਣਆ ਵਕ ਵਯਸ਼ਤ ਆਉਕਦਕ ਹਹ ਤਕਕ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਵਮਲਣ ਗਈ ਪਰ ਮਵਰਯਮ ਘਰ ਵਵਵਚ ਬਹਠਸ ਰਹਸ।
21      ਤਦ ਮਕਰਥਕ ਨਮ ਵਯਸ਼ਤ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,           ਪਨਰਭਸ਼ ਜਸ ਜਮ ਤਤਸ ਐਥਮ ਹਸ਼ਸਦਕ ਤਕਕ ਮਮਰਕ ਭਰਕ ਨਕ ਮਰਦਕ।
22                 ਅਤਮ ਮਹਕ ਹਸ਼ਣ ਭਸ ਜਕਣਦਸ ਹਕਕ ਭਈ ਜਹ ਕਸ਼ਝ ਤਤਸ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਤਹਕ ਮਸਗਮਕ ਸ਼ਹ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਤਹਨਤਸ ਦਮਊ।
23     ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,    ਤਮਰਕ ਭਰਕ ਜਸ ਉਠਮਗਕ।
24     ਮਕਰਥਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,            ਮਹਕ ਜਕਣਦਸ ਹਕਕ ਜਹ ਵਕਆਮਤ ਨਤਸ ਅਸਤ ਦਮ ਵਦਨ ਉਹ ਜਸ ਉਠਤ।
25     ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਵਕਹਕ,     ਵਕਆਮਤ ਅਤਮ ਜਸਉਣ ਮਹਕ ਹਕਕ              । ਜਹ ਮਮਰਮ ਉਤਮ ਵਨਹਚਕ ਕਰਦਕ ਹਹ ਭਕਵਮਕ ਉਹ ਮਰ ਜਕਏ ਤਕਕ ਵਸ ਜਸਵਮਗਕ।
26                  ਅਤਮ ਹਰ ਕਹਈ ਵਜਹੜਕ ਜਸਉਕਦਕ ਹਹ ਅਰ ਮਮਰਮ ਉਤਮ ਵਨਹਚਕ ਕਰਦਕ ਹਹ ਸ਼ਹ ਸ਼ਦਸਪਕਕਲ ਤਸਕਸ਼ ਕਦਮ ਨਕ ਮਰਮਗਕ       । ਕਸ ਤਤਸ ਇਸ਼ ਗਵਲ ਦਸ

   ਪਰਤਸਤ ਕਰਦਸ ਹਹਕ ?
27    ਉਨ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ, ਹਕਕ,                  ਪਨਰਭਸ਼ ਮਹਕ ਪਰਤਸਤ ਕਸਤਸ ਹਹ ਜਹ ਤਤਸ ਹਸ ਮਸ਼ਸਹ ਹਹਕ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਕ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਵਜਹੜਕ ਜਗਤ ਵਵਵਚ ਆਉਣ

 ਵਕਲਕ ਸ਼ਸ।
28                ਇਹ ਕਵਹ ਕਮ ਉਹ ਚਵਲਸ ਗਈ ਅਤਮ ਆਪਣਸ ਭਹਣ ਮਵਰਯਮ ਨਤਸ ਚਸ਼ਵਪ ਕਸਤਸ ਸ਼ਵਦ ਕਮ ਬਹਲਸ,       ਗਸ਼ਰਤ ਆਇਆ ਹਹਇਆ ਹਹ ਅਤਮ ਤਹਨਤਸ

 ਸ਼ਵਦਦਕ ਹਹ।
29              ਜਕਕ ਉਹ ਨਮ ਇਹ ਗਵਲ ਸ਼ਸ਼ਣਸ ਤਕਕ ਝਵਟ ਉਠ ਕਮ ਉਸ਼ ਦਮ ਕਹਲ ਗਈ।
30                 ਵਯਸ਼ਤ ਅਜਮ ਵਪਸਡ ਵਵਵਚ ਨਹਸਕ ਸ਼ਸ ਆਇਆ ਪਰ ਉਸ਼ਮ ਥਕਕ ਸ਼ਸ ਵਜਵਥਮ ਮਕਰਥਕ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਵਮਲਸ ਸ਼ਸ।
31                        ਫਮਰ ਓਹ ਯਹਤਦਸ ਵਜਹੜਮ ਉਹ ਦਮ ਨਕਲ ਘਰ ਵਵਵਚ ਸ਼ਨ ਅਤਮ ਉਹ ਦਕ ਮਨ ਧਰਕਉਕਦਮ ਸ਼ਨ ਜਕਕ ਮਵਰਯਮ ਨਤਸ ਵਮਵਖਆ ਜਹ ਉਹ ਛਮਤਸ

                      ਨਕਲ ਉਠ ਕਮ ਬਕਹਰ ਨਤਸ ਚਵਲਸ ਗਈ ਤਕਕ ਇਹ ਸ਼ਮਝ ਕਮ ਭਈ ਉਹ ਕਬਰ ਉਤਮ ਰਹਣ ਜਕਕਦਸ ਹਹ ਉਹ ਦਮ ਮਗਰ ਹਹ ਤਸ਼ਰਮ।
32                      ਸ਼ਹ ਜਕਕ ਮਵਰਯਮ ਉਸ਼ ਥਕਕ ਆਈ ਵਜਵਥਮ ਵਯਸ਼ਤ ਸ਼ਸ ਤਕਕ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਵਮਖ ਕਮ ਉਸ਼ ਦਮ ਪਹਰਸਕ ਪਈ ਅਤਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,    ਪਨਰਭਸ਼ ਜਮ ਤਤਸ

      ਐਥਮ ਹਸ਼ਸਦਕ ਤਕਕ ਮਮਰਕ ਭਰਕ ਨਕ ਮਰਦਕ।
33                        ਉਪਰਸਤ ਜਕਕ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਰਹਕਵਦਆਕ ਅਤਮ ਉਨਨਹਕਕ ਯਹਤਦਸਆਕ ਨਤਸ ਵਸ ਜਹ ਉਹ ਦਮ ਨਕਲ ਆਏ ਸ਼ਨ ਰਹਕਦਮ ਵਮਵਖਆ ਤਕਕ ਆਤਮਕ ਵਵਵਚ

  ਕਲਵਪਆ ਅਤਮ ਘਬਰਕਇਆ।
34  ਅਰ ਆਵਖਆ,       ਤਸ਼ਸ਼ਕਕ ਉਹ ਨਤਸ ਵਕਵਥਮ ਰਵਵਖਆ ਹਹ ?    ਉਨਨਹਕਕ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,    ਪਨਰਭਸ਼ ਜਸ ਆ ਵਮਖ।
35  ਵਯਸ਼ਤ ਰਹਇਆ।
36     ਇਸ਼ ਤਮ ਯਹਤਦਸ ਬਹਲਮ ,         ਵਮਖਹ ਇਹ ਉਸ਼ ਨਕਲ ਵਕਵਡਕ ਵਹਤ ਕਰਦਕ ਸ਼ਸ !
37      ਪਰ ਕਈ ਉਨਨਹਕਕ ਵਵਵਚਹਕ ਬਹਲਮ ,                  ਕਸ ਇਹ ਵਜਹ ਨਮ ਅਸਨਨਹਮ ਦਸਆਕ ਅਵਖਕਕ ਖਹਲਨਹਸਆਕ ਐਵਨਕ ਭਸ ਨਕ ਕਰ ਸ਼ਵਕਆ ਜਹ ਇਹ ਮਨਸ਼ਵਖ ਨਕ

 ਮਰਦਕ ?
38           ਤਕਕ ਵਯਸ਼ਤ ਆਪਣਮ ਜਸ ਵਵਵਚ ਫਮਰ ਕਲਪਦਕ ਹਹਇਆ ਕਬਰ ਉਤਮ ਆਇਆ           । ਉਹ ਇਵਕ ਗਸ਼ਫਸ਼ਕ ਸ਼ਸ ਅਤਮ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਇਵਕ ਪਵਥਰ ਧਵਰਆ

 ਹਹਇਆ ਸ਼ਸ।
39    ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਆਵਖਆ ,     ਇਸ਼ ਪਵਥਰ ਨਤਸ ਹਟਕ ਵਦਓ           । ਉਸ਼ ਮਸ਼ਰਦਮ ਦਸ ਭਹਣ ਮਕਰਥਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ ,      ਪਨਰਭਸ਼ ਜਸ ਉਸ਼ ਕਹਲਹਕ ਤਕਕ ਹਸ਼ਣ

          ਸ਼ਵੜਹਕਨ ਆਉਕਦਸ ਹਹ ਵਕਉਕ ਜਹ ਉਹ ਨਤਸ ਚਕਰ ਵਦਨ ਹਹਏ ਹਨ।
40     ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਵਕਹਕ,                ਕਸ ਮਹਕ ਤਹਨਤਸ ਨਹਸਕ ਆਵਖਆ ਭਈ ਜਮ ਤਤਸ ਪਰਤਸਤ ਕਰਮਕ ਤਕਕ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਸ ਵਵਡਆਈ ਵਮਖਮਕਗਸ ?
41               ਸ਼ਹ ਉਨਨਹਕਕ ਉਸ਼ ਪਵਥਰ ਨਤਸ ਹਟਕ ਵਦਵਤਕ ਅਤਮ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਅਵਖਕਕ ਉਤਕਹਕਕ ਕਰਕਮ ਆਵਖਆ ,          ਹਮ ਵਪਤਕ ਮਹਕ ਤਮਰਕ ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਕਰ ਕਰਦਕ ਹਕਕ ਜਹ ਤਹਕ

 ਮਮਰਸ ਸ਼ਸ਼ਣਸ।
42                        ਅਤਮ ਮਹਕ ਜਕਵਣਆ ਜਹ ਤਤਸ ਮਮਰਸ ਸ਼ਦਕ ਸ਼ਸ਼ਣਦਕ ਹਹਕ ਪਰ ਇਨਨਹਕਕ ਲਹਕਕਕ ਦਮ ਕਕਰਨ ਵਜਹੜਮ ਆਲਮ ਦਸ਼ਆਲਮ ਖੜਮ ਹਨ ਮਹਕ ਇਹ ਆਵਖਆ ਤਕਕ

      ਓਹ ਪਰਤਸਤ ਕਰਨ ਜਹ ਤਹਕ ਮਹਨਤਸ ਘਵਵਲਆ।
43         ਇਹ ਕਵਹ ਕਮ ਉਚਸ ਅਵਕਜਸ਼ ਮਕਰਸ ਵਕ ਲਕਜਸ਼ਰ ,   ਬਕਹਰ ਆ !
44                     ਉਹ ਵਜਹੜਕ ਮਹਇਆ ਹਹਇਆ ਸ਼ਸ ਕਫਸ਼ਨ ਨਕਲ ਹਵਥ ਪਹਰ ਬਵਧਮ ਹਹਏ ਬਕਹਰ ਵਨਵਕਲ ਆਇਆ ਅਰ ਉਹ ਦਮ ਮਤਸਹ ਉਤਮ ਰਸ਼ਮਕਲ

   ਵਲਨਹਮਵਟਆ ਹਹਇਆ ਸ਼ਸ !     ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,      ਉਹ ਨਤਸ ਖਹਲਨਹਹ ਅਤਮ ਜਕਣ ਵਦਓ।
45                      ਤਦਹਕ ਬਥਮਵਰਆਕ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਯਹਤਦਸਆਕ ਵਵਵਚਹਕ ਵਜਹੜਮ ਮਵਰਯਮ ਕਹਲ ਆਏ ਸ਼ਨ ਇਹ ਜਹ ਕਸ਼ਝ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਕਸਤਕ ਵਮਖ ਕਮ ਉਸ਼ ਉਤਮ

 ਵਨਹਚਕ ਕਸਤਸ।
46                   ਪਰ ਉਨਨਹਕਕ ਵਵਵਚਹਕ ਕਈਆਕ ਨਮ ਫਸ਼ਰਸਸ਼ਸਆਕ ਦਮ ਕਹਲ ਜਕ ਕਮ ਓਹ ਕਸਮ ਵਜਹੜਮ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਕਸਤਮ ਸ਼ਨ ਦਵਸ਼ ਵਦਵਤਮ।



47             ਇਸ਼ ਲਈ ਪਰਧਕਨ ਜਕਜਕਕਕ ਅਤਮ ਫਸ਼ਰਸਸ਼ਸਆਕ ਨਮ ਮਹਕ ਸ਼ਭਕ ਇਕਵਠਸ ਕਰ ਕਮ ਵਕਹਕ,    ਅਸ਼ਸਕ ਕਸ ਕਰਦਮ ਹਕਕ,     ਵਕਉਕ ਜਹ ਇਹ ਮਨਸ਼ਵਖ
    ਬਹਸ਼ਤ ਵਨਸ਼ਸ਼ਕਨ ਵਵਖਕਉਕਦਕ ਹਹ ?

48                      ਜਮ ਅਸ਼ਸਕ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਐਵਮਕ ਛਵਡ ਦਮਈਏ ਤਕਕ ਸ਼ਭ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਵਨਹਚਕ ਕਰਨਗਮ ਅਤਮ ਰਹਮਸ ਆ ਜਕਣਗਮ ਅਤਮ ਨਕਲਮ ਸ਼ਕਡਸ ਜਗਕ ·  ਅਰ
      ਨਕਲਮ ਸ਼ਕਡਸ ਕਲਮ ਵਸ ਲਹ ਲਹਣਗਮ ।

49                ਅਰ ਉਨਨਹਕਕ ਵਵਵਚਹ ਕਯਕਫਸ਼ਕ ਨਕਮਮ ਇਵਕ ਨਮ ਵਜਹੜਕ ਉਸ਼ ਸ਼ਕਲ ਸ਼ਰਦਕਰ ਜਕਜਕ ਸ਼ਸ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,    ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਕਸ਼ਝ ਨਹਸਕ ਜਕਣਦਮ।
50                  ਅਤਮ ਨਹਸਕ ਸ਼ਹਚਦਮ ਹਹ ਭਈ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਲਈ ਇਹਹ ਚਸਗਕ ਹਹ ਜਹ ਇਵਕ ਮਨਸ਼ਵਖ ਲਹਕਕਕ ਦਮ ਬਦਲਮ ਮਰਮ ,       ਨਕ ਵਕ ਸ਼ਕਰਸ ਕਲਮ ਦਕ ਨਕਸ਼ ਹਹਵਮ।
51                      ਪਰ ਇਹ ਉਸ਼ ਨਮ ਆਪਣਸ ਵਵਲਹਕ ਨਹਸਕ ਵਕਹਕ ਪਰ ਇਸ਼ ਕਕਰਨ ਜਹ ਉਹ ਉਸ਼ ਸ਼ਕਲ ਸ਼ਰਦਕਰ ਜਕਜਕ ਸ਼ਸ ਅਗਸਮ ਵਗਆਨ ਨਕਲ

          ਖਬਰ ਵਦਵਤਸ ਜਹ ਵਯਸ਼ਤ ਉਸ਼ ਕਲਮ ਦਮ ਬਦਲਮ ਮਰਨ ਨਤਸ ਸ਼ਸ।
52                        ਅਤਮ ਵਨਰਕ ਉਸ਼ਮ ਕਲਮ ਦਮ ਬਦਲਮ ਨਹਸਕ ਸ਼ਗਹਕ ਇਸ਼ ਲਈ ਵਸ ਜਹ ਉਹ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਵਦਆਕ ਬਕਲਕਕਕ ਨਤਸ ਜਹ ਵਖਸਡਮ ਹਹਏ ਹਨ ਇਕਵਵਠਆਕ ਕਰ
  ਕਮ ਇਵਕਹ ਬਣਕਵਮ।

53             ਸ਼ਹ ਉਨਨਹਕਕ ਨਮ ਉਸ਼ਮ ਵਦਨ ਤਹਕ ਮਤਕ ਪਕਕਇਆ ਭਈ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਜਕਨਹਕ ਮਕਰਨ।
54       ਇਸ਼ ਕਕਰਨ ਵਯਸ਼ਤ ਫਮਰ ਯਹਤਦਸਆਕ ਵਵਵਚ ਖਸ਼ਲਨਹਮ-             ਖਸ਼ਲਨਹਕ ਨਕ ਵਫਵਰਆ ਪਰ ਉਥਹਕ ਉਜਕੜ ਦਮ ਲਕਗਮ ਦਮ ਦਮਸ਼ ਵਵਵਚ ਇਫਸ਼ਰਕਈਮ ਕਰਕਮ

        ਇਵਕ ਨਗਰ ਨਤਸ ਵਗਆ ਅਤਮ ਚਮਵਲਆਕ ਸ਼ਣਮ ਉਥਮ ਵਰਹਕ।
55                      ਪਰ ਯਹਤਦਸਆਕ ਦਕ ਪਸ਼ਕਹ ਨਕਮਮ ਵਤਉਹਕਰ ਨਮੜਮ ਸ਼ਸ ਅਤਮ ਅਨਮਕ ਲਹਕ ਆਪ ਨਤਸ ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਵਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਉਹਕਰ ਤਹਕ ਪਵਹਲਕਕ ਵਪਸਡ ਵਪਸਡ
   ਤਹਕ ਯਰਤਸ਼ਸ਼ਲਮ ਨਤਸ ਗਏ।

56                 ਸ਼ਹ ਉਨਨਹਕਕ ਨਮ ਵਯਸ਼ਤ ਦਸ ਭਕਲ ਕਸਤਸ ਅਤਮ ਹਹਕਲ ਵਵਵਚ ਖੜਮ ਹਹ ਕਮ ਆਪਹ ਵਵਵਚਸਕ ਕਵਹਣ ਲਵਗਮ,        ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਕਸ ਸ਼ਮਝਦਮ ਹਹ ਵਕ ਉਹ ਇਸ਼
    ਵਤਉਹਕਰ ਉਤਮ ਨਹਸਕ ਆਊਗਕ ?

57                        ਅਤਮ ਪਰਧਕਨ ਜਕਜਕਕਕ ਅਰ ਫਸ਼ਰਸਸ਼ਸਆਕ ਨਮ ਹਸ਼ਕਮ ਕਸਤਕ ਸ਼ਸ ਵਕ ਜਮ ਕਹਈ ਜਕਣਦਕ ਹਹਵਮ ਜਹ ਉਹ ਵਕਵਥਮ ਹਹ ਤਕਕ ਦਵਸ਼ ਦਮਵਮ ਭਈ ਓਹ
   ਉਸ਼ ਨਤਸ ਫੜ ਲਹਣ।
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1                    ਫਮਰ ਪਸ਼ਕਹ ਤਹਕ ਛਮ ਵਦਨ ਪਵਹਲਕਕ ਵਯਸ਼ਤ ਬਹਤਅਵਨਯਕ ਵਵਵਚ ਆਇਆ ਵਜਵਥਮ ਲਕਜਸ਼ਰ ਸ਼ਸ ਵਜਹ ਨਤਸ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਮਸ਼ਰਵਦਆਕ ਵਵਵਚਹਕ
 ਵਜਵਕਵਲਆ ਸ਼ਸ।

2                       ਸ਼ਹ ਉਥਮ ਉਨਨਹਕਕ ਉਸ਼ ਦਮ ਲਈ ਭਹਜਨ ਵਤਆਰ ਕਸਤਕ ਅਤਮ ਮਕਰਥਕ ਟਵਹਲ ਕਰਦਸ ਸ਼ਸ ਪਰ ਲਕਜਸ਼ਰ ਉਨਨਹਕਕ ਵਵਵਚਹਕ ਇਵਕ ਸ਼ਸ ਵਜਹੜਮ ਉਹ
    ਦਮ ਨਕਲ ਖਕਣ ਬਹਠਮ ਸ਼ਨ।

3                       ਤਦ ਮਵਰਯਮ ਨਮ ਅਵਧ ਸ਼ਮਰ ਮਵਹਸਗ ਮਸ਼ਵਲਕ ਜਟਕ ਮਕਸ਼ਸ ਦਕ ਖਰਕ ਅਤਰ ਲਹ ਕਮ ਵਯਸ਼ਤ ਦਮ ਚਰਨਕਕ ਨਤਸ ਮਵਲਆ ਅਤਮ ਆਪਣਮ ਵਕਲਕਕ
            ਨਕਲ ਉਹ ਦਮ ਚਰਨ ਪਤਸਝਮ ਅਤਮ ਘਰ ਅਤਰ ਦਸ ਬਕਸ਼ਨਕ ਨਕਲ ਭਰ ਵਗਆ।

4               ਪਰ ਉਹ ਦਮ ਚਮਵਲਆਕ ਵਵਵਚਹਕ ਯਹਤਦਕ ਇਸ਼ਕਵਰਯਹਤਸ ਨਮ ਵਜਨ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਫੜਵਕਉਣਕ ਸ਼ਸ ਆਵਖਆ ,
5               ਇਹ ਅਤਰ ਡਤਢ ਸ਼ਲ ਰਸ਼ਪਏ ਨਤਸ ਵਮਚ ਕਮ ਕਸਗਕਲਕਕ ਨਤਸ ਵਕਉਕ ਨਕ ਵਦਵਤਕ ਵਗਆ ?
6                         ਪਰ ਉਹ ਨਮ ਇਹ ਗਵਲ ਇਸ਼ ਕਕਰਨ ਨਹਸਕ ਆਖਸ ਜਹ ਕਸਗਕਲਕਕ ਦਸ ਵਚਸਤਕ ਕਰਦਕ ਸ਼ਸ ਪਰ ਇਸ਼ ਕਕਰਨ ਜਹ ਉਹ ਚਹਰ ਸ਼ਸ ਅਤਮ ਗਸ਼ਥਲਸ

               ਉਹ ਦਮ ਕਹਲ ਰਵਹਸਦਸ ਸ਼ਸ ਅਰ ਜਹ ਕਸ਼ਝ ਉਸ਼ ਵਵਵਚ ਪਕਇਆ ਜਕਕਦਕ ਉਹ ਲਹ ਜਕਕਦਕ ਸ਼ਸ।
7    ਤਕਕ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਆਵਖਆ,           ਉਹ ਨਤਸ ਇਹ ਮਮਰਮ ਕਫਸ਼ਨਕਉਣ ਦਫਸ਼ਨਕਉਣ ਦਮ ਵਦਨ ਲਈ ਰਵਖਣ ਵਦਹ।
8             ਕਸਗਕਲ ਤਕਕ ਸ਼ਦਕ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਨਕਲ ਹਨ ਪਰ ਮਹਕ ਸ਼ਦਕ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਨਕਲ ਨਹਸਕ ਹਕਕ।
9                         ਤਦ ਯਹਤਦਸਆਕ ਦਮ ਬਹਸ਼ਤ ਸ਼ਕਰਮ ਲਹਕ ਜਕਣ ਗਏ ਭਈ ਉਹ ਉਥਮ ਹਹ ਅਤਮ ਓਹ ਆਏ ਵਨਰਕ ਵਯਸ਼ਤ ਵਪਵਛਮ ਨਹਸਕ ਸ਼ਗਹਕ ਇਸ਼ ਲਈ ਵਸ ਜਹ

          ਲਕਜਸ਼ਰ ਨਤਸ ਵਮਖਣ ਵਜਹ ਨਤਸ ਉਸ਼ ਨਮ ਮਸ਼ਰਵਦਆਕ ਵਵਵਚਹਕ ਵਜਵਕਵਲਆ ਸ਼ਸ।
10             ਪਰ ਪਰਧਕਨ ਜਕਜਕਕਕ ਨਮ ਮਤਕ ਪਕਕਇਆ ਜਹ ਲਕਜਸ਼ਰ ਨਤਸ ਵਸ ਜਕਨਹਕ ਮਕਰ ਦਮਈਏ।
11                ਵਕਉਕਵਕ ਉਹ ਦਮ ਕਕਰਨ ਯਹਤਦਸਆਕ ਵਵਵਚਹਕ ਬਕਹਲਮ ਲਹਕ ਚਵਲਮ ਗਏ ਅਤਮ ਵਯਸ਼ਤ ਉਤਮ ਵਨਹਚਕ ਕਰਦਮ ਸ਼ਨ।
12                     ਦਤਜਮ ਵਦਨ ਬਹਸ਼ਤ ਸ਼ਕਰਮ ਲਹਕ ਜਹ ਵਤਉਹਕਰ ਤਮ ਆਏ ਹਹਏ ਸ਼ਨ ਜਦ ਉਨਨਹਕਕ ਨਮ ਸ਼ਸ਼ਵਣਆ ਜਹ ਵਯਸ਼ਤ ਯਰਤਸ਼ਸ਼ਲਮ ਨਤਸ ਆਉਕਦਕ ਹਹ।
13               ਖਜਤਰਕਕ ਦਸਆਕ ਟਵਹਣਸਆਕ ਲਹ ਕਮ ਉਹ ਦਮ ਵਮਲਣ ਨਤਸ ਵਨਕਲਮ ਅਤਮ ਉਚਸ ਵਦਵਤਸ ਬਹਲਣ ਲਵਗਮ,  ਹਹਸ਼ਸਨਕ !      ਧਸਨ ਉਹ ਵਜਹੜਕ ਪਨਰਭਸ਼ ਦਮ

        ਨਕਮ ਉਤਮ ਆਉਕਦਕ ਹਹ ਅਤਮ ਇਸ਼ਰਕਏਲ ਦਕ ਪਕਤਸ਼ਸ਼ਕਹ ਹਹ!
14                 ਅਤਮ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਇਵਕ ਗਧਸ ਦਕ ਬਵਚਕ ਪਕਇਆ ਅਤਮ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਸ਼ਵਕਰ ਹਹਇਆ ਵਜਵਮਕ ਵਲਵਖਆ ਹਹਇਆ ਹਹ।
15   ਸ਼ਸਯਹਨ ਦਸ ਬਮਟਸ,  ਨਕ ਡਰ,            ਵਮਖ ਤਮਰਕ ਪਕਤਸ਼ਸ਼ਕਹ ਗਧਸ ਦਮ ਬਵਚਮ ਤਮ ਸ਼ਵਕਰ ਹਹ ਕਮ ਆਉਕਦਕ ਹਹ।
16                       ਉਹ ਦਮ ਚਮਵਲਆਕ ਨਮ ਪਵਹਲਕਕ ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਨਕ ਸ਼ਮਝਸਆਕ ਪਰ ਜਕਕ ਵਯਸ਼ਤ ਆਪਣਮ ਤਮਜ ਨਤਸ ਪਹਸ਼ਸਵਚਆ ਤਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਚਮਤਮ ਆਇਆ ਜਹ

               ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਉਸ਼ਮ ਵਵਖਮ ਵਲਖਸਆਕ ਹਹਈਆਕ ਸ਼ਨ ਅਤਮ ਉਨਨਹਕਕ ਉਸ਼ ਦਮ ਨਕਲ ਏਹ ਕਸਮ ਕਸਤਮ ਸ਼ਨ।
17                       ਤਦ ਉਨਨਹਕਕ ਲਹਕਕਕ ਨਮ ਵਜਹੜਮ ਉਸ਼ ਵਮਲਮ ਉਹ ਦਮ ਨਕਲ ਸ਼ਨ ਜਦ ਉਹ ਨਮ ਲਕਜਸ਼ਰ ਨਤਸ ਕਬਰਹਕ ਬਕਹਰ ਸ਼ਵਵਦਆ ਅਤਮ ਮਸ਼ਰਵਦਆਕ ਵਵਵਚਹਕ

   ਵਜਵਕਵਲਆ ਸ਼ਸ ਸ਼ਕਖਸ ਵਦਵਤਸ।



18                   ਇਸ਼ ਕਰਕਮ ਵਸ ਲਹਕ ਉਹ ਨਤਸ ਜਕ ਵਮਲਮ ਵਕਉਕ ਜਹ ਉਨਨਹਕਕ ਸ਼ਸ਼ਵਣਆ ਸ਼ਸ ਭਈ ਉਸ਼ ਨਮ ਇਹ ਵਨਸ਼ਸ਼ਕਨ ਵਵਖਕਇਆ।
19      ਤਕਕ ਫਸ਼ਰਸਸ਼ਸ ਆਪਸ਼ ਵਵਵਚ ਕਵਹਣ ਲਵਗਮ,         ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਵਮਖਦਮ ਹਹ ਜਹ ਤਸ਼ਹਕਥਹਕ ਕਸ਼ਝ ਨਹਸਕ ਬਵਣ ਆਉਕਦਕ        । ਵਮਖਹ ਜਗਤ ਉਹ ਦਮ ਵਪਵਛਮ ਲਵਗ

 ਤਸ਼ਵਰਆ !
20            ਵਜਹੜਮ ਲਹਕ ਵਤਉਹਕਰ ਉਤਮ ਬਸਦਗਸ ਕਰਨ ਆਏ ਉਨਨਹਕਕ ਵਵਵਚ ਕਈ ਯਤਨਕਨਸ ਸ਼ਨ।
21                    ਸ਼ਹ ਓਹ ਵਫਸ਼ਵਲਵਪਸ਼ਸ਼ ਦਮ ਕਹਲ ਜਹ ਗਲਸਲ ਦਮ ਬਹਤਸ਼ਹਦਮ ਦਕ ਸ਼ਸ ਆਏ ਅਤਮ ਉਹ ਦਮ ਅਵਗਮ ਅਰਜਸ਼ ਕਰ ਕਮ ਆਵਖਆ, ਜਸ,    ਅਸ਼ਕਕ ਵਯਸ਼ਤ ਦਕ

  ਦਰਸ਼ਸ਼ਣ ਕਰਨਕ ਹਹ।
22                  ਵਫਸ਼ਵਲਵਪਸ਼ਸ਼ ਨਮ ਆਣ ਕਮ ਅਸਵਦਨਰਯਕਸ਼ ਨਤਸ ਕਵਹ ਵਦਵਤਕ ਅਤਮ ਅਸਵਦਨਰਯਕਸ਼ ਅਰ ਵਫਸ਼ਵਲਵਪਸ਼ਸ਼ ਨਮ ਆਣ ਕਮ ਵਯਸ਼ਤ ਨਤਸ ਆਵਖਆ।
23      ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,            ਵਮਲਕ ਆ ਪਸ਼ਵਵਜਆ ਹਹ ਜਹ ਮਨਸ਼ਵਖ ਦਮ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਦਸ ਵਵਡਆਈ ਕਸਤਸ ਜਕਏ।
24                           ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਵਚ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਜਹ ਕਣਕ ਦਕ ਦਕਣਕ ਜਮ ਜਸ਼ਮਸਨ ਵਵਵਚ ਪਹ ਕਮ ਨਕ ਮਰਮ ਤਕਕ ਉਹ ਇਕਵਲਕ ਹਸ ਰਵਹਸਦਕ ਹਹ ਪਰ ਜਮ ਮਰਮ

    ਤਕਕ ਬਹਸ਼ਤ ਸ਼ਕਰਕ ਫਲ ਵਦਸਦਕ।
25                     ਵਜਹੜਕ ਆਪਣਸ ਜਕਨ ਨਕਲ ਵਹਤ ਕਰਦਕ ਹਹ ਉਹ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਗਸ਼ਆਉਕਦਕ ਅਤਮ ਵਜਹੜਕ ਇਸ਼ ਜਗਤ ਵਵਵਚ ਆਪਣਸ ਜਕਨ ਨਕਲ ਵਹਰ

         ਰਵਖਦਕ ਹਹ ਉਹ ਸ਼ਦਸਪਕ ਜਸਉਣ ਤਕਈਕ ਉਹ ਦਸ ਰਵਵਛਆ ਕਰਮਗਕ।
26                   ਜਮ ਕਹਈ ਮਮਰਸ ਸ਼ਮਵਕ ਕਰਮ ਤਕਕ ਮਮਰਮ ਵਪਵਛਮ ਹਹ ਤਸ਼ਰਮ ਅਰ ਵਜਵਥਮ ਮਹਕ ਹਕਕ ਮਮਰਕ ਸ਼ਮਵਕ ਭਸ ਉਥਮ ਹਹਵਮਗਕ        । ਜਮ ਕਹਈ ਮਮਰਸ ਸ਼ਮਵਕ ਕਰਮ ਤਕਕ ਵਪਤਕ

   ਉਹ ਦਕ ਆਦਰ ਕਰਮਗਕ।
27          ਹਸ਼ਣ ਮਮਰਕ ਜਸ ਘਬਰਕਉਕਦਕ ਹਹ ਅਤਮ ਮਹਕ ਕਸ ਆਖਕਕ ?        ਹਮ ਵਪਤਕ ਮਹਨਤਸ ਇਸ਼ ਘੜਸ ਤਹਕ ਬਚਕ ?        ਪਰ ਇਸ਼ਮ ਲਈ ਮਹਕ ਇਸ਼ ਘੜਸ ਤਸਕਸ਼

 ਆਇਆ ਹਕਕ।
28       ਹਮ ਵਪਤਕ ਆਪਣਮ ਨਕਮ ਨਤਸ ਵਵਡਆਈ ਦਮਹ                 । ਤਦਹਕ ਏਹ ਸ਼ਸ਼ਰਗਸ ਬਕਣਸ ਆਈ ਜਹ ਮਹਕ ਉਹ ਨਤਸ ਵਵਡਆਈ ਵਦਵਤਸ ਹਹ ਅਰ ਫਮਰ ਵਸ
ਵਦਆਕਗਕ।
29                 ਤਦ ਲਹਕਕਕ ਨਮ ਵਜਹੜਮ ਕਹਲ ਖਲਹਤਮ ਸ਼ਨ ਜਕਕ ਇਹ ਸ਼ਸ਼ਵਣਆ ਤਕਕ ਕਵਹਣ ਲਵਗਮ ਜਹ ਬਵਦਲ ਗਰਵਜਆ ਹਹ   । ਹਹਰਨਕਕ ਆਵਖਆ,    ਦਤਤ ਨਮ ਇਹ
    ਦਮ ਨਕਲ ਗਵਲ ਕਸਤਸ ਹਹ।

30               ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ ਵਕ ਇਹ ਸ਼ਸ਼ਬਦ ਮਮਰਮ ਲਈ ਨਹਸਕ ਪਰ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਲਈ ਆਇਆ ਹਹ।
31       ਹਸ਼ਣ ਇਸ਼ ਜਗਤ ਦਕ ਵਨਆਉਕ ਹਸ਼ਸਦਕ ਹਹ         । ਹਸ਼ਣ ਇਸ਼ ਜਗਤ ਦਕ ਸ਼ਰਦਕਰ ਬਕਹਰ ਕਵਵਢਆ ਜਕਵਮਗਕ।
32              ਅਰ ਜਮ ਮਹਕ ਧਰਤਸ ਉਤਹਕ ਉਚਕ ਕਸਤਕ ਜਕਵਕਕ ਤਕਕ ਸ਼ਕਵਰਆਕ ਨਤਸ ਆਪਣਸ ਵਵਲ ਵਖਵਚਕਕਗਕ।
33                ਉਸ਼ ਨਮ ਇਹ ਆਵਖਆ ਭਈ ਪਤਕ ਦਮਵਮ ਜਹ ਉਹ ਨਮ ਆਪ ਵਕਹੜਸ ਮਲਤ ਨਕਲ ਮਰਨਕ ਸ਼ਸ।
34        ਇਸ਼ ਕਕਰਨ ਲਹਕਕਕ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,         ਅਸ਼ਕਕ ਸ਼ਸ਼ਰਕ ਵਵਵਚਹਕ ਸ਼ਸ਼ਵਣਆ ਹਹ ਜਹ ਮਸ਼ਸਹ ਸ਼ਦਕ ਰਹਤ        । ਫਮਰ ਤਤਸ ਵਕਵਕਸ਼ਰ ਆਖਦਕ ਹਹਕ ਭਈ

         ਮਨਸ਼ਵਖ ਦਮ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਦਕ ਉਚਕ ਕਸਤਕ ਜਕਣਕ ਜਸ਼ਰਤਰ ਹਹ ?       ਇਹ ਮਨਸ਼ਵਖ ਦਕ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਕਲਣ ਹਹ ?
35               ਸ਼ਹ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਵਕਹਕ ਵਕ ਚਕਨਣ ਅਜਮ ਥਹੜਕ ਵਚਰ ਹਹਰ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਵਵਵਚ ਹਹ          । ਵਜਸਨਕ ਵਚਰ ਚਕਨਣ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਨਕਲ ਹਹ ਚਵਲਮ ਚਵਲਹ ਭਈ

                      ਵਕਤਮ ਐਉਕ ਨਕ ਹਹਵਮ ਜਹ ਅਨਨਹਮਰਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਆ ਘਮਰਮ ਅਤਮ ਜਹ ਅਨਨਹਮਰਮ ਵਵਵਚ ਚਵਲਦਕ ਹਹ ਸ਼ਹ ਨਹਸਕ ਜਕਣਦਕ ਜਹ ਉਹ ਵਕਵਥਮ ਤਸ਼ਰਦਕ ਹਹ।
36                 ਵਜਸਨਕ ਵਚਰ ਚਕਨਣ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਨਕਲ ਹਹ ਚਕਨਣ ਉਤਮ ਵਨਹਚਕ ਕਰਹ ਤਕਕ ਜਹ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਚਕਨਣ ਦਮ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਹਹਵਹ       । ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਆਖਸਆਕ

      ਅਤਮ ਜਕ ਕਮ ਉਨਨਹਕਕ ਤਹਕ ਲਸ਼ਕ ਵਗਆ।
37                  ਭਕਵਮਕ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਦਮ ਸ਼ਕਹਮਣਮ ਐਵਨਮ ਵਨਸ਼ਸ਼ਕਨ ਵਵਖਕਏ ਸ਼ਨ ਤਕਕ ਵਸ ਉਨਨਹਕਕ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਵਨਹਚਕ ਨਹਸਕ ਕਸਤਸ।
38                        ਤਕਕ ਜਹ ਯਸ਼ਕਯਕਹ ਨਬਸ ਦਕ ਬਚਨ ਪਤਰਕ ਹਹਵਮ ਵਜਹੜਕ ਉਹ ਨਮ ਵਕਹਕ ਸ਼ਸ ਵਕ ਹਮ ਪਨਰਭਸ਼ ਸ਼ਕਡਮ ਸ਼ਨਮਹਮ ਦਸ ਵਕਨ ਪਰਤਸਤ ਕਸਤਸ ਅਤਮ

        ਪਨਰਭਸ਼ ਦਸ ਬਕਕਹ ਵਕਸ਼ ਉਤਮ ਪਰਗਟ ਹਹਈ ਹਹ ?
39             ਇਸ਼ ਕਕਰਨ ਓਹ ਵਨਹਚਕ ਨਕ ਕਰ ਸ਼ਵਕਮ ਵਕਉਕ ਜਹ ਯਸ਼ਕਯਕਹ ਨਮ ਫਮਰ ਆਵਖਆ,
40        ਉਸ਼ ਨਮ ਓਹਨਕਕ ਦਸਆਕ ਅਵਖਕਕ ਅਸਨਨਹਸਆਕ ਕਰ ਵਦਵਤਸਆਕ,       ਅਤਮ ਓਹਨਕਕ ਦਕ ਵਦਲ ਕਠਹਰ ਕਸਤਕ ਹਹ,     ਮਤਮ ਓਹ ਅਵਖਕਕ ਨਕਲ ਵਮਖਣ,  ਅਤਮ

     ਮਨ ਨਕਲ ਸ਼ਮਝਣ ਅਰ ਮਸ਼ੜ ਆਉਣ,      ਅਤਮ ਮਹਕ ਓਹਨਕਕ ਨਤਸ ਚਸਗਕ ਕਰਕਕ।
41                  ਯਸ਼ਕਯਕਹ ਨਮ ਏਹ ਬਚਨ ਕਸਤਮ ਇਸ਼ ਲਈ ਜਹ ਉਨ ਉਸ਼ ਦਕ ਤਮਜ ਵਮਵਖਆ ਅਰ ਉਸ਼ਮ ਦਮ ਵਵਖਮ ਬਹਵਲਆ।
42                     ਤਕਕ ਵਸ ਸ਼ਰਦਕਰਕਕ ਵਵਵਚਹਕ ਭਸ ਬਹਸ਼ਵਤਆਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਵਨਹਚਕ ਕਸਤਸ ਪਰ ਫਸ਼ਰਸਸ਼ਸਆਕ ਦਮ ਕਕਰਨ ਉਨਨਹਕਕ ਨਮ ਜਬਕਨਸ ਨਕ ਮਸਵਨਆ

         ਭਈ ਐਓਕ ਨਕ ਹਹਵਮ ਜਹ ਅਸ਼ਸਕ ਸ਼ਮਕਜ ਵਵਵਚਹਕ ਛਮਕਮ ਜਕਈਏ।
43             ਵਕਉਕਵਕ ਓਹ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਸ ਵਵਡਆਈ ਨਕਲਹਕ ਮਨਸ਼ਵਖਕਕ ਦਸ ਵਵਡਆਈ ਦਮ ਬਹਸ਼ਤਮ ਭਸ਼ਵਖਮ ਸ਼ਨ।
44      ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਚਸ ਅਵਕਜਸ਼ ਨਕਲ ਆਵਖਆ,                ਵਜਹੜਕ ਮਮਰਮ ਉਤਮ ਵਨਹਚਕ ਕਰਦਕ ਹਹ ਉਹ ਮਮਰਮ ਉਤਮ ਨਹਸਕ ਸ਼ਗਹਕ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਵਨਹਚਕ ਕਰਦਕ
   ਹਹ ਵਜਨ ਮਹਨਤਸ ਘਵਵਲਆ।

45             ਅਰ ਜਹ ਮਹਨਤਸ ਵਮਖਦਕ ਹਹ ਸ਼ਹ ਉਹ ਨਤਸ ਵਮਖਦਕ ਹਹ ਵਜਨ ਮਹਨਤਸ ਘਵਵਲਆ।
46                       ਮਹਕ ਜਗਤ ਵਵਵਚ ਚਕਨਣ ਹਹ ਕਮ ਆਇਆ ਹਕਕ ਤਕਕ ਜਹ ਹਰ ਕਹਈ ਜਹ ਮਮਰਮ ਉਤਮ ਵਨਹਚਕ ਕਰਦਕ ਹਹ ਸ਼ਹ ਅਨਨਹਮਰਮ ਵਵਵਚ ਨਕ ਰਹਮ।
47                        ਅਰ ਜਮ ਕਹਈ ਮਮਰਸਆਕ ਗਵਲਕਕ ਸ਼ਸ਼ਣਮ ਅਤਮ ਨਕ ਮਸਨਮ ਤਕਕ ਮਹਕ ਉਹ ਨਤਸ ਦਹਸ਼ਸ਼ਸ ਨਹਸਕ ਠਵਹਰਕਉਕਦਕ ਵਕਉਕ ਜਹ ਮਹਕ ਜਗਤ ਨਤਸ ਦਹਸ਼ਸ਼ਸ ਠਵਹਰਕਉਣ

      ਨਹਸਕ ਸ਼ਗਹਕ ਜਗਤ ਨਤਸ ਬਚਕਉਣ ਆਇਆ ਹਕਕ।
48          ਵਜਹੜਕ ਮਹਨਤਸ ਰਵਦ ਕਰਦਕ ਹਹ ਅਤਮ ਮਮਰਸਆਕ ਗਵਲਕਕ ਨਹਸਕ ਕਬਤਲਦਕ,      ਉਹ ਨਤਸ ਇਵਕ ਦਹਸ਼ਸ਼ਸ ਠਵਹਰਕਉਕਦਕ ਹਹ      । ਵਜਹੜਕ ਬਚਨ ਮਹਕ ਵਕਹਕ

       ਓਹਸਓ ਅਸਤ ਦਮ ਵਦਨ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਦਹਸ਼ਸ਼ਸ ਠਵਹਰਕਵਮਗਕ।



49                         ਵਕਉਕ ਜਹ ਮਹਕ ਆਪ ਤਹਕ ਨਹਸਕ ਬਹਵਲਆ ਪਰ ਵਪਤਕ ਵਜਨ ਮਹਨਤਸ ਘਵਵਲਆ ਉਸ਼ਮ ਨਮ ਮਹਨਤਸ ਹਸ਼ਕਮ ਵਦਵਤਕ ਭਈ ਮਹਕ ਕਸ ਬਚਨ ਕਰਕਕ ਅਤਮ ਕਸ
ਬਹਲਕਕ।
50           ਅਰ ਮਹਕ ਜਕਣਦਕ ਹਕਕ ਵਕ ਉਹ ਦਕ ਬਚਨ ਸ਼ਦਸਪਕ ਜਸਉਣ ਹਹ              । ਇਸ਼ ਕਕਰਨ ਮਹਕ ਜਹ ਕਸ਼ਝ ਬਹਲਦਕ ਹਕਕ ਸ਼ਹ ਵਜਵਮਕ ਵਪਤਕ ਨਮ ਮਹਨਤਸ

    ਆਵਖਆ ਹਹ ਵਤਵਮਕ ਬਹਲਦਕ ਹਕਕ।

 ਕਕਕਡ 13

1                          ਪਸ਼ਕਹ ਦਮ ਵਤਉਹਕਰ ਤਹਕ ਪਵਹਲਕਕ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਇਹ ਜਕਣ ਕਮ ਭਈ ਮਮਰਸ ਘੜਸ ਆ ਪਹਸ਼ਸਚਸ ਹਹ ਜਕਕ ਮਹਕ ਇਸ਼ ਜਗਤ ਨਤਸ ਛਵਡ ਕਮ ਵਪਤਕ ਦਮ
                   ਕਹਲ ਜਕਵਕਕ ਆਪਣਮ ਵਨਵਜ ਲਹਕਕਕ ਨਕਲ ਵਜਹੜਮ ਜਗਤ ਵਵਵਚ ਸ਼ਨ ਵਪਆਰ ਕਰ ਕਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਅਸਤ ਤਹੜਸ ਵਪਆਰ ਕਰਦਕ ਵਰਹਕ।

2                       ਅਰ ਖਕਣ ਦਮ ਵਮਲਮ ਸ਼ਸ਼ਤਕਨ ਜਦ ਸ਼ਸ਼ਮਊਨ ਦਮ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਯਹਤਦਕ ਇਸ਼ਕਵਰਯਹਤਸ ਦਮ ਵਦਲ ਵਵਵਚ ਇਹ ਪਕ ਚਸ਼ਵਵਕਆ ਸ਼ਸ ਜਹ ਉਹ ਉਸ਼ ਨਤਸ
 ਫੜਵਕ ਦਮਵਮ।

3                        ਤਦ ਵਯਸ਼ਤ ਇਹ ਜਕਣ ਕਮ ਭਈ ਵਪਤਕ ਨਮ ਸ਼ਵਭਹ ਕਸ਼ਝ ਮਮਰਮ ਹਵਥ ਵਵਵਚ ਸ਼ਲਕਵਪਆ ਹਹ ਅਤਮ ਮਹਕ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਮ ਕਹਲਹਕ ਆਇਆ ਹਕਕ ਅਤਮ
    ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਮ ਕਹਲ ਜਕਕਦਕ ਹਕਕ।

4               ਖਕਣਮ ਤਹਕ ਉਵਠਆ ਅਰ ਆਪਣਮ ਬਸ਼ਤਨਰ ਲਕਹ ਛਵਡਮ ਅਰ ਪਰਨਕ ਲਹ ਕਮ ਆਪਣਕ ਲਵਕ ਬਸਵਨਨਹਆ।
5                     ਫਮਰ ਬਕਟਸ ਵਵਵਚ ਜਲ ਪਕ ਕਮ ਉਹ ਚਮਵਲਆਕ ਦਮ ਪਹਰ ਧਹਣ ਅਤਮ ਉਸ਼ ਪਰਨਮ ਨਕਲ ਵਜਹੜਕ ਬਵਧਕ ਹਹਇਆ ਸ਼ਸ ਪਤਸਝਣ ਲਵਗਕ।
6       ਸ਼ਹ ਉਹ ਸ਼ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ਼ ਦਮ ਕਹਲ ਆਇਆ     । ਓਨ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,  ਪਨਰਭਸ਼ ਜਸ,      ਤਤਸ ਮਮਰਮ ਪਹਰ ਧਹਕਦਕ ਹਹਕ ?
7      ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,              ਜਹ ਮਹਕ ਕਰਦਕ ਹਕਕ ਸ਼ਹ ਤਤਸ ਹਸ਼ਣ ਨਹਸਕ ਜਕਣਦਕ ਪਰ ਇਹ ਦਮ ਵਪਵਛਹਕ ਸ਼ਮਝਮਕਗਕ।
8     ਪਤਰਸ਼ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਵਕਹਕ,       ਤਹਕ ਮਮਰਮ ਪਹਰ ਕਦਮ ਨਕ ਧਹਣਮ !      ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,          ਜਮ ਮਹਕ ਤਹਨਤਸ ਨਕ ਧਹਵਕਕ ਤਕਕ ਮਮਰਮ ਨਕਲ ਤਮਰਕ ਕਹਈ

  ਵਹਵਸ਼ਕ ਨਕ ਹਹਵਮਗਕ।
9      ਸ਼ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ਼ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,             ਪਨਰਭਸ਼ ਜਸ ਵਨਰਮ ਮਮਰਮ ਪਹਰ ਹਸ ਨਹਸਕ ਸ਼ਗਹਕ ਹਵਥ ਅਰ ਵਸ਼ਰ ਭਸ ਧਹ!
10     ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,                   ਵਜਹੜਕ ਨਲਨਹਕਇਆ ਵਗਆ ਹਹ ਉਹ ਨਤਸ ਵਬਨਕ ਪਹਰ ਧਹਣ ਦਮ ਹਹਰ ਕਸ਼ਝ ਲਹੜ ਨਹਸਕ ਸ਼ਗਹਕ ਸ਼ਕਰਕ ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਵਧ ਹਹ ਅਰ

     ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਵਧ ਹਹ ਪਰ ਸ਼ਵਭਹ ਨਹਸਕ।
11                   ਉਹ ਤਕਕ ਆਪਣਮ ਫੜਵਕਉਣ ਵਕਲਮ ਨਤਸ ਜਕਣਦਕ ਸ਼ਸ ਇਸ਼ਮ ਕਰਕਮ ਉਸ਼ ਨਮ ਆਵਖਆ ਭਈ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਸ਼ਵਭਹ ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਵਧ ਨਹਸਕ ਹਹ।
12                    ਉਪਰਸਤ ਜਕਕ ਉਹ ਉਨਨਹਕਕ ਦਮ ਪਹਰ ਧਹ ਹਵਵਟਆ ਅਤਮ ਆਪਣਮ ਬਸ਼ਤਨਰ ਲਹ ਲਏ ਤਕਕ ਫਮਰ ਬਹਠ ਕਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,    ਕਸ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਸ਼ਮਝਦਮ
       ਹਹ ਵਕ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਨਕਲ ਕਸ ਕਸਤਕ ?

13                ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਹਨਤਸ ਗਸ਼ਰਤ ਅਤਮ ਪਨਰਭਸ਼ ਕਰਕਮ ਬਸ਼ਲਕਉਕਦਮ ਹਹ ਅਰ ਠਸਕ ਆਖਦਮ ਹਹ ਵਕਉਕ ਜਹ ਮਹਕ ਹਕਕ।
14                      ਸ਼ਹ ਜਮ ਮਹਕ ਗਸ਼ਰਤ ਅਤਮ ਪਨਰਭਸ਼ ਹਹ ਕਮ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਪਹਰ ਧਹਤਮ ਤਕਕ ਚਕਹਸਦਕ ਹਹ ਜਹ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਭਸ ਇਵਕ ਦਤਏ ਦਮ ਪਹਰ ਧਹਵਹ।
15                     ਇਸ਼ ਲਈ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਇਵਕ ਨਮਤਨਕ ਦਮ ਛਵਵਡਆ ਹਹ ਤਕਕ ਜਹ ਵਜਵਮਕ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਨਕਲ ਕਸਤਕ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਭਸ ਵਤਵਮਕ ਹਸ ਕਰਹ।
16             ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਵਚ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਭਈ ਨਲਕਰ ਆਪਣਮ ਮਕਲਕ ਤਹਕ ਵਵਡਕ ਨਹਸਕ,       ਨਕ ਭਮਵਜਆ ਹਹਇਆ ਆਪਣਮ ਭਮਜਣ ਵਕਲਮ ਤਹਕ।
17              ਜਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਇਹ ਗਵਲਕਕ ਜਕਣਦਮ ਹਹ ਤਕਕ ਧਸਨ ਹਹ ਜਮ ਇਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਕਰਹ ਭਸ।
18        ਮਹਕ ਤਸ਼ਸ਼ਕਕ ਸ਼ਭਨਕਕ ਦਮ ਵਵਖਮ ਨਹਸਕ ਆਖਦਕ ਹਕਕ            । ਮਹਕ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਜਕਣਦਕ ਹਕਕ ਵਜਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਮਹਕ ਚਸ਼ਣ ਵਲਆ ਹਹ,       ਪਰ ਇਹ ਇਸ਼ ਲਈ ਹਹ ਜਹ

               ਵਲਖਤ ਪਤਰਸ ਹਹਵਮ ਭਈ ਉਸ਼ ਨਮ ਵਜਹੜਕ ਮਮਰਸ ਰਹਟਸ ਖਕਕਦਕ ਹਹ ਮਮਰਮ ਉਤਮ ਆਪਣਸ ਲਵਤ ਚਸ਼ਵਕਸ।
19                           ਏਦਹਕ ਅਵਗਮ ਇਸ਼ ਗਵਲ ਦਮ ਹਹਣ ਤਹਕ ਪਵਹਲਕਕ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਦਵਸ਼ਦਕ ਹਕਕ ਤਕਕ ਵਜਸ਼ ਵਮਲਮ ਇਹ ਪਤਰਸ ਹਹ ਲਵਮ ਤਕਕ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਪਰਤਸਤ ਕਰਹ ਜਹ ਮਹਕ ਉਹਹ
ਹਕਕ।
20                          ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਵਚ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਵਕ ਜਹ ਮਮਰਮ ਘਵਲਮ ਹਹਏ ਨਤਸ ਕਬਤਲਦਕ ਹਹ ਸ਼ਹ ਮਹਨਤਸ ਕਬਤਲਦਕ ਹਹ ਅਤਮ ਜਹ ਮਹਨਤਸ ਕਬਤਲਦਕ ਹਹ ਸ਼ਹ ਮਮਰਮ

    ਘਵਲਣ ਵਕਲਮ ਨਤਸ ਕਬਤਲਦਕ ਹਹ।
21              ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਕਵਹ ਕਮ ਵਯਸ਼ਤ ਆਤਮਕ ਵਵਵਚ ਘਬਰਕਉਣ ਲਵਗਕ ਅਤਮ ਸ਼ਕਖਸ ਦਮ ਕਮ ਬਹਵਲਆ,         ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਵਚ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਜਹ ਤਸ਼ਹਕਡਮ

   ਵਵਵਚਹਕ ਇਵਕ ਮਹਨਤਸ ਫੜਵਕਏਗਕ।
22                     ਚਮਲਮ ਇਸ਼ ਭਰਮ ਵਵਵਚ ਪਹ ਕਮ ਜਹ ਉਸ਼ ਨਮ ਇਹ ਗਵਲ ਵਕਹ ਦਮ ਵਵਖਮ ਆਖਸ ਇਵਕ ਦਤਏ ਦਸ ਵਵਲ ਵਮਖਣ ਲਵਗਮ।
23                   ਉਸ਼ ਦਮ ਚਮਵਲਆਕ ਵਵਵਚਹਕ ਇਵਕ ਵਜਹ ਨਤਸ ਵਯਸ਼ਤ ਵਪਆਰ ਕਰਦਕ ਸ਼ਸ ਵਯਸ਼ਤ ਦਸ ਛਕਤਸ ਤਮ ਢਕਸ਼ਣਕ ਲਕਏ ਹਹਏ ਸ਼ਸ।
24             ਇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ਼ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਸ਼ਹਨਤ ਕਸਤਸ ਅਤਮ ਉਹ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,        ਦਵਸ਼ ਤਕਕ ਇਹ ਵਕਹ ਦਸ ਗਵਲ ਕਰਦਕ ਹਹ?
25               ਉਪਰਸਤ ਉਹ ਨਮ ਵਯਸ਼ਤ ਦਸ ਛਕਤਸ ਤਮ ਉਸ਼ਮ ਤਰਕਕ ਢਕਸ਼ਣਕ ਲਕਇਆ ਹਹਇਆ ਉਸ਼ ਤਹਕ ਪਸ਼ਵਵਛਆ,     ਪਨਰਭਸ਼ ਜਸ ਉਹ ਵਕਹੜਕ ਹਹ?
26     ਤਕਕ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,             ਵਜਹ ਦਮ ਲਈ ਮਹਕ ਬਸ਼ਰਕਸ ਤਰ ਕਰਕਕ ਅਤਮ ਉਹ ਨਤਸ ਵਦਆਕ ਉਹਹ ਹਹ          । ਫਮਰ ਜਕਕ ਉਸ਼ ਨਮ ਬਸ਼ਰਕਸ ਤਰ ਕਰ ਲਈ

          ਤਕਕ ਲਹ ਕਮ ਸ਼ਸ਼ਮਊਨ ਇਸ਼ਕਵਰਯਹਤਸ ਦਮ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਯਹਤਦਕ ਨਤਸ ਦਮ ਵਦਵਤਸ।
27           ਅਤਮ ਬਸ਼ਰਕਸ ਦਮ ਵਪਵਛਹਕ ਉਸ਼ਮ ਵਮਲਮ ਸ਼ਸ਼ਤਕਨ ਉਹ ਦਮ ਵਵਵਚ ਸ਼ਮਕਇਆ       । ਤਕਕ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਵਕਹਕ,       ਜਹ ਤਤਸ ਕਰਨਕ ਹਹਕ ਸ਼ਹ ਛਮਤਸ ਕਰ!
28                    ਪਰ ਵਜਹੜਮ ਖਕਣ ਬਹਠਮ ਸ਼ਨ ਉਨਨਹਕਕ ਵਵਵਚਹਕ ਵਕਸ਼ਮ ਨਮ ਨਕ ਜਕਤਕ ਭਈ ਓਨ ਉਹ ਨਤਸ ਇਹ ਕਕਹ ਦਮ ਲਈ ਆਵਖਆ।



29                       ਯਹਤਦਕ ਦਮ ਕਹਲ ਗਸ਼ਥਲਸ ਰਵਹਸਦਸ ਸ਼ਸ ਸ਼ਹ ਕਈਆਕ ਨਮ ਸ਼ਮਵਝਆ ਵਕ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਆਵਖਆ ਭਈ ਵਤਉਹਕਰ ਦਮ ਲਈ ਜਹ ਕਸ਼ਝ ਸ਼ਕਨਤਸ
           ਲਹੜਸਦਕ ਹਹ ਸ਼ਹ ਮਸ਼ਵਲ ਵਲਆ ਅਥਵਕ ਇਹ ਵਕ ਕਸਗਕਲਕਕ ਨਤਸ ਕਸ਼ਝ ਵਦਹ।

30               ਤਕਕ ਉਹ ਬਸ਼ਰਕਸ ਲਹ ਕਮ ਝਵਟ ਬਕਹਰ ਵਨਵਕਲ ਵਗਆ ਅਤਮ ਉਹ ਰਕਤ ਦਕ ਵਮਲਕ ਸ਼ਸ।
31                       ਫਮਰ ਜਕਕ ਉਹ ਬਕਹਰ ਵਨਵਕਲ ਵਗਆ ਤਕਕ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਆਵਖਆ ਵਕ ਹਸ਼ਣ ਮਨਸ਼ਵਖ ਦਮ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਦਸ ਵਵਡਆਈ ਅਰ ਉਹ ਦਮ ਵਵਵਚ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ

   ਦਸ ਵਵਡਆਈ ਕਸਤਸ ਜਕਕਦਸ।
32                      ਜਮ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਸ ਵਵਡਆਈ ਉਹ ਦਮ ਵਵਵਚ ਕਸਤਸ ਗਈ ਤਕਕ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਆਪਣਮ ਵਵਵਚ ਉਹ ਦਸ ਵਵਡਆਈ ਕਰਮਗਕ ਸ਼ਗਹਕ ਹਸ਼ਣਮ ਉਹ ਦਸ

 ਵਵਡਆਈ ਕਰਮਗਕ।
33  ਹਮ ਬਕਲਕਹ,       ਹਸ਼ਣ ਥਹੜਕ ਵਚਰ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਨਕਲ ਹਕਕ                । ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਹਨਤਸ ਭਕਲਹਗਮ ਅਤਮ ਵਜਸ਼ ਤਰਕਕ ਮਹਕ ਯਹਤਦਸਆਕ ਨਤਸ ਵਕਹਕ ਸ਼ਸ ਵਕ ਵਜਵਥਮ ਮਹਕ

             ਜਕਕਦਕ ਹਕਕ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਨਹਸਕ ਆ ਸ਼ਵਕਦਮ ਓਸ਼ਮ ਤਰਕਕ ਹਸ਼ਣ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਵਸ ਆਖਦਕ ਹਕਕ।
34                        ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਨਵਕਕ ਹਸ਼ਕਮ ਵਦਸਦਕ ਹਕਕ ਵਕ ਇਵਕ ਦਤਏ ਨਤਸ ਵਪਆਰ ਕਰਹ ਅਰਥਕਤ ਵਜਵਮਕ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਵਪਆਰ ਕਸਤਕ ਵਤਵਮਕ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਇਵਕ ਦਤਏ ਨਤਸ

 ਵਪਆਰ ਕਰਹ।
35                ਜਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਆਪਹ ਵਵਵਚ ਪਨਰਮਮ ਰਵਖਹ ਤਕਕ ਇਸ਼ਮ ਤਹਕ ਸ਼ਭ ਜਕਣਨਗਮ ਭਈ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਮਰਮ ਚਮਲਮ ਹਹ।
36      ਸ਼ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ਼ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,       ਪਨਰਭਸ਼ ਜਸ ਤਤਸ ਵਕਵਥਮ ਜਕਕਦਕ ਹਹ ?    ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,        ਵਜਵਥਮ ਮਹਕ ਜਕਕਦਕ ਹਕਕ ਤਤਸ ਹਸ਼ਣ ਮਮਰਮ

           ਮਗਰ ਚਵਲ ਨਹਸਕ ਸ਼ਵਕਦਕ ਪਰ ਇਹ ਦਮ ਵਪਵਛਹਕ ਤਤਸ ਮਮਰਮ ਮਗਰ ਚਵਲਮਕਗਕ।
37     ਪਤਰਸ਼ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਵਕਹਕ,           ਪਨਰਭਸ਼ ਜਸ ਮਹਕ ਹਸ਼ਣ ਤਮਰਮ ਮਗਰ ਵਕਉਕ ਨਹਸਕ ਚਵਲ ਸ਼ਵਕਦਕ ?       ਮਹਕ ਤਮਰਮ ਬਦਲਮ ਆਪਣਸ ਜਕਨ ਦਮ ਵਦਆਕਗਕ!
38    ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,         ਕਸ ਤਤਸ ਮਮਰਮ ਬਦਲਮ ਆਪਣਸ ਜਕਨ ਦਮ ਦਮਵਮਕਗਕ ?     ਮਹਕ ਤਹਨਤਸ ਸ਼ਵਚ ਆਖਦਕ ਹਕਕ,      ਵਜਸਨਕ ਵਚਰ ਤਤਸ ਮਮਰਕ ਵਤਸਨ ਵਕਰਸ

      ਇਨਕਕਰ ਨਕ ਕਰਮਕ ਕਸ਼ਵਕੜ ਬਕਕਗ ਨਕ ਦਮਵਮਗਕ।
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1    ਤਸ਼ਹਕਡਕ ਵਦਲ ਨਕ ਘਬਰਕਵਮ           । ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਉਤਮ ਵਨਹਚਕ ਕਰਹ ਅਰ ਮਮਰਮ ਉਤਮ ਵਸ ਵਨਹਚਕ ਕਰਹ।
2                    ਮਮਰਮ ਵਪਤਕ ਦਮ ਘਰ ਵਵਵਚ ਬਹਸ਼ਤ ਸ਼ਕਰਮ ਵਨਵਕਸ਼ ਹਨ ਨਹਸਕ ਤਕਕ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਕਵਹਸਦਕ ਵਕਉਕ ਜਹ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਲਈ ਜਗਕ·   ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਜਕਕਦਕ
ਹਕਕ।
3        ਅਰ ਜਮ ਮਹਕ ਜਕ ਕਮ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਲਈ ਜਗਕ·                  ਵਤਆਰ ਕਰਕਕ ਤਕਕ ਫਮਰ ਆਣ ਕਮ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਆਪਣਮ ਕਹਲ ਲਹ ਲਵਕਕਗਕ ਭਈ ਵਜਵਥਮ ਮਹਕ ਹਕਕ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਭਸ
ਹਹਵਹ।
4           ਅਰ ਵਜਵਥਮ ਮਹਕ ਜਕਕਦਕ ਹਕਕ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਉਹ ਦਕ ਰਕਹ ਜਕਣਦਮ ਹਹ।
5     ਥਹਮਕ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,          ਪਨਰਭਸ਼ ਜਸ ਸ਼ਕਨਤਸ ਇਹਹ ਪਤਕ ਨਹਸਕ ਤਤਸ ਵਕਵਥਮ ਜਕਕਦਕ ਹਹਕ,     ਫਮਰ ਰਕਹ ਵਕਵਕਸ਼ਰ ਜਕਣਸਏ ?
6     ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,       ਰਕਹ ਅਤਮ ਸ਼ਵਚਆਈ ਅਤਮ ਜਸਉਣ ਮਹਕ ਹਕਕ          । ਕਹਈ ਮਮਰਮ ਵਸ਼ਸਲਮ ਵਬਨਕ ਵਪਤਕ ਦਮ ਕਹਲ ਨਹਸਕ ਆਉਕਦਕ।
7          ਜਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਹਨਤਸ ਜਕਣਦਮ ਤਕਕ ਮਮਰਮ ਵਪਤਕ ਨਤਸ ਭਸ ਜਕਣਦਮ             । ਏਦਹਕ ਅਵਗਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਉਹ ਨਤਸ ਜਕਣਦਮ ਅਤਮ ਉਹ ਨਤਸ ਵਮਖ ਵਲਆ ਹਹ।
8     ਵਫਸ਼ਵਲਵਪਸ਼ਸ਼ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,           ਪਨਰਭਸ਼ ਜਸ ਵਪਤਕ ਦਕ ਸ਼ਕਨਤਸ ਦਰਸ਼ਸ਼ਣ ਕਰਕ ਤਕਕ ਸ਼ਕਨਤਸ ਵਤਨਰਪਤ ਆਊ।
9     ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,               ਵਫਸ਼ਵਲਵਪਸ਼ਸ਼ ਐਵਨਮ ਵਚਰ ਤਹਕ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਨਕਲ ਹਕਕ ਅਰ ਕਸ ਤਹਕ ਮਹਨਤਸ ਨਹਸਕ ਜਕਵਣਆ ?    ਵਜਨ ਮਹਨਤਸ ਵਮਵਖਆ ਓਨ

   ਵਪਤਕ ਨਤਸ ਵਮਵਖਆ ਹਹ            । ਤਤਸ ਵਕਵਕਤਸ ਆਖਦਕ ਹਹਕ ਭਈ ਸ਼ਕਨਤਸ ਵਪਤਕ ਦਕ ਦਰਸ਼ਸ਼ਣ ਕਰਕ ?
10               ਕਸ ਤਤਸ ਸ਼ਤ ਨਹਸਕ ਮਸਨਦਕ ਜਹ ਮਹਕ ਵਪਤਕ ਵਵਵਚ ਅਰ ਵਪਤਕ ਮਮਰਮ ਵਵਵਚ ਹਹ ?          ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਵਜਹੜਸਆਕ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਆਪ ਤਹਕ

          ਨਹਸਕ ਆਖਦਕ ਪਰ ਵਪਤਕ ਮਮਰਮ ਵਵਵਚ ਰਵਹਸਵਦਆਕ ਆਪਣਮ ਕਸਮ ਕਰਦਕ ਹਹ।
11            ਮਮਰਸ ਪਰਤਸਤ ਕਰਹ ਵਕ ਮਹਕ ਵਪਤਕ ਵਵਵਚ ਅਰ ਵਪਤਕ ਮਮਰਮ ਵਵਵਚ ਹਹ,         ਨਹਸਕ ਤਕਕ ਕਸਮਕਕ ਹਸ ਦਮ ਕਕਰਨ ਮਮਰਸ ਪਰਤਸਤ ਕਰਹ।
12                         ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਵਚ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਵਕ ਜਹ ਮਮਰਮ ਉਤਮ ਵਨਹਚਕ ਕਰਦਕ ਹਹ ਸ਼ਹ ਏਹ ਕਸਮ ਵਜਹੜਮ ਮਹਕ ਕਰਦਕ ਹਕਕ ਉਹ ਭਸ ਕਰਮਗਕ ਸ਼ਗਹਕ

           ਇਨਨਹਕਕ ਨਕਲਹਕ ਵਵਡਮ ਕਸਮ ਕਰਮਗਕ ਵਕਉਕ ਜਹ ਮਹਕ ਵਪਤਕ ਕਹਲ ਜਕਕਦਕ ਹਕਕ।
13                    ਅਰ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਮਰਕ ਨਕਮ ਲਹ ਕਮ ਜਹ ਕਸ਼ਝ ਮਸਗਹਗਮ ਮਹਕ ਸ਼ਹਈ ਕਰਕਕਗਕ ਤਕਕ ਜਹ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਵਵਵਚ ਵਪਤਕ ਦਸ ਵਵਡਆਈ ਹਹਵਮ।
14             ਜਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਮਰਕ ਨਕਮ ਲਹ ਕਮ ਮਹਥਹਕ ਕਸ਼ਝ ਮਸਗਹਗਮ ਤਕਕ ਮਹਕ ਉਹਹ ਕਰਕਕਗਕ।
15            ਜਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਹਨਤਸ ਵਪਆਰ ਕਰਦਮ ਹਹ ਤਕਕ ਮਮਰਮ ਹਸ਼ਕਮਕਕ ਦਸ ਪਕਲਨਕ ਕਰਹਗਮ।
16                  ਅਤਮ ਮਹਕ ਆਪਣਮ ਵਪਤਕ ਤਹਕ ਮਸਗਕਕਗਕ ਅਰ ਉਹ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਦਤਜਕ ਸ਼ਹਕਇਕ ਬਖਸ਼ਸ਼ਸ਼ਮਗਕ ਭਈ ਉਹ ਸ਼ਦਕ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਸ਼ਸਗ ਰਹਮ।
17                 ਅਰਥਕਤ ਸ਼ਵਚਆਈ ਦਕ ਆਤਮਕ ਵਜਹ ਨਤਸ ਜਗਤ ਨਹਸਕ ਪਕ ਸ਼ਵਕਦਕ ਵਕਉਕ ਜਹ ਉਹ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਵਮਖਦਕ ਨਹਸਕ,     ਨਕ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਜਕਣਦਕ ਹਹ  ।

              ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਜਕਣਦਮ ਹਹ ਵਕਉਕਵਕ ਉਹ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਸ਼ਸਗ ਰਵਹਸਦਕ ਹਹ ਅਤਮ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਵਵਵਚ ਹਹਵਮਗਕ।
18     ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਅਨਕਥ ਨਕ ਛਵਡਕਕਗਕ     । ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਕਹਲ ਆਵਕਕਗਕ।
19             ਹਸ਼ਣ ਥਹੜਮ ਵਚਰ ਵਪਵਛਹਕ ਜਗਤ ਮਹਨਤਸ ਫਮਰ ਨਕ ਵਮਖਮਗਕ ਪਰ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਹਨਤਸ ਵਮਖਹਗਮ          । ਇਸ਼ ਕਰਕਮ ਜਹ ਮਹਕ ਜਸਉਕਦਕ ਹਕਕ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਭਸ ਜਸਓਗਮ।
20                  ਉਸ਼ ਵਦਨ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਜਕਣਹਗਮ ਭਈ ਮਹਕ ਆਪਣਮ ਵਪਤਕ ਵਵਵਚ ਅਰ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਮਰਮ ਵਵਵਚ ਅਤਮ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਵਵਵਚ ਹਕਕ।



21                    ਵਜਹ ਦਮ ਕਹਲ ਮਮਰਮ ਹਸ਼ਕਮ ਹਨ ਅਤਮ ਉਹ ਉਨਨਹਕਕ ਦਸ ਪਕਲਨਕ ਕਰਦਕ ਹਹ ਸ਼ਹਈ ਹਹ ਜਹ ਮਹਨਤਸ ਵਪਆਰ ਕਰਦਕ ਹਹ,    ਅਤਮ ਵਜਹੜਕ ਮਹਨਤਸ
                      ਵਪਆਰ ਕਰਦਕ ਹਹ ਉਹ ਮਮਰਮ ਵਪਤਕ ਦਕ ਵਪਆਰਕ ਹਹਵਮਗਕ ਅਰ ਮਹਕ ਉਹ ਦਮ ਨਕਲ ਵਪਆਰ ਕਰਕਕਗਕ ਅਤਮ ਆਪਣਮ ਤਕਈਕ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਪਰਗਟ

ਕਰਕਕਗਕ।
22 ਯਹਤਦਕ,  ਨਕ ਇਸ਼ਕਵਰਯਹਤਸ,                   ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਆਵਖਆ ਪਨਰਭਸ਼ ਜਸ ਕਸ ਹਹਇਆ ਹਹ ਜਹ ਤਤਸ ਆਪਣਕ ਆਪ ਸ਼ਕਡਮ ਉਤਮ ਪਰਗਟ ਕਰਮਕਗਕ ਅਰ

  ਜਗਤ ਉਤਮ ਨਹਸਕ?
23      ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,                  ਜਮ ਕਹਈ ਮਹਨਤਸ ਵਪਆਰ ਕਰਦਕ ਹਹ ਉਹ ਮਮਰਮ ਬਚਨ ਦਸ ਪਕਲਨਕ ਕਰਮਗਕ ਅਤਮ ਮਮਰਕ ਵਪਤਕ ਉਹ ਨਤਸ

             ਵਪਆਰ ਕਰਮਗਕ ਅਤਮ ਅਸ਼ਸਕ ਉਹ ਦਮ ਕਹਲ ਆਵਕਕਗਮ ਅਰ ਉਹ ਦਮ ਨਕਲ ਵਕਸ਼ ਕਰਕਕਗਮ।
24                      ਵਜਹੜਕ ਮਹਨਤਸ ਵਪਆਰ ਨਹਸਕ ਕਰਦਕ ਉਹ ਮਮਰਮ ਬਚਨਕਕ ਦਸ ਪਕਲਨਕ ਨਹਸਕ ਕਰਦਕ ਅਤਮ ਇਹ ਬਚਨ ਜਹ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਸ਼ਸ਼ਣਦਮ ਹਹ ਮਮਰਕ ਨਹਸਕ

      ਸ਼ਗਹਕ ਵਪਤਕ ਦਕ ਹਹ ਵਜਨ ਮਹਨਤਸ ਘਵਵਲਆ।
25         ਮਹਕ ਏਹ ਗਲਕਕ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਨਕਲ ਰਵਹਸਵਦਆਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਆਖਸਆਕ ਹਨ।
26                    ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਹਕਇਕ ਅਰਥਕਤ ਪਵਵਵਤਨਰ ਆਤਮਕ ਵਜਹ ਨਤਸ ਵਪਤਕ ਮਮਰਮ ਨਕਮ ਉਤਮ ਘਵਲਮਗਕ ਸ਼ਹ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਸ਼ਵਭਹ ਕਸ਼ਝ ਵਸ਼ਖਕਲਮਗਕ ਅਤਮ ਸ਼ਵਭਹ

       ਕਸ਼ਝ ਜਹ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਆਵਖਆ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਚਮਤਮ ਕਰਕਵਮਗਕ।
27      ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਸ਼ਸ਼ਕਕਤਸ ਦਮ ਜਕਕਦਕ ਹਕਕ                  । ਆਪਣਸ ਸ਼ਸ਼ਕਕਤਸ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਵਦਸਦਕ ਹਕਕ। ਵਜਸ਼ ਤਰਕਕ ਸ਼ਸਸ਼ਕਰ ਵਦਸਦਕ ਹਹ ਮਹਕ ਉਸ਼ ਤਰਕਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਨਹਸਕ

        ਵਦਸਦਕ ਹਕਕ। ਤਸ਼ਹਕਡਕ ਵਦਲ ਨਕ ਘਬਰਕਵਮ ਅਤਮ ਨਕ ਡਰਮ।
28            ਤਸ਼ਸ਼ਕਕ ਸ਼ਸ਼ਵਣਆ ਜਹ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਆਵਖਆ ਸ਼ਸ ਭਈ ਮਹਕ ਚਵਵਲਆ ਜਕਕਦਕ ਹਕਕ,     ਫਮਰ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਕਹਲ ਆਉਕਦਕ ਹਕਕ      । ਜਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਮਰਮ ਨਕਲ

                   ਵਪਆਰ ਕਰਦਮ ਹਹ ਤਕਕ ਐਸ਼ ਤਹਕ ਅਨਸਦ ਹਸ਼ਸਦਮ ਜਹ ਮਹਕ ਵਪਤਕ ਕਹਲ ਜਕਕਦਕ ਹਕਕ ਵਕਉਕ ਜਹ ਵਪਤਕ ਮਹਥਹਕ ਵਵਡਕ ਹਹ।
29                     ਅਤਮ ਹਸ਼ਣ ਉਸ਼ ਗਵਲ ਦਮ ਹਹਣ ਤਹਕ ਅਵਗਮ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਦਵਵਸ਼ਆ ਹਹ ਤਕਕ ਜਦ ਉਹ ਹਹ ਲਵਮ ਤਦ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਪਰਤਸਤ ਕਰਹ।
30                       ਮਹਕ ਫਮਰ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਨਕਲ ਬਹਸ਼ਤਸਆਕ ਗਵਲਕਕ ਨਕ ਕਰਕਕਗਕ ਇਸ਼ ਲਈ ਜਹ ਜਗਤ ਦਕ ਸ਼ਰਦਕਰ ਆਉਕਦਕ ਹਹ ਅਤਮ ਮਮਰਮ ਵਵਵਚ ਉਹ ਦਕ ਕਸ਼ਝ

 ਨਹਸਕ ਹਹ।
31               ਪਰ ਇਸ਼ ਲਈ ਜਹ ਜਗਤ ਨਤਸ ਮਲਤਮ ਹਹਵਮ ਭਈ ਮਹਕ ਵਪਤਕ ਨਕਲ ਵਪਆਰ ਕਰਦਕ ਹਕਕ,         ਤਕਕ ਵਜਵਮਕ ਵਪਤਕ ਨਮ ਮਹਨਤਸ ਆਵਗਆ ਵਦਵਤਸ ਹਹ ਮਹਕ

  ਵਤਵਮਕ ਕਰਦਕ ਹਕਕ  । ਉਠਹ,  ਐਥਹਕ ਚਵਲਸਏ।
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1           ਮਹਕ ਸ਼ਵਚਸ ਅਸਗਤਰ ਦਸ ਬਮਲ ਹਕਕ ਅਤਮ ਮਮਰਕ ਵਪਤਕ ਬਕਗਵਕਨ ਹਹ।
2                          ਹਰਮਕ ਟਵਹਣਸ ਵਜਹੜਸ ਮਮਰਮ ਵਵਵਚ ਹਹ ਅਰ ਫਲ ਨਹਸਕ ਵਦਸਦਸ ਉਹ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਲਕਹ ਸ਼ਸ਼ਵਟਦਕ ਹਹ ਅਤਮ ਹਰਮਕ ਜਹ ਫਲ ਵਦਸਦਸ ਹਹ ਉਹ ਉਸ਼ ਨਤਸ

       ਛਕਕਗਦਕ ਹਹ ਤਕਕ ਜਹ ਹਹਰ ਵਸ ਫਲ ਦਮਵਮ।
3             ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਤਕਕ ਉਸ਼ ਬਚਨ ਕਰਕਮ ਜਹ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਵਕਹਕ ਹਹ ਸ਼ਕਫਸ਼ ਹਹ ਚਸ਼ਵਕਮ।
4        ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਮਰਮ ਵਵਵਚ ਰਹਹ ਅਤਮ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਵਵਵਚ                 । ਵਜਸ਼ ਪਰਕਕਰ ਟਵਹਣਸ ਜਮ ਉਹ ਅਸਗਤਰ ਦਸ ਬਮਲ ਵਵਵਚ ਨਕ ਰਹਮ ਆਪਣਮ ਆਪ ਫਲ ਨਹਸਕ ਦਮ

             ਸ਼ਵਕਦਸ ਇਸ਼ਮ ਪਰਕਕਰ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਵਸ ਜਮ ਮਮਰਮ ਵਵਵਚ ਨਕ ਰਹਹ ਫਲ ਨਹਸਕ ਦਮ ਸ਼ਵਕਦਮ।
5     ਅਸਗਤਰ ਦਸ ਬਮਲ ਮਹਕ ਹਕਕ,   ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਟਵਹਣਸਆਕ ਹਹ                   । ਜਹ ਮਮਰਮ ਵਵਵਚ ਰਵਹਸਦਕ ਹਹ ਅਤਮ ਮਹਕ ਉਸ਼ ਵਵਵਚ ਸ਼ਹਈ ਬਹਸ਼ਤਕ ਫਲ ਵਦਸਦਕ ਹਹ ਵਕਉਕ ਜਹ ਮਹਥਹਕ

       ਵਵਖਰਮ ਹਹ ਕਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਕਸ਼ਝ ਨਹਸਕ ਕਰ ਸ਼ਵਕਦਮ।
6                        ਜਮ ਕਹਈ ਮਮਰਮ ਵਵਵਚ ਨਕ ਰਹਮ ਤਕਕ ਉਹ ਟਵਹਣਸ ਦਸ ਵਨਆਈਕ ਬਕਹਰ ਸ਼ਸ਼ਵਵਟਆ ਜਕਕਦਕ ਹਹ ਅਤਮ ਸ਼ਸ਼ਵਕ ਜਕਕਦਕ ਹਹ ਅਰ ਲਹਕ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ

           ਇਕਵਵਠਆਕ ਕਰ ਕਮ ਅਵਗ ਵਵਵਚ ਝਹਕਦਮ ਹਨ ਅਤਮ ਓਹ ਸ਼ਕੜਸਆਕ ਜਕਕਦਸਆਕ ਹਨ।
7                     ਜਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਮਰਮ ਵਵਵਚ ਰਹਹ ਅਤਮ ਮਮਰਸਆਕ ਗਵਲਕਕ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਵਵਵਚ ਰਵਹਣ ਤਕਕ ਜਹ ਚਕਹਹ ਮਸਗਹ ਅਤਮ ਉਹ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਲਈ ਹਹ ਜਕਵਮਗਕ।
8                   ਮਮਰਮ ਵਪਤਕ ਦਸ ਵਵਡਆਈ ਇਸ਼ਮ ਤਹਕ ਹਸ਼ਸਦਸ ਹਹ ਜਹ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਬਹਸ਼ਤਕ ਫਲ ਵਦਓ ਅਰ ਇਉਕ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਮਰਮ ਚਮਲਮ ਹਹਵਹਗਮ।
9              ਵਜਵਮਕ ਵਪਤਕ ਨਮ ਮਮਰਮ ਨਕਲ ਵਪਆਰ ਕਸਤਕ ਵਤਵਮਕ ਮਹਕ ਵਸ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਨਕਲ ਵਪਆਰ ਕਸਤਕ      । ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਮਰਮ ਪਨਰਮਮ ਵਵਵਚ ਰਹਹ।
10                       ਜਮਕਰ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਮਰਮ ਹਸ਼ਕਮਕਕ ਦਸ ਪਕਲਨਕ ਕਰਹਗਮ ਤਕਕ ਮਮਰਮ ਪਨਰਮਮ ਵਵਵਚ ਰਹਹਗਮ ਵਜਵਮਕ ਮਹਕ ਆਪਣਮ ਵਪਤਕ ਦਮ ਹਸ਼ਕਮਕਕ ਦਸ ਪਕਲਨਕ ਕਸਤਸ ਹਹ

      ਅਤਮ ਉਹ ਦਮ ਪਨਰਮਮ ਵਵਵਚ ਰਵਹਸਦਕ ਹਕਕ।
11                   ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਇਸ਼ ਲਈ ਆਖਸਆਕ ਜਹ ਮਮਰਸ ਖਸ਼ਸ਼ਸ਼ਸ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਵਵਵਚ ਹਹਵਮ ਅਤਮ ਤਸ਼ਹਕਡਸ ਖਸ਼ਸ਼ਸ਼ਸ ਪਤਰਸ ਹਹ ਜਕਵਮ।
12                 ਮਮਰਕ ਹਸ਼ਕਮ ਇਹ ਹਹ ਭਈ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਇਵਕ ਦਤਏ ਨਕਲ ਵਪਆਰ ਕਰਹ ਵਜਵਮਕ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਨਕਲ ਵਪਆਰ ਕਸਤਕ।
13                ਏਦਹਕ ਵਵਧ ਵਪਆਰ ਵਕਸ਼ਮ ਦਕ ਨਹਸਕ ਹਸ਼ਸਦਕ ਜਹ ਆਪਣਸ ਜਕਨ ਆਪਣਮ ਵਮਵਤਨਰਕਕ ਦਮ ਬਦਲਮ ਦਮ ਦਮਵਮ।
14                 ਜਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਓਹ ਕਸਮ ਕਰਹ ਵਜਨਨਹਕਕ ਦਕ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਹਸ਼ਕਮ ਵਦਸਦਕ ਹਕਕ ਤਕਕ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਮਰਮ ਵਮਵਤਨਰ ਹਹ।
15                    ਹਸ਼ਣ ਤਹਕ ਅਵਗਮ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਦਕਸ਼ ਨਹਸਕ ਆਖਕਕਗਕ ਵਕਉਕ ਜਹ ਦਕਸ਼ ਨਹਸਕ ਜਕਣਦਕ ਭਈ ਉਹ ਦਕ ਮਕਲਕ ਕਸ ਕਰਦਕ ਹਹ,    ਪਰ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ

                ਵਮਵਤਨਰ ਕਰਕਮ ਆਵਖਆ ਹਹ ਵਕਉਕਵਕ ਮਹਕ ਜਹ ਕਸ਼ਝ ਆਪਣਮ ਵਪਤਕ ਕਹਲਹਕ ਸ਼ਸ਼ਵਣਆ ਸ਼ਹ ਸ਼ਭ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਦਵਸ਼ ਵਦਵਤਕ।
16                      ਤਸ਼ਸ਼ਕਕ ਮਹਨਤਸ ਨਹਸਕ ਚਸ਼ਵਣਆ ਪਰ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਚਸ਼ਵਣਆ ਅਤਮ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਠਵਹਰਕਇਆ ਸ਼ਸ ਜਹ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਜਕ ਕਮ ਫਲਦਕਰ ਹਹਵਹ ਅਤਮ ਤਸ਼ਹਕਡਕ ਫਲ

                 ਕਕਇਮ ਰਹਮ ਤਕਕ ਜਹ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਮਰਕ ਨਕਮ ਲਹ ਕਮ ਜਹ ਕਸ਼ਝ ਵਪਤਕ ਤਹਕ ਮਸਗਹ ਸ਼ਹ ਉਹ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਦਮਵਮ।



17                 ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਇਨਨਹਕਕ ਗਵਲਕਕ ਦਕ ਇਸ਼ ਲਈ ਹਸ਼ਕਮ ਕਰਦਕ ਹਕਕ ਜਹ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਇਵਕ ਦਤਏ ਨਕਲ ਵਪਆਰ ਕਰਹ।
18                    ਜਮ ਜਗਤ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਨਕਲ ਵਹਰ ਕਰਦਕ ਹਹ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਜਕਣਦਮ ਹਹ ਜਹ ਉਹ ਨਮ ਤਸ਼ਹਕਥਹਕ ਅਵਗਮ ਮਮਰਮ ਨਕਲ ਵਹਰ ਕਸਤਕ ਹਹ।
19                        ਜਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਜਗਤ ਦਮ ਹਸ਼ਸਦਮ ਤਕਕ ਜਗਤ ਆਪਵਣਆਕ ਨਕਲ ਤਮਹ ਕਰਦਕ ਪਰ ਇਸ਼ ਕਰਕਮ ਜਹ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਜਗਤ ਦਮ ਨਹਸਕ ਹਹ ਪਰ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਜਗਤ

          ਵਵਵਚਹਕ ਚਸ਼ਣ ਵਲਆ ਇਸ਼ ਕਰਕਮ ਜਗਤ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਨਕਲ ਵਹਰ ਕਰਦਕ ਹਹ।
20               ਵਜਹੜਸ ਗਵਲ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਆਖਸ ਸ਼ਸ ਚਮਤਮ ਰਵਖਹ ਭਈ ਦਕਸ਼ ਆਪਣਮ ਮਕਲਕ ਨਕਲਹਕ ਵਵਡਕ ਨਹਸਕ        । ਜਮ ਉਨਨਹਕਕ ਮਹਨਤਸ ਸ਼ਤਕਇਆ ਤਕਕ ਓਹ

               ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਵਸ ਸ਼ਤਕਉਣਗਮ। ਜਮ ਉਨਨਹਕਕ ਮਮਰਮ ਬਚਨ ਦਸ ਪਕਲਨਕ ਕਸਤਸ ਤਕਕ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਦਸ ਵਸ ਪਕਲਨਕ ਕਰਨਗਮ।
21                       ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਭ ਕਸ਼ਝ ਮਮਰਮ ਨਕਮ ਦਮ ਕਕਰਨ ਓਹ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਨਕਲ ਕਰਨਗਮ ਵਕਉਕ ਜਹ ਓਹ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਨਹਸਕ ਜਕਣਦਮ ਹਨ ਵਜਨ ਮਹਨਤਸ ਘਵਵਲਆ।
22                ਜਮ ਮਹਕ ਨਕ ਆਉਕਦਕ ਅਤਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਕਲ ਗਵਲਕਕ ਨਕ ਕਰਦਕ ਤਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਦਕ ਪਕਪ ਨਕ ਹਸ਼ਸਦਕ,         ਪਰ ਹਸ਼ਣ ਉਨਨਹਕਕ ਕਹਲ ਉਨਨਹਕਕ ਦਮ ਪਕਪ ਦਕ

  ਕਹਈ ਪਵਜ ਨਹਸਕ।
23              ਵਜਹੜਕ ਮਮਰਮ ਨਕਲ ਵਹਰ ਕਰਦਕ ਹਹ ਉਹ ਮਮਰਮ ਵਪਤਕ ਨਕਲ ਵਸ ਵਹਰ ਕਰਦਕ ਹਹ।
24                           ਜਮ ਮਹਕ ਉਨਨਹਕਕ ਵਵਵਚ ਓਹ ਕਸਮ ਨਕ ਕਰਦਕ ਜਹ ਹਹਰ ਵਕਨਮ ਨਹਸਕ ਕਸਤਮ ਤਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਦਕ ਪਕਪ ਨਕ ਹਸ਼ਸਦਕ ਪਰ ਹਸ਼ਣ ਤਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਨਮ ਮਹਨਤਸ ਅਤਮ

           ਨਕਲਮ ਮਮਰਮ ਵਪਤਕ ਨਤਸ ਵਮਵਖਆ ਅਤਮ ਸ਼ਕਡਮ ਨਕਲ ਵਹਰ ਵਸ ਕਸਤਕ ਹਹ।
25                      ਪਰ ਇਹ ਇਸ਼ ਲਈ ਹਹਇਆ ਵਕ ਉਹ ਬਚਨ ਪਤਰਕ ਹਹਵਮ ਵਜਹੜਕ ਉਨਨਹਕਕ ਦਸ ਸ਼ਸ਼ਰਕ ਵਵਵਚ ਵਲਵਖਆ ਹਹਇਆ ਹਹ ਭਈ ਉਨਨਹਕਕ ਵਧਗਕਨਮ

   ਮਮਰਮ ਨਕਲ ਵਹਰ ਕਸਤਕ।
26                     ਪਰ ਜਕਕ ਉਹ ਸ਼ਹਕਇਕ ਆਵਮ ਵਜਹ ਨਤਸ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਕਹਲ ਵਪਤਕ ਦਸ ਵਵਲਹਕ ਘਵਲਕਕਗਕ ਅਰਥਕਤ ਸ਼ਵਚਆਈ ਦਕ ਆਤਮਕ ਵਜਹੜਕ ਵਪਤਕ

         ਵਵਲਹਕ ਵਨਵਕਲਦਕ ਹਹ ਤਕਕ ਉਹ ਮਮਰਮ ਹਵਕ ਵਵਵਚ ਸ਼ਕਖਸ ਦਮਵਮਗਕ।
27            ਅਤਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਵਸ ਗਵਕਹ ਹਹ ਵਕਉਕਵਕ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਸ਼ਵਢਹਕ ਮਮਰਮ ਨਕਲ ਰਹਮ ਹਹ।
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1             ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਇਸ਼ ਲਈ ਆਖਸਆਕ ਹਨ ਜਹ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਠਹਕਰ ਨਕ ਖਕਓ।
2                       ਓਹ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਸ਼ਮਕਜਕਕ ਵਵਵਚਹਕ ਛਮਕ ਦਮਣਗਮ ਸ਼ਗਹਕ ਉਹ ਸ਼ਮਕ ਆਉਕਦਕ ਹਹ ਵਕ ਹਰਮਕ ਜਹ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਮਕਰ ਦਮਵਮ ਸ਼ਹ ਇਹ ਸ਼ਮਝਮਗਕ ਭਈ ਮਹਕ

    ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਸ ਸ਼ਮਵਕ ਕਰਦਕ ਹਕਕ।
3               ਅਤਮ ਓਹ ਇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਗਮ ਜਹ ਉਨਨਹਕਕ ਨਕ ਵਪਤਕ ਨਤਸ ਅਤਮ ਨਕ ਮਹਨਤਸ ਜਕਵਣਆ।
4                         ਪਰ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਨਕਲ ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਇਸ਼ ਲਈ ਕਸਤਸਆਕ ਹਨ ਵਕ ਜਦ ਉਨਨਹਕਕ ਦਕ ਸ਼ਮਕ ਆਵਮ ਤਦ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਚਮਤਮ ਕਰਹ ਵਕ ਮਹਕ

               ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਆਖਸਆਕ ਅਤਮ ਮਹਕ ਮਸ਼ਵਢਹਕ ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਨਕ ਆਖਸਆਕ ਵਕਉਕ ਜਹ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਨਕਲ ਸ਼ਕਕ।
5                         ਪਰ ਹਸ਼ਣ ਮਹਕ ਉਹ ਦਮ ਕਹਲ ਜਕਕਦਕ ਹਕਕ ਵਜਨ ਮਹਨਤਸ ਘਵਵਲਆ ਸ਼ਸ ਅਤਮ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਵਵਵਚਹਕ ਕਹਈ ਮਹਥਹਕ ਨਹਸਕ ਪਸ਼ਵਛਦਕ ਭਈ ਤਤਸ ਵਕਵਥਮ ਜਕਕਦਕ ਹਹਕ ?
6                 ਪਰ ਇਸ਼ ਕਰਕਮ ਜਹ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਕਹਸਆਕ ਹਨ ਤਸ਼ਹਕਡਕ ਵਦਲ ਗਮ ਨਕਲ ਭਰ ਵਗਆ ਹਹ।
7                        ਪਰ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਸ਼ਤ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਭਈ ਮਮਰਕ ਜਕਣਕ ਹਸ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਲਈ ਚਸਗਕ ਹਹ ਵਕਉਕਵਕ ਜਮ ਮਹਕ ਨਕ ਜਕਵਕਕ ਤਕਕ ਸ਼ਹਕਇਕ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਕਹਲ ਨਕ

           ਆਵਮਗਕ ਪਰ ਜਮ ਮਹਕ ਜਕਵਕਕ ਤਕਕ ਉਹ ਨਤਸ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਕਹਲ ਘਵਲ ਵਦਆਕਗਕ।
8       ਅਤਮ ਉਹ ਆਣ ਕਮ ਜਗਤ ਨਤਸ ਪਕਪ,       ਧਰਮ ਅਰ ਵਨਆਉਕ ਦਮ ਵਵਖਮ ਕਕਇਲ ਕਰਮਗਕ।
9             ਪਕਪ ਦਮ ਵਵਖਮ ਇਸ਼ ਲਈ ਜਹ ਓਹ ਮਮਰਮ ਉਤਮ ਵਨਹਚਕ ਨਹਸਕ ਕਰਦਮ ਹਨ।
10                  ਧਰਮ ਦਮ ਵਵਖਮ ਇਸ਼ ਲਈ ਜਹ ਮਹਕ ਵਪਤਕ ਦਮ ਕਹਲ ਜਕਕਦਕ ਹਕਕ ਅਤਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਹਨਤਸ ਫਮਰ ਨਹਸਕ ਵਮਖਹਗਮ।
11               ਵਨਆਉਕ ਦਮ ਵਵਖਮ ਇਸ਼ ਲਈ ਜਹ ਇਸ਼ ਜਗਤ ਦਮ ਸ਼ਰਦਕਰ ਦਕ ਵਨਆਉਕ ਕਸਤਕ ਵਗਆ ਹਹ।
12              ਅਜਮ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਨਕਲ ਬਹਸ਼ਤਸਆਕ ਗਵਲਕਕ ਕਰਨਸਆਕ ਹਨ ਪਰ ਹਸ਼ਣਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਸ਼ਹਕਰ ਨਹਸਕ ਸ਼ਵਕਦਮ।
13                    ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਅਰਥਕਤ ਸ਼ਵਚਆਈ ਦਕ ਆਤਮਕ ਆਵਮ ਤਦ ਉਹ ਸ਼ਕਰਸ ਸ਼ਵਚਆਈ ਵਵਵਚ ਤਸ਼ਹਕਡਸ ਅਗਵਕਈ ਕਰਮਗਕ ਵਕਉਕ ਜਹ ਉਹ

                ਆਪਣਸ ਵਵਲਹਕ ਨਕ ਕਹਮਗਕ ਪਰ ਜਹ ਕਸ਼ਝ ਸ਼ਸ਼ਣਮਗਕ ਸ਼ਹਈ ਆਖਮਗਕ ਅਤਮ ਉਹ ਹਹਣ ਵਕਲਸਆਕ ਗਵਲਕਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਦਵਸ਼ਮਗਕ।
14              ਉਹ ਮਮਰਸ ਵਵਡਆਈ ਕਰਮਗਕ ਵਕਉਕ ਜਹ ਉਹ ਮਮਰਸਆਕ ਗਵਲਕਕ ਵਵਵਚਹਕ ਲਵਮਗਕ ਅਤਮ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਦਵਸ਼ਮਗਕ।
15         ਸ਼ਭਹਕ ਕਸ਼ਝ ਜਹ ਵਪਤਕ ਦਕ ਹਹ ਸ਼ਹ ਮਮਰਕ ਹਹ              । ਇਸ਼ਮ ਕਕਰਨ ਮਹਕ ਆਵਖਆ ਜਹ ਉਹ ਮਮਰਸਆਕ ਗਵਲਕਕ ਵਵਵਚਹਕ ਲਹ ਕਮ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਦਵਸ਼ਮਗਕ।
16                ਥਹੜਮ ਵਚਰ ਵਪਵਛਹਕ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਹਨਤਸ ਫਮਰ ਨਕ ਵਮਖਹਗਮ ਅਤਮ ਫਮਰ ਥਹੜਮ ਵਚਰ ਵਪਵਛਹਕ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਹਨਤਸ ਵਮਖਹਗਮ।
17         ਉਪਰਸਤ ਉਹ ਦਮ ਕਈ ਚਮਲਮ ਆਪਹ ਵਵਵਚਸਕ ਕਵਹਣ ਲਵਗਮ,                ਇਹ ਕਸ ਹਹ ਜਹ ਉਹ ਸ਼ਕਨਤਸ ਆਖਦਕ ਹਹ ਭਈ ਥਹੜਮ ਵਚਰ ਵਪਵਛਹਕ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਹਨਤਸ ਨਕ

          ਵਮਖਹਗਮ ਅਤਮ ਫਮਰ ਥਹੜਮ ਵਚਰ ਵਪਵਛਹਕ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਹਨਤਸ ਵਮਖਹਗਮ ਅਰ ਇਹ,       ਜਹ ਮਹਕ ਵਪਤਕ ਕਹਲ ਜਕਕਦਕ ਹਕਕ ?
18   ਫਮਰ ਉਨਨਹਕਕ ਆਵਖਆ,          ਇਹ ਥਹੜਕ ਵਚਰ ਜਹ ਉਹ ਕਵਹਸਦਕ ਹਹ ਕਸ ਹਹ ?        ਅਸ਼ਸਕ ਨਹਸਕ ਜਕਣਦਮ ਭਈ ਉਹ ਕਸ ਆਖਦਕ ਹਹ।
19               ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਇਹ ਮਲਤਮ ਕਸਤਕ ਜਹ ਓਹ ਮਹਥਹਕ ਪਸ਼ਵਵਛਆ ਚਕਹਸ਼ਸਦਮ ਹਨ ਅਤਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,        ਕਸ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਆਪਹ ਵਵਵਚਸਕ ਉਹ ਦਸ ਪਸ਼ਵਛ

                     ਵਗਵਛ ਕਰਦਮ ਹਹ ਜਹ ਮਹਕ ਆਵਖਆ ਭਈ ਥਹੜਮ ਵਚਰ ਵਪਵਛਹਕ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਹਨਤਸ ਨਕ ਵਮਖਹਗਮ ਅਤਮ ਫਮਰ ਥਹੜਮ ਵਚਰ ਵਪਵਛਹਕ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਹਨਤਸ ਵਮਖਹਗਮ।
20                ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਵਚ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਭਈ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਰਹਵਹਗਮ ਅਤਮ ਸ਼ਹਗ ਕਰਹਗਮ ਪਰ ਜਗਤ ਅਨਸਦ ਕਰਮਗਕ      । ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਉਦਕਸ਼ ਹਹਵਹਗਮ ਪਰ ਤਸ਼ਹਕਡਸ

    ਉਦਕਸ਼ਸ ਅਨਸਦ ਨਕਲ ਬਦਲ ਜਕਵਮਗਸ।



21                          ਜਦ ਤਸਵਸਕ ਜਣਨ ਲਵਗਦਸ ਹਹ ਤਕਕ ਉਦਕਸ਼ ਹਸ਼ਸਦਸ ਹਹ ਇਸ਼ ਕਕਰਨ ਜਹ ਉਹ ਦਸ ਘੜਸ ਆ ਪਸ਼ਵਜਸ ਹਹ ਪਰ ਜਕਕ ਬਕਲਕ ਜਣ ਚਸ਼ਵਕਦਸ ਹਹ ਤਕਕ
                 ਐਸ਼ ਖਸ਼ਸ਼ਸ਼ਸ ਦਸ ਮਕਰਸ ਜਹ ਇਵਕ ਮਨਸ਼ਵਖ ਜਗਤ ਵਵਵਚ ਜਸਵਮਆ ਉਹ ਉਸ਼ ਪਸੜ ਨਤਸ ਫਮਰ ਚਮਤਮ ਨਹਸਕ ਕਰਦਸ।

22                      ਸ਼ਹ ਹਸ਼ਣ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਉਦਕਸ਼ ਹਹ ਪਰ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਫਮਰ ਵਮਖਕਕਗਕ ਅਤਮ ਤਸ਼ਹਕਡਕ ਵਦਲ ਅਨਸਦ ਹਹਵਮਗਕ ਅਰ ਤਸ਼ਹਕਡਕ ਅਨਸਦ ਤਸ਼ਹਕਥਹਕ ਕਹਈ ਨਹਸਕ
ਖਹਹਮਗਕ।
23         ਅਤਮ ਉਸ਼ ਵਦਨ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਹਥਹਕ ਕਹਈ ਸ਼ਵਕਲ ਨਕ ਕਰਹਗਮ       । ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਵਚ ਆਖਦਕ ਹਕਕ,         ਜਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਵਪਤਕ ਕਹਲਹਕ ਕਸ਼ਝ ਮਸਗਹ ਤਕਕ ਉਹ ਮਮਰਮ

   ਨਕਮ ਕਰਕਮ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਦਮਵਮਗਕ।
24          ਅਜਮ ਤਸਕਸ਼ਰ ਤਸ਼ਸ਼ਕਕ ਮਮਰਕ ਨਕਮ ਲਹ ਕਮ ਕਸ਼ਝ ਨਹਸਕ ਮਸਵਗਆ          । ਮਸਗਹ ਤਕਕ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਲਓਗਮ ਭਈ ਤਸ਼ਹਕਡਕ ਅਨਸਦ ਪਤਰਕ ਹਹਵਮ।
25        ਮਹਕ ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਬਸ਼ਝਕਰਤਕਕ ਵਵਵਚ ਆਖਸਆਕ ਹਨ               । ਉਹ ਸ਼ਮਕ ਆਉਕਦਕ ਹਹ ਜਕਕ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਫਮਰ ਬਸ਼ਝਕਰਤਕਕ ਵਵਵਚ ਨਕ ਕਹਕਕਗਕ ਪਰ

      ਖਹਲਨਹ ਕਮ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਵਪਤਕ ਦਸ ਖਬਰ ਵਦਆਕਗਕ।
26                     ਉਸ਼ ਵਦਨ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਮਰਕ ਨਕਮ ਲਹ ਕਮ ਮਸਗਹਗਮ ਅਤਮ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਨਹਸਕ ਆਖਦਕ ਭਈ ਮਹਕ ਵਪਤਕ ਅਵਗਮ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਲਈ ਬਮਨਤਸ ਕਰਕਕਗਕ।
27                         ਵਕਉਕ ਜਹ ਵਪਤਕ ਆਪ ਹਸ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਨਕਲ ਵਹਤ ਕਰਦਕ ਹਹ ਇਸ਼ ਲਈ ਜਹ ਤਸ਼ਸ਼ਕਕ ਮਮਰਮ ਨਕਲ ਵਹਤ ਕਸਤਕ ਅਤਮ ਸ਼ਤ ਮਸਵਨਆ ਹਹ ਜਹ ਮਹਕ

   ਵਪਤਕ ਦਸ ਵਵਲਹਕ ਆਇਆ।
28         ਮਹਕ ਵਪਤਕ ਵਵਵਚਹਕ ਵਨਵਕਲ ਕਮ ਜਗਤ ਵਵਵਚ ਆਇਆ ਹਕਕ           । ਫਮਰ ਜਗਤ ਨਤਸ ਛਵਡਦਕ ਅਤਮ ਵਪਤਕ ਦਮ ਕਹਲ ਜਕਕਦਕ ਹਕਕ।
29     ਉਹ ਦਮ ਚਮਵਲਆਕ ਨਮ ਵਕਹਕ,            ਵਮਖਹ ਹਸ਼ਣ ਤਤਸ ਖਹਲਨਹ ਕਮ ਆਖਦਕ ਹਹਕ ਅਤਮ ਕਹਈ ਬਸ਼ਝਕਰਤ ਨਹਸਕ ਕਵਹਸਦਕ।
30                  ਹਸ਼ਣ ਅਸ਼ਸਕ ਜਕਣ ਗਏ ਭਈ ਤਤਸ ਸ਼ਵਭਹ ਕਸ਼ਝ ਜਕਣਦਕ ਹਹਕ ਅਰ ਤਹਨਤਸ ਲਹੜ ਨਹਸਕ ਜਹ ਤਹਥਹਕ ਕਹਈ ਪਸ਼ਵਛਮ        । ਐਸ਼ ਤਹਕ ਅਸ਼ਸਕ ਪਰਤਸਤ ਕਰਦਮ ਹਕਕ ਜਹ
    ਤਤਸ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਕਹਲਹਕ ਆਇਆ ਹਹਕ।

31      ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਅਵਗਹਕ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,      ਕਸ ਹਸ਼ਣ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਪਰਤਸਤ ਕਰਦਮ ਹਹ?
32 ਵਮਖਹ,                     ਸ਼ਮਕ ਆਉਕਦਕ ਹਹ ਸ਼ਗਹਕ ਆ ਪਹਸ਼ਸਵਚਆ ਹਹ ਜਹ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਸ਼ਵਭਮ ਆਪਹ ਆਪਣਮ ਥਕਈਕ ਵਖਸਡ ਜਕਓਗਮ ਅਤਮ ਮਹਨਤਸ ਇਕਵਲਕ ਛਵਡ ਵਦਓਗਮ

           ਪਰ ਤਕਕ ਵਸ ਮਹਕ ਇਕਵਲਕ ਨਹਸਕ ਵਕਉਕ ਜਹ ਵਪਤਕ ਮਮਰਮ ਨਕਲ ਹਹ।
33              ਮਹਕ ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਇਸ਼ ਲਈ ਆਖਸਆਕ ਹਨ ਜਹ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਮਮਰਮ ਵਵਵਚ ਸ਼ਸ਼ਕਕਤਸ ਹਹਵਮ         । ਜਗਤ ਵਵਵਚ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਕਸ਼ਸ਼ਟ ਹਹ ਪਰ ਹਲਕਸ਼ਲਕ ਰਵਖਹ, 

     ਮਹਕ ਜਗਤ ਨਤਸ ਵਜਵਤ ਵਲਆ ਹਹ।

 ਕਕਕਡ 17

1             ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਆਖਸਆਕ ਅਤਮ ਆਪਣਸਆਕ ਅਵਖਕਕ ਅਕਕਸ਼ਸ਼ ਵਵਲ ਚਸ਼ਵਕ ਕਮ ਵਕਹਕ,      ਹਮ ਵਪਤਕ ਘੜਸ ਆ ਪਹਸ਼ਸਚਸ ਹਹ    । ਆਪਣਮ ਪਸ਼ਵਤਨਰ
        ਦਸ ਵਵਡਆਈ ਕਰ ਤਕਕ ਜਹ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਤਮਰਸ ਵਵਡਆਈ ਕਰਮ।

2                       ਵਜਵਮਕ ਤਹਕ ਉਹ ਨਤਸ ਸ਼ਕਰਮ ਸ਼ਰਸਰਕਕ ਉਤਮ ਇਖਸ਼ਵਤਆਰ ਬਖਸ਼ਵਸ਼ਸ਼ਆ ਭਈ ਉਹ ਉਨਨਹਕਕ ਸ਼ਭਨਕਕ ਨਤਸ ਜਹ ਤਹਕ ਉਹ ਨਤਸ ਵਦਵਤਮ ਹਨ ਸ਼ਦਸਪਕ ਜਸਉਣ
ਦਮਵਮ।
3                      ਅਤਮ ਸ਼ਦਸਪਕ ਜਸਉਣ ਇਹ ਹਹ ਵਕ ਓਹ ਤਹਨਤਸ ਜਹ ਸ਼ਵਚਕ ਵਕਵਹਦ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਹਹ ਅਤਮ ਵਯਸ਼ਤ ਮਸ਼ਸਹ ਨਤਸ ਵਜਹ ਨਤਸ ਤਹਕ ਘਵਵਲਆ ਜਕਣਨ।
4                 ਵਜਹੜਕ ਕਸਮ ਤਹਕ ਮਹਨਤਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਦਵਤਕ ਸ਼ਸ ਉਹ ਪਤਰਕ ਕਰਕਮ ਮਹਕ ਧਰਤਸ ਉਤਮ ਤਮਰਸ ਵਵਡਆਈ ਕਸਤਸ।
5                        ਹਸ਼ਣ ਹਮ ਵਪਤਕ ਤਤਸ ਆਪਣਸ ਸ਼ਸਗਤ ਦਸ ਉਸ਼ ਵਵਡਆਈ ਨਕਲ ਜਹ ਮਹਕ ਜਗਤ ਦਮ ਹਹਣ ਤਹਕ ਅਵਗਮ ਹਸ ਤਮਰਮ ਨਕਲ ਰਵਖਦਕ ਸ਼ਕਕ ਮਮਰਸ ਵਵਡਆਈ

 ਪਰਗਟ ਕਰ।
6              ਵਜਹੜਮ ਮਨਸ਼ਵਖ ਤਹਕ ਜਗਤ ਵਵਵਚਹਕ ਮਹਨਤਸ ਵਦਵਤਮ ਓਹਨਕਕ ਉਤਮ ਮਹਕ ਤਮਰਕ ਨਕਮ ਪਰਗਟ ਕਸਤਕ           । ਓਹ ਤਮਰਮ ਸ਼ਨ ਅਤਮ ਤਹਕ ਓਹ ਮਹਨਤਸ ਵਦਵਤਮ ਅਰ

       ਓਹਨਕਕ ਨਮ ਤਮਰਮ ਬਚਨ ਦਸ ਪਕਲਨਕ ਕਸਤਸ ਹਹ।
7               ਹਸ਼ਣ ਓਹਨਕਕ ਨਮ ਜਕਵਣਆ ਭਈ ਜਹ ਕਸ਼ਝ ਤਹਕ ਮਹਨਤਸ ਵਦਵਤਕ ਹਹ ਸ਼ਵਭਹ ਤਮਰਸ ਵਵਲਹਕ ਹਹ।
8                      ਵਕਉਕਵਕ ਵਜਹੜਸਆਕ ਗਵਲਕਕ ਤਹਕ ਮਹਨਤਸ ਵਦਵਤਸਆਕ ਓਹ ਮਹਕ ਓਹਨਕਕ ਨਤਸ ਵਦਵਤਸਆਕ ਹਨ ਅਤਮ ਓਹਨਕਕ ਨਮ ਮਸਨ ਲਈਆਕ ਅਤਮ ਸ਼ਵਚ ਜਕਵਣਆ ਜਹ ਮਹਕ

          ਤਮਰਸ ਵਵਲਹਕ ਆਇਆ ਅਤਮ ਓਹਨਕਕ ਪਰਤਸਤ ਕਸਤਸ ਜਹ ਤਹਕ ਮਹਨਤਸ ਘਵਵਲਆ।
9      ਮਹਕ ਓਹਨਕਕ ਲਈ ਬਮਨਤਸ ਕਰਦਕ ਹਕਕ                    । ਮਹਕ ਜਗਤ ਦਮ ਲਈ ਨਹਸਕ ਪਰ ਓਹਨਕਕ ਲਈ ਬਮਨਤਸ ਕਰਦਕ ਹਕਕ ਜਹ ਤਹਕ ਮਹਨਤਸ ਵਦਵਤਮ ਸ਼ਨ ਵਕਉਕ ਜਹ

  ਓਹ ਤਮਰਮ ਹਨ।
10                ਮਮਰਸਆਕ ਸ਼ਕਰਸਆਕ ਚਸਜਸ਼ਕਕ ਤਮਰਸਆਕ ਹਨ ਅਤਮ ਤਮਰਸਆਕ ਮਮਰਸਆਕ ਹਨ ਅਰ ਉਨਨਹਕਕ ਵਵਵਚ ਮਮਰਸ ਵਵਡਆਈ ਹਹਈ ਹਹ।
11                 ਮਹਕ ਅਵਗਮ ਨਤਸ ਜਗਤ ਵਵਵਚ ਨਹਸਕ ਪਰ ਏਹ ਜਗਤ ਵਵਵਚ ਹਨ ਅਤਮ ਮਹਕ ਤਮਰਮ ਕਹਲ ਆਉਕਦਕ ਹਕਕ         । ਹਮ ਪਵਵਵਤਰ ਵਪਤਕ ਆਪਣਮ ਹਸ ਉਸ਼ ਨਕਮ

                ਨਕਲ ਵਜਹੜਕ ਤਹਕ ਮਹਨਤਸ ਵਦਵਤਕ ਓਹਨਕਕ ਦਸ ਰਵਵਛਆ ਕਰ ਇਸ਼ ਲਈ ਜਹ ਓਹ ਸ਼ਕਡਮ ਵਕਕਗਰ ਇਵਕ ਹਹਣ।
12                        ਵਜਵਨਕ ਵਚਰ ਮਹਕ ਓਹਨਕਕ ਦਮ ਨਕਲ ਸ਼ਕਕ ਮਹਕ ਤਮਰਮ ਉਸ਼ ਨਕਮ ਨਕਲ ਵਜਹੜਕ ਤਹਕ ਮਹਨਤਸ ਵਦਵਤਕ ਓਹਨਕਕ ਦਸ ਰਵਵਛਆ ਕਸਤਸ ਅਤਮ ਮਹਕ ਓਹਨਕਕ ਦਸ

                  ਰਕਖਸ ਕਸਤਸ ਅਤਮ ਨਕਸ਼ ਦਮ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਬਕਝਹਕ ਓਹਨਕਕ ਵਵਵਚਹਕ ਵਕਸ਼ਮ ਦਕ ਨਕਸ਼ ਨਕ ਹਹਇਆ ਤਕਕ ਜਹ ਵਲਖਤ ਪਤਰਸ ਹਹਵਮ।
13                      ਪਰ ਹਸ਼ਣ ਮਹਕ ਤਮਰਮ ਕਹਲ ਆਉਕਦਕ ਹਕਕ ਅਤਮ ਜਗਤ ਵਵਵਚ ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਤਕਕ ਜਹ ਮਮਰਸ ਖਸ਼ਸ਼ਸ਼ਸ ਓਹਨਕਕ ਵਵਵਚ ਪਤਰਸ ਹਹਵਮ।
14                          ਮਹਕ ਤਮਰਕ ਬਚਨ ਓਹਨਕਕ ਨਤਸ ਵਦਵਤਕ ਹਹ ਅਰ ਜਗਤ ਨਮ ਓਹਨਕਕ ਨਕਲ ਵਹਰ ਕਸਤਕ ਵਕਉਕ ਜਹ ਓਹ ਜਗਤ ਦਮ ਨਹਸਕ ਹਨ ਵਜਵਮਕ ਮਹਕ ਜਗਤ ਦਕ

 ਨਹਸਕ ਹਕਕ।



15                       ਮਹਕ ਇਹ ਬਮਨਤਸ ਨਹਸਕ ਕਰਦਕ ਜਹ ਤਤਸ ਓਹਨਕਕ ਨਤਸ ਜਗਤ ਵਵਵਚਹਕ ਚਸ਼ਵਕ ਲਵਮਕ ਪਰ ਇਹ ਜਹ ਤਤਸ ਦਸ਼ਸ਼ਸ਼ਟ ਤਹਕ ਓਹਨਕਕ ਦਸ ਰਵਵਛਆ ਕਰਮਕ।
16           ਓਹ ਜਗਤ ਦਮ ਨਹਸਕ ਹਨ ਵਜਵਮਕ ਮਹਕ ਜਗਤ ਦਕ ਨਹਸਕ ਹਕਕ।
17      ਓਹਨਕਕ ਨਤਸ ਸ਼ਵਚਆਈ ਨਕਲ ਪਵਵਵਤਨਰ ਕਰ     । ਤਮਰਕ ਬਚਨ ਸ਼ਵਚਆਈ ਹਹ।
18              ਵਜਸ਼ ਤਰਕਕ ਤਹਕ ਮਹਨਤਸ ਜਗਤ ਵਵਵਚ ਘਵਵਲਆ ਮਹਕ ਵਸ ਓਹਨਕਕ ਨਤਸ ਜਗਤ ਵਵਵਚ ਘਵਵਲਆ।
19                  ਅਤਮ ਓਹਨਕਕ ਦਮ ਕਕਰਨ ਮਹਕ ਆਪ ਨਤਸ ਸ਼ਸਕਲਪ ਕਰਦਕ ਹਕਕ ਤਕਕ ਜਹ ਓਹ ਵਸ ਸ਼ਵਚਆਈ ਵਵਵਚ ਸ਼ਸਕਲਪ ਹਹਣ।
20                     ਮਹਕ ਵਨਰਕ ਏਹਨਕਕ ਹਸ ਲਈ ਬਮਨਤਸ ਨਹਸਕ ਕਰਦਕ ਪਰ ਓਹਨਕਕ ਲਈ ਵਸ ਵਜਹੜਮ ਏਹਨਕਕ ਦਮ ਬਚਨ ਨਕਲ ਮਮਰਮ ਉਤਮ ਵਨਹਚਕ ਕਰਨਗਮ।
21       ਜਹ ਓਹ ਸ਼ਭ ਇਵਕਹ ਹਹਣ ਵਜਸ਼ ਤਰਕਕ,  ਹਮ ਵਪਤਕ,                   ਤਤਸ ਮਮਰਮ ਵਵਵਚ ਅਤਮ ਮਹਕ ਤਮਰਮ ਵਵਵਚ ਹਕਕ ਜਹ ਓਹ ਵਸ ਸ਼ਕਡਮ ਵਵਵਚ ਹਹਣ ਤਕਕ ਜਹ ਜਗਤ ਸ਼ਤ

    ਮਸਨਮ ਭਈ ਤਹਕ ਮਹਨਤਸ ਘਵਵਲਆ।
22                       ਅਤਮ ਵਜਹੜਸ ਵਵਡਆਈ ਤਹਕ ਮਹਨਤਸ ਵਦਵਤਸ ਹਹ ਉਹ ਮਹਕ ਓਹਨਕਕ ਨਤਸ ਵਦਵਤਸ ਹਹ ਤਕਕ ਜਹ ਓਹ ਇਵਕਹ ਹਹਣ ਵਜਸ਼ ਤਰਕਕ ਅਸ਼ਸਕ ਇਵਕਹ ਹਕਕ।
23                           ਮਹਕ ਓਹਨਕਕ ਵਵਵਚ ਅਤਮ ਤਤਸ ਮਮਰਮ ਵਵਵਚ ਤਕਕ ਵਕ ਓਹ ਵਸ਼ਵਧ ਹਹ ਕਮ ਇਵਕ ਹਹ ਜਕਣ ਭਈ ਜਗਤ ਜਕਣ ਲਵਮ ਜਹ ਤਹਕ ਮਹਨਤਸ ਘਵਵਲਆ ਅਤਮ ਓਹਨਕਕ

        ਨਕਲ ਵਪਆਰ ਕਸਤਕ ਵਜਵਮਕ ਤਹਕ ਮਮਰਮ ਨਕਲ ਵਪਆਰ ਕਸਤਕ।
24                           ਹਮ ਵਪਤਕ ਮਹਕ ਚਕਹਸ਼ਸਦਕ ਹਕਕ ਭਈ ਵਜਹੜਮ ਤਹਕ ਮਹਨਤਸ ਵਦਵਤਮ ਸ਼ਹ ਵਜਵਥਮ ਮਹਕ ਹਕਕ ਓਹ ਵਸ ਮਮਰਮ ਨਕਲ ਹਹਣ ਤਕਕ ਜਹ ਓਹ ਮਮਰਸ ਵਵਡਆਈ ਜਹ ਤਹਕ ਮਹਨਤਸ

               ਵਦਵਤਸ ਹਹ ਵਮਖਣ ਵਕਉਕਵਕ ਤਹਕ ਮਮਰਮ ਨਕਲ ਜਗਤ ਦਸ ਨਸਉਕ ਧਰਨ ਤਹਕ ਅਵਗਮ ਹਸ ਵਪਆਰ ਕਸਤਕ।
25   ਹਮ ਧਰਮਸ ਵਪਤਕ,                 ਜਗਤ ਨਮ ਤਹਨਤਸ ਨਹਸਕ ਜਕਵਣਆ ਪਰ ਮਹਕ ਤਹਨਤਸ ਜਕਵਣਆ ਅਤਮ ਏਹਨਕਕ ਨਮ ਜਕਵਣਆ ਭਈ ਤਹਕ ਮਹਨਤਸ ਘਵਵਲਆ।
26                     ਅਰ ਮਹਕ ਤਮਰਕ ਨਕਮ ਏਹਨਕਕ ਉਤਮ ਪਰਗਟ ਕਸਤਕ ਅਤਮ ਪਰਗਟ ਕਰਕਕਗਕ ਤਕਕ ਵਜਸ਼ ਪਨਰਮਮ ਨਕਲ ਤਹਕ ਮਹਨਤਸ ਵਪਆਰ ਕਸਤਕ ਸ਼ਹਈ ਓਹਨਕਕ

      ਵਵਵਚ ਹਹਵਮ ਅਤਮ ਮਹਕ ਓਹਨਕਕ ਵਵਵਚ ਹਹਵਕਕ।

 ਕਕਕਡ 18

1               ਵਯਸ਼ਤ ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਕਵਹ ਕਮ ਆਪਣਮ ਚਮਵਲਆਕ ਸ਼ਣਮ ਵਕਦਰਹਨ ਦਮ ਨਕਲਮ ਦਮ ਪਕਰ ਚਵਵਲਆ ਵਗਆ         । ਉਥਮ ਇਵਕ ਬਕਗ ਸ਼ਸ ਵਜਹਦਮ ਵਵਵਚ ਉਹ
     ਅਤਮ ਉਹ ਦਮ ਚਮਲਮ ਜਕ ਵੜਮ।

2                      ਅਰ ਯਹਤਦਕ ਭਸ ਵਜਹੜਕ ਉਹ ਦਕ ਫੜਵਕਉਣ ਵਕਲਕ ਹਹਸ਼ਸ ਉਸ਼ ਥਕਕ ਨਤਸ ਜਕਣਦਕ ਸ਼ਸ ਵਕਉਕ ਜਹ ਵਯਸ਼ਤ ਆਪਵਣਆਕ ਚਮਵਲਆਕ ਨਕਲ ਉਥਮ
    ਬਹਸ਼ਤ ਵਮਰਸ ਜਕਕਦਕ ਹਸ਼ਸਦਕ ਸ਼ਸ।

3                   ਉਪਰਸਤ ਯਹਤਦਕ ਵਸ਼ਪਕਹਸਆਕ ਦਕ ਇਵਕ ਜਵਥਕ ਅਤਮ ਪਰਧਕਨ ਜਕਜਕਕਕ ਅਤਮ ਫਸ਼ਰਸਸ਼ਸਆਕ ਦਸ ਵਲਹਕ ਵਪਆਦਮ ਲਹ ਕਮ ਦਸਵਵਆਕ ਅਰ
     ਮਸ਼ਕਲਕਕ ਅਰ ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਤਰਕਕ ਨਕਲ ਉਥਮ ਆਇਆ।

4                  ਤਕਕ ਵਯਸ਼ਤ ਸ਼ਭ ਕਸ਼ਝ ਜਹ ਉਹ ਦਮ ਉਤਮ ਬਸਤਣਕ ਸ਼ਸ ਜਕਣ ਕਮ ਬਕਹਰ ਵਨਵਕਵਲਆ ਅਤਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,     ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਵਕਹ ਨਤਸ ਭਕਲਦਮ ਹਹ?
5     ਉਨਨਹਕਕ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,   ਵਯਸ਼ਤ ਨਕਸ਼ਰਸ ਨਤਸ      । ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,          ਉਹ ਮਹਕ ਹਸ ਹਕਕ ਅਤਮ ਉਹ ਦਕ ਫੜਵਕਉਣ ਵਕਲਕ

      ਯਹਤਦਕ ਭਸ ਉਨਨਹਕਕ ਦਮ ਨਕਲ ਖੜਕ ਸ਼ਸ।
6       ਸ਼ਹ ਜਕਕ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,             ਮਹਕ ਹਸ ਹਕਕ ਤਕਕ ਓਹ ਵਪਛਕਹਕਕ ਨਤਸ ਹਟ ਗਏ ਅਤਮ ਭਸ਼ਸਞਮਕ ਵਡਵਗ ਪਏ।
7        ਇਸ਼ ਲਈ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਫਮਰ ਪਸ਼ਵਵਛਆ,    ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਵਕਹਨਤਸ ਭਕਲਦਮ ਹਹ?   ਤਕਕ ਓਹ ਬਹਲਮ,   ਵਯਸ਼ਤ ਨਕਸ਼ਰਸ ਨਤਸ।
8    ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਅਵਗਹਕ ਆਵਖਆ,                   ਮਹਕ ਤਕਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਦਵਸ਼ ਵਦਵਤਕ ਜਹ ਮਹਕ ਹਸ ਹਕਕ ਜਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਹਨਤਸ ਭਕਲਦਮ ਹਹ ਤਕਕ ਏਹਨਕਕ ਨਤਸ ਜਕਣ ਵਦਓ।
9                          ਇਹ ਇਸ਼ ਕਰਕਮ ਹਹਇਆ ਭਈ ਉਹ ਬਚਨ ਜਹ ਉਸ਼ ਨਮ ਵਕਹਕ ਸ਼ਸ ਪਤਰਕ ਹਹਵਮ ਵਕ ਵਜਹੜਮ ਤਹਕ ਮਹਨਤਸ ਵਦਵਤਮ ਹਨ ਉਨਨਹਕਕ ਵਵਵਚਹਕ ਮਹਕ ਇਵਕ ਵਸ

 ਨਹਸਕ ਗਸ਼ਆਇਆ।
10                       ਤਕਕ ਸ਼ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ਼ ਨਮ ਤਲਵਕਰ ਜਹ ਉਹ ਦਮ ਕਹਲ ਸ਼ਸ ਧਤਈ ਅਤਮ ਸ਼ਰਦਕਰ ਜਕਜਕ ਦਮ ਚਕਕਰ ਉਤਮ ਚਲਕਈ ਅਰ ਉਹ ਦਕ ਸ਼ਵਜਕ ਕਸਨ

 ਉਡਕ ਵਦਵਤਕ       । ਉਸ਼ ਚਕਕਰ ਦਕ ਨਕਉਕ ਸ਼ਸ ਮਲਖਸ਼ਸ਼।
11      ਤਦ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਪਤਰਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,    ਤਲਵਕਰ ਵਮਆਨ ਕਰ !      ਵਜਹੜਕ ਵਪਆਲਕ ਵਪਤਕ ਨਮ ਮਹਨਤਸ ਵਦਵਤਕ,     ਕਸ ਮਹਕ ਉਹ ਨਕ ਪਸਆਕ?
12                  ਉਪਰਸਤ ਵਸ਼ਪਕਹਸਆਕ ਨਮ ਅਤਮ ਫਲਜ ਦਮ ਸ਼ਰਦਕਰ ਅਤਮ ਯਹਤਦਸਆਕ ਦਮ ਵਪਆਵਦਆਕ ਨਮ ਵਯਸ਼ਤ ਨਤਸ ਫੜ ਕਮ ਬਸਨਨਹ ਵਲਆ।
13                     ਅਤਮ ਪਵਹਲਕਕ ਉਹ ਨਤਸ ਅਸਨਕਸ਼ ਕਹਲ ਲਹ ਗਏ ਵਕਉਕ ਜਹ ਉਹ ਕਯਕਫਸ਼ਕ ਦਕ ਸ਼ਲਹਰਕ ਸ਼ਸ ਵਜਹੜਕ ਉਸ਼ ਸ਼ਕਲ ਸ਼ਰਦਕਰ ਜਕਜਕ ਸ਼ਸ।
14                    ਅਤਮ ਕਯਕਫਸ਼ਕ ਉਹਹ ਹਹ ਵਜਨ ਯਹਤਦਸਆਕ ਨਤਸ ਸ਼ਲਕਹ ਵਦਵਤਸ ਸ਼ਸ ਭਈ ਲਹਕਕਕ ਦਮ ਬਦਲਮ ਇਵਕ ਮਨਸ਼ਵਖ ਦਕ ਮਰਨਕ ਚਸਗਕ ਹਹ।
15       ਸ਼ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ਼ ਵਯਸ਼ਤ ਦਮ ਮਗਰ ਹਹ ਤਸ਼ਵਰਆ,     ਨਕਲਮ ਇਵਕ ਹਹਰ ਚਮਲਕ ਵਸ           । ਉਹ ਚਮਲਕ ਸ਼ਰਦਕਰ ਜਕਜਕ ਦਕ ਜਕਣਤ ਪਛਕਣਤ ਸ਼ਸ ਅਤਮ

        ਵਯਸ਼ਤ ਦਮ ਨਕਲ ਸ਼ਰਦਕਰ ਜਕਜਕ ਦਮ ਵਮਹੜਮ ਵਵਵਚ ਵਗਆ।
16       ਪਰ ਪਤਰਸ਼ ਬਕਹਰ ਬਤਹਮ ਕਹਲ ਖੜਹਤਕ ਵਰਹਕ              । ਫਮਰ ਉਹ ਦਤਜਕ ਚਮਲਕ ਵਜਹੜਕ ਸ਼ਰਦਕਰ ਜਕਜਕ ਦਕ ਜਕਣਤ ਪਛਕਣਤ ਸ਼ਸ ਬਕਹਰ

         ਵਨਵਕਵਲਆ ਅਤਮ ਦਰਬਕਨਣ ਨਤਸ ਕਵਹ ਕਮ ਪਤਰਸ਼ ਨਤਸ ਅਸਦਰ ਵਲਆਇਆ।
17          ਤਕਕ ਉਸ਼ ਗਹਵਲਸ ਨਮ ਜਹ ਦਰਬਕਨਣ ਸ਼ਸ ਪਤਰਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,         ਕਸ ਤਤਸ ਭਸ ਐਸ਼ ਮਨਸ਼ਵਖ ਦਮ ਚਮਵਲਆਕ ਵਵਵਚਹਕ ਹਹਕ?  ਉਹ ਬਹਵਲਆ,   ਮਹਕ ਨਹਸਕ
ਹਕਕ।
18                       ਅਤਮ ਚਕਕਰ ਅਰ ਵਸ਼ਪਕਹਸ ਕਹਵਲਆਕ ਦਸ ਅਵਗ ਬਕਲ ਕਮ ਖੜਮ ਸ਼ਮਕ ਰਹਮ ਸ਼ਨ ਵਕਉਕ ਜਹ ਪਕਲਕ ਪਹਕਦਕ ਸ਼ਸ ਅਤਮ ਪਤਰਸ਼ ਭਸ ਉਨਨਹਕਕ

    ਨਕਲ ਖੜਕ ਸ਼ਮਕ ਵਰਹਕ ਸ਼ਸ।



19                ਉਪਰਸਤ ਸ਼ਰਦਕਰ ਜਕਜਕ ਨਮ ਵਯਸ਼ਤ ਤਹਕ ਉਹ ਦਮ ਚਮਵਲਆਕ ਅਤਮ ਉਹ ਦਸ ਵਸ਼ਵਵਖਆ ਦਮ ਵਵਖਮ ਪਸ਼ਵਵਛਆ।
20               ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ ਵਕ ਮਹਕ ਜਗਤ ਨਕਲ ਖਹਲਨਹ ਕਮ ਗਵਲਕਕ ਕਸਤਸਆਕ ਹਨ         । ਮਹਕ ਸ਼ਮਕਜ ਅਤਮ ਹਹਕਲ ਵਵਵਚ ਵਜਵਥਮ ਸ਼ਭ ਯਹਤਦਸ

             ਇਕਵਠਮ ਹਸ਼ਸਦਮ ਹਨ ਸ਼ਦਕ ਉਪਦਮਸ਼ਸ਼ ਕਸਤਕ ਹਹ ਅਤਮ ਮਹਕ ਓਹਲਮ ਵਵਵਚ ਕਸ਼ਝ ਨਹਸਕ ਵਕਹਕ।
21     ਤਤਸ ਮਹਥਹਕ ਵਕਉਕ ਪਸ਼ਵਛਦਕ ਹਹਕ?             ਵਜਨਨਹਕਕ ਸ਼ਸ਼ਵਣਆ ਹਹ ਉਨਨਹਕਕ ਕਹਲਹਕ ਪਸ਼ਵਛ ਲਹ ਜਹ ਮਹਕ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਕਸ ਆਵਖਆ        । ਵਮਖਹ ਮਹਕ ਜਹ ਕਸ਼ਝ ਆਵਖਆ ਸ਼ਹ

  ਓਹ ਜਕਣਦਮ ਹਨ।
22                     ਅਰ ਜਦ ਉਹ ਨਮ ਇਉਕ ਵਕਹਕ ਤਦ ਵਸ਼ਪਕਹਸਆਕ ਵਵਵਚਹਕ ਇਵਕ ਨਮ ਵਜਹੜਕ ਕਹਲ ਖੜਹਤਕ ਸ਼ਸ ਵਯਸ਼ਤ ਨਤਸ ਚਪਮੜ ਮਕਰ ਕਮ ਵਕਹਕ,   ਤਤਸ ਸ਼ਰਦਕਰ

     ਜਕਜਕ ਨਤਸ ਇਉਕ ਉਤਰ ਵਦਸਦਕ ਹਹਕ?
23      ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,                    ਜਹ ਮਹਕ ਬਸ਼ਰਕ ਵਕਹਕ ਤਕਕ ਤਤਸ ਬਸ਼ਰਮ ਦਸ ਗਵਕਹਸ ਵਦਹ ਪਰ ਜਮ ਮਹਕ ਚਸਗਕ ਵਕਹਕ ਤਕਕ ਮਹਨਤਸ ਵਕਉਕ ਮਕਰਦਕ ਹਹ?
24             ਤਕਕ ਅਸਨਕਸ਼ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਬਵਧਕ ਹਹਇਆ ਕਯਕਫਸ਼ਕ ਸ਼ਰਦਕਰ ਜਕਜਕ ਦਮ ਕਹਲ ਘਵਵਲਆ.
25      ਅਤਮ ਸ਼ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ਼ ਖੜਕ ਸ਼ਮਕਦਕ ਸ਼ਸ.     ਸ਼ਹ ਉਨਨਹਕਕ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਪਸ਼ਵਵਛਆ,        ਕਸ ਤਤਸ ਭਸ ਉਹ ਦਮ ਚਮਵਲਆਕ ਵਵਵਚਹਕ ਹਹਕ?     ਉਹ ਮਸ਼ਵਕਰ ਵਗਆ ਅਤਮ

   ਬਹਵਲਆ ਮਹਕ ਨਹਸਕ ਹਕਕ।
26                      ਸ਼ਰਦਕਰ ਜਕਜਕ ਦਮ ਚਕਕਰਕਕ ਵਵਚਹਕ ਇਵਕ ਨਮ ਵਜਹੜਕ ਉਸ਼ ਮਨਸ਼ਵਖ ਦਕ ਸ਼ਕਕ ਸ਼ਸ ਵਜਹ ਦਕ ਕਸਨ ਪਤਰਸ਼ ਨਮ ਉਡਕ ਵਦਵਤਕ ਸ਼ਸ ਆਵਖਆ,
ਭਲਕ,         ਮਹਕ ਤਹਨਤਸ ਉਹ ਦਮ ਨਕਲ ਬਕਗ ਵਵਵਚ ਨਹਸਕ ਵਮਵਖਆ?
27           ਤਦ ਪਤਰਸ਼ ਫਮਰ ਮਸ਼ਵਕਰ ਵਗਆ ਅਤਮ ਝਟ ਕਸ਼ਵਕੜ ਨਮ ਬਕਕਗ ਵਦਵਤਸ।
28               ਫਮਰ ਵਯਸ਼ਤ ਨਤਸ ਕਯਕਫਸ਼ਕ ਦਮ ਕਹਲਹਕ ਹਕਕਮ ਦਸ ਕਚਵਹਰਸ ਲਹ ਗਏ ਸ਼ਵਮਰ ਦਕ ਵਮਲਕ ਸ਼ਸ          । ਓਹ ਆਪ ਕਚਵਹਹਸ ਦਮ ਅਸਦਰ ਨਕ ਗਏ ਭਈ

          ਵਕਤਮ ਵਭਨਰਸ਼ਸ਼ਟ ਨਕ ਹਹ ਜਕਣ ਪਰ ਪਸ਼ਕਹ ਦਕ ਭਹਜਨ ਖਕ ਸ਼ਵਕਣ।
29          ਉਪਰਸਤ ਵਪਲਕਤਸ਼ਸ਼ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਦਮ ਕਹਲ ਬਕਹਰ ਆਣ ਕਮ ਆਵਖਆ,         ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਐਸ਼ ਮਨਸ਼ਵਖ ਦਮ ਜਸ਼ਸਮਮ ਕਸ ਦਹਸ਼ਸ਼ ਲਕਉਕਦਮ ਹਹ?
30       ਉਨਨਹਕਕ ਉਤਰ ਦਮ ਕਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,             ਜਮ ਇਹ ਬਸ਼ਵਰਆਰ ਨਕ ਹਸ਼ਸਦਕ ਤਕਕ ਅਸ਼ਸਕ ਉਹ ਨਤਸ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਹਵਕਲਮ ਨਕ ਕਰਦਮ।
31      ਤਦ ਵਪਲਕਤਸ਼ਸ਼ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,              ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਆਪਮ ਇਹ ਨਤਸ ਲਹ ਜਕਓ ਅਤਮ ਆਪਣਸ ਸ਼ਸ਼ਰਕ ਅਨਸ਼ਸ਼ਕਰ ਉਹ ਦਕ ਵਨਬਮੜਕ ਕਰਹ  ।

            ਯਹਤਦਸਆਕ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਆਵਖਆ ਭਈ ਵਕਸ਼ਮ ਨਤਸ ਕਤਲ ਕਰਨਕ ਸ਼ਕਡਮ ਵਵਸ਼ ਨਹਸਕ।
32                         ਇਹ ਇਸ਼ ਲਈ ਹਹਇਆ ਵਕ ਵਯਸ਼ਤ ਦਕ ਉਹ ਬਚਨ ਪਤਰਕ ਹਹਵਮ ਵਜਹੜਕ ਓਨ ਇਸ਼ ਗਵਲ ਦਕ ਪਤਕ ਦਮਣ ਨਤਸ ਵਕਹਕ ਸ਼ਸ ਭਈ ਮਹਕ ਵਕਹੜਸ

   ਮਲਤ ਨਕਲ ਮਰਨਕ ਹਹ।
33              ਫਮਰ ਵਪਲਕਤਸ਼ਸ਼ ਕਚਵਹਰਸ ਦਮ ਅਸਦਰ ਵਗਆ ਅਤਮ ਵਯਸ਼ਤ ਨਤਸ ਸ਼ਵਦ ਕਮ ਉਹ ਨਤਸ ਵਕਹਕ, ਭਲਕ,     ਯਹਤਦਸਆਕ ਦਕ ਪਕਤਸ਼ਸ਼ਕਹ ਤਤਸਏਕ ਹਹ?
34    ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,              ਕਸ ਤਤਸ ਇਹ ਗਵਲ ਆਪਮ ਆਖਦਕ ਹਹਕ ਯਕ ਹਹਰਨਕਕ ਮਮਰਮ ਵਵਖਮ ਤਹਨਤਸ ਦਵਸ਼ਸ ਹਹ?
35    ਵਪਲਕਤਸ਼ਸ਼ ਨਮ ਅਵਗਹਕ ਵਕਹਕ, ਭਲਕ,   ਮਹਕ ਯਹਤਦਸ ਹਕਕ?            ਤਮਰਸ ਹਸ ਕਲਮ ਅਤਮ ਪਰਧਕਨ ਜਕਜਕਕਕ ਨਮ ਤਹਨਤਸ ਮਮਰਮ ਹਵਕਲਮ ਵਕਤਕ ਹਹ    । ਤਹਕ ਕਸ
ਕਸਤਕ?
36           ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ ਵਕ ਮਮਰਸ ਪਕਤਸ਼ਸ਼ਕਹਸ ਇਸ਼ ਜਗਤ ਤਹਕ ਨਹਸਕ             । ਜਮ ਮਮਰਸ ਪਕਤਸ਼ਸ਼ਕਹਸ ਇਸ਼ ਜਗਤ ਤਹਕ ਹਸ਼ਸਦਸ ਤਕਕ ਮਮਰਮ ਨਲਕਰ ਲੜਦਮ

              ਜਹ ਮਹਕ ਯਹਤਦਸਆਕ ਦਮ ਹਵਕਲਮ ਕਸਤਕ ਜਕਕਦਕ ਪਰ ਹਸ਼ਣ ਮਮਰਸ ਪਕਤਸ਼ਸ਼ਕਹਸ ਤਕਕ ਐਥਹਕ ਦਸ ਨਹਸਕ।
37      ਅਵਗਹਕ ਵਪਲਕਤਸ਼ਸ਼ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,     ਤਕਕ ਫਮਰ ਤਤਸ ਪਕਤਸ਼ਸ਼ਕਹ ਹਹਕ?    ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,  ਸ਼ਤ ਬਚਨ,    ਮਹਕ ਪਕਤਸ਼ਸ਼ਕਹ ਹਸ ਹਕਕ   । ਮਹਕ ਇਸ਼ਮ

                    ਲਈ ਜਨਮ ਧਕਵਰਆ ਅਤਮ ਇਸ਼ਮ ਲਈ ਜਗਤ ਵਵਵਚ ਆਇਆ ਹਕਕ ਭਈ ਸ਼ਵਚਆਈ ਉਤਮ ਸ਼ਕਖਸ ਵਦਆਕ। ਹਰਮਕ ਜਹ ਸ਼ਵਚਆਈ ਦਕ ਹਹ
   ਮਮਰਕ ਬਚਨ ਸ਼ਸ਼ਣਦਕ ਹਹ।

38     ਵਪਲਕਤਸ਼ਸ਼ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,    ਸ਼ਵਚਆਈ ਹਸ਼ਸਦਸ ਕਸ ਹਹ?            ਅਤਮ ਇਹ ਕਵਹ ਕਮ ਉਹ ਫਮਰ ਯਹਤਦਸਆਕ ਕਹਲ ਬਕਹਰ ਵਨਵਕਵਲਆ ਅਤਮ
  ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,       ਮਹਕ ਉਹ ਦਕ ਕਹਈ ਦਹਸ਼ਸ਼ ਨਹਸਕ ਵਮਖਦਕ

39                ਪਰ ਤਸ਼ਹਕਡਕ ਇਹ ਦਸ਼ਤਤਰ ਹਹ ਜਹ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਲਈ ਪਸ਼ਕਹ ਦਮ ਸ਼ਮਮਕ ਇਵਕ ਨਤਸ ਛਵਡ ਵਦਆਕ           । ਸ਼ਹ ਕਸ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਚਕਹਸ਼ਸਦਮ ਹਹ ਜਹ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਲਈ
     ਯਹਤਦਸਆਕ ਦਮ ਪਕਤਸ਼ਸ਼ਕਹ ਨਤਸ ਛਵਡ ਵਦਆਕ?

40       ਤਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਫਮਰ ਡਸਡ ਪਕ ਕਮ ਆਵਖਆ,      ਇਸ਼ ਨਤਸ ਨਹਸਕ ਪਰ ਬਰਵਬਕਸ਼ ਨਤਸ!     ਅਤਮ ਬਰਵਬਕਸ਼ ਇਵਕ ਡਕਕਤ ਸ਼ਸ।
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1          ਸ਼ਹ ਜਦ ਵਪਲਕਤਸ਼ਸ਼ ਨਮ ਵਯਸ਼ਤ ਨਤਸ ਫੜ ਕਮ ਕਹਰੜਮ ਮਰਵਕਏ।
2                   ਅਤਮ ਵਸ਼ਪਕਹਸਆਕ ਨਮ ਕਸਵਡਆਕ ਦਕ ਤਕਜ ਗਸ਼ਸਦ ਕਮ ਉਹ ਦਮ ਵਸ਼ਰ ਉਤਮ ਧਵਰਆ ਅਰ ਉਹ ਨਤਸ ਬਹਕਗਣਸ ਚਹਗਕ ਪਵਹਨਕਇਆ।
3        ਅਤਮ ਉਹ ਦਮ ਕਹਲ ਆਣ ਕਮ ਕਵਹਣ ਲਵਗਮ,     ਹਮ ਯਹਤਦਸਆਕ ਦਮ ਪਕਤਸ਼ਸ਼ਕਹ ਨਮਸ਼ਕਕਰ!     ਅਤਮ ਉਹ ਨਤਸ ਚਪਮੜਕਕ ਮਕਰਸਆਕ।
4          ਤਦ ਵਪਲਕਤਸ਼ਸ਼ ਨਮ ਫਮਰ ਬਕਹਰ ਵਨਵਕਲ ਕਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,             ਵਮਖਹ ਮਹਕ ਉਹ ਨਤਸ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਕਹਲ ਬਕਹਰ ਵਲਆਉਕਦਕ ਹਕਕ ਤਕਕ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਜਕਣਹ

        ਭਈ ਮਹਕ ਉਹ ਦਕ ਕਹਈ ਦਹਸ਼ਸ਼ ਨਹਸਕ ਵਮਖਦਕ ਹਕਕ।
5            ਤਕਕ ਵਯਸ਼ਤ ਕਸਵਡਆਕ ਦਕ ਤਕਜ ਰਵਖਮ ਅਤਮ ਬਹਕਗਣਸ ਚਹਗਕ ਪਵਹਨਮ ਬਕਹਰ ਵਨਵਕਵਲਆ,      ਅਰ ਵਪਲਕਤਸ਼ਸ਼ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,   ਵਮਖਹ ਐਸ਼

 ਮਨਸ਼ਵਖ ਨਤਸ!



6               ਜਕਕ ਪਰਧਕਨ ਜਕਜਕਕਕ ਅਤਮ ਵਸ਼ਪਕਹਸਆਕ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਵਡਵਠਕ ਤਕਕ ਓਹ ਡਸਡ ਪਕ ਕਮ ਬਹਲਮ,    ਉਹ ਨਤਸ ਸ਼ਲਸਬ ਵਦਓ,  ਸ਼ਲਸਬ ਵਦਓ!  ਵਪਲਕਤਸ਼ਸ਼
   ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਵਕਹਕ,                  ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਆਪਮ ਇਹ ਨਤਸ ਲਹ ਕਮ ਸ਼ਲਸਬ ਵਦਓ ਵਕਉਕ ਜਹ ਮਹਕ ਇਹ ਦਕ ਕਹਈ ਦਹਸ਼ਸ਼ ਨਹਸਕ ਵਮਖਦਕ ਹਕਕ।

7                         ਯਹਤਦਸਆਕ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ ਵਕ ਸ਼ਕਡਮ ਕਹਲ ਸ਼ਸ਼ਰਕ ਹਹ ਅਤਮ ਉਸ਼ ਸ਼ਸ਼ਰਕ ਅਨਸ਼ਸ਼ਕਰ ਇਹ ਮਰਨ ਜਹਗ ਹਹ ਇਸ਼ ਲਈ ਜਹ ਇਹ ਨਮ
      ਆਪਣਮ ਆਪ ਨਤਸ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਕ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਬਣਕਇਆ।

8           ਜਦ ਵਪਲਕਤਸ਼ਸ਼ ਨਮ ਇਹ ਗਵਲ ਸ਼ਸ਼ਣਸ ਤਦ ਹਹਰ ਵਸ ਡਰ ਵਗਆ।
9          ਅਤਮ ਕਚਵਹਰਸ ਦਮ ਅਸਦਰ ਫਮਰ ਜਕ ਕਮ ਵਯਸ਼ਤ ਤਹਕ ਪਸ਼ਵਵਛਆ,    ਤਤਸ ਵਕਵਥਹਕ ਦਕ ਹਹਕ?        ਪਰ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਉਤਰ ਨਕ ਵਦਵਤਕ।
10      ਤਦ ਵਪਲਕਤਸ਼ਸ਼ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,     ਤਤਸ ਮਮਰਮ ਨਕਲ ਨਹਸਕ ਬਹਲਦਕ?              ਕਸ ਤਤਸ ਨਹਸਕ ਜਕਣਦਕ ਜਹ ਇਹ ਮਮਰਮ ਵਵਸ਼ ਵਵਚ ਹਹ ਵਕ ਭਕਵਮਕ ਤਹਨਤਸ

      ਛਵਡ ਵਦਆਕ ਭਕਵਮਕ ਤਹਨਤਸ ਸ਼ਲਸਬ ਉਤਮ ਚੜਨਹਕਵਕਕ?
11                     ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ ਜਮ ਤਹਨਤਸ ਇਹ ਉਪਰਹਕ ਨਕ ਵਦਵਤਕ ਜਕਕਦਕ ਤਕਕ ਮਮਰਮ ਉਤਮ ਤਮਰਕ ਕਸ਼ਝ ਵਵਸ਼ ਨਕ ਚਵਲਦਕ     । ਇਸ਼ ਕਕਰਨ ਵਜਨ

        ਮਹਨਤਸ ਤਮਰਮ ਹਵਕਲਮ ਕਸਤਕ ਉਹ ਦਕ ਪਕਪ ਵਵਧ ਹਹ।
12                  ਇਸ਼ ਗਵਲ ਕਰਕਮ ਵਪਲਕਤਸ਼ਸ਼ ਨਮ ਉਸ਼ ਦਮ ਛਵਡਣ ਦਸ ਭਕਲ ਕਸਤਸ ਪਰ ਯਹਤਦਸ ਡਸਡ ਪਕ ਕਮ ਕਵਹਣ ਲਵਗਮ,        ਜਮ ਤਤਸ ਇਹ ਨਤਸ ਛਵਡ ਦਮਵਮਕ ਤਕਕ ਤਤਸ

   ਕਹਸ਼ਰ ਦਕ ਵਮਵਤਨਰ ਨਹਸਕ!              ਹਰਮਕ ਜਹ ਆਪਣਮ ਆਪ ਨਤਸ ਪਕਤਸ਼ਸ਼ਕਹ ਬਣਕਉਕਦਕ ਹਹ ਸ਼ਹ ਕਹਸ਼ਰ ਦਮ ਵਵਰਸ਼ਵਧ ਬਹਲਦਕ ਹਹ!
13                    ਤਦ ਵਪਲਕਤਸ਼ਸ਼ ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਸ਼ਸ਼ਣ ਕਮ ਵਯਸ਼ਤ ਨਤਸ ਬਕਹਰ ਵਲਆਇਆ ਅਤਮ ਉਸ਼ ਥਕਕ ਵਜਹੜਕ ਪਵਥਰ ਦਕ ਚਬਤਤਰਕ ਇਬਰਕਨਸ ਭਕਵਖਆ

          ਵਵਵਚ ਗਵਬਥਕ ਕਰਕਮ ਆਖਸਦਕ ਹਹ ਅਦਕਲਤ ਦਸ ਗਵਦਸ ਉਤਮ ਬਵਹ ਵਗਆ।
14                      ਇਹ ਪਸ਼ਕਹ ਦਸ ਵਤਆਰਸ ਦਕ ਵਦਨ ਅਤਮ ਦਸ਼ਪਵਹਰ ਦਕ ਵਮਲਕ ਸ਼ਸ ਅਤਮ ਉਹ ਨਮ ਯਹਤਦਸਆਕ ਨਤਸ ਵਕਹਕ ਭਈ ਵਮਖਹ ਔਹ ਤਸ਼ਹਕਡਕ
ਪਕਤਸ਼ਸ਼ਕਹ!
15        ਤਦ ਓਹ ਡਸਡ ਪਕ ਉਠਮ ਵਕ ਲਹ ਜਕਓ,  ਲਹ ਜਕਓ!    ਉਹ ਨਤਸ ਸ਼ਲਸਬ ਵਦਓ!     ਵਪਲਕਤਸ਼ਸ਼ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,     ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਪਕਤਸ਼ਸ਼ਕਹ ਨਤਸ

 ਸ਼ਲਸਬ ਵਦਆਕ?             ਪਰਧਕਨ ਜਕਜਕਕਕ ਨਮ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ ਵਕ ਕਹਸ਼ਰ ਵਬਨਕ ਸ਼ਕਡਕ ਕਹਈ ਪਕਤਸ਼ਸ਼ਕਹ ਨਹਸਕ ਹਹ।
16                ਸ਼ਹ ਉਹ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਉਨਨਹਕਕ ਦਮ ਹਵਕਲਮ ਕਰ ਵਦਵਤਕ ਭਈ ਉਹ ਸ਼ਲਸਬ ਉਤਮ ਚੜਨਹਕਇਆ ਜਕਵਮ।
17                       ਤਦ ਉਨਨਹਕਕ ਨਮ ਵਯਸ਼ਤ ਨਤਸ ਫੜ ਵਲਆ ਅਤਮ ਉਹ ਆਪਮ ਸ਼ਲਸਬ ਚਸ਼ਵਕਸ ਬਕਹਰ ਉਸ਼ ਥਕਕ ਨਤਸ ਵਗਆ ਵਜਹੜਕ ਖਹਪਰਸ ਦਕ ਕਹਕਉਕਦਕ ਅਤਮ

       ਇਬਰਕਨਸ ਭਕਵਖਆ ਵਵਵਚ ਉਹ ਨਤਸ ਗਲਗਥਕ ਕਵਹਸਦਮ ਹਨ।
18              ਉਥਮ ਉਨਨਹਕਕ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਅਰ ਉਸ਼ ਦਮ ਨਕਲ ਹਹਰ ਦਹਹਸ਼ਸ ਨਤਸ ਸ਼ਲਸਬ ਉਤਮ ਚੜਨਹਕਇਆ,        ਇਵਕ ਐਵਧਰ ਤਮ ਇਵਕ ਉਧਰ ਅਤਮ ਵਯਸ਼ਤ ਵਵਚਕਲਮ।
19                ਅਤਮ ਵਪਲਕਤਸ਼ਸ਼ ਨਮ ਇਵਕ ਪਵਟਸ ਵਸ ਵਲਖਕ ਕਮ ਸ਼ਲਸਬ ਉਤਮ ਲਕਈ ਅਤਮ ਇਹ ਵਲਵਖਆ ਹਹਇਆ ਸ਼ਸ, ''     ਵਯਸ਼ਤ ਨਕਸ਼ਰਸ ਯਹਤਦਸਆਕ ਦਕ
ਪਕਤਸ਼ਸ਼ਕਹ''।
20                     ਤਦ ਉਸ਼ ਪਵਟਸ ਨਤਸ ਬਹਸ਼ਵਤਆਕ ਯਹਤਦਸਆਕ ਨਮ ਵਕਵਚਆ ਵਕਉਕ ਜਹ ਉਹ ਥਕਕ ਵਜਵਥਮ ਵਯਸ਼ਤ ਸ਼ਲਸਬ ਉਤਮ ਚੜਨਹਕਇਆ ਵਗਆ ਸ਼ਸ ਸ਼ਸ਼ਵਹਰਹਕ

             ਨਮੜਮ ਸ਼ਸ ਅਰ ਉਹ ਇਬਰਕਨਸ ਅਤਮ ਲਕਤਸਨਸ ਅਤਮ ਯਤਨਕਨਸ ਭਕਵਖਆਕ ਵਵਵਚ ਵਲਵਖਆ ਹਹਇਆ ਸ਼ਸ।
21           ਤਕਕ ਯਹਤਦਸਆਕ ਦਮ ਪਰਧਕਨ ਜਕਜਕਕਕ ਨਮ ਵਪਲਕਤਸ਼ਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ ਵਕ ''   ਯਹਤਦਸਆਕ ਦਕ ਪਕਤਸ਼ਸ਼ਕਹ''      ਨਕ ਵਲਖਹ ਪਰ ਇਹ ਵਕ ''   ਉਹ ਨਮ

      ਵਕਹਕ ਵਕ ਮਹਕ ਯਹਤਦਸਆਕ ਦਕ ਪਕਤਸ਼ਸ਼ਕਹ ਹਕਕ''।
22          ਵਪਲਕਤਸ਼ਸ਼ ਨਮ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ ਭਈ ਮਹਕ ਜਹ ਵਲਵਖਆ ਸ਼ਹ ਵਲਵਖਆ।
23                   ਫਮਰ ਵਸ਼ਪਕਹਸਆਕ ਨਮ ਜਕਕ ਵਯਸ਼ਤ ਨਤਸ ਸ਼ਲਸਬ ਉਤਮ ਚੜਨਹਕਇਆ ਸ਼ਸ ਤਕਕ ਉਹ ਦਮ ਬਸ਼ਤਰ ਲਹ ਕਮ ਚਕਰ ਵਹਵਸ਼ਮ ਕਸਤਮ,    ਹਰਮਕ ਵਸ਼ਪਕਹਸ ਦਮ

        ਲਈ ਇਵਕ ਇਵਕ ਵਹਵਸ਼ਕ ਅਤਮ ਕਸ਼ੜਤਕ ਵਸ ਲਹ ਵਲਆ,          ਅਰ ਉਹ ਕਸ਼ੜਤਕ ਸ਼ਸਤਮ ਵਬਨਕ ਉਪਰਹਕ ਸ਼ਕਰਕ ਬਸ਼ਵਣਆ ਹਹਇਆ ਸ਼ਸ।
24      ਇਸ਼ ਲਈ ਉਨਨਹਕਕ ਆਪਸ਼ ਵਵਵਚਸ ਵਕਹਕ,                ਅਸ਼ਸਕ ਇਹ ਨਤਸ ਨਕ ਪਕੜਸਏ ਪਰ ਇਹ ਦਮ ਉਤਮ ਗਸ਼ਣਮ ਪਕਈਏ ਜਹ ਇਹ ਵਕਹ ਨਤਸ ਲਵਭਮ   । ਇਹ

       ਇਸ਼ ਲਈ ਹਹਇਆ ਭਈ ਇਹ ਵਲਖਤ ਪਤਰਸ ਹਹਵਮ-       ਉਨਨਹਕਕ ਮਮਰਮ ਕਵਪੜਮ ਆਪਸ਼ ਵਵਵਚਸਕ ਵਸਡ ਲਏ,      ਅਤਮ ਮਮਰਮ ਵਲਬਕਸ਼ ਉਤਮ ਗਸ਼ਣਮ ਪਕਏ।
25                      ਸ਼ਹ ਵਸ਼ਪਕਹਸਆਕ ਨਮ ਇਹਹ ਕਸਤਕ ਅਤਮ ਵਯਸ਼ਤ ਦਸ ਸ਼ਲਸਬ ਦਮ ਮਸ਼ਵਢ ਉਹ ਦਸ ਮਕਤਕ ਅਰ ਉਹ ਦਸ ਮਕਸ਼ਸ ਕਲਹਪਕਸ਼ ਦਸ ਪਤਨਸ

     ਮਵਰਯਮ ਅਤਮ ਮਵਰਯਮ ਮਗਦਲਸਨਸ ਖਲਲਤਸਆਕ ਸ਼ਨ।
26                         ਤਦ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਆਪਣਸ ਮਕਤਕ ਨਤਸ ਅਤਮ ਉਸ਼ ਚਮਲਮ ਨਤਸ ਵਜਹ ਦਮ ਨਕਲ ਉਹ ਵਪਆਰ ਕਰਦਕ ਸ਼ਸ ਕਹਲ ਖਲਹਤਮ ਵਮਖ ਕਮ ਆਪਣਸ ਮਕਤਕ ਨਤਸ
ਆਵਖਆ,   ਹਮ ਬਸਬਸ ਜਸ,    ਔਹ ਵਮਖ ਤਮਰਕ ਪਸ਼ਵਤਨਰ।
27     ਫਮਰ ਉਸ਼ ਚਮਲਮ ਨਤਸ ਵਕਹਕ,    ਔਹ ਵਮਖ ਤਮਰਸ ਮਕਤਕ,           ਅਤਮ ਉਸ਼ਮ ਵਮਵਲਓਕ ਉਹ ਚਮਲਕ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਪਣਮ ਘਰ ਲਹ ਵਗਆ।
28                     ਇਹ ਦਮ ਵਪਵਛਹਕ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਇਹ ਜਕਣ ਕਮ ਭਈ ਹਸ਼ਣ ਸ਼ਵਭਮ ਕਸ਼ਝ ਪਤਰਕ ਹਹ ਚਸ਼ਵਵਕਆ ਵਲਖਤ ਦਮ ਸ਼ਸਪਤਰਣ ਹਹਣ ਲਈ ਆਵਖਆ,  ਮਹਕ ਵਤਹਕਇਆਕ
ਹਕਕ।
29                     ਉਥਮ ਇਵਕ ਭਕਕਡਕ ਵਸ਼ਰਕਮ ਦਕ ਭਵਰਆ ਹਹਇਆ ਧਵਰਆ ਸ਼ਸ ਸ਼ਹ ਉਨਨਹਕਕ ਨਮ ਇਵਕ ਸ਼ਪਸਜ ਵਸ਼ਰਕਮ ਨਕਲ ਭਵਰਆ ਹਹਇਆ ਜਸ਼ਤਫਮ ਦਸ ਵਛਟਸ
       ਤਮ ਬਸਨਨਹ ਕਮ ਉਹ ਦਮ ਮਤਸਹ ਤਕਈ ਪਸ਼ਚਕਇਆ।

30        ਸ਼ਹ ਜਕਕ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਵਸ਼ਰਕਕ ਵਲਆ ਤਕਕ ਆਵਖਆ,   ਪਤਰਕ ਹਹਇਆ ਹਹ          । ਤਦ ਉਹ ਨਮ ਵਸ਼ਰ ਵਨਵਕ ਕਮ ਜਕਨ ਦਮ ਵਦਵਤਸ।
31                     ਤਕਕ ਯਹਤਦਸਆਕ ਨਮ ਇਸ਼ ਲਈ ਜਹ ਉਹ ਵਤਆਰਸ ਦਕ ਵਦਨ ਸ਼ਸ ਵਪਲਕਤਸ਼ਸ਼ ਅਵਗਮ ਬਮਨਤਸ ਕਸਤਸ ਭਈ ਉਨਨਹਕਕ ਦਸਆਕ ਲਵਤਕਕ ਤਹੜਸਆਕ

                        ਜਕਣ ਅਤਮ ਓਹ ਉਤਕਰਮ ਜਕਣ ਤਕਕ ਜਹ ਲਹਥਕਕ ਸ਼ਬਤ ਦਮ ਵਦਨ ਸ਼ਲਸਬ ਉਤਮ ਨਕ ਰਵਹਣ ਵਕਉਕ ਜਹ ਉਸ਼ ਸ਼ਬਤ ਦਕ ਵਦਨ ਇਵਕ ਵਵਡਕ ਵਦਨ
ਸ਼ਸ।
32                     ਤਦ ਵਸ਼ਪਕਹਸਆਕ ਨਮ ਆਣ ਕਮ ਪਵਹਲਮ ਦਸਆਕ ਲਵਤਕਕ ਤਹੜਸਆਕ ਅਤਮ ਵਪਵਛਹਕ ਦਤਏ ਦਸਆਕ ਵਸ ਵਜਹੜਕ ਉਹ ਦਮ ਨਕਲ ਸ਼ਲਸਬ ਉਤਮ

  ਚੜਨਹਕਇਆ ਹਹਇਆ ਸ਼ਸ।



33                    ਪਰ ਵਯਸ਼ਤ ਦਮ ਕਹਲ ਆਣ ਕਮ ਜਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਵਮਵਖਆ ਜਹ ਉਹ ਮਰ ਚਸ਼ਵਵਕਆ ਹਹ ਤਕਕ ਉਹ ਦਸਆਕ ਲਵਤਕਕ ਨਕ ਤਹੜਸਆਕ।
34                  ਪਰ ਵਸ਼ਪਕਹਸਆਕ ਵਵਵਚਹਕ ਇਵਕ ਨਮ ਬਰਛਸ ਨਕਲ ਉਹ ਦਸ ਵਵਖਸ ਵਵਸਨਨਹਸ ਅਤਮ ਓਵਮਕ ਹਸ ਲਹਤ ਅਤਮ ਪਕਣਸ ਵਨਵਕਵਲਆ।
35                          ਅਰ ਵਜਹ ਨਮ ਇਹ ਵਮਵਖਆ ਹਹ ਉਹ ਨਮ ਸ਼ਕਖਸ ਵਦਵਤਸ ਹਹ ਅਤਮ ਉਹ ਦਸ ਸ਼ਕਖਸ ਸ਼ਤ ਹਹ ਅਰ ਉਹ ਜਕਣਦਕ ਹਹ ਭਈ ਸ਼ਤ ਆਖਦਕ ਹਹ

       ਇਸ਼ ਲਈ ਜਹ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਵਸ ਵਨਹਚਕ ਕਰਹ ।
36                   ਵਕਉਕਵਕ ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਇਸ਼ ਲਈ ਹਹਈਆਕ ਜਹ ਇਹ ਵਲਖਤ ਪਤਰਸ ਹਹਵਮ ਭਈ ਉਹ ਦਸ ਕਹਈ ਹਵਡਸ ਤਹੜਸ ਨਕ ਜਕਵਮਗਸ।
37                 ਫਮਰ ਇਹ ਦਤਜਸ ਵਲਖਤ ਹਹ ਵਕ ਵਜਸ਼ ਨਤਸ ਉਨਨਹਕਕ ਨਮ ਵਵਸਵਨਨਹਆ ਹਹ ਓਹ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਵਨਗਕਹ ਕਰਨਗਮ।
38                      ਇਹ ਦਮ ਵਪਵਛਹਕ ਅਵਰਮਥਮਆ ਦਮ ਯਤਸ਼ਤਫਸ਼ ਨਮ ਵਜਹੜਕ ਯਹਤਦਸਆਕ ਦਮ ਡਰ ਦਮ ਮਕਰਮ ਗਸ਼ਵਝਕ ਗਸ਼ਵਝਕ ਵਯਸ਼ਤ ਦਕ ਚਮਲਕ ਸ਼ਸ ਵਪਲਕਤਸ਼ਸ਼ ਕਹਲ

        ਅਰਜਸ਼ ਕਸਤਸ ਜਹ ਮਹਕ ਵਯਸ਼ਤ ਦਸ ਲਹਥ ਲਹ ਜਕਵਕਕ,      ਅਰ ਵਪਲਕਤਸ਼ਸ਼ ਨਮ ਹਸ਼ਕਮ ਦਮ ਵਦਵਤਕ          । ਸ਼ਹ ਉਹ ਆਇਆ ਅਰ ਉਹ ਦਸ ਲਹਥ ਲਹ ਵਗਆ
39                    ਅਤਮ ਵਨਕਸ਼ਦਮਮਸ਼ਸ਼ ਵਸ ਵਜਹੜਕ ਪਵਹਲਕਕ ਉਹ ਦਮ ਕਹਲ ਰਕਤ ਨਤਸ ਆਇਆ ਸ਼ਸ ਪਸਜਕਹਕਸ਼ ਸ਼ਮਰ ਗਸਧਰਸ਼ ਅਤਮ ਊਦ ਰਲਮ ਹਹਏ ਵਲਆਇਆ।
40                    ਫਮਰ ਉਨਨਹਕਕ ਵਯਸ਼ਤ ਦਸ ਲਹਥ ਲਹ ਕਮ ਉਹ ਨਤਸ ਸ਼ਸ਼ਗਸਧਕਕ ਨਕਲ ਮਹਸਨ ਕਪੜਮ ਵਵਵਚ ਵਲਨਹਮਵਟਆ ਵਜਵਮਕ ਯਹਤਦਸਆਕ ਦਮ ਕਫਸ਼ਨਕਉਣ ਦਫਸ਼ਨਕਉਣ

  ਦਸ ਰਸਤ ਸ਼ਸ
41                        ਅਰ ਉਸ਼ ਥਕਕ ਵਜਵਥਮ ਉਹ ਨਤਸ ਸ਼ਲਸਬ ਉਤਮ ਚੜਨਹਕਇਆ ਸ਼ਸ ਇਵਕ ਬਕਗ ਸ਼ਸ ਅਤਮ ਉਸ਼ ਬਕਗ ਵਵਵਚ ਇਵਕ ਨਵਸਕ ਕਬਰ ਸ਼ਸ ਵਜਸ਼ ਦਮ

     ਵਵਵਚ ਕਹਈ ਨਹਸਕ ਸ਼ਸ ਰਵਵਖਆ ਵਗਆ।
42                    ਸ਼ਹ ਯਹਤਦਸਆਕ ਦਸ ਵਤਆਰਸ ਦਮ ਵਦਨ ਦਮ ਕਕਰਨ ਉਨਨਹਕਕ ਵਯਸ਼ਤ ਨਤਸ ਉਥਮ ਹਸ ਰਵਵਖਆ ਵਕਉਕ ਜਹ ਇਹ ਕਬਰ ਨਮੜਮ ਸ਼ਸ।

 ਕਕਕਡ 20

1                    ਹਫਸ਼ਤਮ ਦਮ ਪਵਹਲਮ ਵਦਨ ਮਵਰਯਮ ਮਗਦਲਸਨਸ ਤੜਕਮ ਜਦਹਕ ਅਨਨਹਮਰਕ ਹਸ ਸ਼ਸ ਕਬਰ ਉਤਮ ਆਈ ਅਰ ਪਵਥਰ ਨਤਸ ਕਬਰ ਉਤਹਕ
  ਸ਼ਰਕਕਇਆ ਹਹਇਆ ਵਮਵਖਆ।

2                      ਤਕਕ ਉਹ ਸ਼ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ਼ ਅਤਮ ਉਸ਼ ਦਤਜਮ ਚਮਲਮ ਦਮ ਕਹਲ ਵਜਹ ਨਤਸ ਵਯਸ਼ਤ ਤਮਹ ਕਰਦਕ ਸ਼ਸ ਭਵਜਸ ਆਈ ਅਤਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,  ਪਨਰਭਤ
              ਨਤਸ ਕਬਰ ਵਵਵਚਹਕ ਕਵਢ ਲਹ ਗਏ ਅਤਮ ਸ਼ਕਨਤਸ ਪਤਕ ਨਹਸਕ ਭਈ ਉਹ ਨਤਸ ਵਕਵਥਮ ਰਵਵਖਆ!

3            ਉਪਰਸਤ ਪਤਰਸ਼ ਅਰ ਦਤਜਕ ਚਮਲਕ ਵਨਵਕਲਮ ਅਤਮ ਕਬਰ ਦਸ ਵਵਲ ਗਏ ।
4                     ਅਰ ਓਹ ਦਹਵਮਕ ਇਕਵਠਮ ਭਵਜਮ ਪਰ ਦਤਆ ਚਮਲਕ ਪਤਰਸ਼ ਨਕਲਹਕ ਛਮਤਸ ਭਵਜ ਕਮ ਅਵਗਮ ਲਸਘ ਵਗਆ ਅਤਮ ਕਬਰ ਕਹਲ ਪਵਹਲਕਕ ਆਇਆ।
5                   ਅਤਮ ਉਹ ਨਮ ਵਨਉਕ ਕਮ ਜਕਕ ਝਕਤਸ ਮਕਰਸ ਤਕਕ ਕਤਕਨਸ ਕਵਪੜਮ ਪਏ ਹਹਏ ਵਡਵਠਮ ਪਰ ਉਹ ਅਸਦਰ ਨਕ ਵਗਆ।
6                        ਤਦ ਸ਼ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ਼ ਵਸ ਉਹ ਦਮ ਮਗਰਹਕ ਆ ਪਸ਼ਵਵਜਆ ਅਤਮ ਕਬਰ ਦਮ ਅਸਦਰ ਜਕ ਕਮ ਕਸ ਵਮਖਦਕ ਹਹ ਜਹ ਕਤਕਨਸ ਕਵਪੜਮ ਪਏ ਹਹਏ ਹਨ
7                     ਅਤਮ ਉਹ ਰਸ਼ਮਕਲ ਵਜਹੜਕ ਉਸ਼ ਦਮ ਵਸ਼ਰ ਉਤਮ ਬਵਧਕ ਹਹਇਆ ਸ਼ਸ ਉਨਨਹਕਕ ਕਤਕਨਸ ਕਵਪਵੜਆਕ ਦਮ ਨਕਲ ਹਹ ਨਹਸਕ ਪਰ ਵਲਨਹਮਵਟਆ

     ਹਹਇਆ ਇਵਕ ਥਕਕ ਵਵਖਰਕ ਵਪਆ ਹਹ।
8                     ਸ਼ਹ ਤਦ ਉਹ ਦਤਆ ਚਮਲਕ ਵਸ ਜਹ ਕਬਰ ਉਤਮ ਪਵਹਲਕਕ ਆਇਆ ਸ਼ਸ ਅਸਦਰ ਵਗਆ ਅਤਮ ਉਹ ਨਮ ਵਮਖ ਕਮ ਪਰਤਸਤ ਕਸਤਸ।
9                   ਵਕਉਕ ਜਹ ਉਨਨਹਕਕ ਅਜਮ ਇਸ਼ ਵਲਖਤ ਦਕ ਅਰਥ ਨਹਸਕ ਸ਼ਮਵਝਆ ਸ਼ਸ ਭਈ ਉਸ਼ ਨਮ ਮਸ਼ਰਵਦਆਕ ਵਵਵਚਹਕ ਜਸ ਉਠਣਕ ਹਹ।
10         ਤਕਕ ਓਹ ਚਮਲਮ ਆਪਣਮ ਘਰ ਨਤਸ ਵਫਰ ਮਸ਼ੜ ਗਏ।
11        ਪਰ ਮਵਰਯਮ ਬਕਹਰ ਕਬਰ ਉਤਮ ਰਹਕਦਸ ਖੜਸ ਰਹਸ             । ਸ਼ਹ ਰਹਕਦਸ ਰਹਕਦਸ ਉਸ਼ ਨਮ ਵਨਉਕ ਕਮ ਜਕਕ ਕਬਰ ਵਵਵਚ ਝਕਤਸ ਮਕਰਸ
12                       ਤਕਕ ਕਸ ਵਮਖਦਸ ਹਹ ਜਹ ਦਹ ਦਤਤ ਵਚਵਟਕ ਪਵਹਰਕਵਕ ਪਵਹਨਮ ਹਹਏ ਇਵਕ ਵਸ਼ਰਹਕਣਮ ਅਤਮ ਦਤਜਕ ਪਸ਼ਆਕਦਸ ਵਜਵਥਮ ਵਯਸ਼ਤ ਦਸ ਲਹਥ ਪਈ ਸ਼ਸ

 ਬਹਠਮ ਹਨ।
13     ਅਤਮ ਉਨਨਹਕਕ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,  ਹਮ ਬਸਬਸ,    ਤਤਸ ਵਕਉਕ ਰਹਕਦਸ ਹਹ?     ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,         ਇਸ਼ ਲਈ ਜਹ ਮਮਰਮ ਪਨਰਭਤ ਨਤਸ ਲਹ ਗਏ

        ਅਤਮ ਮਹਨਤਸ ਪਤਕ ਨਹਸਕ ਜਹ ਉਹ ਨਤਸ ਵਕਵਥਮ ਰਵਵਖਆ।
14                  ਇਹ ਕਵਹ ਕਮ ਉਹ ਵਪਵਛਹ ਮਸ਼ੜਸ ਅਤਮ ਵਯਸ਼ਤ ਨਤਸ ਖਲਹਤਕ ਵਮਵਖਆ ਅਰ ਨਕ ਵਸ਼ਆਤਕ ਭਈ ਇਹ ਵਯਸ਼ਤ ਹਹ।
15     ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਵਕਹਕ,      ਹਮ ਬਸਬਸ ਤਤਸ ਵਕਉਕ ਰਹਕਦਸ ਹਹਕ?    ਵਕਹ ਨਤਸ ਭਕਲਦਸ ਹਹਕ?            ਉਸ਼ ਨਮ ਇਹ ਜਕਣ ਕਮ ਜਹ ਇਹ ਬਕਗਵਕਨ ਹਹ ਉਹ ਨਤਸ
ਆਵਖਆ,                        ਮਹਕਰਕਜ ਜਮ ਉਹ ਨਤਸ ਤਤਸ ਲਹ ਵਗਆ ਹਹ ਤਕਕ ਮਹਨਤਸ ਦਵਸ਼ ਭਈ ਤਹਕ ਉਹ ਨਤਸ ਵਕਵਥਮ ਰਵਵਖਆ ਹਹ ਅਤਮ ਮਹਕ ਉਹ ਨਤਸ ਲਹ ਜਕਵਕਕਗਸ।
16     ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਵਕਹਕ,  ਹਮ ਮਵਰਯਮ!          ਉਸ਼ ਨਮ ਵਫਰ ਕਮ ਉਹ ਨਤਸ ਇਬਰਕਨਸ ਭਕਵਖਆ ਵਵਵਚ ਵਕਹਕ,  ਹਮ ਰਵਬਹਨਸ!   ਅਰਥਕਤ ਹਮ ਗਸ਼ਰਤ!
17     ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,                    ਮਹਨਤਸ ਨਕ ਛਹਹ ਵਕਉਕ ਜਹ ਮਹ ਅਜਮ ਵਪਤਕ ਦਮ ਕਹਲ ਉਪਰ ਨਹਸਕ ਵਗਆ ਹਕਕ ਪਰ ਮਮਰਮ ਭਰਕਵਕਕ ਕਹਲ ਜਕਹ

                    ਅਤਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਖ ਭਈ ਮਹਕ ਉਪਰ ਆਪਣਮ ਵਪਤਕ ਅਰ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਵਪਤਕ ਕਹਲ ਆਪਣਮ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਅਤਮ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਕਹਲ ਜਕਕਦਕ
ਹਕਕ।
18       ਮਵਰਯਮ ਮਗਦਲਸਨਸ ਆਈ ਅਤਮ ਚਮਵਲਆਕ ਨਤਸ ਵਕਹਕ,           ਮਹਕ ਪਨਰਭਤ ਨਤਸ ਵਮਵਖਆ ਹਹ ਅਤਮ ਓਨ ਮਹਨਤਸ ਏਹ ਬਚਨ ਕਹਮ!
19                          ਫਮਰ ਉਸ਼ਮ ਵਦਨ ਜਹ ਹਫਤਮ ਦਕ ਪਵਹਲਕ ਵਦਨ ਸ਼ਸ ਜਕਕ ਸ਼ਸਝ ਹਹਈ ਤਕਕ ਵਜਵਥਮ ਓਹ ਚਮਲਮ ਸ਼ਨ ਅਰ ਯਹਤਦਸਆਕ ਦਮ ਡਰ ਦਮ ਮਕਰਮ ਬਤਹਮ ਵਵਜਮ

          ਹਹਏ ਸ਼ਨ ਵਯਸ਼ਤ ਆਇਆ ਅਤਮ ਵਵਚਕਕਰ ਖਲਹ ਕਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,   ਤਸ਼ਹਕਡਸ ਸ਼ਸ਼ਕਕਤਸ ਹਹਵਮ।
20           ਇਹ ਕਵਹ ਕਮ ਉਨ ਆਪਣਮ ਹਵਥ ਅਰ ਵਵਖਸ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਵਵਖਕਲਸ!        ਤਕਕ ਚਮਲਮ ਪਨਰਭਤ ਨਤਸ ਵਮਖ ਕਮ ਵਨਹਕਲ ਹਹਏ!
21       ਤਦ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਫਮਰ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,   ਤਸ਼ਹਕਡਸ ਸ਼ਸ਼ਕਕਤਸ ਹਹਵਮ!            ਵਜਵਮਕ ਵਪਤਕ ਨਮ ਮਹਨਤਸ ਘਵਵਲਆ ਹਹ ਵਤਵਮਕ ਮਹਕ ਵਸ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਘਵਲਦਕ ਹਕਕ।



22           ਉਸ਼ ਨਮ ਇਹ ਕਵਹ ਕਮ ਉਨਨਹਕਕ ਉਤਮ ਫਤਕ ਮਕਰਸ ਅਤਮ ਵਕਹਕ,    ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਪਵਵਵਤਨਰ ਆਤਮਕ ਲਓ।
23                       ਵਜਨਨਹਕਕ ਦਮ ਪਕਪ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਕਫਸ਼ ਕਰਹ ਓਹ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਮਕਫਸ਼ ਕਸਤਮ ਜਕਕਦਮ ਹਨ ਅਰ ਵਜਨਨਹਕਕ ਦਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਕਕਇਮ ਰਵਖਹ ਉਨਨਹਕਕ ਦਮ ਕਕਇਮ ਰਹਮ
ਹਨ।
24                    ਪਰ ਉਨਨਹਕਕ ਬਕਰਕਕ ਵਵਵਚਹਕ ਥਹਮਕ ਵਜਹੜਕ ਦਸਦਸ਼ਮਸ਼ ਕਰਕਮ ਸ਼ਵਦਸਦਕ ਹਹ ਜਕਕ ਵਯਸ਼ਤ ਆਇਆ ਤਕਕ ਉਹ ਉਨਨਹਕਕ ਦਮ ਨਕਲ ਨਕ ਸ਼ਸ।
25       ਤਦ ਹਹਰਨਕ ਚਮਵਲਆਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਵਕਹਕ,     ਅਸ਼ਕਕ ਪਨਰਭਤ ਨਤਸ ਵਮਵਖਆ ਹਹ!      ਪਰ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,      ਵਜਸਨਕ ਵਚਰ ਮਹਕ ਉਹ ਦਮ ਹਵਥਕਕ

                      ਵਵਵਚ ਵਕਵਲਕਕ ਦਕ ਵਨਸ਼ਸ਼ਕਨ ਨਕ ਵਮਖਕਕ ਅਤਮ ਵਕਵਲਕਕ ਦਮ ਵਨਸ਼ਸ਼ਕਨ ਵਵਵਚ ਆਪਣਸ ਉਕਗਲ ਨਕ ਵਕੜਕਕ ਅਰ ਉਹ ਦਸ ਵਵਖਸ ਵਵਵਚ ਆਪਣਕ ਹਵਥ
        ਨਕ ਵਕੜਕਕ ਓਨਕਕ ਵਚਰ ਮਹ ਕਦਮ ਸ਼ਤ ਨਕ ਮਸਨਕਕਗਕ।

26               ਅਵਠਕਕ ਵਦਨਕਕ ਵਪਵਛਹਕ ਉਹ ਦਮ ਚਮਲਮ ਫਮਰ ਅਸਦਰ ਸ਼ਨ ਅਤਮ ਥਹਮਕ ਉਨਨਹਕਕ ਦਮ ਨਕਲ ਸ਼ਸ         । ਬਤਹਮ ਵਵਜਮ ਹਹਏ ਵਯਸ਼ਤ ਆਇਆ ਅਤਮ ਵਵਚਕਕਰ
  ਖਲਹ ਕਮ ਬਹਵਲਆ,   ਤਸ਼ਹਕਡਸ ਸ਼ਸ਼ਕਕਤਸ ਹਹਵਮ।

27      ਫਮਰ ਉਹ ਨਮ ਥਹਮਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,                   ਆਪਣਸ ਉਕਗਲ ਉਰਮ ਕਰ ਅਤਮ ਮਮਰਮ ਹਵਥਕਕ ਨਤਸ ਵਮਖ ਅਰ ਆਪਣਕ ਹਵਥ ਉਰਮ ਕਰ ਕਮ ਮਮਰਸ ਵਵਖਸ ਵਵਵਚ
       ਵਕੜ ਅਤਮ ਬਮਪਰਤਸਤਕ ਨਕ ਹਹ ਸ਼ਗਹਕ ਪਰਤਸਤਮਕਨ ਹਹ।

28     ਥਹਮਕ ਨਮ ਉਹਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ,      ਹਮ ਮਮਰਮ ਪਨਰਭਤ ਅਤਮ ਮਮਰਮ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ!
29     ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,         ਤਹਕ ਜਹ ਮਹਨਤਸ ਵਮਵਖਆ ਇਸ਼ਮ ਕਰਕਮ ਪਰਤਸਤ ਕਸਤਸ ਹਹ?        ਧਸਨ ਓਹ ਵਜਨਨਹਕਕ ਨਹਸਕ ਵਮਵਖਆ ਤਕਕ ਵਸ ਪਰਤਸਤ

 ਕਰਦਮ ਹਨ।
30                 ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਹਹਰ ਵਸ ਬਕਹਲਮ ਵਨਸ਼ਸ਼ਕਨ ਚਮਵਲਆਕ ਦਮ ਸ਼ਕਹਮਣਮ ਵਵਖਕਏ ਜਹ ਇਸ਼ ਪਸ਼ਸ਼ਤਕ ਵਵਵਚ ਨਹਸਕ ਵਲਖਮ ਗਏ
31                     ਪਰ ਏਹ ਇਸ਼ ਲਈ ਵਲਖਮ ਗਏ ਹਨ ਭਈ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਪਰਤਸਤ ਕਰਹ ਵਕ ਵਯਸ਼ਤ ਵਜਹੜਕ ਹਹ ਉਹ ਮਸ਼ਸਹ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਕ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਹਹ,  ਨਕਲਮ

          ਪਰਤਸਤ ਕਰ ਕਮ ਉਹ ਦਮ ਨਕਮ ਤਹਕ ਜਸਉਣ ਨਤਸ ਪਨਰਕਪਤ ਕਰਹ।
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1                    ਇਹ ਦਮ ਵਪਵਛਹਕ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਫਮਰ ਆਪਣਮ ਤਕਈ ਵਤਵਬਵਰਯਕਸ਼ ਦਸ ਝਸਲ ਉਤਮ ਚਮਵਲਆਕ ਨਤਸ ਵਵਖਕਵਲਆ ਅਤਮ ਉਹ ਨਮ ਇਉਕ ਵਵਖਕਵਲਆ।
2                     ਸ਼ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ਼ ਅਰ ਥਹਮਕ ਵਜਹੜਕ ਦਸਦਸ਼ਮਸ਼ਸ਼ ਕਹਕਉਕਦਕ ਹਹ ਅਰ ਨਥਕਵਨਏਲ ਜਹ ਗਲਸਲ ਦਮ ਕਕਨਕ ਦਕ ਸ਼ਸ ਅਰ ਜਸ਼ਬਦਸ ਦਮ ਪਸ਼ਵਤਨਰ

        ਅਤਮ ਉਹ ਦਮ ਚਮਵਲਆਕ ਵਵਵਚਹਕ ਹਹਰ ਦਹ ਇਵਕਠਮ ਸ਼ਨ।
3      ਸ਼ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ਼ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,      ਮਹਕ ਮਵਛਸਆਕ ਫੜਨ ਨਤਸ ਜਕਕਦਕ ਹਕਕ     । ਉਨਨਹਕਕ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਵਕਹਕ,      ਅਸ਼ਸਕ ਭਸ ਤਮਰਮ ਨਕਲ ਚਵਲਦਮ ਹਕਕ।

           ਓਹ ਵਨਵਕਲ ਕਮ ਬਮੜਸ ਉਤਮ ਚੜਨਹਮ ਅਤਮ ਉਸ਼ ਰਕਤ ਕਸ਼ਝ ਨਕ ਫਵੜਆ
4                   ਜਕਕ ਵਦਨ ਚੜਨਹਨ ਲਵਗਕ ਤਕਕ ਵਯਸ਼ਤ ਕਸਢਮ ਉਤਮ ਆ ਖਲਹਤਕ ਪਰ ਚਮਵਲਆਕ ਨਮ ਨਕ ਵਸ਼ਆਤਕ ਜਹ ਉਹ ਵਯਸ਼ਤ ਹਹ।
5      ਤਕਕ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,  ਹਮ ਜਸ਼ਆਨਹ,     ਤਸ਼ਸ਼ਕਕ ਖਕਣ ਨਤਸ ਕਸ਼ਝ ਫਵੜਆ?     ਉਨਨਹਕਕ ਉਹ ਨਤਸ ਉਤਰ ਵਦਵਤਕ, ਨਹਸਕ।
6      ਤਕਕ ਉਹ ਨਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,         ਬਮੜਸ ਦਮ ਸ਼ਵਜਮ ਪਕਸ਼ਮ ਜਕਲ ਪਕਓ ਤਕਕ ਤਸ਼ਹਕਨਤਸ ਲਵਭਮਗਕ         । ਸ਼ਹ ਉਨਨਹਕਕ ਪਕਇਆ ਅਤਮ ਮਵਛਸਆਕ ਦਮ ਬਹਸ਼ਤ

       ਹਹਣ ਕਰਕਮ ਉਹ ਨਤਸ ਫਮਰ ਵਖਵਚ ਨਕ ਸ਼ਵਕਮ।
7               ਇਸ਼ ਲਈ ਉਸ਼ ਚਮਲਮ ਨਮ ਵਜਹ ਦਮ ਨਕਲ ਵਯਸ਼ਤ ਵਪਆਰ ਕਰਦਕ ਸ਼ਸ ਪਤਰਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,    ਇਹ ਤਕਕ ਪਨਰਭਤ ਹਹ!    ਸ਼ਹ ਜਕਕ ਸ਼ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ਼
                          ਨਮ ਇਹ ਸ਼ਸ਼ਵਣਆ ਜਹ ਉਹ ਪਨਰਭਤ ਹਹ ਤਕਕ ਇਸ਼ ਲਈ ਜਹ ਉਹ ਨਸਗਕ ਸ਼ਸ ਉਹ ਨਮ ਉਤਮ ਦਕ ਲਸੜਕ ਲਵਕ ਨਕਲ ਬਸਨਨਹ ਕਮ ਝਸਲ ਵਵਵਚ ਛਕਲ

ਮਕਰਸ।
8                         ਪਰ ਹਹਰ ਚਮਲਮ ਮਵਛਸਆਕ ਦਕ ਜਕਲ ਵਖਵਚਦਮ ਹਹਏ ਬਮੜਸ ਵਵਵਚਮ ਆਏ ਵਕਉਕਵਕ ਓਹ ਜਮਸਨ ਤਹਕ ਦਤਰ ਨਹਸਕ ਪਰ ਦਹਕਸ਼ ਸ਼ਲ ਹਵਥ ਦਸ ਵਵਵਥ ਤਮ ਸ਼ਸ।
9                        ਉਪਰਸਤ ਜਕਕ ਓਹ ਜਮਸਨ ਉਤਮ ਉਤਰਮ ਤਕਕ ਉਨਨਹਕਕ ਨਮ ਕਹਵਲਆਕ ਦਸ ਅਵਗ ਧਰਸ ਹਹਈ ਅਰ ਉਹ ਦਮ ਉਤਮ ਮਵਛਸ ਰਵਖਸ ਹਹਈ ਅਤਮ ਰਹਟਸ
ਵਮਖਸ।
10     ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਓਹਨਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,         ਉਨਨਹਕਕ ਮਵਛਸਆਕ ਵਵਵਚਹਕ ਵਲਆਓ ਵਜਹੜਸਆਕ ਤਸ਼ਸ਼ਕਕ ਹਸ਼ਣ ਫੜਸਆਕ ਹਨ।
11                      ਸ਼ਹ ਸ਼ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ਼ ਨਮ ਚੜਨਹ ਕਮ ਉਸ਼ ਜਕਲ ਨਤਸ ਜਮਸਨ ਤਮ ਵਖਵਵਚਆ ਵਜਹ ਦਮ ਵਵਵਚ ਇਵਕ ਸ਼ਲ ਵਤਨਰਵਸਜਕ ਵਵਡਸਆਕ ਵਵਡਸਆਕ ਮਵਛਸਆਕ

           ਭਰਸਆਕ ਹਹਈਆਕ ਸ਼ਨ ਅਤਮ ਐਵਨਸਆਕ ਮਵਛਸਆਕ ਹਸ਼ਸਵਦਆਕ ਵਸ ਉਹ ਜਕਲ ਨਕ ਟਸ਼ਵਵਟਆ।
12     ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਓਹਨਕਕ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,   ਆਓ ਭਹਜਨ ਛਕਹ,            ਅਤਮ ਚਮਵਲਆਕ ਵਵਵਚਹਕ ਵਕਸ਼ਮ ਦਕ ਵਹਆਉਕ ਨਕ ਵਪਆ ਜਹ ਉਹ ਨਤਸ ਪਸ਼ਵਛਮ,   ਤਤਸ ਕਲਣ ਹਹਕ? 

       ਵਕਉਕਵਕ ਓਹ ਜਕਣਦਮ ਸ਼ਨ ਭਈ ਇਹ ਪਨਰਭਤ ਹਹ।
13            ਵਯਸ਼ਤ ਆਇਆ ਅਤਮ ਰਹਟਸ ਲਹ ਕਮ ਉਨਨਹਕਕ ਨਤਸ ਵਦਵਤਸ ਅਤਮ ਮਵਛਸ ਵਸ।
14                 ਇਹ ਤਸਜਸ ਵਕਰ ਸ਼ਸ ਜਹ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਮਸ਼ਰਵਦਆਕ ਵਵਵਚਹਕ ਜਸ ਉਠ ਕਮ ਚਮਵਲਆਕ ਨਤਸ ਆਪਣਕ ਦਰਸ਼ਸ਼ਣ ਵਦਵਤਕ।
15            ਸ਼ਹ ਜਕਕ ਓਹ ਖਕ ਹਟਮ ਤਕਕ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਸ਼ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,            ਹਮ ਸ਼ਸ਼ਮਊਨ ਯਤਹਸਨਕ ਦਮ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਕਸ ਤਤਸ ਮਹਨਤਸ ਇਨਨਹਕਕ ਨਕਲਹਕ ਵਵਧ

  ਵਪਆਰ ਕਰਦਕ ਹਹਕ?    ਉਨ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,             ਹਕਕ ਪਨਰਭਸ਼ ਜਸ ਤਤਸ ਜਕਣਦਕ ਹਹ ਜਹ ਮਹਕ ਤਮਰਮ ਨਕਲ ਵਹਤ ਕਰਦਕ ਹਕਕ     । ਓਨ ਉਹ ਨਤਸ ਵਕਹਕ,  ਮਮਰਮ
  ਲਮਵਲਆਕ ਨਤਸ ਚਕਰ।

16        ਉਸ਼ ਨਮ ਫਮਰ ਦਤਜਸ ਵਕਰ ਉਹ ਨਤਸ ਵਕਹਕ,           ਹਮ ਸ਼ਸ਼ਮਊਨ ਯਤਹਸਨਕ ਦਮ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਕਸ ਤਤਸ ਮਹਨਤਸ ਵਪਆਰ ਕਰਦਕ ਹਹਕ?    ਓਨ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,  ਹਕਕ
           ਪਨਰਭਸ਼ ਜਸ ਤਤਸ ਜਕਣਦਕ ਹਹ ਜਹ ਮਹਕ ਤਮਰਮ ਨਕਲ ਵਹਤ ਕਰਦਕ ਹਕਕ      । ਉਸ਼ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਵਕਹਕ,     ਮਮਰਸਆਕ ਭਮਡਕਕ ਦਸ ਰਵਵਛਆ ਕਰ।



17       ਉਸ਼ ਨਮ ਤਸਜਸ ਵਕਰ ਉਹ ਨਤਸ ਵਕਹਕ,            ਹਮ ਸ਼ਸ਼ਮਊਨ ਯਤਹਸਨਕ ਦਮ ਪਸ਼ਵਤਨਰ ਕਸ ਤਤਸ ਮਮਰਮ ਨਕਲ ਵਹਤ ਕਰਦਕ ਹਹਕ?     ਪਤਰਸ਼ ਉਦਕਸ਼ ਹਹਇਆ ਇਸ਼
        ਲਈ ਜਹ ਉਸ਼ ਨਮ ਤਸਜਸ ਵਕਰ ਉਹ ਨਤਸ ਵਕਹਕ,       ਕਸ ਤਤਸ ਮਮਰਮ ਨਕਲ ਵਹਤ ਕਰਦਕ ਹਹਕ?    ਅਤਮ ਉਸ਼ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,       ਪਨਰਭਸ਼ ਜਸ ਤਤਸ ਸ਼ਭ ਜਕਣਸ ਜਕਣ

ਹਹ                । ਤਹਨਤਸ ਮਲਤਮ ਹਹ ਜਹ ਮਹਕ ਤਮਰਮ ਨਕਲ ਵਹਤ ਕਰਦਕ ਹਕਕ। ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਆਵਖਆ,    ਮਮਰਸਆਕ ਭਮਡਕਕ ਨਤਸ ਚਕਰ।
18                         ਮਹਕ ਤਹਨਤਸ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਵਚ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਵਕ ਜਕਕ ਤਤਸ ਜਸ਼ਆਨ ਸ਼ਹ ਤਕਕ ਆਪਣਕ ਲਵਕ ਬਸਨਨਹ ਕਮ ਵਜਵਥਮ ਤਮਰਕ ਜਸ ਕਰਦਕ ਸ਼ਸ ਤਤਸ ਉਥਮ ਜਕਕਦਕ ਸ਼ਹ  ।

                         ਪਰ ਜਕਕ ਤਤਸ ਬਸ਼ਵਢਕ ਹਹਵਮਕਗਕ ਤਕਕ ਆਪਣਮ ਹਵਥ ਲਸਮਮ ਕਰਮਗਕ ਅਤਮ ਕਹਈ ਹਹਰ ਤਮਰਕ ਲਵਕ ਬਸਨਨਹਮਗਕ ਅਰ ਵਜਵਥਮ ਤਮਰਕ ਜਸ ਨਕ ਕਰਮ ਉਥਮ ਤਹਨਤਸ ਲਹ
ਜਕਵਮਗਕ।
19                       ਉਸ਼ ਨਮ ਇਹ ਗਵਲ ਇਸ਼ ਲਈ ਆਖਸ ਭਈ ਪਤਕ ਦਮਵਮ ਜਹ ਉਹ ਵਕਹੜਸ ਮਲਤ ਨਕਲ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਸ ਵਵਡਆਈ ਕਰਮਗਕ ਅਰ ਇਹ ਕਵਹ
   ਕਮ ਉਹ ਨਸ ਆਵਖਆ,    ਮਮਰਮ ਮਗਰ ਹਹ ਤਸ਼ਰ।

20                         ਪਤਰਸ਼ ਨਮ ਵਫਰ ਕਮ ਉਸ਼ ਚਮਲਮ ਨਤਸ ਮਗਰ ਆਉਕਦਕ ਵਮਵਖਆ ਵਜਹ ਨਤਸ ਵਯਸ਼ਤ ਵਪਆਰ ਕਰਦਕ ਸ਼ਸ ਅਤਮ ਵਜਹ ਨਮ ਰਕਤ ਦਮ ਖਕਣਮ ਦਮ ਵਮਲਮ
                  ਉਸ਼ ਦਸ ਛਕਤਸ ਉਤਮ ਢਕਸ਼ਣਕ ਲਕਇਆ ਹਹਇਆ ਆਵਖਆ ਸ਼ਸ ਵਕ ਪਨਰਭਸ਼ ਜਸ ਉਹ ਕਲਣ ਹਹ ਜਹ ਤਹਨਤਸ ਫੜਵਕਉਕਦਕ ਹਹ?

21          ਸ਼ਹ ਉਹ ਨਤਸ ਵਮਖ ਕਮ ਪਤਰਸ਼ ਨਮ ਵਯਸ਼ਤ ਨਤਸ ਵਕਹਕ,       ਪਨਰਭਸ਼ ਜਸ ਐਸ਼ ਦਮ ਨਕਲ ਕਸ ਬਸਤਮਗਸ?
22     ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਵਕਹਕ,            ਜਮ ਮਹਕ ਚਕਹਕਕ ਜਹ ਉਹ ਮਮਰਮ ਆਉਣ ਤਸਕ ਠਵਹਰਮ ਤਕਕ ਤਹਨਤਸ ਕਸ?     ਤਤਸ ਮਮਰਮ ਮਗਰ ਹਹ ਤਸ਼ਰ।
23            ਤਕਕ ਭਕਈਆਕ ਵਵਵਚ ਇਹ ਗਵਲ ਵਖਸਡ ਗਈ ਭਈ ਉਹ ਚਮਲਕ ਨਕ ਮਰਤ              । ਪਰ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਉਹ ਨਤਸ ਇਹ ਨਹਸਕ ਆਵਖਆ ਸ਼ਸ ਭਈ ਉਹ ਨਕ

               ਮਰਮਗਕ ਪਰ ਇਹ ਕਮ ਜਮ ਮਹਕ ਚਕਹਕਕ ਜਹ ਉਹ ਮਮਰਮ ਆਉਣ ਤਸਕ ਠਵਹਰਮ ਤਕਕ ਤਹਨਤਸ ਕਸ?
24                        ਇਹ ਉਹਹ ਚਮਲਕ ਹਹ ਵਜਹੜਕ ਇਨਨਹਕਕ ਗਵਲਕਕ ਦਸ ਸ਼ਕਖਸ ਵਦਸਦਕ ਹਹ ਅਰ ਵਜਹ ਨਮ ਏਹ ਗਵਲਕਕ ਵਲਖਸਆਕ ਅਤਮ ਅਸ਼ਸਕ ਜਕਣਦਮ ਹਕਕ ਜਹ ਉਹ

   ਦਸ ਸ਼ਕਖਸ ਸ਼ਵਚਸ ਹਹ।
25           ਅਤਮ ਹਹਰ ਵਸ ਢਮਰ ਸ਼ਕਰਮ ਕਸਮ ਹਨ ਵਜਹੜਮ ਵਯਸ਼ਤ ਨਮ ਕਸਤਮ               । ਜਮ ਉਹ ਸ਼ਵਭਮ ਇਵਕ ਇਵਕ ਕਰਕਮ ਵਲਖਮ ਜਕਕਦਮ ਤਕਕ ਮਹਕ ਸ਼ਮਝਦਕ ਹਕਕ ਭਈ

         ਵਜਹੜਸਆਕ ਪਸ਼ਸ਼ਤਕਕਕ ਵਲਖਸਆਕ ਜਕਕਦਸਆਕ ਓਹ ਜਗਤ ਵਵਵਚ ਭਸ ਨਕ ਸ਼ਮਕਉਕਦਸਆਕ!
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