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1          ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਮ ਪਸ਼ਪਤਤਰ ਯਯਸ਼ਸ ਮਸ਼ਸਹ ਦਸ ਖਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਖਬਰਸ ਦਕ ਅਰਰਭ।
2       ਯਜਹਕ ਯਸ਼ਕਯਕਹ ਨਬਸ ਯਵਪਚ ਯਲਯਖਆ ਹਹ ਵਮਖ,             ਮਹਕ ਆਪਣਮ ਦਸਤ ਨਸਰ ਤਮਰਮ ਅਪਗਮ ਘਪਲਦਕ ਹਕਕ ਜਜ ਤਮਰਕ ਰਸ਼ਤਕ ਯਤਆਰ ਕਰਮਗਕ,
3        ਉਜਕੜ ਯਵਪਚ ਇਪਕ ਹਜਕਕ ਦਮਣ ਵਕਲਮ ਦਸ ਅਵਕਜਸ਼,       ਭਈ ਪਤਰਭਸ਼ ਦਮ ਰਸ਼ਤਮ ਨਸਰ ਯਤਆਰ ਕਰਜ,      ਉਹ ਦਮ ਰਕਹਕਕ ਨਸਰ ਯਸ਼ਪਧਮ ਕਰਜ।
4                   ਯਸਹਰਨਕ ਆਇਆ ਯਜਹੜਕ ਉਜਕੜ ਯਵਪਚ ਬਪਯਤਸ਼ਮਕ ਯਦਰਦਕ ਸ਼ਸ ਅਰ ਪਕਪਕਕ ਦਸ ਮਕਫ਼ਸ਼ਸ ਲਈ ਤਜਬਕ ਦਮ ਬਪਯਤਸ਼ਮਮ ਦਕ ਪਰਚਕਰ

 ਕਰਦਕ ਸ਼ਸ।
5                     ਅਤਮ ਸ਼ਕਰਕ ਯਹਸਯਦਯਕ ਦਮਸ਼ ਅਰ ਯਰਸਸ਼ਸ਼ਲਮ ਦਮ ਸ਼ਕਰਮ ਰਯਹਣ ਵਕਲਮ ਯਨਪਕਲ ਕਮ ਉਹ ਦਮ ਕਜਲ ਚਪਲਮ ਆਉਕਦਮ ਅਤਮ ਆਪਜ ਆਪਯਣਆਕ

            ਪਕਪਕਕ ਨਸਰ ਮਰਨ ਕਮ ਯਰਦਨ ਨਦਸ ਯਵਪਚ ਉਹ ਦਮ ਹਪਥਜਕ ਬਪਯਤਸ਼ਮਕ ਲਹਕਦਮ ਸ਼ਨ।
6                         ਅਤਮ ਯਸਹਰਨਕ ਦਮ ਬਸ਼ਤਤਰ ਊਠ ਦਮ ਵਕਲਕਕ ਦਮ ਸ਼ਨ ਅਤਮ ਚਰਮ ਦਸ ਪਮਟਸ ਉਹ ਦਮ ਲਪਕ ਨਕਲ ਸ਼ਸ ਅਤਮ ਉਹ ਯਟਪਡਸਆਕ ਅਰ ਬਣ ਦਕ ਸ਼ਸ਼ਯਹਤ

  ਖਕਕਦਕ ਹਸ਼ਰਦਕ ਸ਼ਸ।
7                          ਅਰ ਉਸ਼ ਨਮ ਪਰਚਕਰ ਕਸਤਕ ਭਈ ਮਮਰਮ ਯਪਪਛਮ ਉਹ ਆਉਕਦਕ ਹਹ ਜਜ ਮਹਥਜਕ ਬਲਵਰਤ ਹਹ ਅਰ ਮਹਕ ਇਸ਼ ਲਕਇਕ ਨਹਸਕ ਜਜ ਯਨਉਕ ਕਮ ਉਹ ਦਸ

   ਜਸ਼ਪਤਸ ਦਕ ਤਸ਼ਮਕ ਖਜਲਤਹਕਕ।
8              ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ ਪਕਣਸ ਨਕਲ ਬਪਯਤਸ਼ਮਕ ਯਦਪਤਕ ਪਰ ਉਹ ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ ਪਯਵਪਤਤਰ ਆਤਮਕ ਨਕਲ ਬਪਯਤਸ਼ਮਕ ਦਮਊ।
9                    ਉਨਤਹਸਕ ਯਦਨਸਕ ਐਉਕ ਹਜਇਆ ਜਜ ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਗਲਸਲ ਦਮ ਨਕਸ਼ਰਤ ਤਜਕ ਆਣ ਕਮ ਯਰਦਨ ਯਵਪਚ ਯਸਹਰਨਕ ਦਮ ਹਪਥਜਕ ਬਪਯਤਸ਼ਮਕ ਯਲਆ।
10                   ਅਰ ਪਕਣਸ ਯਵਪਚਜਕ ਯਨਪਕਲਦਮ ਸ਼ਕਰ ਉਹ ਨਮ ਅਕਕਸ਼ਸ਼ ਨਸਰ ਖਸ਼ਲਤਹਯਦਆਕ ਅਤਮ ਆਤਮਕ ਨਸਰ ਆਪਣਮ ਉਤਮ ਕਬਸਤਰ ਦਸ ਯਨਆਈਕ

 ਉਤਰਯਦਆਕ ਯਡਪਠਕ,
11           ਅਤਮ ਇਪਕ ਸ਼ਸ਼ਰਗਸ ਬਕਣਸ ਆਈ ਜਜ ਤਸਰ ਮਮਰਕ ਯਪਆਰਕ ਪਸ਼ਪਤਤਰ ਹਹਕ,    ਤਹਥਜਕ ਮਹਕ ਪਰਯਸ਼ਰਨ ਹਕਕ।
12        ਆਤਮਕ ਝਪਟ ਉਹ ਨਸਰ ਉਜਕੜ ਯਵਪਚ ਲਹ ਯਗਆ।
13                   ਅਰ ਉਜਕੜ ਯਵਪਚ ਚਕਹਲਸਆਕ ਯਦਨਕਕ ਤਸਕਰ ਸ਼ਸ਼ਤਕਨ ਉਹ ਨਸਰ ਪਰਤਕਉਕਦਕ ਯਰਹਕ ਅਤਮ ਉਹ ਜਰਗਲਸ ਜਨਕਉਰਕਕ ਨਕਲ ਰਯਹਰਦਕ ਸ਼ਸ

      ਅਤਮ ਦਸਤ ਉਹ ਦਸ ਟਯਹਲ ਕਰਦਮ ਸ਼ਨ।
14                     ਉਪਰਰਤ ਯਸਹਰਨਕ ਦਮ ਫ਼ੜਵਕਏ ਜਕਣ ਦਮ ਯਪਪਛਜਕ ਯਯਸ਼ਸ ਗਲਸਲ ਯਵਪਚ ਆਇਆ ਅਰ ਉਸ਼ ਨਮ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਸ ਖਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਖਬਰਸ ਦਕ ਪਰਚਕਰ

  ਕਰ ਕਮ ਆਯਖਆ,
15           ਸ਼ਮਕ ਪਸਰਕ ਹਜਇਆ ਅਤਮ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਕ ਰਕਜ ਨਮੜਮ ਆ ਯਗਆ ਹਹ         । ਤਜਬਕ ਕਰਜ ਅਤਮ ਖਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਖਬਰਸ ਉਤਮ ਪਰਤਸਤ ਕਰਜ।
16                     ਗਲਸਲ ਦਸ ਝਸਲ ਦਮ ਕਰਢਮ ਉਤਮ ਯਫ਼ਰਯਦਆਕ ਉਸ਼ ਨਮ ਸ਼ਸ਼ਮਊਨ ਅਰ ਸ਼ਸ਼ਮਊਨ ਦਮ ਭਰਕ ਅਰਯਦਤਰਯਕਸ਼ ਨਸਰ ਝਸਲ ਯਵਪਚ ਜਕਲ ਪਕਉਕਯਦਆਕ

     ਯਡਪਠਕ ਯਕਉਕ ਜਜ ਓਹ ਮਕਛਸ ਸ਼ਨ।
17     ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,          ਮਮਰਮ ਮਗਰ ਆਓ ਤਕਕ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ ਮਨਸ਼ਪਖਕਕ ਦਮ ਯਸ਼ਸ਼ਕਕਰਸ ਬਣਕਵਕਕਗਕ।
18            ਅਤਮ ਓਹ ਝਪਟ ਜਕਲਕਕ ਨਸਰ ਛਪਡ ਕਮ ਉਹ ਦਮ ਮਗਰ ਹਜ ਤਸ਼ਰਮ।
19                         ਅਰ ਥਜੜਸ ਦਸਰ ਅਪਗਮ ਵਧ ਕਮ ਉਹ ਨਮ ਜਸ਼ਬਦਸ ਦਮ ਪਸ਼ਪਤਤਰ ਯਕਕਸਬ ਅਤਮ ਉਹ ਦਮ ਭਰਕ ਯਸਹਰਨਕ ਨਸਰ ਵਮਯਖਆ ਜਜ ਬਮੜਸ ਉਤਮ ਜਕਲਕਕ ਨਸਰ

 ਸ਼ਸ਼ਧਕਰਦਮ ਸ਼ਨ।
20                        ਅਰ ਝਪਟ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਸ਼ਪਯਦਆ ਅਤਮ ਓਹ ਆਪਣਮ ਯਪਉ ਜਸ਼ਬਦਸ ਨਸਰ ਕਕਯਮਆਕ ਸ਼ਣਮ ਬਮੜਸ ਯਵਪਚ ਛਪਡ ਕਮ ਉਹ ਦਮ ਮਗਰ ਤਸ਼ਰ
ਪਏ।
21                  ਤਕਕ ਓਹ ਕਫ਼ਸ਼ਰਨਕਹਸਮ ਯਵਪਚ ਵੜਮ ਅਰ ਸ਼ਬਤ ਦਮ ਯਦਨ ਉਹ ਝਪਟ ਸ਼ਮਕਜ ਯਵਪਚ ਜਕ ਕਮ ਉਪਦਮਸ਼ਸ਼ ਦਮਣ ਲਪਗਕ।
22                      ਅਤਮ ਓਹ ਉਸ਼ ਦਮ ਉਪਦਮਸ਼ਸ਼ ਤਜਕ ਹਹਰਕਨ ਹਜਏ ਯਕਉਕ ਜਜ ਉਹ ਗਤਰਰਥਸਆਕ ਵਕਕਙਸ਼ ਨਹਸਕ ਪਰ ਇਖਸ਼ਯਤਆਰ ਵਕਲਮ ਵਕਕਙਸ਼ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਉਪਦਮਸ਼ਸ਼

 ਯਦਰਦਕ ਸ਼ਸ।
23                      ਅਤਮ ਉਸ਼ ਵਮਲਮ ਉਨਤਹਕਕ ਦਸ ਸ਼ਮਕਜ ਯਵਪਚ ਇਪਕ ਮਨਸ਼ਪਖ ਸ਼ਸ ਯਜਹ ਨਸਰ ਭਯਰਸ਼ਸ਼ਟ ਆਤਮਕ ਯਚਰਬਯੜਆ ਹਜਇਆ ਸ਼ਸ ਅਤਮ ਇਉਕ ਕਯਹ ਕਮ

    ਉਚਸ ਅਵਕਜਸ਼ ਨਕਲ ਬਜਲ ਉਯਠਆ,
24        ਹਮ ਯਯਸ਼ਸ ਨਕਸ਼ਰਸ ਤਮਰਕ ਸ਼ਕਡਮ ਨਕਲ ਕਸ ਵਕਸ਼ਤਕ?       ਕਸ ਤਸਰ ਸ਼ਕਡਕ ਨਕਸ਼ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਹਕ?         ਮਹਕ ਤਹਨਸਰ ਜਕਣਦਕ ਹਕਕ ਜਜ ਤਸਰ ਕਕਣ ਹਹਕ ! ਤਸਰ

     ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਕ ਪਯਵਪਤਤਰ ਪਸ਼ਰਖ ਹਹਕ !
25        ਤਕਕ ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਉਹ ਨਸਰ ਵਰਜ ਕਮ ਯਕਹਕ,        ਚਸ਼ਪਪ ਕਰ ਅਤਮ ਇਸ਼ ਯਵਪਚਜਕ ਯਨਪਕਲ ਜਕਹ !
26                  ਸ਼ਜ ਉਹ ਭਯਰਸ਼ਸ਼ਟ ਆਤਮਕ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਮਰਜੜ ਮਰਕੜ ਕਮ ਵਪਡਸ ਅਵਕਜਸ਼ ਨਕਲ ਚਸਕਕਕ ਮਕਰਦਕ ਉਸ਼ ਯਵਪਚਜਕ ਯਨਪਕਲ ਯਗਆ।
27                 ਅਤਮ ਓਹ ਸ਼ਕਰਮ ਲਜਕ ਐਡਮ ਹਹਰਕਨ ਹਜਏ ਯਕ ਆਪਜ ਯਵਪਚ ਚਰਚਕ ਕਰਨ ਲਪਗਮ ਭਈ ਇਹ ਕਸ ਹਹ?    ਇਪਕ ਨਵਸਕ ਯਸ਼ਪਯਖਆ !   ਉਹ ਤਕਕ

               ਭਯਰਸ਼ਸ਼ਟ ਆਤਯਮਆਕ ਨਸਰ ਇਖਸ਼ਯਤਆਰ ਨਕਲ ਹਸ਼ਕਮ ਕਰਦਕ ਹਹ ਅਤਮ ਓਹ ਉਸ਼ ਦਸ ਮਰਨ ਲਹਕਦਮ ਹਨ !



28            ਓਵਮਕ ਹਸ ਗਲਸਲ ਦਮ ਸ਼ਕਰਮ ਇਲਕਕਮ ਯਵਪਚ ਉਹ ਦਸ ਧਸ਼ਰਮ ਪਹ ਗਈ।
29                 ਓਹ ਝਪਟ ਸ਼ਮਕਜ ਯਵਪਚਜਕ ਬਕਹਰ ਯਨਪਕਲ ਕਮ ਯਕਕਸਬ ਅਰ ਯਸਹਰਨਕ ਸ਼ਣਮ ਸ਼ਸ਼ਮਊਨ ਅਤਮ ਅਰਯਦਤਰਯਕਸ਼ ਦਮ ਘਰ ਆਏ।
30        ਅਤਮ ਸ਼ਸ਼ਮਊਨ ਦਸ ਸ਼ਪਸ਼ ਤਕਪ ਨਕਲ ਪਈ ਸ਼ਸ           । ਤਕਕ ਉਨਤਹਕਕ ਨਮ ਝਪਟ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਉਹ ਦਸ ਖਬਰ ਕਸਤਸ।
31                        ਅਰ ਉਹ ਕਜਲ ਆਇਆ ਅਤਮ ਉਹ ਨਸਰ ਹਪਥਜਕ ਫ਼ੜ ਕਮ ਉਠਕਯਲਆ ਤਕਕ ਉਹ ਦਕ ਤਕਪ ਲਯਹ ਯਗਆ ਅਤਮ ਉਹ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਦਸ ਖਸ਼ਕਤਰ
ਕਸਤਸ।
32                    ਅਤਮ ਸ਼ਰਝ ਨਸਰ ਜਕਕ ਸ਼ਸਰਜ ਡਸ਼ਪਬ ਯਗਆ ਤਕਕ ਸ਼ਕਰਮ ਰਜਗਸਆਕ ਅਤਮ ਯਜਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਭਸਤ ਯਚਰਬੜਮ ਹਜਏ ਸ਼ਨ ਉਸ਼ ਕਜਲ ਯਲਆਏ।
33        ਅਰ ਸ਼ਕਰਕ ਨਗਰ ਬਸਹਮ ਉਤਮ ਇਕਪਠਕ ਹਜਇਆ ਸ਼ਸ।
34                        ਅਤਮ ਉਸ਼ ਨਮ ਬਹਸ਼ਯਤਆਕ ਨਸਰ ਯਜਹੜਮ ਭਕਕਤ ਭਕਕਤ ਦਮ ਰਜਗਸ ਸ਼ਨ ਚਰਗਕ ਕਸਤਕ ਅਰ ਬਹਸ਼ਤ ਸ਼ਕਯਰਆਕ ਭਸਤਕਕ ਨਸਰ ਕਪਢ ਯਦਪਤਕ ਅਤਮ ਭਸਤਕਕ ਨਸਰ

         ਬਜਲਣ ਨਕ ਯਦਪਤਕ ਯਕਉਕ ਜਜ ਓਹ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਪਛਕਣਦਮ ਸ਼ਨ।
35                    ਉਹ ਵਪਡਮ ਤੜਕਮ ਕਸ਼ਝ ਰਕਤ ਰਯਹਰਯਦਆਕ ਉਠ ਕਮ ਬਕਹਰ ਯਨਪਕਯਲਆ ਅਰ ਇਪਕ ਉਜਕੜ ਥਕਕ ਯਵਪਚ ਜਕ ਕਮ ਉਥਮ ਪਤਰਕਰਥਨਕ ਕਸਤਸ।
36          ਅਤਮ ਸ਼ਸ਼ਮਊਨ ਅਰ ਉਹ ਦਮ ਸ਼ਕਥਸ ਉਸ਼ ਦਮ ਯਪਪਛਮ ਗਏ।
37           ਅਰ ਜਕਕ ਉਨਤਹਕਕ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਲਪਭ ਯਲਆ ਤਕਕ ਉਹ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,    ਤਹਨਸਰ ਸ਼ਪਭਮ ਭਕਲਦਮ ਹਨ।
38     ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਯਕਹਕ, ਆਓ,                  ਯਕਸ਼ਮ ਹਜਰ ਪਕਸ਼ਮ ਨਮੜਮ ਦਮ ਨਗਰਕਕ ਯਵਪਚ ਚਲਸਏ ਜਜ ਮਹਕ ਉਥਮ ਭਸ ਪਰਚਕਰ ਕਰਕਕ ਯਕਉਕਯਕ ਮਹਕ ਇਸ਼ਮ

  ਲਈ ਯਨਪਕਯਲਆ ਹਕਕ।
39                  ਤਕਕ ਉਹ ਸ਼ਕਰਸ ਗਲਸਲ ਯਵਪਚ ਉਨਤਹਕਕ ਦਸਆਕ ਸ਼ਮਕਜਕਕ ਯਵਪਚ ਜਕ ਕਮ ਮਸ਼ਨਕਦਸ ਕਰਦਕ ਅਰ ਭਸਤਕਕ ਨਸਰ ਕਪਢਦਕ ਸ਼ਸ।
40                      ਇਪਕ ਕਜੜਤਹਸ ਨਮ ਉਹ ਦਮ ਕਜਲ ਆਣ ਕਮ ਉਹ ਦਸ ਯਮਰਨਤ ਕਸਤਸ ਅਰ ਉਹ ਦਮ ਅਪਗਮ ਗਜਡਮ ਯਨਵਕ ਕਮ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,     ਜਮ ਤਸਰ ਚਕਹਮਕ ਤਕਕ

    ਮਹਨਸਰ ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਪਧ ਕਰ ਸ਼ਪਕਦਕ ਹਹਕ।
41                ਅਤਮ ਉਸ਼ ਨਮ ਤਰਸ਼ ਖਕ ਕਮ ਆਪਣਕ ਹਪਥ ਲਰਮਕ ਕਸਤਕ ਅਰ ਉਹ ਨਸਰ ਛਜਹ ਕਮ ਯਕਹਕ,   ਮਹਕ ਚਕਹਸ਼ਰਦਕ ਹਕਕ,    ਤਸਰ ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਪਧ ਹਜ ਜਕਹ।
42             ਤਕਕ ਝਪਟ ਉਹ ਦਕ ਕਜੜਤਹ ਜਕਕਦਕ ਯਰਹਕ ਅਤਮ ਉਹ ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਪਧ ਹਜ ਯਗਆ !
43            ਤਦ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਹ ਨਸਰ ਤਗਸਦ ਕਰ ਕਮ ਉਸ਼ਮ ਵਮਲਮ ਘਪਲ ਯਦਪਤਕ।
44     ਅਤਮ ਉਹ ਨਸਰ ਇਹ ਯਕਹਕ,                    ਵਮਖ ਯਕਸ਼ਮ ਨਸਰ ਕਸ਼ਝ ਨਕ ਦਪਸ਼ਸਕ ਪਰ ਜਕ ਕਮ ਆਪਣਮ ਤਕਈਕ ਜਕਜਕ ਨਸਰ ਯਵਖਕ ਅਰ ਆਪਣਮ ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਪਧ ਹਜਣ ਦਮ

            ਕਕਰਨ ਯਜਹੜਸ ਭਮਟ ਮਸਸ਼ਕ ਨਮ ਠਯਹਰਕਈ ਚੜਤਹਕ ਤਕਕ ਜਜ ਉਨਤਹਕਕ ਲਈ ਸ਼ਕਖਸ ਹਜਵਮ।
45                      ਪਰ ਉਹ ਬਕਹਰ ਜਕ ਕਮ ਬਹਸ਼ਤ ਚਰਚਕ ਕਰਨ ਲਪਗਕ ਅਤਮ ਇਸ਼ ਗਪਲ ਨਸਰ ਐਡਕ ਉਜਕਗਰ ਕਸਤਕ ਜਜ ਯਯਸ਼ਸ ਫ਼ਮਰ ਨਗਰ ਯਵਪਚ

                  ਖਸ਼ਲਤਹਮਖਸ਼ਲਤਹਕ ਨਕ ਵੜ ਸ਼ਪਯਕਆ ਪਰ ਬਕਹਰ ਉਜਕੜ ਥਕਵਕਕ ਯਵਪਚ ਯਰਹਕ ਅਤਮ ਲਜਕ ਚਸ਼ਫ਼ਮਯਰਓਕ ਉਹ ਦਮ ਕਜਲ ਆਉਕਦਮ ਜਕਕਦਮ ਸ਼ਨ।

 ਕਕਕਡ 2

1                   ਯਕਰਯਨਆਕ ਯਦਨਕਕ ਦਮ ਯਪਪਛਜਕ ਜਕਕ ਉਹ ਕਫ਼ਸ਼ਰਨਕਹਸਮ ਯਵਪਚ ਫ਼ਮਰ ਆਇਆ ਤਕਕ ਇਹ ਸ਼ਸ਼ਯਣਆ ਯਗਆ ਜਜ ਉਹ ਘਰਮ ਹਸ ਹਹ।
2                    ਤਕਕ ਐਨਮ ਲਜਕ ਇਕਪਠਮ ਹਜਏ ਜਜ ਬਸਹਮ ਦਮ ਅਪਗਮ ਵਸ ਥਕਕ ਨਕ ਯਰਹਕ ਅਤਮ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਬਚਨ ਸ਼ਸ਼ਣਕਇਆ।
3            ਇਪਕ ਅਧਰਰਗਸ ਨਸਰ ਚਕਹਸ਼ਰ ਮਨਸ਼ਪਖਕਕ ਕਜਲਜਕ ਚਸ਼ਕਵਕ ਕਮ ਉਹ ਦਮ ਕਜਲ ਯਲਆਏ।
4                          ਅਰ ਜਕਕ ਓਹ ਭਸੜ ਕਰਕਮ ਉਹ ਦਮ ਨਮੜਮ ਨਕ ਆ ਸ਼ਪਕਮ ਤਕਕ ਉਨਤਹਕਕ ਉਸ਼ ਛਪਤ ਯਵਪਚ ਯਜਪਥਮ ਉਹ ਸ਼ਸ ਮਜਘ ਕਸਤਕ ਅਤਮ ਜਕਕ ਉਸ਼ ਨਸਰ

             ਉਧਮਯੜਆ ਤਕਕ ਉਸ਼ ਮਰਜਸ ਨਸਰ ਯਜਹ ਦਮ ਉਤਮ ਉਹ ਅਧਰਰਗਸ ਯਪਆ ਸ਼ਸ ਉਤਕਰ ਯਦਪਤਕ।
5            ਅਤਮ ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਦਸ ਯਨਹਚਕ ਵਮਖ ਕਮ ਉਸ਼ ਅਧਰਰਗਸ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,      ਹਮ ਪਸ਼ਪਤਤਰ ਤਮਰਮ ਪਕਪ ਮਕਫ਼ਸ਼ ਹਜਏ।
6           ਪਰ ਕਈ ਗਤਰਰਥਸਕ ਉਥਮ ਬਹਠਮ ਆਪਣਮ ਮਨਕਕ ਯਵਪਚ ਯਵਚਕਰ ਕਰਨ ਲਪਗਮ।
7       ਭਈ ਇਹ ਯਕਉਕ ਇਸ਼ ਤਰਕਕ ਬਜਲਦਕ ਹਹ?    ਇਹ ਕਸ਼ਫ਼ਸ਼ਰ ਬਕਦਕ ਹਹ           । ਇਪਕ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਮ ਯਬਨਕ ਹਜਰ ਕਕਣ ਪਕਪ ਮਕਫ਼ਸ਼ ਕਰ ਸ਼ਪਕਦਕ?
8                     ਅਤਮ ਓਵਮਕ ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਆਪਣਮ ਆਤਮਕ ਨਕਲ ਜਕਣ ਕਮ ਜਜ ਓਹ ਆਪਣਮ ਮਰਨਕਕ ਯਵਪਚ ਇਉਕ ਯਵਚਕਰ ਕਰਦਮ ਹਨ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,  ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ

        ਕਕਹ ਨਸਰ ਆਪਣਮ ਮਨਕਕ ਯਵਪਚ ਅਜਮਹਮ ਯਵਚਕਰ ਕਰਦਮ ਹਜ?
9    ਯਕਹੜਸ ਗਪਲ ਸ਼ਸ਼ਖਕਲਸ ਹਹ,                   ਇਸ਼ ਅਧਰਰਗਸ ਨਸਰ ਇਹ ਕਯਹਣਕ ਜਜ ਤਮਰਮ ਪਕਪ ਮਕਫ਼ਸ਼ ਹਜਏ ਯਕ ਇਹ ਕਯਹਣਕ ਯਕ ਉਠ ਅਤਮ ਆਪਣਸ ਮਰਜਸ

  ਚਸ਼ਪਕ ਕਮ ਤਸ਼ਰ।
10                        ਪਰ ਇਸ਼ ਲਈ ਜਜ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਜਕਣਜ ਭਈ ਮਨਸ਼ਪਖ ਦਮ ਪਸ਼ਪਤਤਰ ਨਸਰ ਧਰਤਸ ਉਤਮ ਪਕਪ ਮਕਫ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦਕ ਇਖਸ਼ਯਤਆਰ ਹਹ ਉਹ ਨਮ ਅਧਰਰਗਸ ਨਸਰ
ਅਯਖਆ,
11    ਮਹਕ ਤਹਨਸਰ ਆਖਦਕ ਹਕਕ, ਉਠ,       ਆਪਣਸ ਮਰਜਸ ਚਸ਼ਪਕ ਕਮ ਘਰ ਚਪਯਲਆ ਜਕਹ।
12               ਤਕਕ ਉਹ ਉਯਠਆ ਅਰ ਝਪਟ ਮਰਜਸ ਚਸ਼ਪਕ ਕਮ ਉਨਤਹਕਕ ਸ਼ਭਨਕਕ ਦਮ ਸ਼ਕਹਮਣਮ ਯਨਪਕਲ ਯਗਆ !          ਤਦ ਓਹ ਸ਼ਪਭਮ ਦਰਗ ਹਜ ਗਏ ਅਤਮ ਇਹ ਕਯਹ
              ਕਮ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਸ ਵਯਡਆਈ ਕਸਤਸ ਯਕ ਅਸ਼ਕਕ ਇਸ਼ ਤਰਕਕ ਦਸ ਗਪਲ ਕਦਮ ਨਹਸਕ ਵਮਖਸ !

13                      ਉਹ ਫ਼ਮਰ ਬਕਹਰ ਝਸਲ ਦਮ ਕਰਢਮ ਉਤਮ ਯਗਆ ਅਰ ਸ਼ਕਰਸ ਭਸੜ ਉਹ ਦਮ ਕਜਲ ਆਈ ਅਤਮ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਉਪਦਮਸ਼ਸ਼ ਯਦਪਤਕ।
14                    ਅਰ ਜਕਕਦਮ ਹਜਏ ਉਹ ਨਮ ਹਲਫ਼ਕ ਦਮ ਪਸ਼ਪਤਤਰ ਲਮਵਸ ਨਸਰ ਮਸ਼ਸਲ ਦਸ ਚਕਕਕਸ ਉਤਮ ਬਹਠਮ ਵਮਯਖਆ ਅਤਮ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,    ਮਮਰਮ ਯਪਪਛਮ ਹਜ ਤਸ਼ਰ   । ਸ਼ਜ

       ਉਹ ਉਠ ਕਮ ਉਹ ਦਮ ਯਪਪਛਮ ਹਜ ਤਸ਼ਯਰਆ।



15                       ਤਕਕ ਐਉਕ ਹਜਇਆ ਯਕ ਉਹ ਉਸ਼ ਦਮ ਘਰ ਯਵਪਚ ਰਜਟਸ ਖਕਣ ਬਹਠਕ ਅਤਮ ਬਹਸ਼ਤ ਸ਼ਕਰਮ ਮਸ਼ਸਲਸਏ ਅਤਮ ਪਕਪਸ ਯਯਸ਼ਸ ਅਰ ਉਹ ਦਮ
               ਚਮਯਲਆਕ ਨਕਲ ਬਹਠ ਗਏ ਯਕਉਕਯਕ ਓਹ ਬਹਸ਼ਤ ਸ਼ਕਰਮ ਸ਼ਨ ਅਤਮ ਉਹ ਦਮ ਮਗਰ ਤਸ਼ਰਮ ਆਉਕਦਮ ਸ਼ਨ।

16                     ਅਰ ਜਦ ਫ਼ਸ਼ਰਸਸ਼ਸਆਕ ਦਮ ਗਤਰਰਥਸਕਆਕ ਨਮ ਉਹ ਨਸਰ ਪਕਪਸਆਕ ਅਤਮ ਮਸ਼ਸਲਸਆਕ ਦਮ ਨਕਲ ਖਕਕਯਦਆਕ ਵਮਯਖਆ ਤਕਕ ਉਹ ਦਮ ਚਮਯਲਆਕ ਨਸਰ
ਯਕਹਕ,         ਉਹ ਮਸ਼ਸਲਸਆਕ ਅਤਮ ਪਕਪਸਆਕ ਦਮ ਨਕਲ ਯਕਉਕ ਖਕਕਦਕ ਹਹ?
17       ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਸ਼ਸ਼ਣ ਕਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,           ਨਵਮਕ ਨਰਜਇਆਕ ਨਸਰ ਨਹਸਕ ਪਰ ਰਜਗਸਆਕ ਨਸਰ ਹਕਸਮ ਦਸ ਲਜੜ ਹਹ       । ਮਹਕ ਧਰਮਸਆਕ ਨਸਰ ਨਹਸਕ ਪਰ

    ਪਕਪਸਆਕ ਨਸਰ ਬਸ਼ਲਕਉਣ ਆਇਆ ਹਕਕ।
18                ਯਸਹਰਨਕ ਦਮ ਚਮਲਮ ਅਰ ਫ਼ਸ਼ਰਸਸ਼ਸ ਵਰਤ ਰਪਖਦਮ ਸ਼ਨ ਅਰ ਉਨਤਹਕਕ ਨਮ ਆਣ ਕਮ ਉਹ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,         ਇਹ ਦਕ ਕਸ ਕਕਰਨ ਹਹ ਜਜ ਯਸਹਰਨਕ ਦਮ ਚਮਲਮ

            ਅਤਮ ਫ਼ਸ਼ਰਸਸ਼ਸਆਕ ਦਮ ਚਮਲਮ ਵਰਤ ਰਪਖਦਮ ਹਨ ਪਰ ਤਮਰਮ ਚਮਲਮ ਵਰਤ ਨਹਸਕ ਰਪਖਦਮ?
19      ਤਕਕ ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,        ਜਦ ਤਸਕਰ ਲਕੜਕ ਜਨਮਤਸਆਕ ਦਮ ਨਕਲ ਹਹ ਭਲਕ,     ਓਹ ਵਰਤ ਰਪਖ ਸ਼ਪਕਦਮ ਹਨ?   ਯਜਰਨਕ ਯਚਰ

         ਲਕੜਕ ਉਨਤਹਕਕ ਦਮ ਨਕਲ ਹਹ ਓਹ ਵਰਤ ਨਹਸਕ ਰਪਖ ਸ਼ਪਕਦਮ।
20                 ਪਰ ਓਹ ਯਦਨ ਆਉਣਗਮ ਜਦ ਲਕੜਕ ਉਨਤਹਕਕ ਤਜਕ ਅਪਡ ਕਸਤਕ ਜਕਵਮਗਕ ਤਦ ਉਸ਼ ਯਦਨ ਓਹ ਵਰਤ ਰਪਖਣਗਮ।
21        ਪਸ਼ਰਕਣਮ ਕਪਪੜਮ ਨਸਰ ਕਜਰਸ ਟਕਕਸ ਕਜਈ ਨਹਸਕ ਲਕਉਕਦਕ,              ਨਹਸਕ ਤਕਕ ਉਹ ਟਕਕਸ ਯਜਹੜਸ ਲਕਈ ਹਹ ਉਸ਼ ਤਜਕ ਕਸ਼ਝ ਯਖਪਚ ਲਹਕਦਸ ਅਰਥਕਤ ਨਵਸਕ

       ਪਸ਼ਰਕਣਸ ਤਜਕ ਅਤਮ ਉਹ ਲਰਗਕਰ ਵਧ ਜਕਕਦਕ ਹਹ।
22          ਅਤਮ ਨਵਸਕ ਮਹ ਨਸਰ ਪਸ਼ਰਕਣਸਆਕ ਮਸ਼ਸ਼ਕਕਕ ਯਵਪਚ ਕਜਈ ਨਹਸਕ ਭਰਦਕ,             ਨਹਸਕ ਤਕਕ ਮਹ ਮਸ਼ਸ਼ਕਕਕ ਨਸਰ ਪਕੜ ਦਮਵਮਗਸ ਅਰ ਮਹ ਅਤਮ ਮਸ਼ਸ਼ਕਕਕ ਦਜਹਕਕ

            ਦਕ ਨਕਸ਼ ਹਜ ਜਕਕਦਕ ਹਹ ਪਰ ਨਵਸਕ ਮਹ ਨਵਸਆਕ ਮਸ਼ਸ਼ਕਕਕ ਯਵਪਚ ਭਰਦਮ ਹਨ।
23                      ਤਕਕ ਐਉਕ ਹਜਇਆ ਜਜ ਉਹ ਸ਼ਬਤ ਦਮ ਯਦਨ ਪਹਲਸਆਕ ਯਵਪਚਜਕ ਦਸ ਲਰਘਦਕ ਸ਼ਸ ਅਰ ਉਹ ਦਮ ਚਮਲਮ ਰਕਹ ਚਪਲਦਮ ਯਸ਼ਪਟਮ ਤਜੜਨ ਲਪਗਮ।
24      ਅਤਮ ਫ਼ਸ਼ਰਸਸ਼ਸਆਕ ਨਮ ਉਹ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,               ਵਮਖ ਏਹ ਸ਼ਬਤ ਦਮ ਯਦਨ ਉਹ ਕਰਮ ਯਕਉਕ ਕਰਦਮ ਹਨ ਯਜਹੜਕ ਕਰਨਕ ਜਜਗ ਨਹਸਕ ਹਹ?
25     ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਯਕਹਕ, ਭਲਕ,                   ਤਸ਼ਸ਼ਕਕ ਕਦਮ ਇਹ ਨਹਸਕ ਪਯੜਤਹਆ ਭਈ ਦਕਊਦ ਨਮ ਕਸ ਕਸਤਕ ਜਦ ਉਹ ਨਸਰ ਲਜੜ ਸ਼ਸ ਅਤਮ ਉਹ ਤਮ ਉਹ
   ਦਮ ਸ਼ਕਥਸ ਭਸ਼ਪਖਮ ਸ਼ਨ?

26                   ਜਜ ਉਹ ਯਕਪਕਸ਼ਰ ਸ਼ਰਦਕਰ ਅਬਯਕਥਕਰ ਦਮ ਸ਼ਮਮ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਮ ਘਰ ਯਵਪਚ ਯਗਆ ਅਤਮ ਚੜਤਹਕਵਮ ਦਸਆਕ ਰਜਟਸਆਕ ਖਕਧਸਆਕ ਯਜਨਤਹਕਕ
               ਦਕ ਖਕਣਕ ਜਕਜਕਕਕ ਦਮ ਯਬਨਕ ਹਜਰ ਯਕਸ਼ਮ ਨਸਰ ਜਜਗ ਨਹਸਕ ਅਰ ਆਪਣਮ ਸ਼ਕਥਸਆਕ ਨਸਰ ਵਸ ਯਦਪਤਸਆਕ?

27     ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,        ਸ਼ਬਤ ਦਕ ਯਦਨ ਮਨਸ਼ਪਖ ਦਸ ਖਸ਼ਕਤਰ ਬਯਣਆ ਹਹ,      ਨਕ ਯਕ ਮਨਸ਼ਪਖ ਸ਼ਬਤ ਦਸ ਖਸ਼ਕਤਰ।
28            ਇਸ਼ ਲਈ ਮਨਸ਼ਪਖ ਦਕ ਪਸ਼ਪਤਤਰ ਸ਼ਬਤ ਦਮ ਯਦਨ ਦਕ ਵਸ ਮਕਲਕ ਹਹ।
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1                ਉਹ ਫ਼ਮਰ ਸ਼ਮਕਜ ਯਵਪਚ ਯਗਆ ਅਰ ਉਥਮ ਇਪਕ ਮਨਸ਼ਪਖ ਸ਼ਸ ਯਜਹ ਦਕ ਹਪਥ ਸ਼ਸ਼ਪਯਕਆ ਹਜਇਆ ਸ਼ਸ।
2                           ਅਤਮ ਓਹ ਉਸ਼ ਦਸ ਤਪਕ ਯਵਪਚ ਲਪਗਮ ਹਜਏ ਸ਼ਨ ਯਕ ਵਮਖਸਏ ਉਹ ਸ਼ਬਤ ਦਮ ਯਦਨ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਚਰਗਕ ਕਰਮ ਯਕ ਨਹਸਕ ਭਈ ਉਹ ਦਮ ਜਸ਼ਰਮਮ ਦਜਸ਼ਸ਼
ਲਕਉਣ।
3         ਉਹ ਨਮ ਉਸ਼ ਸ਼ਸ਼ਪਕਮ ਹਪਥ ਵਕਲਮ ਮਨਸ਼ਪਖ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,   ਯਵਚਕਲਮ ਖੜਕ ਹਜ।
4                 ਫ਼ਮਰ ਉਹ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਤਜਕ ਪਸ਼ਪਯਛਆ ਯਕ ਸ਼ਬਤ ਦਮ ਯਦਨ ਭਲਕ ਕਰਨਕ ਜਜਗ ਹਹ ਯਕ ਬਸ਼ਰਕ ਕਰਨਕ?     ਜਕਨ ਬਚਕਉਣਸ ਯਕ ਜਕਨ ਮਕਰਨਸ? 

    ਪਰ ਓਹ ਚਸ਼ਪਪ ਹਸ ਰਹਮ।
5                        ਤਦ ਉਹ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਦਸ ਸ਼ਖਸ਼ਤ ਯਦਲਸ ਦਮ ਕਕਰਨ ਉਦਕਸ਼ ਹਜ ਕਮ ਉਨਤਹਕਕ ਵਪਲ ਕਤਰਜਧ ਨਕਲ ਚਸ਼ਫ਼ਮਰਮ ਨਜਸ਼ਰ ਕਸਤਸ ਅਤਮ ਉਸ਼ ਮਨਸ਼ਪਖ ਨਸਰ
ਯਕਹਕ,    ਆਪਣਕ ਹਪਥ ਲਰਮਕ ਕਰ              । ਤਕਕ ਉਸ਼ ਨਮ ਲਰਮਕ ਕਸਤਕ ਅਤਮ ਉਸ਼ ਦਕ ਹਪਥ ਫ਼ਮਰ ਚਰਗਕ ਹਜ ਯਗਆ।
6                     ਤਦ ਫ਼ਸ਼ਰਸਸ਼ਸਆਕ ਨਮ ਯਨਪਕਲ ਕਮ ਉਸ਼ਮ ਵਮਲਮ ਹਮਰਜਦਸਆਕ ਨਕਲ ਉਹ ਦਮ ਯਵਰਸ਼ਪਧ ਮਤਕ ਪਕਕਇਆ ਜਜ ਯਕਸ਼ ਤਰਕਕ ਉਹ ਦਕ ਨਕਸ਼ ਕਰਸਏ।
7                 ਯਯਸ਼ਸ ਆਪਣਮ ਚਮਯਲਆਕ ਸ਼ਣਮ ਝਸਲ ਵਪਲ ਚਪਯਲਆ ਯਗਆ ਅਰ ਗਲਸਲ ਤਜਕ ਬਹਸ਼ਤ ਸ਼ਕਰਮ ਲਜਕ ਮਗਰ ਹਜ ਤਸ਼ਰਮ।
8                      ਅਰ ਯਹਸਯਦਯਕ ਅਤਮ ਯਰਸਸ਼ਸ਼ਲਮ ਅਤਮ ਅਦਸਮ ਤਜਕ ਅਤਮ ਯਰਦਨ ਦਮ ਪਕਰਜਕ ਅਤਮ ਸ਼ਸਰ ਅਤਮ ਸ਼ਹਦਕ ਦਮ ਆਲਮ ਦਸ਼ਆਯਲਓਕ ਇਪਕ ਵਪਡਸ ਭਸੜ

          ਇਹ ਸ਼ਸ਼ਣ ਕਮ ਜਜ ਉਹ ਯਕਹਮ ਵਪਡਮ ਵਪਡਮ ਕਰਮ ਕਰਦਕ ਹਹ,    ਉਹ ਦਮ ਕਜਲ ਆਈ।
9       ਤਕਕ ਉਹ ਨਮ ਆਪਣਮ ਚਮਯਲਆਕ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,               ਭਸੜ ਦਮ ਕਕਰਨ ਇਪਕ ਡਜਕਗਸ ਮਮਰਮ ਲਈ ਯਤਆਰ ਰਹਮ ਭਈ ਲਜਕ ਮਹਨਸਰ ਦਬਕ ਨਕ ਲਹਣ।
10                        ਯਕਉਕਯਕ ਉਹ ਨਮ ਬਹਸ਼ਯਤਆਕ ਨਸਰ ਚਰਗਕ ਕਸਤਕ ਸ਼ਸ ਐਥਜਕ ਤਜੜਸ ਯਕ ਯਜਰਨਮ ਰਜਗਸ ਸ਼ਨ ਓਹ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਛਜਹਣ ਲਈ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਯਡਪਗਦਮ ਜਕਕਦਮ
ਸ਼ਨ।
11                   ਅਤਮ ਭਯਰਸ਼ਸ਼ਟ ਆਤਯਮਆਕ ਨਮ ਜਕਕ ਉਹ ਨਸਰ ਵਮਯਖਆ ਤਕਕ ਉਹ ਦਮ ਅਪਗਮ ਯਡਪਗ ਪਏ ਅਰ ਚਸਕਕਕ ਮਕਰ ਕਮ ਬਜਲਮ,     ਤਸਰ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਕ ਪਸ਼ਪਤਤਰ
 ਹਹਕ !

12             ਤਦ ਓਸ਼ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਵਪਡਸ ਤਗਸਦ ਕਸਤਸ ਭਈ ਮਹਨਸਰ ਉਜਕਗਰ ਨਕ ਕਰਜ !
13       ਫ਼ਮਰ ਉਹ ਨਮ ਪਹਕੜ ਉਤਮ ਚੜਤਹ ਕਮ,          ਯਜਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਉਹ ਆਪ ਚਕਹਸ਼ਰਦਕ ਸ਼ਸ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਕਜਲ ਸ਼ਪਯਦਆ,      ਅਤਮ ਓਹ ਉਸ਼ ਦਮ ਕਜਲ ਆਏ।
14                   ਅਰ ਉਹ ਨਮ ਬਕਰਕਕ ਪਸ਼ਰਸ਼ਸ਼ ਠਯਹਰਕਏ ਜਜ ਉਹ ਦਮ ਨਕਲ ਰਯਹਣ ਅਤਮ ਉਹ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਭਮਜਮ ਭਈ ਪਰਚਕਰ ਕਰਨ।
15       ਨਕਲਮ ਭਸਤਕਕ ਦਮ ਕਪਢਣ ਦਕ ਇਖਸ਼ਯਤਆਰ ਰਪਖਣ।



16         ਅਤਮ ਸ਼ਸ਼ਮਊਨ ਦਕ ਨਕਉਕ ਉਹ ਨਮ ਪਤਰਸ਼ ਵਸ ਰਪਯਖਆ।
17                     ਅਤਮ ਜਸ਼ਬਦਸ ਦਕ ਪਸ਼ਪਤਤਰ ਯਕਕਸਬ ਅਰ ਯਕਕਸਬ ਦਕ ਭਰਕ ਯਸਹਰਨਕ ਯਜਨਤਹਕਕ ਦਜਹਕਕ ਦਕ ਨਕਉਕ ਉਹ ਨਮ ਬਨਸ ਰਜਯਗਜਸ਼ ਰਪਯਖਆ ਅਰਥਕਤ

  ਗਰਜਣ ਦਮ ਪਸ਼ਪਤਤਰ।
18                   ਅਤਮ ਅਰਯਦਤਰਯਕਸ਼ ਅਤਮ ਯਫ਼ਸ਼ਯਲਪਪਸ਼ਸ਼ ਅਤਮ ਬਰਥਸ਼ਲਮਈ ਅਤਮ ਮਪਤਸ ਅਤਮ ਥਜਮਕ ਅਤਮ ਹਲਫ਼ਸ਼ਕ ਦਕ ਪਸ਼ਪਤਤਰ ਯਕਕਸਬ ਅਤਮ ਥਪਦਈ ਅਤਮ

 ਸ਼ਸ਼ਮਊਨ ਕਨਕਨਸ।
19          ਅਤਮ ਯਹਸਦਕ ਇਸ਼ਕਯਰਯਜਤਸ ਯਜਹ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਫ਼ੜਵਕ ਵਸ ਯਦਪਤਕ।
20                ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ ਅਰ ਫ਼ਮਰ ਐਪਨਸ ਭਸੜ ਇਕਪਠਸ ਹਜਈ ਜਜ ਓਹ ਰਜਟਸ ਵਸ ਨਕ ਖਕ ਸ਼ਪਕਮ।
21                  ਜਕਕ ਉਹ ਦਮ ਸ਼ਕਕਕਕ ਨਮ ਇਹ ਸ਼ਸ਼ਯਣਆ ਤਕਕ ਓਹ ਉਸ਼ ਦਮ ਫ਼ੜਨ ਨਸਰ ਯਨਪਕਲਮ ਯਕਉਕ ਜਜ ਉਨਤਹਕਕ ਆਯਖਆ,       ਉਹ ਆਪਣਮ ਆਪ ਤਜਕ ਬਕਹਰ ਹਜ

 ਯਗਆ ਹਹ!
22              ਅਤਮ ਗਤਰਰਥਸਆਕ ਨਮ ਯਜਹੜਮ ਯਰਸਸ਼ਸ਼ਲਮ ਤਜਕ ਆਏ ਸ਼ਨ ਇਹ ਯਕਹਕ ਭਈ ਉਹ ਬਆਲ -       ਜਸ਼ਬਸਲ ਨਕਲ ਯਮਯਲਆ ਹਜਇਆ ਹਹ ਅਤਮ ਭਸਤਕਕ
        ਦਮ ਸ਼ਰਦਕਰ ਦਸ ਸ਼ਹਕਇਤਕ ਨਕਲ ਭਸਤਕਕ ਨਸਰ ਕਪਢਦਕ ਹਹ।

23                       ਤਕਕ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਆਪਣਮ ਕਜਲ ਸ਼ਪਦ ਕਮ ਯਦਤਰਸ਼ਸ਼ਟਕਕਤਕਕ ਯਵਪਚ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਯਕਹਕ ਯਕ ਸ਼ਸ਼ਤਕਨ ਨਸਰ ਸ਼ਸ਼ਤਕਨ ਯਕਸ਼ ਤਰਕਕ ਕਪਢ ਸ਼ਪਕਦਕ ਹਹ?
24             ਜਮ ਯਕਸ਼ਮ ਰਕਜ ਯਵਪਚ ਫ਼ਸ਼ਪਟ ਪਹ ਜਕਵਮ ਤਕਕ ਉਹ ਰਕਜ ਠਯਹਰ ਨਹਸਕ ਸ਼ਪਕਦਕ।
25              ਅਰ ਜਮ ਯਕਸ਼ਮ ਘਰ ਯਵਪਚ ਫ਼ਸ਼ਪਟ ਪਹ ਜਕਵਮ ਤਕਕ ਉਹ ਘਰ ਠਯਹਰ ਨਕ ਸ਼ਪਕਮਗਕ।
26                       ਜਮ ਸ਼ਸ਼ਤਕਨ ਆਪਣਮ ਹਸ ਯਵਰਸ਼ਪਧ ਉਠਮ ਅਰ ਉਸ਼ ਯਵਪਚ ਫ਼ਸ਼ਪਟ ਪਹ ਜਕਵਮ ਤਕਕ ਉਹ ਠਯਹਰ ਨਹਸਕ ਸ਼ਪਕਦਕ ਸ਼ਗਜਕ ਉਹ ਦਕ ਓੜਕ ਆ ਪਸ਼ਪਯਜਆ।
27                        ਪਰ ਕਜਈ ਯਕਸ਼ਮ ਜਜਰਕਵਰ ਦਮ ਘਰ ਯਵਪਚ ਵੜ ਕਮ ਉਹ ਦਕ ਅਸ਼ਬਕਬ ਲਸ਼ਪਟ ਨਹਸਕ ਸ਼ਪਕਦਕ ਜਮ ਪਯਹਲਕਕ ਉਸ਼ ਜਜਰਕਵਰ ਨਸਰ ਬਰਨਤਹ ਨਕ ਲਵਮ

     ਤਦ ਉਹ ਉਸ਼ ਦਕ ਘਰ ਲਸ਼ਪਟਮਗਕ।
28                    ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ ਸ਼ਤ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਯਕ ਮਨਸ਼ਪਖਕਕ ਦਮ ਪਸ਼ਪਤਤਰਕਕ ਦਮ ਸ਼ਕਰਮ ਪਕਪ ਅਤਮ ਕਸ਼ਫ਼ਸ਼ਰ ਯਜਰਨਮ ਓਹ ਬਕਣਗਮ ਮਕਫ਼ਸ਼ ਕਸਤਮ ਜਕਣਗਮ।
29                        ਪਰ ਜਜ ਕਜਈ ਪਯਵਪਤਤਰ ਆਤਮਕ ਦਮ ਯਵਰਸ਼ਪਧ ਕਸ਼ਫ਼ਸ਼ਰ ਬਜਲਮ ਉਹ ਨਸਰ ਕਦਮ ਵਸ ਮਕਫ਼ਸ਼ਸ ਨਹਸਕ ਯਮਲਮਗਸ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਦਕ ਦਮ ਪਕਪ ਦਮ ਵਪਸ਼ ਯਵਪਚ

 ਆ ਯਗਆ।
30            ਯਕਉਕ ਜਜ ਉਨਤਹਕਕ ਆਯਖਆ ਸ਼ਸ ਭਈ ਭਯਰਸ਼ਸ਼ਟ ਆਤਮਕ ਉਹ ਦਮ ਯਵਪਚ ਹਹ।
31                 ਤਦ ਉਹ ਦਸ ਮਕਤਕ ਅਰ ਉਹ ਦਮ ਭਰਕ ਆਏ ਅਤਮ ਬਕਹਰ ਖੜਜ ਕਮ ਉਹ ਨਸਰ ਬਸ਼ਲਕ ਭਮਯਜਆ।
32             ਅਤਮ ਬਹਸ਼ਤ ਲਜਕ ਉਹ ਦਮ ਚਸ਼ਫ਼ਮਰਮ ਬਹਠਮ ਸ਼ਨ ਸ਼ਜ ਉਹ ਨਸਰ ਆਖਣ ਲਪਗਮ,          ਵਮਖ ਤਮਰਸ ਮਕਕ ਅਤਮ ਤਮਰਮ ਭਰਕ ਬਕਹਰ ਤਹਨਸਰ ਢਸਰਡਦਮ ਹਨ।
33      ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਉਤਰ ਯਦਪਤਕ,       ਕਕਣ ਹਹ ਮਮਰਸ ਮਕਤਕ ਅਤਮ ਮਮਰਮ ਭਰਕ?
34                  ਅਤਮ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਵਪਲ ਯਜਹੜਮ ਉਸ਼ ਦਮ ਆਲਮ ਦਸ਼ਆਲਮ ਬਹਠਮ ਸ਼ਨ ਚਕਹਸਕ ਪਕਸ਼ਸਕ ਯਨਗਕਹ ਕਰ ਕਮ ਆਯਖਆ,     ਔਹ ਵਮਖਜ ਮਮਰਸ ਮਕਤਕ

 ਅਤਮ ਭਰਕ।
35                 ਯਕਉਕਯਕ ਜਜ ਕਜਈ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਸ ਮਰਜਸ਼ਸ ਉਤਮ ਚਪਲਦਕ ਹਹ ਸ਼ਜਈ ਮਮਰਕ ਭਰਕ ਅਤਮ ਭਹਣ ਅਤਮ ਮਕਤਕ ਹਹ।

 ਕਕਕਡ 4

1                         ਉਹ ਫ਼ਮਰ ਝਸਲ ਦਮ ਕਰਢਮ ਉਪਦਮਸ਼ਸ਼ ਦਮਣ ਲਪਗਕ ਅਰ ਇਪਕ ਐਡਸ ਭਸੜ ਉਹ ਦਮ ਕਜਲ ਇਕਪਠਸ ਹਜਈ ਜਜ ਉਹ ਝਸਲ ਯਵਪਚ ਇਪਕ ਬਮੜਸ ਉਤਮ
          ਚੜਤਹ ਬਹਠਕ ਅਰ ਸ਼ਕਰਸ ਭਸੜ ਝਸਲ ਦਮ ਕਰਢਮ ਧਰਤਸ ਉਤਮ ਰਹਸ।

2                    ਤਮ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਯਦਤਰਸ਼ਸ਼ਟਕਕਤਕਕ ਯਵਪਚ ਬਹਸ਼ਤ ਸ਼ਕਰਸਆਕ ਗਪਲਕਕ ਦਕ ਉਪਦਮਸ਼ਸ਼ ਯਦਪਤਕ ਅਰ ਆਪਣਮ ਉਪਦਮਸ਼ਸ਼ ਯਵਪਚ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਯਕਹਕ।
3  ਸ਼ਸ਼ਣਜ ! ਵਮਖਜ,      ਇਪਕ ਬਸਜਣ ਵਕਲਕ ਬਸਜਣ ਨਸਰ ਯਨਪਕਯਲਆ,
4                    ਅਤਮ ਐਉਕ ਹਜਇਆ ਯਕ ਉਹ ਦਮ ਬਸਜਯਦਆਕ ਕਸ਼ਝ ਪਹਮ ਵਪਲ ਯਕਰ ਯਪਆ ਅਤਮ ਪਰਛਸ ਆਣ ਕਮ ਉਹ ਨਸਰ ਚਸ਼ਗ ਗਏ।
5                      ਅਰ ਕਸ਼ਝ ਪਥਰਮਲਸ ਜਮਸਨ ਯਵਪਚ ਯਕਯਰਆ ਯਜਪਥਮ ਉਹ ਨਸਰ ਬਹਸ਼ਤਸ ਯਮਪਟਸ ਨਕ ਯਮਲਸ ਅਤਮ ਡਸਰਘਸ ਯਮਪਟਸ ਨਕ ਯਮਲਨ ਕਰਕਮ ਉਹ ਛਮਤਸ

 ਉਗ ਯਪਆ।
6               ਅਤਮ ਜਕਕ ਸ਼ਸਰਜ ਚਯੜਤਹਆ ਤਕਕ ਕਸ਼ਮਲਕ ਯਗਆ ਅਰ ਜੜਤਹ ਨਕ ਫ਼ੜਨ ਦਮ ਕਕਰਨ ਸ਼ਸ਼ਪਕ ਯਗਆ।
7                  ਅਤਮ ਕਸ਼ਝ ਕਰਯਡਆਯਲਆਕ ਯਵਪਚ ਯਕਯਰਆ ਅਤਮ ਕਰਯਡਆਯਲਆਕ ਨਮ ਵਧ ਕਮ ਉਹ ਨਸਰ ਦਬਕ ਯਲਆ ਅਤਮ ਉਹ ਨਕ ਫ਼ਯਲਆ।
8          ਅਰ ਕਸ਼ਝ ਚਰਗਸ ਜਮਸਨ ਯਵਪਚ ਯਕਯਰਆ ਅਤਮ ਉਗਯਦਆਕ ਵਧਯਦਆਕ ਫ਼ਯਲਆ,   ਕਸ਼ਝ ਤਸਹ ਗਸ਼ਣਕ,   ਕਸ਼ਝ ਸ਼ਪਠ ਗਸ਼ਣਕ,    ਕਸ਼ਝ ਸ਼ਕ ਗਸ਼ਣਕ
ਯਦਪਤਕ।
9    ਫ਼ਮਰ ਉਹ ਨਮ ਯਕਹਕ,        ਯਜਹ ਦਮ ਸ਼ਸ਼ਣਨ ਦਮ ਕਰਨ ਹਜਣ ਉਹ ਸ਼ਸ਼ਣਮ।
10                        ਜਕਕ ਉਹ ਇਕਕਕਤ ਯਵਪਚ ਸ਼ਸ ਤਕਕ ਯਜਹੜਮ ਉਹ ਦਮ ਕਜਲ ਸ਼ਨ ਉਨਤਹਕਕ ਨਮ ਬਕਰਕਕ ਚਮਯਲਆਕ ਨਕਲ ਯਮਲ ਕਮ ਯਦਤਰਸ਼ਸ਼ਟਕਕਤਕਕ ਦਕ ਅਰਥ ਉਹ ਨਸਰ
ਪਸ਼ਪਯਛਆ।
11     ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,                 ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਮ ਰਕਜ ਦਕ ਭਮਤ ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ ਯਦਪਤਕ ਯਗਆ ਹਹ ਪਰ ਯਜਹੜਮ ਬਕਹਰ ਹਨ ਉਨਤਹਕਕ ਲਈ ਸ਼ਕਰਸਆਕ

     ਗਪਲਕਕ ਯਦਤਰਸ਼ਸ਼ਟਕਕਤਕਕ ਯਵਪਚ ਹਸ਼ਰਦਸਆਕ ਹਨ ਯਕ,



12        ਓਹ ਵਮਖਦਮ ਹਜਏ ਤਕਕ ਵਮਖਣ ਪਰ ਬਸ਼ਝਣ ਨਹਸਕ,       ਅਤਮ ਸ਼ਸ਼ਣਦਮ ਹਜਏ ਸ਼ਸ਼ਣਨ ਪਰ ਸ਼ਮਝਣ ਨਹਸਕ,    ਮਤਮ ਓਹ ਮਸ਼ੜ ਆਉਣ,    ਅਤਮ ਓਹਨਕਕ ਨਸਰ
 ਮਕਫ਼ਸ਼ਸ ਯਮਲਮ।

13      ਫ਼ਮਰ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,      ਕਸ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਇਹ ਯਦਤਰਸ਼ਸ਼ਟਕਕਤ ਨਹਸਕ ਸ਼ਮਝਦਮ?      ਤਕਕ ਸ਼ਕਯਰਆਕ ਯਦਤਰਸ਼ਸ਼ਟਕਕਤਕਕ ਨਸਰ ਯਕਪਕਸ਼ਰ ਸ਼ਮਝਜਗਮ?
14     ਬਸਜਣ ਵਕਲਕ ਬਚਨ ਬਸਜਦਕ ਹਹ।
15                        ਅਤਮ ਪਹਮ ਦਮ ਕਨਕਰਮ ਵਕਲਮ ਯਜਪਥਮ ਬਚਨ ਬਸਯਜਆ ਜਕਕਦਕ ਹਹ ਸ਼ਜ ਏਹ ਲਜਕ ਹਨ ਭਈ ਜਦ ਉਨਤਹਕਕ ਨਮ ਸ਼ਸ਼ਣ ਯਲਆ ਤਦ ਸ਼ਸ਼ਤਕਨ ਓਵਮਕ

             ਆਣ ਕਮ ਉਸ਼ ਬਚਨ ਨਸਰ ਲਹ ਜਕਕਦਕ ਹਹ ਯਜਹੜਕ ਉਨਤਹਕਕ ਯਵਪਚ ਬਸਯਜਆ ਯਗਆ ਸ਼ਸ।
16                     ਅਤਮ ਇਸ਼ਮ ਤਰਕਕ ਯਜਹੜਮ ਪਥਰਮਯਲਆਕ ਥਕਵਕਕ ਯਵਪਚ ਬਸਜਮ ਜਕਕਦਮ ਹਨ ਸ਼ਜ ਓਹ ਹਨ ਯਜਹੜਮ ਬਚਨ ਨਸਰ ਸ਼ਸ਼ਣਯਦਆਕ ਸ਼ਕਰ ਖਸ਼ਸ਼ਸ਼ਸ ਨਕਲ ਉਹ
   ਨਸਰ ਮਰਨ ਲਹਕਦਮ ਹਨ।

17                       ਅਤਮ ਆਪਣਮ ਯਵਪਚ ਜੜਤਹ ਨਹਸਕ ਰਪਖਦਮ ਹਨ ਪਰ ਥਜੜਕ ਯਚਰ ਰਯਹਰਦਮ ਹਨ ਅਤਮ ਜਕਕ ਬਚਨ ਦਮ ਕਕਰਨ ਦਸ਼ਖ ਯਵਪਚ ਪਹਕਦਮ ਯਕ ਸ਼ਤਕਏ
      ਜਕਕਦਮ ਹਨ ਤਕਕ ਝਪਟ ਠਜਕਰ ਖਕਕਦਮ ਹਨ।

18          ਅਤਮ ਹਜਰ ਓਹ ਹਨ ਯਜਹੜਮ ਕਰਯਡਆਯਲਆਕ ਯਵਪਚ ਬਸਜਮ ਜਕਕਦਮ ਹਨ       । ਏਹ ਓਹ ਹਨ ਯਜਨਤਹਕਕ ਬਚਨ ਸ਼ਸ਼ਯਣਆ।
19                        ਅਤਮ ਦਸ਼ਨਸਆ ਦਸ ਯਚਰਤਕ ਅਰ ਧਨ ਦਕ ਧਜਖਕ ਅਰ ਹਜਰਨਕਕ ਚਸਜਸ਼ਕਕ ਦਕ ਲਜਭ ਆਣ ਕਮ ਬਚਨ ਨਸਰ ਦਬਕ ਲਹਕਦਮ ਹਨ ਅਤਮ ਉਹ ਅਫ਼ਪਲ

 ਰਯਹਰਦਕ ਹਹ।
20                       ਅਤਮ ਯਜਹੜਮ ਚਰਗਸ ਜਮਸਨ ਯਵਪਚ ਬਸਜਮ ਗਏ ਸ਼ਨ ਸ਼ਜ ਓਹ ਲਜਕ ਹਨ ਯਜਹੜਮ ਬਚਨ ਨਸਰ ਸ਼ਸ਼ਣ ਕਮ ਮਰਨ ਲਹਕਦਮ ਅਤਮ ਫ਼ਲ ਯਦਰਦਮ ਹਨ,  ਕਸ਼ਝ
ਤਸਹ,   ਗਸ਼ਣਕ ਕਸ਼ਝ ਸ਼ਪਠ,  ਗਸ਼ਣਕ ਕਸ਼ਝ,  ਸ਼ਕ ਗਸ਼ਣਕ।
21     ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,                   ਕਸ ਦਸਵਕ ਟਜਪਮ ਦਮ ਹਮਠ ਯਕ ਮਰਜਮ ਦਮ ਹਮਠ ਰਪਖਣ ਨਸਰ ਯਲਆਉਕਦਮ ਹਨ ਅਤਮ ਦਸਵਟ ਉਤਮ ਰਪਖਣ ਨਸਰ
ਨਹਸਕ?
22                       ਕਜਈ ਵਸ਼ਤਸ਼ ਗਸ਼ਪਤ ਨਹਸਕ ਪਰ ਇਸ਼ ਲਈ ਜਜ ਉਹ ਪਰਗਟ ਕਸਤਸ ਜਕਏ ਅਤਮ ਨਕ ਕਜਈ ਵਸ਼ਤਸ਼ ਯਛਪਕਈ ਗਈ ਪਰ ਇਸ਼ ਲਈ ਜਜ

  ਉਹ ਉਜਕਗਰ ਹਜਵਮ।
23         ਜਮ ਯਕਸ਼ਮ ਦਮ ਸ਼ਸ਼ਣਨ ਦਮ ਕਰਨ ਹਜਣ ਤਕਕ ਸ਼ਸ਼ਣਮ।
24      ਫ਼ਮਰ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,       ਚਕਕਸ਼ ਰਹਜ ਜਜ ਕਸ ਸ਼ਸ਼ਣਦਮ ਹਜ !            ਯਜਸ਼ ਮਮਪ ਨਕਲ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਯਮਣਦਮ ਹਜ ਉਸ਼ਮ ਨਕਲ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਲਈ ਯਮਯਣਆ

     ਜਕਵਮਗਕ ਅਤਮ ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ ਵਧਸਕ ਯਦਪਤਕ ਜਕਵਮਗਕ।
25                       ਯਕਉਕਯਕ ਯਜਹਦਮ ਕਜਲ ਕਸ਼ਝ ਹਹ ਉਹ ਨਸਰ ਯਦਪਤਕ ਜਕਵਮਗਕ ਅਤਮ ਯਜਹਦਮ ਕਜਲ ਨਹਸਕ ਉਸ਼ ਤਜਕ ਜਜ ਕਸ਼ਝ ਹਹ ਸ਼ਜ ਭਸ ਲਹ ਯਲਆ ਜਕਵਮਗਕ।
26    ਫ਼ਮਰ ਉਹ ਨਮ ਆਯਖਆ,             ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਕ ਰਕਜ ਇਹਜ ਯਜਹਕ ਹਹ ਯਜਹਕ ਕਜਈ ਮਨਸ਼ਪਖ ਜਮਸਨ ਯਵਪਚ ਬਸ ਪਕਵਮ।
27                  ਅਤਮ ਰਕਤ ਯਦਨ ਸ਼ਕਕਵਮ ਉਠਮ ਅਤਮ ਉਹ ਬਸ ਉਗ ਪਵਮ ਅਰ ਵਧਮ ਪਰ ਉਹ ਨਕ ਜਕਣਮ ਯਕਸ਼ ਤਰਕਕ।
28       ਜਮਸਨ ਤਕਕ ਆਪਮ ਆਪ ਫ਼ਲ ਯਲਆਉਕਦਸ ਹਹ,  ਪਯਹਲਕਕ ਅਰਗਸਰਸ,  ਫ਼ਮਰ ਯਸ਼ਪਟਕ,     ਫ਼ਮਰ ਯਸ਼ਪਟਮ ਯਵਪਚ ਸ਼ਕਬਤ ਦਕਣਮ।
29                 ਅਰ ਜਕਕ ਫ਼ਲ ਪਪਕਮ ਤਕਕ ਉਹ ਝਪਟ ਦਕਤਸ ਲਕਉਕਦਕ ਹਹ ਯਕਉਕ ਜਜ ਵਕਢਸ ਦਕ ਵਮਲਕ ਆ ਯਗਆ।
30    ਫ਼ਮਰ ਉਹ ਨਮ ਯਕਹਕ,                ਅਸ਼ਸਕ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਮ ਰਕਜ ਨਸਰ ਯਕਹ ਦਮ ਵਰਗਕ ਦਪਸ਼ਸਏ ਯਕ ਉਹ ਦਮ ਲਈ ਯਕਹੜਕ ਯਦਤਰਸ਼ਸ਼ਕਟਕਕਤ ਦਮਈਏ?
31                     ਉਹ ਇਪਕ ਰਕਈ ਦਮ ਦਕਣਮ ਵਰਗਕ ਹਹ ਯਕ ਜਦ ਜਮਸਨ ਯਵਪਚ ਬਸਯਜਆ ਜਕਕਦਕ ਹਹ ਜਮਸਨ ਦਮ ਸ਼ਭਨਕਕ ਬਸਆਕ ਨਕਲਜਕ ਛਜਟਕ ਹਹ।
32                   ਪਰ ਜਦ ਬਸਯਜਆ ਯਗਆ ਤਦ ਉਗਦਕ ਹਹ ਅਤਮ ਸ਼ਕਰਸਆਕ ਸ਼ਬਜਸ਼ਸਆਕ ਨਕਲਜਕ ਵਪਡਕ ਹਜ ਜਕਕਦਕ ਹਹ ਅਤਮ ਅਯਜਹਸਆਕ ਵਪਡਸਆਕ

              ਟਯਹਣਸਆਕ ਫ਼ਸ਼ਪਟਦਸਆਕ ਹਨ ਜਜ ਅਕਕਸ਼ਸ਼ ਦਮ ਪਰਛਸ ਉਹ ਦਸ ਛਕਇਆ ਯਵਪਚ ਵਸ਼ਮਰਕ ਕਰ ਸ਼ਪਕਦਮ ਹਨ।
33                 ਉਹ ਇਹਜ ਯਜਹਮ ਬਹਸ਼ਤ ਯਦਤਰਸ਼ਸ਼ਟਕਕਤਕਕ ਯਵਪਚ ਉਨਤਹਕਕ ਨਕਲ ਬਚਨ ਕਰਦਕ ਸ਼ਸ ਯਜਸ਼ ਤਰਕਕ ਓਹ ਸ਼ਸ਼ਣ ਸ਼ਪਕਦਮ ਸ਼ਨ।
34                      ਅਰ ਯਬਨਕ ਯਦਤਰਸ਼ਸ਼ਟਕਕਤ ਉਹ ਉਨਤਹਕਕ ਨਕਲ ਨਹਸਕ ਸ਼ਸ ਬਜਲਦਕ ਪਰ ਯਨਰਕਲਮ ਯਵਪਚ ਉਹ ਆਪਣਮ ਹਸ ਚਮਯਲਆਕ ਨਸਰ ਸ਼ਭ ਕਸ਼ਝ ਖਜਲਤਹ ਕਮ

 ਦਪਸ਼ਦਕ ਸ਼ਸ।
35           ਉਸ਼ਮ ਯਦਨ ਜਕਕ ਸ਼ਰਝ ਹਜਈ ਤਕਕ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,   ਅਸ਼ਸਕ ਪਕਰ ਚਪਲਸਏ।
36                         ਅਰ ਓਹ ਭਸੜ ਨਸਰ ਛਪਡ ਕਮ ਯਜਪਕਰ ਉਹ ਬਮੜਸ ਉਤਮ ਸ਼ਸ ਯਤਹਕ ਹਸ ਉਹ ਨਸਰ ਲਹ ਚਪਲਮ ਅਤਮ ਹਜਰ ਬਮੜਸਆਕ ਭਸ ਉਹ ਦਮ ਨਕਲ ਸ਼ਨ।
37                   ਤਦ ਵਪਡਸ ਅਨਤਹਮਰਸ ਵਗਸ ਅਤਮ ਲਯਹਰਕਕ ਬਮੜਸ ਪਸ਼ਰ ਐਥਜਕ ਤਸਕਰ ਲਪਗ ਗਈਆਕ ਜਜ ਬਮੜਸ ਪਕਣਸ ਨਕਲ ਭਰ ਚਪਲਸ ਸ਼ਸ।
38             ਉਹ ਬਮੜਸ ਦਮ ਯਪਛਲਮ ਯਸ਼ਰਮ ਵਪਲ ਇਪਕ ਯਸ਼ਰਹਕਣਕ ਰਪਖ ਕਮ ਸ਼ਸ਼ਪਤਕ ਹਜਇਆ ਸ਼ਸ          । ਤਦ ਉਨਤਹਕਕ ਉਹ ਨਸਰ ਜਗਕਇਆ ਅਤਮ ਉਹ ਨਸਰ
ਆਯਖਆ,            ਗਸ਼ਰਸ ਜਸ ਤਹਨਸਰ ਕਜਈ ਯਫ਼ਸ਼ਕਰ ਨਹਸਕ ਜਜ ਅਸ਼ਸਕ ਯਨਸ਼ਸ਼ਟ ਹਜ ਚਪਲਮ ਹਕਕ?
39             ਤਦ ਉਹ ਨਮ ਉਠ ਕਮ ਪਕਣ ਨਸਰ ਦਬਕਕ ਯਦਪਤਕ ਅਤਮ ਝਸਲ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,     ਚਸ਼ਪਪ ਕਰ ਥਰਮਤਹ ਜਕਹ !         ਤਕਕ ਪਕਣ ਥਰਮਤਹ ਗਈ ਅਤਮ ਵਪਡਕ ਚਹਨ ਹਜ
ਯਗਆ।
40     ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,    ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਯਕਉਕ ਡਰਦਮ ਹਜ?     ਅਜਮ ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ ਯਨਹਚਕ ਨਹਸਕ ਆਈ?
41           ਤਕਕ ਉਨਤਹਕਕ ਨਮ ਡਕਢਕ ਭਹ ਖਕਧਕ ਅਤਮ ਆਪਜ ਯਵਪਚ ਕਯਹਣ ਲਪਗਮ,             ਇਹ ਕਕਣ ਹਹ ਯਕ ਪਕਣ ਅਤਮ ਝਸਲ ਵਸ ਉਹ ਦਸ ਮਰਨ ਲਹਕਦਮ ਹਨ?

 ਕਕਕਡ 5

1         ਓਹ ਝਸਲ ਦਮ ਪਕਰ ਯਗਰਸ਼ਮਨਸਆਕ ਦਮ ਦਮਸ਼ ਯਵਪਚ ਪਹਸ਼ਰਚਮ।



2                        ਅਰ ਜਕਕ ਉਹ ਬਮੜਸ ਉਤਜਕ ਉਤਯਰਆ ਤਕਕ ਓਵਮਕ ਇਪਕ ਮਨਸ਼ਪਖ ਯਜਹ ਦਮ ਯਵਪਚ ਭਯਰਸ਼ਸ਼ਟ ਆਤਮਕ ਸ਼ਸ ਕਬਰਕਕ ਯਵਪਚਜਕ ਯਨਪਕਲ ਕਮ ਉਹ ਨਸਰ ਆ
ਯਮਯਲਆ।
3                 ਉਹ ਕਬਰਕਕ ਯਵਪਚ ਰਯਹਰਦਕ ਸ਼ਸ ਅਤਮ ਹਸ਼ਣ ਕਜਈ ਉਹ ਨਸਰ ਸ਼ਰਗਲਕਕ ਨਕਲ ਵਸ ਜਕੜ ਨਹਸਕ ਸ਼ਸ ਸ਼ਪਕਦਕ।
4                       ਉਹ ਤਕਕ ਕਈ ਵਕਰਸ ਬਮੜਸਆਕ ਅਤਮ ਸ਼ਰਗਲਕਕ ਨਕਲ ਜਕਯੜਆ ਯਗਆ ਸ਼ਸ ਪਰ ਉਹ ਨਮ ਸ਼ਰਗਲ ਤਜੜ ਸ਼ਸ਼ਪਟਮ ਅਰ ਬਮੜਸਆਕ ਦਮ ਟਜਟਮ ਟਜਟਮ ਕਰ

          ਯਦਪਤਮ ਸ਼ਨ ਅਤਮ ਕਜਈ ਉਹ ਨਸਰ ਕਕਬਸ ਨਹਸਕ ਕਰ ਸ਼ਪਕਦਕ ਸ਼ਸ।
5                   ਉਹ ਰਕਤ ਯਦਨ ਯਨਪਤ ਕਬਰਕਕ ਅਤਮ ਪਹਕੜਕਕ ਯਵਪਚ ਚਸਕਕਕ ਮਕਰਦਕ ਅਰ ਆਪਣਮ ਆਪ ਨਸਰ ਪਪਥਰਕਕ ਨਕਲ ਵਪਢਦਕ ਹਸ਼ਰਦਕ ਸ਼ਸ।
6                ਜਕਕ ਉਸ਼ ਨਮ ਯਯਸ਼ਸ ਨਸਰ ਦਸਰਜਕ ਯਡਪਠਕ ਤਕਕ ਦਕੜ ਕਮ ਆਇਆ ਅਤਮ ਉਹ ਨਸਰ ਮਪਥਕ ਟਮਯਕਆ।
7       ਅਰ ਉਚਸ ਅਵਕਜਸ਼ ਨਕਲ ਪਸ਼ਕਕਰ ਕਮ ਬਜਯਲਆ,      ਹਮ ਯਯਸ਼ਸ ਮਹਕਕ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਮ ਪਸ਼ਪਤਤਰ,     ਤਮਰਕ ਮਮਰਮ ਨਕਲ ਕਸ ਕਰਮ?    ਮਹਕ ਤਹਨਸਰ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਸ

  ਸ਼ਕਕਹ ਯਦਰਦਕ ਹਕਕ,     ਮਹਨਸਰ ਦਸ਼ਖ ਨਕ ਯਦਹ !
8            ਯਕਉਕ ਜਜ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਹ ਨਸਰ ਯਕਹਕ ਸ਼ਸ ਯਕ ਹਮ ਯਭਤਰਸ਼ਸ਼ਟ ਆਤਮ,      ਇਸ਼ ਮਨਸ਼ਪਖ ਯਵਪਚਜਕ ਯਨਪਕਲ ਜਕਹ !
9      ਫ਼ਮਰ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਹ ਨਸਰ ਪਸ਼ਪਯਛਆ,    ਤਮਰਕ ਕਸ ਨਕਉਕ ਹਹ?     ਉਹ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,         ਮਮਰਕ ਨਕਉਕ ਲਸ਼ਸ਼ਕਰ ਹਹ ਯਕਉਕ ਜਜ ਅਸ਼ਸਕ ਬਹਸ਼ਤਮ ਹਕਕਗਮ।
10               ਅਤਮ ਉਹ ਨਮ ਉਸ਼ ਦਸਆਕ ਬਹਸ਼ਤ ਯਮਰਨਤਕਕ ਕਸਤਸਆਕ ਭਈ ਸ਼ਕਨਸਰ ਇਸ਼ ਦਮਸ਼ ਯਵਪਚਜਕ ਨਕ ਕਪਢ!
11           ਉਥਮ ਪਹਕੜ ਦਮ ਨਮੜਮ ਸ਼ਸਰਕਕ ਦਕ ਇਪਕ ਵਪਡਕ ਇਪਜੜ ਚਸ਼ਗਦਕ ਸ਼ਸ।
12                    ਅਤਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਦਸ ਯਮਰਨਤ ਕਸਤਸ ਯਕ ਸ਼ਕਨਸਰ ਸ਼ਸਰਕਕ ਯਵਪਚ ਘਪਲ ਯਦਹ ਤਕਕ ਜਜ ਅਸ਼ਸਕ ਉਨਤਹਕਕ ਯਵਪਚ ਜਕ ਵੜਸਏ।
13       ਅਤਮ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਜਕਣ ਯਦਪਤਕ                 । ਤਕਕ ਯਭਤਰਸ਼ਸ਼ਟ ਆਤਮਮ ਯਨਪਕਲ ਕਮ ਸ਼ਸਰਕਕ ਯਵਪਚ ਜਕ ਵੜਮ ਅਤਮ ਇਪਜੜ ਢਕਹਮ ਉਤਜਕ ਯਸ਼ਰਤਜੜ ਭਪਜ
                 ਕਮ ਝਸਲ ਯਵਪਚ ਜਕ ਯਪਆ। ਓਹ ਯਗਣਤਸ ਯਵਪਚ ਦਜ ਕਸ਼ ਹਜਸ਼ਕਰ ਸ਼ਨ ਅਤਮ ਓਹ ਝਸਲ ਯਵਪਚ ਡਸ਼ਪਬ ਮਜਏ।

14                      ਤਦ ਉਨਤਹਕਕ ਦਮ ਚਸ਼ਗਕਉਣ ਵਕਯਲਆਕ ਨਮ ਨਪਠ ਕਮ ਨਗਰ ਅਤਮ ਯਪਰਡਕਕ ਯਵਪਚ ਖਬਰ ਪਸ਼ਚਕਈ ਅਰ ਲਜਕ ਇਹ ਵਮਖਣ ਯਨਪਕਲਮ ਜਜ ਕਸ
ਹਜਇਆ।
15                       ਅਤਮ ਯਯਸ਼ਸ ਦਮ ਕਜਲ ਆਣ ਕਮ ਉਸ਼ ਭਸਤ ਵਕਲਮ ਨਸਰ ਯਜਸ਼ ਉਤਮ ਲਸ਼ਸ਼ਕਰ ਦਕ ਸ਼ਕਯਕ ਸ਼ਸ ਕਪਪੜਮ ਪਯਹਨਸ ਅਤਮ ਸ਼ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਮਕਲਸ ਬਹਠਕ

    ਵਮਯਖਆ ਅਤਮ ਓਹ ਡਰ ਗਏ।
16                ਤਕਕ ਵਮਖਣ ਵਕਯਲਆਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਭਸਤ ਵਕਲਮ ਦਸ ਵਕਰਤਕ ਅਤਮ ਸ਼ਸਰਕਕ ਦਕ ਹਵਕਲ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਦਪਯਸ਼ਆ।
17             ਤਦ ਓਹ ਉਸ਼ ਦਸ ਯਮਰਨਤ ਕਰਨ ਲਪਗਮ ਜਜ ਸ਼ਕਡਸ ਹਪਦਜਕ ਬਕਹਰ ਯਨਪਕਲ ਜਕਓ।
18                     ਅਤਮ ਯਜਉਕ ਉਹ ਬਮੜਸ ਉਤਮ ਚੜਤਹਨ ਲਪਗਕ ਤਕਕ ਉਸ਼ ਭਸਤ ਵਕਲਮ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਕਲ ਰਯਹਣ ਲਈ ਉਸ਼ ਦਮ ਅਪਗਮ ਬਮਨਤਸ ਕਸਤਸ।
19           ਉਸ਼ ਨਮ ਉਹ ਨਸਰ ਰਯਹਣ ਨਕ ਯਦਪਤਕ ਪਰ ਉਹ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,             ਆਪਣਮ ਘਰ ਆਪਣਮ ਸ਼ਕਕਕਕ ਕਜਲ ਜਕਹ ਅਤਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਦਪਸ਼ ਜਜ ਪਤਰਭਸ਼ ਨਮ

          ਤਮਰਮ ਲਈ ਕਮਡਮ ਕਰਮ ਕਸਤਮ ਹਨ ਅਰ ਤਮਰਮ ਉਤਮ ਦਯਕ ਕਸਤਸ।
20                      ਤਕਕ ਉਹ ਚਪਯਲਆ ਯਗਆ ਅਰ ਯਦਕਕਪਸ਼ਯਲਸ਼ ਯਵਪਚ ਪਰਚਕਰ ਕਰਨ ਲਪਗਕ ਜਜ ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਮਮਰਮ ਲਈ ਕਮਡਮ ਕਰਮ ਕਸਤਮ ਤਕਕ ਸ਼ਕਰਮ ਲਜਕ

 ਹਹਰਕਨ ਹਜਏ।
21                      ਜਕਕ ਯਯਸ਼ਸ ਬਮੜਸ ਉਤਮ ਫ਼ਮਰ ਪਕਰ ਲਰਯਘਆ ਤਕਕ ਇਪਕ ਵਪਡਸ ਭਸੜ ਉਸ਼ ਕਜਲ ਇਕਪਠਸ ਹਜਈ ਅਤਮ ਉਹ ਝਸਲ ਦਮ ਕਰਢਮ ਉਤਮ ਸ਼ਸ।
22                    ਅਰ ਸ਼ਮਕਜ ਦਮ ਸ਼ਰਦਕਰਕਕ ਯਵਪਚਜਕ ਜਹਰਸ਼ਸ਼ ਨਕਮਮ ਇਪਕ ਮਨਸ਼ਪਖ ਆਇਆ ਅਤਮ ਉਹ ਨਸਰ ਵਮਖ ਕਮ ਉਹ ਦਮ ਪਹਰਸਕ ਪਹ ਯਗਆ।
23            ਅਤਮ ਉਹ ਦਸ ਬਹਸ਼ਤ ਯਮਰਨਤ ਕਸਤਸ ਜਜ ਮਮਰਸ ਛਜਟਸ ਕਕਕਸ ਮਰਨਕਊ ਹਹ,              ਚਪਲ ਕਮ ਉਹ ਦਮ ਉਤਮ ਆਪਣਮ ਹਪਥ ਰਪਖ ਤਕਕ ਜਜ ਉਹ ਚਰਗਸ ਹਜ

   ਜਕਵਮ ਅਤਮ ਜਸਉਕਦਸ ਰਹਮ।
24                    ਤਦ ਉਹ ਉਸ਼ ਦਮ ਨਕਲ ਯਗਆ ਅਰ ਵਪਡਸ ਭਸੜ ਉਹ ਦਮ ਮਗਰ ਤਸ਼ਰ ਪਈ ਅਤਮ ਉਹ ਨਸਰ ਦਬਕਈ ਜਕਕਦਸ ਸ਼ਸ।
25           ਤਦ ਇਪਕ ਜਨਕਨਸ ਯਜਹ ਨਸਰ ਬਕਰਕਕ ਵਯਰਹਕਕ ਤਜਕ ਲਹਸ ਆਉਕਦਕ ਸ਼ਸ।
26                       ਅਰ ਯਜਨਤਹ ਬਹਸ਼ਤ ਹਕਸਮਕਕ ਦਮ ਹਪਥਜਕ ਵਪਡਕ ਦਸ਼ਖ ਪਕਇਆ ਅਤਮ ਆਪਣਕ ਸ਼ਭ ਕਸ਼ਝ ਖਰਚ ਕਰ ਯਦਪਤਕ ਸ਼ਸ ਪਰ ਕਸ਼ਝ ਵਸ ਅਰਕਮ ਨਕ

          ਪਕਇਆ ਸ਼ਗਜਕ ਉਹ ਦਕ ਹਜਰ ਵਸ ਮਕੜਕ ਹਕਲ ਹਜ ਯਗਆ ਸ਼ਸ,
27                  ਉਹ ਯਯਸ਼ਸ ਦਸ ਖਬਰ ਸ਼ਸ਼ਣ ਕਮ ਭਸੜ ਯਵਪਚ ਯਪਪਛਜਕ ਦਸ ਹਜਕਮ ਆਈ ਅਤਮ ਉਹ ਦਕ ਕਪਪੜਕ ਛਜਹ ਯਲਆ।
28    ਯਕਉਕ ਜਜ ਉਸ਼ ਆਯਖਆ,             ਜਮ ਮਹਕ ਯਨਰਕ ਉਹ ਦਮ ਕਪਪੜਮ ਨਸਰ ਹਸ ਛਜਹਕਕ ਤਕਕ ਚਰਗਸ ਹਜ ਜਕਵਕਕਗਸ।
29                       ਅਤਮ ਓਵਮਕ ਉਸ਼ ਦਮ ਲਹਸ ਦਕ ਬਹਕਉ ਸ਼ਸ਼ਪਕ ਯਗਆ ਅਰ ਉਨ ਆਪਣਮ ਸ਼ਰਸਰ ਯਵਪਚ ਮਲਸਮ ਕਰ ਯਲਆ ਜਜ ਮਹਕ ਇਸ਼ ਬਲਕ ਤਜਕ ਛਸ਼ਪਟਸ।
30                       ਅਤਮ ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਉਸ਼ ਵਮਲਮ ਆਪਣਮ ਮਨ ਯਵਪਚ ਜਕਣ ਕਮ ਜਜ ਮਮਰਮ ਯਵਪਚਜਕ ਸ਼ਸ਼ਕਤਸ ਯਨਪਕਲਸ ਹਹ ਉਸ਼ ਭਸੜ ਦਸ ਵਪਲ ਮਸ਼ੜ ਕਮ ਯਕਹਕ,  ਮਮਰਮ

    ਕਪਪੜਮ ਨਸਰ ਯਕਹ ਨਮ ਛਜਯਹਆ?
31       ਉਹ ਦਮ ਚਮਯਲਆਕ ਨਮ ਉਹ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,        ਤਸਰ ਵਮਖਦਕ ਹਹਕ ਜਜ ਲਜਕ ਤਹਨਸਰ ਦਬਕਉਕਦਮ ਹਨ,    ਫ਼ਮਰ ਤਸਰ ਕਯਹਰਦਕ ਹਹਕ,    ਮਹਨਸਰ ਯਕਹ ਨਮ ਛਜਯਹਆ?
32               ਅਤਮ ਉਹ ਨਮ ਇਪਧਰ ਉਧਰ ਨਜਸ਼ਰ ਮਕਰਸ ਭਈ ਇਸ਼ ਕਰਮ ਦਮ ਕਰਨ ਵਕਲਸ ਨਸਰ ਵਮਖਮ।
33                        ਤਦ ਉਹ ਜਨਕਨਸ ਜਜ ਕਸ਼ਝ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਬਸਯਤਆ ਸ਼ਸ ਜਕਣ ਕਮ ਡਰਦਸ ਅਤਮ ਕਰਬਦਸ ਆਈ ਅਤਮ ਉਹ ਦਮ ਚਰਨਕਕ ਉਤਮ ਯਡਪਗ ਕਮ ਸ਼ਕਰਸ

    ਹਕਸਕਤ ਉਹ ਨਸਰ ਦਪਸ਼ ਯਦਪਤਸ।
34      ਤਕਕ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਹ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,         ਹਮ ਬਮਟਸ ਤਮਰਸ ਯਨਹਚਕ ਨਮ ਤਹਨਸਰ ਚਰਗਕ ਕਸਤਕ ਹਹ,         ਸ਼ਲਕਮਤ ਚਲਸ ਜਕਹ ਅਤਮ ਆਪਣਸ ਬਲਕ ਤਜਕ ਬਚਸ
ਰਹਸ਼।
35                ਉਹ ਅਜਮ ਬਜਲਦਕ ਹਸ ਸ਼ਸ ਯਕ ਸ਼ਮਕਜ ਦਮ ਸ਼ਰਦਕਰ ਦਮ ਘਰਜਕ ਲਜਕਕਕ ਨਮ ਆਣ ਕਮ ਆਯਖਆ,    ਤਮਰਸ ਧਸ ਮਰ ਗਈ,     ਗਸ਼ਰਸ ਨਸਰ ਯਕਉਕ ਹਜਰ

  ਖਮਚਲ ਪਕਉਕਦਕ ਹਹਕ?



36                   ਪਰ ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਉਸ਼ ਗਪਲ ਦਸ ਜਜ ਓਹ ਆਖਦਮ ਸ਼ਨ ਪਰਵਕਹ ਨਕ ਕਰ ਕਮ ਸ਼ਮਕਜ ਦਮ ਸ਼ਰਦਕਰ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,     ਨਕ ਡਰ ਕਮਵਲ ਯਨਹਚਕ
ਕਰ।
37                     ਤਕਕ ਉਸ਼ ਨਮ ਪਤਰਸ਼ ਅਰ ਯਕਕਸਬ ਅਰ ਯਕਕਸਬ ਦਮ ਭਰਕ ਯਸਹਰਨਕ ਦਮ ਯਬਨਕ ਹਜਰ ਯਕਸ਼ਮ ਨਸਰ ਆਪਣਮ ਨਕਲ ਆਉਣ ਨਕ ਯਦਪਤਕ।
38                      ਅਤਮ ਜਦ ਓਹ ਸ਼ਮਕਜ ਦਮ ਸ਼ਰਦਕਰ ਦਮ ਘਰ ਪਹਸ਼ਰਚਮ ਤਦ ਉਸ਼ ਨਮ ਰਕਲਕ ਪਕਉਕਦਮ ਹਜਏ ਅਤਮ ਲਜਕਕਕ ਨਸਰ ਬਹਸ਼ਤ ਰਜਕਦਮ ਕਸ਼ਰਲਕਉਕਦਮ ਵਮਯਖਆ।
39       ਅਤਮ ਅਰਦਰ ਜਕ ਕਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,        ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਕਕਹ ਨਸਰ ਰਕਲਕ ਪਕਉਕਦਮ ਅਤਮ ਰਕਕਦਮ ਹਜ?       ਕਸ਼ੜਸ ਮਰਸ ਨਹਸਕ ਪਰ ਸ਼ਸ਼ਪਤਸ ਹਜਈ ਹਹ।
40     ਤਕਕ ਓਹ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਹਪਸ਼ਮ                      । ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਭਨਕਕ ਨਸਰ ਬਕਹਰ ਕਪਢ ਕਮ ਕਸ਼ੜਸ ਦਮ ਮਕਕ ਯਪਉ ਅਤਮ ਆਪਣਮ ਸ਼ਕਥਸਆਕ ਨਸਰ ਨਕਲ ਲਹ ਕਮ ਯਜਪਥਮ ਕਸ਼ੜਸ

   ਸ਼ਸ ਉਥਮ ਅਰਦਰ ਯਗਆ।
41                    ਅਰ ਉਸ਼ ਨਮ ਕਸ਼ੜਸ ਦਕ ਹਪਥ ਫ਼ੜ ਕਮ ਉਹ ਨਸਰ ਯਕਹਕ ਤਲਸਥਕ ਕਸਮਸ ਯਜਹਦਕ ਅਰਥ ਇਹ ਹਹ ਯਕ ਹਮ ਕਰਯਨਆ,    ਮਹਕ ਤਹਨਸਰ ਆਖਦਕ ਹਕਕ, 

 ਉਠ !
42                        ਉਹ ਕਸ਼ੜਸ ਝਪਟ ਉਠ ਖੜਸ ਹਜਈ ਅਰ ਤਸ਼ਰਨ ਯਫ਼ਰਨ ਲਪਗਸ ਯਕਉਕ ਜਜ ਉਹ ਬਕਰਕਕ ਵਯਰਹਕਕ ਦਸ ਸ਼ਸ ਅਤਮ ਓਵਮਕ ਲਜਕ ਵਪਡਮ ਅਚਰਭਮ ਯਵਪਚ

    ਆਣ ਕਮ ਹਹਰਕਨ ਹਜ ਗਏ।
43                        ਅਤਮ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਤਗਸਦ ਨਕਲ ਹਸ਼ਕਮ ਕਸਤਕ ਭਈ ਕਜਈ ਇਹ ਗਪਲ ਨਕ ਜਕਣਮ ਅਤਮ ਆਯਖਆ ਯਕ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਕਸ਼ਝ ਖਕਣ ਲਈ

 ਯਦਪਤਕ ਜਕਏ।

 ਕਕਕਡ 6

1                  ਫ਼ਮਰ ਉਹ ਉਥਜਕ ਤਸ਼ਰ ਕਮ ਆਪਣਮ ਦਮਸ਼ ਯਵਪਚ ਆਇਆ ਅਰ ਉਹ ਦਮ ਚਮਲਮ ਉਹ ਦਮ ਯਪਪਛਮ ਹਜ ਤਸ਼ਰਮ।
2                         ਜਕਕ ਸ਼ਬਤ ਦਕ ਯਦਨ ਹਜਇਆ ਤਕਕ ਉਹ ਸ਼ਮਕਜ ਯਵਪਚ ਉਪਦਮਸ਼ਸ਼ ਦਮਣ ਲਪਗਕ ਅਰ ਬਹਸ਼ਤਮ ਸ਼ਸ਼ਣ ਕਮ ਹਹਰਕਨ ਹਜ ਗਏ ਅਤਮ ਬਜਲਮ ਯਕ ਏਹ ਗਪਲਕਕ

   ਇਸ਼ ਨਸਰ ਯਕਪਥਜਕ ਆਈਆਕ?           ਅਤਮ ਇਹ ਯਕਹਜ ਯਜਹਕ ਯਗਆਨ ਹਹ ਜਜ ਇਸ਼ ਨਸਰ ਯਦਪਤਕ ਯਗਆ?         ਅਰ ਏਹਜ ਜਹਸਆਕ ਕਰਕਮਕਤਕਕ ਜਜ ਉਹ ਦਮ ਹਪਥਜਕ
   ਹਸ਼ਰਦਸਆਕ ਹਨ ਕਸ ਹਨ?

3 ਭਲਕ,    ਇਹ ਤਰਖਕਣ ਨਹਸਕ ਹਹ,                ਮਯਰਯਮ ਦਕ ਪਸ਼ਪਤਤਰ ਅਤਮ ਯਕਕਸਬ ਅਰ ਯਜਸ਼ਮਸ਼ ਅਰ ਯਹਸਦਕਹ ਅਰ ਸ਼ਸ਼ਮਊਨ ਦਕ ਭਰਕ ਅਤਮ ਉਹ
      ਦਸਆਕ ਭਹਣਕਕ ਐਥਮ ਸ਼ਕਡਮ ਕਜਲ ਨਹਸਕ ਹਨ?      ਸ਼ਜ ਉਨਤਹਕਕ ਉਸ਼ ਤਜਕ ਠਜਕਰ ਖਕਧਸ।

4     ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,                 ਨਬਸ ਦਕ ਆਪਣਮ ਦਮਸ਼ ਅਤਮ ਆਪਣਮ ਅਰਗ ਸ਼ਕਕ ਅਤਮ ਆਪਣਮ ਘਰ ਤਜਕ ਯਬਨਕ ਹਜਰ ਯਕਤਮ ਯਨਆਦਰ
 ਨਹਸਕ ਹਸ਼ਰਦਕ।

5                    ਅਰ ਉਹ ਉਥਮ ਕਜਈ ਕਰਕਮਕਤ ਨਕ ਯਵਖਕ ਸ਼ਪਯਕਆ ਪਰ ਥਜੜਮ ਜਮਹਮ ਰਜਗਸਆਕ ਉਤਮ ਹਪਥ ਰਪਖ ਕਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਚਰਗਕ ਕਸਤਕ।
6                    ਅਤਮ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਦਸ ਬਮ ਪਰਤਸਤਸ ਉਤਮ ਅਚਰਜ ਮਰਯਨਆ ਅਰ ਉਹ ਆਲਮ ਦਸ਼ਆਲਮ ਦਮ ਯਪਰਡਕਕ ਯਵਪਚ ਉਪਦਮਸ਼ਸ਼ ਯਦਰਦਕ ਯਫ਼ਯਰਆ।
7                        ਫ਼ਮਰ ਉਹ ਉਨਤਹਕਕ ਬਕਰਕਕ ਨਸਰ ਕਜਲ ਸ਼ਪਦ ਕਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਦਜ ਦਜ ਕਰਕਮ ਭਮਜਣ ਲਪਗਕ ਅਰ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਭਯਰਸ਼ਸ਼ਟ ਆਤਯਮਆਕ ਉਤਮ

 ਇਖਸ਼ਯਤਆਰ ਯਦਪਤਕ।
8               ਅਤਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਹਸ਼ਕਮ ਯਦਪਤਕ ਭਈ ਰਕਹ ਦਮ ਲਈ ਲਕਠਸ ਯਬਨਕ ਹਜਰ ਕਸ਼ਝ ਨਕ ਲਓ,  ਨਕ ਰਜਟਸ,  ਨਕ ਝਜਲਕ,     ਨਕ ਕਸ਼ਝ ਨਕਦਸ ਆਪਣਮ

  ਕਮਰ ਕਪਸ਼ਮ ਯਵਪਚ।
9        ਪਰ ਜਸ਼ਪਤਸ ਪਕਓ ਅਤਮ ਦਜ ਕਸ਼ੜਤਮ ਨਕ ਪਯਹਨਜ।
10                     ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਆਯਖਆ ਯਕ ਯਜਪਥਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਯਕਸ਼ਮ ਘਰ ਯਵਪਚ ਜਕਓ ਤਕਕ ਯਜਰਨਕ ਯਚਰ ਉਥਜਕ ਨਕ ਤਸ਼ਰਜ ਉਥਮ ਹਸ ਯਟਕਜ।
11                      ਪਰ ਯਜਪਥਮ ਯਕਤਮ ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ ਕਬਸਲ ਨਕ ਕਰਨ ਅਤਮ ਤਸ਼ਹਕਡਸ ਨਕ ਸ਼ਸ਼ਣਨ ਤਕਕ ਉਥਜਕ ਯਨਪਕਲ ਕਮ ਉਨਤਹਕਕ ਉਤਮ ਸ਼ਕਖਸ ਲਈ ਆਪਣਮ ਪਹਰਕਕ ਦਸ

  ਧਸੜ ਝਕੜ ਸ਼ਸ਼ਪਟਜ।
12            ਤਕਕ ਓਹ ਬਕਹਰ ਜਕ ਕਮ ਪਰਚਕਰ ਕਰਨ ਲਪਗਮ ਯਕ ਲਜਕ ਤਜਬਕ ਕਰਨ।
13                   ਅਰ ਬਹਸ਼ਤ ਸ਼ਕਯਰਆਕ ਭਸਤਕਕ ਨਸਰ ਕਪਢ ਯਦਪਤਕ ਅਤਮ ਬਹਸ਼ਤ ਸ਼ਕਯਰਆਕ ਰਜਗਸਆਕ ਤਮ ਤਮਲ ਮਲ ਕਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਚਰਗਕ ਕਸਤਕ।
14              ਰਕਜਕ ਹਮਰਜਦਮਸ਼ ਨਮ ਸ਼ਸ਼ਯਣਆ ਯਕਉਕ ਜਜ ਉਹ ਦਕ ਨਕਮ ਬਹਸ਼ਤ ਉਜਕਗਰ ਹਜ ਯਗਆ ਸ਼ਸ     । ਤਕਕ ਉਸ਼ ਨਮ ਆਯਖਆ,   ਯਸਹਰਨਕ ਬਪਯਤਸ਼ਮਕ

                   ਦਮਣ ਵਕਲਕ ਮਸ਼ਰਯਦਆਕ ਯਵਪਚਜਕ ਜਸ ਉਯਠਆ ਹਹ ਅਤਮ ਇਸ਼ਮ ਲਈ ਏਹ ਸ਼ਸ਼ਕਤਸਆਕ ਉਹ ਦਮ ਯਵਪਚ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹਸਆਕ ਹਨ !
15                ਹਜਰਨਕਕ ਆਯਖਆ ਜਜ ਏਲਸਯਕਹ ਹਹ ਅਤਮ ਦਸਯਜਆਕ ਨਮ ਯਕਹਕ ਯਕ ਇਹ ਨਬਸ ਹਹ ਹਜਰਨਕਕ ਨਬਸਆਕ ਵਰਗਕ।
16      ਪਰ ਹਮਰਜਦਮਸ਼ ਨਮ ਸ਼ਸ਼ਣ ਕਮ ਯਕਹਕ,           ਯਸਹਰਨਕ ਯਜਹ ਦਕ ਯਸ਼ਰ ਮਹਕ ਵਢਵਕਇਆ ਸ਼ਸ ਉਹਜ ਜਸ ਉਯਠਆ ਹਹ।
17                     ਯਕਉਕਯਕ ਹਮਰਜਦਮਸ਼ ਨਮ ਆਪਣਮ ਭਕਈ ਯਫ਼ਸ਼ਯਲਪਪਸ਼ਸ਼ ਦਸ ਤਸਵਸਕ ਹਮਰਜਯਦਯਕਸ਼ ਦਮ ਕਕਰਨ ਯਜਹ ਨਸਰ ਉਸ਼ ਨਮ ਯਵਆਹ ਯਲਆ ਸ਼ਸ ਆਪਮ ਲਜਕਕਕ ਨਸਰ

           ਭਮਜ ਕਮ ਯਸਹਰਨਕ ਨਸਰ ਫ਼ੜਵਕਇਆ ਅਤਮ ਉਹ ਨਸਰ ਕਹਦਖਸ਼ਕਨਮ ਯਵਪਚ ਬਰਦ ਕਸਤਕ।
18                   ਇਸ਼ ਲਈ ਜਜ ਯਸਹਰਨਕ ਨਮ ਹਮਰਜਦਮਸ਼ ਨਸਰ ਆਯਖਆ ਸ਼ਸ ਯਕ ਆਪਣਮ ਭਕਈ ਦਸ ਤਸਵਸਕ ਦਕ ਰਪਖਣਕ ਤਹਨਸਰ ਜਜਗ ਨਹਸਕ।
19                  ਤਕਕ ਹਮਰਜਯਦਯਕਸ਼ ਉਸ਼ ਨਕਲ ਵਹਰ ਰਪਖਦਸ ਅਤਮ ਉਹ ਨਸਰ ਮਕਰ ਸ਼ਸ਼ਪਟਣਕ ਚਕਹਸ਼ਰਦਸ ਸ਼ਸ ਪਰ ਵਪਸ਼ ਨਹਸਕ ਸ਼ਸ ਚਪਲਦਕ।
20                       ਯਕਉਕ ਜਜ ਹਮਰਜਦਮਸ਼ ਯਸਹਰਨਕ ਨਸਰ ਧਰਮਸ ਅਤਮ ਪਯਵਪਤਤਰ ਪਸ਼ਰਖ ਜਕਣ ਕਮ ਉਸ਼ ਕਜਲਜਕ ਡਰਦਕ ਅਰ ਉਹ ਦਸ ਰਪਯਛਆ ਕਰਦਕ ਸ਼ਸ ਅਤਮ ਉਹ

              ਦਸ ਸ਼ਸ਼ਣ ਕਮ ਬਹਸ਼ਤ ਦਸ਼ਬਧਮ ਯਵਪਚ ਪਹਕਦਕ ਜਕਕਦਕ ਪਰ ਖਸ਼ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਸ ਨਕਲ ਉਹ ਦਸ ਸ਼ਸ਼ਣਦਕ ਸ਼ਸ।



21                     ਅਰ ਦਕਊ ਦਕ ਯਦਨ ਆ ਪਹਸ਼ਰਯਚਆ ਜਦ ਹਮਰਜਦਮਸ਼ ਨਮ ਆਪਣਮ ਜਨਮ ਯਦਨ ਉਤਮ ਆਪਣਮ ਅਮਸਰਕਕ ਅਤਮ ਫ਼ਸ਼ਕਜ ਦਮ ਸ਼ਰਦਕਰਕਕ ਅਤਮ
     ਗਲਸਲ ਦਮ ਰਈਸ਼ਕਕ ਲਈ ਦਕਉਤ ਕਸਤਸ।

22                      ਅਰ ਜਦ ਹਮਰਜਯਦਯਕਸ਼ ਦਸ ਧਸ ਆਪ ਅਰਦਰ ਆਣ ਕਮ ਨਪਚਸ ਅਤਮ ਹਮਰਜਦਮਸ਼ ਅਰ ਉਹ ਦਮ ਨਕਲ ਦਮ ਬਹਠਣ ਵਕਯਲਆਕ ਨਸਰ ਯਰਝਕਇਆ
      ਤਦ ਰਕਜਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਕਸ਼ੜਸ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,          ਜਜ ਤਸਰ ਚਕਹਮਕ ਸ਼ਜ ਮਹਥਜਕ ਮਰਗ ਤਕਕ ਮਹਕ ਤਹਨਸਰ ਯਦਆਕਗਕ।

23                    ਅਰ ਉਹ ਦਮ ਅਪਗਮ ਸ਼ਕਕਹ ਖਕਧਸ ਭਈ ਜਜ ਕਸ਼ਝ ਤਸਰ ਮਹਥਜਕ ਮਰਗਮਕ ਮਹਕ ਆਪਣਮ ਅਪਧਮ ਰਕਜ ਤਸਕਰ ਭਸ ਤਹਨਸਰ ਯਦਆਕਗਕ।
24         ਤਦ ਉਸ਼ ਨਮ ਬਕਹਰ ਜਕਕਮ ਆਪਣਸ ਮਕਕ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,   ਮਹਕ ਕਸ ਮਰਗਕਕ?  ਉਹ ਬਜਲਸ,       ਯਸਹਰਨਕ ਬਪਯਤਸ਼ਮਕ ਦਮਣ ਵਕਲਮ ਦਕ ਯਸ਼ਰ !
25                 ਤਦ ਉਹ ਫ਼ਸ਼ਰਤਸ ਨਕਲ ਉਸ਼ਮ ਵਮਲਮ ਰਕਜਕ ਦਮ ਕਜਲ ਫ਼ਮਰ ਅਰਦਰ ਗਈ ਅਤਮ ਅਰਜਸ਼ ਕਰ ਕਮ ਯਕਹਕ,        ਮਹਕ ਇਹ ਚਕਹਸ਼ਰਦਸ ਹਕਕ ਜਜ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਇਪਕ

            ਥਕਲ ਯਵਪਚ ਯਸਹਰਨਕ ਬਪਯਤਸ਼ਮਕ ਦਮਣ ਵਕਲਮ ਦਕ ਯਸ਼ਰ ਮਹਨਸਰ ਹਸ਼ਣਮ ਦਮ ਯਦਓ !
26                      ਤਦ ਰਕਜਕ ਬਹਸ਼ਤ ਉਦਕਸ਼ ਹਜਇਆ ਪਰ ਉਹ ਨਮ ਆਪਣਸ ਸ਼ਕਕਹ ਅਤਮ ਨਕਲ ਬਹਠਣ ਵਕਯਲਆਕ ਦਸ ਖਸ਼ਕਤਰ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਨਕਕਹ ਕਰਨਸ ਨਕ
ਚਕਹਸ।
27                ਤਕਕ ਰਕਜਕ ਨਮ ਝਪਟ ਇਪਕ ਯਸ਼ਪਕਹਸ ਨਸਰ ਹਸ਼ਕਮ ਦਮ ਕਮ ਭਮਯਜਆ ਜਜ ਉਹ ਦਕ ਯਸ਼ਰ ਯਲਆਏ           । ਤਦ ਉਹ ਨਮ ਜਕ ਕਮ ਉਹ ਦਕ ਯਸ਼ਰ ਕਹਦਖਸ਼ਕਨਮ

 ਯਵਪਚ ਵਪਯਢਆ।
28                   ਅਤਮ ਇਪਕ ਥਕਲ ਯਵਪਚ ਰਪਖ ਕਮ ਯਲਆਕਦਕ ਅਰ ਕਸ਼ੜਸ ਨਸਰ ਯਦਪਤਕ ਅਤਮ ਕਸ਼ੜਸ ਨਮ ਉਹ ਆਪਣਸ ਮਕਕ ਨਸਰ ਯਦਪਤਕ।
29                  ਅਤਮ ਉਹ ਦਮ ਚਮਲਮ ਸ਼ਸ਼ਣ ਕਮ ਆਏ ਅਰ ਉਹ ਦਸ ਲਜਥ ਚਸ਼ਪਕ ਕਮ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਕਬਰ ਯਵਪਚ ਰਪਯਖਆ।
30                      ਫ਼ਮਰ ਰਸ਼ਸਲ ਯਯਸ਼ਸ ਦਮ ਕਜਲ ਇਕਪਠਮ ਹਜਏ ਅਤਮ ਜਜ ਕਸ਼ਝ ਉਨਕਕ ਕਸਤਕ ਅਰ ਜਜ ਕਸ਼ਝ ਉਪਦਮਸ਼ਸ਼ ਯਦਪਤਕ ਸ਼ਸ ਸ਼ਭ ਉਹ ਨਸਰ ਦਪਯਸ਼ਆ।
31      ਤਕਕ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,                ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਆਪ ਉਜਕੜ ਥਕਕ ਅਲਪਗ ਚਪਲਮ ਚਪਲਜ ਅਤਮ ਰਤਸ ਕਸ਼ ਸ਼ਸ਼ਤਕਓ ਯਕਉਕਯਕ ਬਹਸ਼ਤ ਲਜਕ ਆਉਕਦਮ

            ਜਕਕਦਮ ਸ਼ਨ ਅਤਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਰਜਟਸ ਖਕਣ ਦਕ ਵਸ ਯਵਹਲ ਨਹਸਕ ਸ਼ਸ ਹਸ਼ਰਦਕ।
32           ਸ਼ਜ ਓਹ ਬਮੜਸ ਉਤਮ ਇਪਕ ਉਜਕੜ ਥਕਕ ਯਵਪਚ ਅਲਪਗ ਚਪਲਮ ਗਏ।
33                      ਪਰ ਲਜਕਕਕ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਜਕਕਦਮ ਵਮਯਖਆ ਅਤਮ ਬਹਸ਼ਯਤਆਕ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਪਛਕਣ ਯਲਆ ਅਰ ਸ਼ਕਯਰਆਕ ਨਗਰਕਕ ਤਜਕ ਪਹਦਲ ਉਧਰ ਨਸਰ

         ਇਪਕ ਸ਼ਰਗ ਦਕੜਮ ਅਤਮ ਉਨਤਹਕਕ ਤਜਕ ਅਪਗਜਕ ਹਸ ਜਕ ਪਹਸ਼ਰਚਮ।
34                        ਤਕਕ ਉਸ਼ ਨਮ ਯਨਪਕਲ ਕਮ ਇਪਕ ਵਪਡਸ ਭਸੜ ਵਮਖਸ ਅਰ ਉਨਤਹਕਕ ਤਮ ਤਰਸ਼ ਖਕਧਕ ਇਸ਼ ਲਈ ਜਜ ਓਹ ਉਨਤਹਕਕ ਭਮਡਕਕ ਵਕਕਙਸ਼ ਸ਼ਨ ਯਜਨਤਹਕਕ

   ਦਕ ਅਯਕਲਸ ਨਕ ਹਜਵਮ          । ਉਹ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਬਹਸ਼ਤ ਗਪਲਕਕ ਦਕ ਉਪਦਮਸ਼ਸ਼ ਦਮਣ ਲਪਗਕ।
35                ਅਰ ਜਕਕ ਬਹਸ਼ਤ ਯਦਨ ਢਲ ਯਗਆ ਤਕਕ ਉਹ ਦਮ ਚਮਯਲਆਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਕਜਲ ਆਣ ਕਮ ਯਕਹਕ,         ਇਹ ਥਕਕ ਉਜਕੜ ਹਹ ਅਤਮ ਯਦਨ ਬਹਸ਼ਤ ਢਲ
ਯਗਆ।
36                     ਇਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਯਵਯਦਆ ਕਰ ਤਕਕ ਓਹ ਆਲਮ ਦਸ਼ਆਲਮ ਦਮ ਗਰਕਵਕਕ ਅਤਮ ਯਪਰਡਕਕ ਯਵਪਚ ਜਕ ਕਮ ਆਪਣਮ ਲਈ ਖਕਣ ਨਸਰ ਮਸ਼ਪਲ ਲਹਣ।
37       ਪਰ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਉਤਰ ਯਦਪਤਕ,            ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਹਸ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਖਕਣ ਲਈ ਯਦਓ ਪਰ ਉਨਤਹਕਕ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਆਯਖਆ, ਭਲਕ,    ਅਸ਼ਸਕ ਜਕ ਕਮ

         ਸ਼ਕ ਰਸ਼ਪਏ ਦਸਆਕ ਰਜਟਸਆਕ ਮਸ਼ਪਲ ਲਹ ਕਮ ਇਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਖਸ਼ਆਈਏ?
38     ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,     ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਕਜਲ ਯਕਰਨਸਆਕ ਰਜਟਸਆਕ ਹਨ?  ਜਕਓ ਵਮਖਜ            । ਤਕਕ ਉਨਤਹਕਕ ਮਲਸਮ ਕਰ ਕਮ ਯਕਹਕ ਯਕ ਪਰਜ ਅਤਮ ਦਜ
ਮਪਛਸਆਕ।
39                 ਤਕਕ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਹਸ਼ਕਮ ਯਦਪਤਕ ਯਕ ਸ਼ਪਭਮ ਹਰਮ ਘਕਹ ਉਤਮ ਪਰਗਤਕਕ ਹਜ ਕਮ ਬਯਹ ਜਕਣ।
40            ਅਰ ਉਨਤਹਕਕ ਦਸ ਸ਼ਕ ਸ਼ਕ ਅਤਮ ਪਰਜਕਹਕਕ ਪਰਜਕਹਕਕ ਦਸ ਪਕਲ ਬਹਠ ਗਈ।
41                        ਤਕਕ ਉਸ਼ ਨਮ ਓਹ ਪਰਜ ਰਜਟਸਆਕ ਅਤਮ ਦਜ ਮਪਛਸਆਕ ਲਹ ਕਮ ਅਕਕਸ਼ਸ਼ ਦਸ ਵਪਲ ਵਮਯਖਆ ਅਰ ਬਰਕਤ ਦਮ ਕਮ ਰਜਟਸਆਕ ਤਜੜਸਆਕ ਅਤਮ ਲਜਕਕਕ
               ਦਮ ਅਪਗਮ ਰਪਖਣ ਲਈ ਚਮਯਲਆਕ ਨਸਰ ਯਦਰਦਕ ਯਗਆ ਅਤਮ ਦਜਵਮਕ ਮਪਛਸਆਕ ਉਹ ਨਮ ਸ਼ਭਨਕਕ ਯਵਪਚ ਵਰਡਸਆਕ।

42       ਤਕਕ ਓਹ ਸ਼ਕਰਮ ਖਕ ਕਮ ਰਪਜ ਗਏ।
43                ਅਤਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਮ ਟਸ਼ਕਯੜਆਕ ਦਸਆਕ ਬਕਰਕਕ ਟਜਕਰਸਆਕ ਭਰਸਆਕ ਹਜਈਆਕ ਉਠਕਈਆਕ ਅਤਮ ਕਸ਼ਝ ਮਪਛਸਆਕ ਯਵਪਚਜਕ ਵਸ ਉਠਕਇਆ।
44         ਅਤਮ ਰਜਟਸਆਕ ਦਮ ਖਕਣ ਵਕਲਮ ਪਰਜ ਹਜਸ਼ਕਰ ਮਰਦ ਸ਼ਨ।
45                        ਫ਼ਮਰ ਉਹ ਨਮ ਉਸ਼ਮ ਵਮਲਮ ਆਪਣਮ ਚਮਯਲਆਕ ਨਸਰ ਤਗਸਦ ਕਸਤਸ ਭਈ ਜਦ ਤਸਕਰ ਮਹਕ ਭਸੜ ਨਸਰ ਯਵਯਦਆ ਕਰਕਕ ਤਸ਼ਸਕ ਬਮੜਸ ਉਤਮ ਚੜਤਹ ਕਮ

     ਮਹਥਜਕ ਪਯਹਲਕਕ ਬਹਤਸ਼ਹਦਕ ਨਸਰ ਪਕਰ ਲਰਘਜ।
46             ਅਤਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਤਜਰ ਕਮ ਆਪ ਪਤਰਕਰਥਨਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਕੜ ਉਤਮ ਚਪਯਲਆ ਯਗਆ।
47                 ਅਰ ਜਕਕ ਸ਼ਰਝ ਹਜਈ ਤਕਕ ਬਮੜਸ ਝਸਲ ਦਮ ਯਵਚਕਲਮ ਸ਼ਸ ਅਤਮ ਉਹ ਇਕਪਲਕ ਹਸ ਕਰਢਮ ਉਤਮ ਸ਼ਸ।
48                        ਜਕਕ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਚਪਪਮ ਲਕਉਣ ਯਵਪਚ ਔਖਕ ਵਮਯਖਆ ਯਕਉਕ ਜਜ ਪਕਣ ਸ਼ਕਹਮਣਸ ਸ਼ਸ ਤਕਕ ਰਕਤ ਦਮ ਯਪਛਲਮ ਪਯਹਰ ਉਹ ਝਸਲ ਦਮ

              ਉਤਜਕ ਦਸ ਤਸ਼ਰਯਦਆਕ ਉਨਤਹਕਕ ਦਸ ਵਪਲ ਆਇਆ ਅਤਮ ਉਨਤਹਕਕ ਤਜਕ ਅਪਗਮ ਵਧਣ ਨਸਰ ਕਰਦਕ ਸ਼ਸ।
49                 ਪਰ ਜਕਕ ਉਨਤਹਕਕ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਝਸਲ ਉਤਮ ਤਸ਼ਰਯਦਆਕ ਵਮਯਖਆ ਤਕਕ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਭਸਤਨਕ ਜਕਣ ਕਮ ਡਯਡਆ ਉਠਮ।
50                      ਯਕਉਕਯਕ ਓਹ ਸ਼ਭ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਵਮਖ ਕਮ ਘਬਰਕ ਗਏ ਸ਼ਨ ਅਤਮ ਉਸ਼ ਨਮ ਓਵਮਕ ਉਨਤਹਕਕ ਨਕਲ ਗਪਲਕਕ ਕਰ ਕਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,  ਹਕਕਸ਼ਲਕ ਰਪਖਜ, 

 ਮਹਕ ਹਕਕ,   ਨਕ ਡਰਜ !
51            ਤਦ ਉਹ ਬਮੜਸ ਉਤਮ ਉਨਤਹਕਕ ਕਜਲ ਚੜਤਹ ਯਗਆ ਅਤਮ ਪਕਣ ਥਰਮਤਹ ਗਈ         । ਤਦ ਓਹ ਆਪਣਮ ਮਨਕਕ ਯਵਪਚ ਡਕਢਮ ਅਚਰਜ ਹਜਏ।
52                   ਯਕਉਕ ਜਜ ਉਨਤਹਕਕ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਰਜਟਸਆਕ ਦਸ ਗਪਲ ਨਹਸਕ ਸ਼ਸ ਸ਼ਮਝਸ ਪਰ ਉਨਤਹਕਕ ਦਮ ਯਦਲ ਸ਼ਸ਼ਰਨ ਹਜਏ ਹਜਏ ਸ਼ਨ।
53               ਓਹ ਪਕਰ ਲਰਘ ਕਮ ਗਰਨਮਸ਼ਰਤ ਦਸ ਧਰਤਸ ਉਤਮ ਉਤਰਮ ਅਰ ਬਮੜਸ ਨਸਰ ਘਕਟ ਤਮ ਬਰਯਨਤਹਆ।



54             ਜਕਕ ਓਹ ਬਮੜਸ ਉਤਜਕ ਉਤਰਮ ਤਕਕ ਲਜਕਕਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਝਪਟ ਯਸ਼ਆਣ ਯਲਆ।
55                        ਅਰ ਉਸ਼ ਸ਼ਕਰਮ ਦਮਸ਼ ਦਮ ਚਕਕਹਸਕ ਪਕਸ਼ਸਕ ਦਕੜਮ ਅਰ ਯਜਪਥਮ ਸ਼ਸ਼ਯਣਆ ਯਕ ਉਹ ਹਹ ਉਥਮ ਰਜਗਸਆਕ ਨਸਰ ਮਰਜਸਆਕ ਤਮ ਪਕ ਕਮ ਲਹ ਜਕਣ ਲਪਗਮ।
56                      ਅਰ ਉਹ ਯਜਪਥਮ ਯਕਤਮ ਯਪਰਡਕਕ ਯਕ ਨਗਰਕਕ ਯਕ ਗਰਕਵਕਕ ਯਵਪਚ ਵੜਦਕ ਸ਼ਸ ਉਥਮ ਹਸ ਮਕਕਯਦਆਕ ਨਸਰ ਬਜਕਰਕਕ ਯਵਪਚ ਯਲਆ ਰਪਖਦਮ ਸ਼ਨ

                        ਅਤਮ ਉਹ ਦਸ ਯਮਰਨਤ ਕਰਦਮ ਸ਼ਨ ਯਕ ਉਹ ਦਮ ਕਪਪੜਮ ਦਕ ਪਪਲਕ ਹਸ ਛਜਹਣਕ ਪਕਉਣ ਅਰ ਯਜਰਯਨਆਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਛਜਯਹਆ ਸ਼ਜ ਚਰਗਮ ਹਜ ਗਏ।

 ਕਕਕਡ 7

1             ਫ਼ਸ਼ਰਸਸ਼ਸ ਅਰ ਕਈ ਗਤਰਰਥਸਕ ਯਰਸਸ਼ਸ਼ਲਮ ਤਜਕ ਆ ਕਮ ਉਹ ਦਮ ਕਜਲ ਇਕਪਠਮ ਹਜਏ।
2                 ਅਤਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਮ ਉਹ ਦਮ ਯਕਰਯਨਆਕ ਚਮਯਲਆਕ ਨਸਰ ਅਸ਼ਸ਼ਸ਼ਪਧ ਅਰਥਕਤ ਅਣਧਜਤਮ ਹਪਥਕਕ ਨਕਲ ਰਜਟਸ ਖਕਕਦਮ ਵਮਯਖਆ ਸ਼ਸ।
3 (                        ਯਕਉਕ ਜਜ ਫ਼ਸ਼ਰਸਸ਼ਸ ਅਤਮ ਸ਼ਕਰਮ ਯਹਸਦਸ ਵਪਯਡਆਕ ਦਸ ਰਸਤ ਨਸਰ ਮਰਨ ਕਮ ਜਦ ਤਸਕਰ ਹਪਥਕਕ ਨਸਰ ਮਲ ਮਲ ਕਮ ਨਕ ਧਜ ਲਹਣ ਖਕਕਦਮ ਨਹਸਕ।
4                      ਅਤਮ ਬਜਕਰਜਕ ਆਣ ਕਮ ਨਹਸਕ ਖਕਕਦਮ ਯਜਰਨਕ ਯਚਰ ਨਤਹਕ ਨਕ ਲਹਣ ਅਤਮ ਹਜਰ ਬਥਮਰਸਆਕ ਗਪਲਕਕ ਹਨ ਯਜਹੜਸਆਕ ਉਨਤਹਕਕ ਨਮ ਮਰਨਣ ਲਈ

             ਕਬਸਲ ਕਸਤਸਆਕ ਹਨ ਯਜਵਮਕ ਕਟਜਯਰਆਕ ਅਰ ਗੜਯਵਆਕ ਅਰ ਯਪਪਤਲ ਦਮ ਭਕਕਯਡਆਕ ਦਕ ਧਜਣਕ )
5        ਤਦ ਫ਼ਸ਼ਰਸਸ਼ਸਆਕ ਅਤਮ ਗਤਰਰਥਸਕਆਕ ਨਮ ਉਹ ਨਸਰ ਪਸ਼ਪਯਛਆ,              ਤਮਰਮ ਚਮਲਮ ਵਪਯਡਆਕ ਦਸ ਰਸਤ ਉਤਮ ਯਕਉਕ ਨਹਸਕ ਚਪਲਦਮ ਪਰ ਅਸ਼ਸ਼ਸ਼ਪਧ ਹਪਥਸਕ ਰਜਟਸ

 ਖਕਕਦਮ ਹਨ?
6     ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,                 ਤਸ਼ਸ਼ਕਕ ਕਪਟਸਆਕ ਦਮ ਯਵਖਮ ਯਸ਼ਕਯਕਹ ਨਮ ਠਸਕ ਅਗਰਮ ਵਕਕ ਕਸਤਕ ਯਜਪਦਕਕ ਯਲਯਖਆ ਹਹ ਯਕ ਏਹ ਲਜਕ

      ਆਪਣਮ ਬਸ਼ਪਲਕਕ ਨਕਲ ਮਮਰਕ ਆਦਰ ਕਰਦਮ ਹਨ,       ਪਰ ਇਨਤਹਕਕ ਦਕ ਯਦਲ ਮਹਥਜਕ ਦਸਰ ਹਹ।
7      ਓਹ ਯਵਰਥਕ ਮਮਰਸ ਉਪਕਸ਼ਨਕ ਕਰਦਮ ਹਨ,        ਓਹ ਮਨਸ਼ਪਖਕਕ ਦਮ ਹਸ਼ਕਮਕਕ ਦਸ ਯਸ਼ਪਯਖਆ ਯਦਰਦਮ ਹਨ।
8              ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਮ ਹਸ਼ਕਮ ਨਸਰ ਛਪਡ ਕਮ ਮਨਸ਼ਪਖਕਕ ਦਸ ਰਸਤ ਨਸਰ ਮਰਨ ਲਹਕਦਮ ਹਜ।
9      ਅਤਮ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,                 ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਮ ਹਸ਼ਕਮ ਨਸਰ ਚਰਗਸ ਤਰਕਕ ਟਕਲ ਯਦਰਦਮ ਹਜ ਤਕਕ ਜਜ ਆਪਣਸ ਰਸਤ ਨਸਰ ਕਕਇਮ ਰਪਖਜ।
10                      ਯਕਉਕਯਕ ਮਸਸ਼ਕ ਨਮ ਯਕਹਕ ਯਕ ਆਪਣਮ ਯਪਤਕ ਅਤਮ ਆਪਣਸ ਮਕਤਕ ਦਕ ਆਦਰ ਕਰ ਅਤਮ ਯਜਹੜਕ ਯਪਤਕ ਯਕ ਮਕਤਕ ਨਸਰ ਮਰਦਕ ਬਜਲਮ

   ਉਹ ਜਕਨਜਕ ਮਕਯਰਆ ਜਕਵਮ।
11    ਪਰ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਆਖਦਮ ਹਜ,                     ਜਮ ਕਜਈ ਮਨਸ਼ਪਖ ਯਪਤਕ ਯਕ ਮਕਤਕ ਨਸਰ ਕਹਮ ਭਈ ਜਜ ਕਸ਼ਝ ਮਮਰਮ ਕਜਲਜਕ ਤਹਨਸਰ ਲਕਭ ਹਜ ਸ਼ਪਕਦਕ ਸ਼ਸ ਸ਼ਜ ਕਸ਼ਰਬਕਨ

    ਅਰਥਕਤ ਭਮਟ ਚੜਤਹਕ ਯਦਪਤਕ ਹਹ।
12               ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਫ਼ਮਰ ਉਹ ਨਸਰ ਉਹ ਦਮ ਯਪਤਕ ਯਕ ਮਕਤਕ ਦਮ ਲਈ ਕਸ਼ਝ ਨਹਸਕ ਕਰਨ ਯਦਰਦਮ।
13                      ਇਸ਼ ਤਰਕਕ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਮ ਬਚਨ ਨਸਰ ਆਪਣਸ ਰਸਤ ਨਕਲ ਯਜਹੜਸ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਚਲਕਈ ਹਹ ਅਕਕਰਥ ਕਰਦਮ ਹਜ ਅਤਮ ਹਜਰ ਬਥਮਰਮ ਏਹਜ

    ਯਜਹਮ ਕਰਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਕਰਦਮ ਹਜ।
14           ਉਸ਼ ਨਮ ਲਜਕਕਕ ਨਸਰ ਫ਼ਮਰ ਕਜਲ ਸ਼ਪਦ ਕਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,        ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਸ਼ਭ ਦਮ ਸ਼ਭ ਮਮਰਸ ਸ਼ਸ਼ਣਜ ਅਤਮ ਸ਼ਮਝਜ।
15                    ਇਹਜ ਯਜਹਸ ਕਜਈ ਚਸਜਸ਼ ਨਹਸਕ ਹਹ ਯਜਹੜਸ ਮਨਸ਼ਪਖ ਦਮ ਬਕਹਰਜਕ ਉਹ ਦਮ ਅਰਦਰ ਜਕ ਕਮ ਉਹ ਨਸਰ ਭਯਰਸ਼ਸ਼ਟ ਕਰ ਸ਼ਪਕਮ।
16              ਪਰ ਯਜਹੜਸਆਕ ਚਸਜਸ਼ਕਕ ਉਹ ਦਮ ਅਰਦਰਜਕ ਯਨਪਕਲਦਸਆਕ ਹਨ ਓਹਜ ਮਨਸ਼ਪਖ ਨਸਰ ਭਯਰਸ਼ਸ਼ਟ ਕਰਦਸਆਕ ਹਨ।
17                  ਜਕਕ ਉਹ ਲਜਕਕਕ ਦਮ ਕਜਲਜਕ ਘਰ ਯਵਪਚ ਯਗਆ ਤਕਕ ਉਹ ਦਮ ਚਮਯਲਆਕ ਨਮ ਉਹ ਯਦਤਰਸ਼ਸ਼ਟਕਕਤ ਉਸ਼ ਤਜਕ ਪਸ਼ਪਯਛਆ।
18      ਤਕਕ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਯਕਹਕ, ਭਲਕ,     ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਵਸ ਅਜਮਹਮ ਯਨਰਬਸ਼ਪਧ ਹਜ?           ਕਸ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਨਹਸਕ ਸ਼ਮਝਦਮ ਭਈ ਜਜ ਕਸ਼ਝ ਬਕਹਰਜਕ ਮਨਸ਼ਪਖ ਯਵਪਚ

        ਜਕਕਦਕ ਹਹ ਸ਼ਜ ਉਹ ਨਸਰ ਭਯਰਸ਼ਸ਼ਟ ਨਹਸਕ ਕਰ ਸ਼ਪਕਦਕ
19                  ਯਕਉਕਯਕ ਉਹ ਉਸ਼ ਦਮ ਯਦਲ ਯਵਪਚ ਨਹਸਕ ਪਰ ਯਢਪਡ ਯਵਪਚ ਜਕਕਦਕ ਹਹ ਅਤਮ ਸ਼ਮਦਖਸ਼ਕਨਮ ਯਵਪਚ ਯਨਪਕਲ ਜਕਕਦਕ ਹਹ       । ਇਹ ਕਯਹ ਕਮ ਉਹ ਨਮ ਸ਼ਕਰਮ

  ਭਜਜਨ ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਪਧ ਠਯਹਰਕਏ।
20   ਫ਼ਮਰ ਓਨ ਆਯਖਆ,            ਜਜ ਮਨਸ਼ਪਖ ਦਮ ਅਰਦਰਜਕ ਯਨਪਕਲਦਕ ਹਹ ਸ਼ਜਈ ਮਨਸ਼ਪਖ ਨਸਰ ਭਯਰਸ਼ਸ਼ਟ ਕਰਦਕ ਹਹ।
21        ਯਕਉਕਯਕ ਅਰਦਰਜਕ ਮਨਸ਼ਪਖ ਦਮ ਯਦਲ ਯਵਪਚਜਕ ਬਸ਼ਰਮ ਯਖਸ਼ਆਲ, ਹਰਕਮਕਕਰਸਆਕ,
22 ਚਜਰਸਆਕ, ਖਸਨ, ਜਸ਼ਨਕਕਕਰਸਆਕ, ਲਜਭ, ਬਦਸਆਕ, ਛਲ, ਮਸ਼ਤਸ,  ਬਸ਼ਰਸ ਨਜਸ਼ਰ, ਕਸ਼ਫ਼ਸ਼ਰ, ਹਰਕਕਰ,   ਮਸਰਖਤਕਈ ਯਨਪਕਲਦਸ ਹਹ।
23            ਏਹ ਸ਼ਕਰਸਆਕ ਬਸ਼ਰਸਆਕ ਗਪਲਕਕ ਅਰਦਰਜਕ ਯਨਪਕਲਦਸਆਕ ਅਤਮ ਮਨਸ਼ਪਖ ਨਸਰ ਭਯਰਸ਼ਸ਼ਟ ਕਰਦਸਆਕ ਹਨ।
24                        ਫ਼ਮਰ ਉਹ ਉਥਜਕ ਉਠ ਕਮ ਸ਼ਸਰ ਅਤਮ ਸ਼ਹਦਕ ਦਸਆਕ ਹਪਦਕਕ ਯਵਪਚ ਆਇਆ ਅਰ ਇਪਕ ਘਰ ਯਵਪਚ ਯਗਆ ਅਤਮ ਚਕਹਸ਼ਰਦਕ ਸ਼ਸ ਭਈ ਯਕਸ਼ਮ ਨਸਰ

  ਖਬਰ ਨਕ ਹਜਵਮ,      ਪਰ ਉਹ ਲਸ਼ਯਕਆ ਨਕ ਰਯਹ ਸ਼ਪਯਕਆ।
25                       ਯਕਉਕ ਜਜ ਓਵਮਕ ਇਪਕ ਤਸਵਸਕ ਯਜਹ ਦਸ ਛਜਟਸ ਧਸ ਨਸਰ ਭਯਰਸ਼ਸ਼ਟ ਆਤਮਕ ਯਚਰਬਯੜਆ ਹਜਇਆ ਸ਼ਸ ਉਹ ਦਸ ਖਬਰ ਸ਼ਸ਼ਣ ਕਮ ਆਈ ਅਤਮ

   ਉਹ ਦਮ ਪਹਰਸਕ ਪਈ।
26        ਉਹ ਤਸਵਸਕ ਯਸਨਕਨਣ ਅਤਮ ਜਨਮ ਦਸ ਸ਼ਸਰਸ਼ਫ਼ਹਨਸਕਣ ਸ਼ਸ                 । ਉਸ਼ ਨਮ ਉਹ ਦਮ ਅਪਗਮ ਅਰਜਸ਼ ਕਸਤਸ ਜਜ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਮਰਸ ਧਸ ਯਵਪਚਜਕ ਭਸਤ ਨਸਰ ਕਪਢ
ਯਦਓ।
27      ਪਰ ਉਹ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,                   ਪਯਹਲਕਕ ਬਕਲਕਕਕ ਨਸਰ ਰਪਜ ਕਮ ਖਕਣ ਯਦਹ ਯਕਉਕ ਜਜ ਬਕਲਕਕਕ ਦਸ ਰਜਟਸ ਲਹ ਕਮ ਕਤਸਯਰਆਕ ਨਸਰ ਪਕਉਣਸ ਅਪਛਸ

 ਨਹਸਕ ਹਹ।
28      ਉਸ਼ ਨਮ ਉਹ ਨਸਰ ਉਤਰ ਯਦਪਤਕ,   ਠਸਕ ਪਤਰਭਸ਼ ਜਸ,            ਕਤਸਰਮ ਭਸ ਤਕਕ ਮਮਜਸ਼ ਦਮ ਹਮਠ ਬਕਲਕਕਕ ਦਮ ਚਸਰਮ ਭਸਰਮ ਖਕਕਦਮ ਹਨ।



29      ਤਦ ਉਹ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,      ਇਸ਼ ਗਪਲ ਦਮ ਕਕਰਨ ਚਪਲਸ ਜਕਹ        । ਭਸਤ ਤਮਰਸ ਧਸ ਯਵਪਚਜਕ ਯਨਪਕਲ ਯਗਆ ਹਹ।
30                     ਅਤਮ ਉਸ਼ ਨਮ ਆਪਣਮ ਘਰ ਯਵਪਚ ਜਕਕਮ ਵਮਯਖਆ ਜਜ ਲੜਕਸ ਮਰਜਮ ਉਤਮ ਲਰਮਸ ਪਈ ਹਜਈ ਹਹ ਅਤਮ ਭਸਤ ਯਨਪਕਲ ਯਗਆ ਹਹ।
31                      ਉਹ ਫ਼ਮਰ ਸ਼ਸਰ ਦਸਆਕ ਹਪਦਕਕ ਤਜਕ ਯਨਪਕਲ ਸ਼ਹਦਕ ਦਮ ਰਕਹ ਯਦਕਕਪਸ਼ਯਲਸ਼ ਦਸਆਕ ਹਪਦਕਕ ਯਵਪਚਜਕ ਦਸ ਹਜ ਕਮ ਗਲਸਲ ਦਸ ਝਸਲ ਨਸਰ ਯਗਆ।
32                         ਅਤਮ ਲਜਕਕਕ ਨਮ ਇਪਕ ਬਜਲਮ ਨਸਰ ਯਜਹੜਕ ਥਥਲਕ ਵਸ ਸ਼ਸ ਉਹ ਦਮ ਕਜਲ ਯਲਆ ਕਮ ਉਹ ਦਸ ਯਮਰਨਤ ਕਸਤਸ ਜਜ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਆਪਣਕ ਹਪਥ
ਰਪਖਮ।
33                       ਉਹ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਭਸੜ ਤਜਕ ਅਲਪਗ ਲਹ ਯਗਆ ਅਰ ਆਪਣਸਆਕ ਉਕਗਲਸਆਕ ਉਹ ਦਮ ਕਰਨਕਕ ਯਵਪਚ ਯਦਪਤਸਆਕ ਅਤਮ ਥਸ਼ਪਕ ਕਮ ਉਹ ਦਸ ਜਸਭ
ਛਜਹਸ।
34               ਅਤਮ ਅਕਕਸ਼ਸ਼ ਵਪਲ ਵਮਖ ਕਮ ਹਕਉਕਕ ਭਯਰਆ ਅਰ ਉਹ ਨਸਰ ਆਯਖਆ ਇਪਫ਼ਤਕ ਅਰਥਕਤ ਖਸ਼ਪਲਤਹ ਜਕਹ
35                    ਅਤਮ ਉਹ ਦਮ ਕਰਨ ਖਸ਼ਪਲਤਹ ਗਏ ਅਰ ਉਹ ਦਸ ਜਸਭ ਦਕ ਅਟਕਣਕ ਜਕਕਦਕ ਯਰਹਕ ਅਤਮ ਉਹ ਸ਼ਕਫ਼ਸ਼ ਬਜਲਣ ਲਪਗ ਯਗਆ।
36              ਤਦ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਤਗਸਦ ਨਕਲ ਆਯਖਆ ਭਈ ਯਕਸ਼ਮ ਕਜਲ ਨਕ ਕਯਹਣਕ !          ਪਰ ਯਜਰਨਸ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਤਗਸਦ ਕਸਤਸ ਓਹ

         ਓਨਕ ਉਸ਼ ਗਪਲ ਨਸਰ ਹਜਰ ਵਸ ਬਹਸ਼ਤ ਉਜਕਗਰ ਕਰਦਮ ਰਹਮ।
37                ਅਤਮ ਲਜਕ ਡਕਢਮ ਹਹਰਕਨ ਹਜ ਕਮ ਬਜਲਮ ਯਕ ਉਹ ਨਮ ਸ਼ਪਭਜ ਕਸ਼ਝ ਅਪਛਕ ਕਸਤਕ ਹਹ !          ਉਹ ਬਜਯਲਆਕ ਨਸਰ ਸ਼ਸ਼ਣਨ ਅਤਮ ਗਸ਼ਰਯਗਆਕ ਨਸਰ ਬਜਲਣ ਦਸ

   ਸ਼ਸ਼ਕਤਸ ਯਦਰਦਕ ਹਹ !

 ਕਕਕਡ 8

1                          ਉਨਤਹਸਕ ਯਦਨਸਕ ਜਕਕ ਫ਼ਮਰ ਵਪਡਸ ਭਸੜ ਹਜ ਗਈ ਅਤਮ ਉਨਤਹਕਕ ਕਜਲ ਖਕਣ ਨਸਰ ਕਸ਼ਝ ਨਕ ਸ਼ਸ ਤਕਕ ਉਹ ਨਮ ਆਪਣਮ ਚਮਯਲਆਕ ਨਸਰ ਕਜਲ ਸ਼ਪਦ ਕਮ
  ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਆਯਖਆ।

2                         ਮਹਨਸਰ ਲਜਕਕਕ ਉਤਮ ਤਰਸ਼ ਆਉਕਦਕ ਹਹ ਯਕਉਕ ਜਜ ਹਸ਼ਣ ਓਹ ਯਤਰਨਕਕ ਯਦਨਕਕ ਤਜਕ ਮਮਰਮ ਨਕਲ ਰਹਮ ਹਨ ਅਤਮ ਉਨਤਹਕਕ ਦਮ ਕਜਲ ਖਕਣ ਨਸਰ ਕਸ਼ਝ ਨਹਸਕ।
3                       ਜਮ ਮਹਕ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਘਰਕਕ ਵਪਲ ਭਸ਼ਪਯਖਆ ਤਜਰ ਯਦਆਕ ਤਕਕ ਓਹ ਰਸ਼ਤਮ ਯਵਪਚ ਯਨਤਕਣਮ ਹਜ ਜਕਣਗਮ ਅਤਮ ਕਈ ਉਨਤਹਕਕ ਯਵਪਚਜਕ ਦਸਰਜਕ ਆਏ ਹਨ।
4                    ਉਸ਼ ਦਮ ਚਮਯਲਆਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਉਤਰ ਯਦਪਤਕ ਯਕ ਇਸ਼ ਉਜਕੜ ਯਵਪਚ ਕਜਈ ਇਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਰਜਟਸਆਕ ਨਕਲ ਯਕਪਥਜਕ ਰਜਕ ਸ਼ਪਕਮ?
5     ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਪਸ਼ਪਯਛਆ,     ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਕਜਲ ਯਕਰਨਸਆਕ ਰਜਟਸਆਕ ਹਨ?  ਉਹ ਬਜਲਮ, ਸ਼ਪਤ।
6           ਫ਼ਮਰ ਉਸ਼ ਨਮ ਲਜਕਕਕ ਨਸਰ ਹਸ਼ਕਮ ਕਸਤਕ ਭਈ ਭਸ਼ਞਮਕ ਬਯਹ ਜਕਣ               । ਤਕਕ ਉਸ਼ ਨਮ ਓਹ ਸ਼ਪਤ ਰਜਟਸਆਕ ਲਈਆਕ ਅਤਮ ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਕਰ ਕਰ ਕਮ ਤਜੜਸਆਕ ਅਤਮ

                ਆਪਣਮ ਚਮਯਲਆਕ ਨਸਰ ਯਦਪਤਸਆਕ ਜਜ ਉਨਤਹਕਕ ਦਮ ਅਪਗਮ ਰਪਖਣ ਸ਼ਜ ਉਨਤਹਕਕ ਨਮ ਲਜਕਕਕ ਦਮ ਅਪਗਮ ਰਪਖ ਯਦਪਤਸਆਕ।
7                 ਉਨਤਹਕਕ ਦਮ ਕਜਲ ਥਜੜਸਆਕ ਜਹਸਆਕ ਛਜਟਸਆਕ ਮਪਛਸਆਕ ਸ਼ਨ ਸ਼ਜ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਉਤਮ ਬਰਕਤ ਦਮ ਕਮ ਯਕਹਕ,      ਏਹ ਵਸ ਉਨਤਹਕਕ ਦਮ ਅਪਗਮ
ਰਪਖਜ।
8              ਓਹ ਖਕਕਮ ਰਪਜ ਗਏ ਅਰ ਬਯਚਆਕ ਹਜਇਆਕ ਟਸ਼ਕਯੜਆਕ ਦਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਮ ਸ਼ਪਤ ਟਜਕਰਮ ਚਸ਼ਪਕਮ।
9      ਅਤਮ ਲਜਕ ਚਕਰ ਕਸ਼ ਹਜਸ਼ਕਰ ਸ਼ਨ        । ਫ਼ਮਰ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਯਵਯਦਆ ਕਸਤਕ।
10                ਅਰ ਉਸ਼ਮ ਵਮਲਮ ਉਹ ਆਪਯਣਆਕ ਚਮਯਲਆਕ ਸ਼ਣਮ ਬਮੜਸ ਉਤਮ ਚੜਤਹ ਕਮ ਦਲਮਨਸਥਕ ਦਮ ਇਲਕਕਮ ਯਵਪਚ ਆਇਆ।
11                      ਤਦ ਫ਼ਸ਼ਰਸਸ਼ਸ ਯਨਪਕਲਮ ਅਤਮ ਉਸ਼ ਦਮ ਪਰਤਕਉਣ ਲਈ ਅਕਕਸ਼ਸ਼ ਵਪਲਜਕ ਕਜਈ ਯਨਸ਼ਸ਼ਕਨ ਉਸ਼ ਤਜਕ ਮਰਗ ਕਮ ਉਸ਼ ਦਮ ਨਕਲ ਝਗੜਕ ਕਰਨ ਲਪਗਮ।
12          ਅਤਮ ਉਸ਼ ਨਮ ਆਪਣਮ ਆਤਮਕ ਥਸਕ ਹਕਉਕਕ ਭਰ ਕਮ ਯਕਹਕ,        ਇਸ਼ ਪਸੜਸ ਦਮ ਲਜਕ ਯਕਉਕ ਯਨਸ਼ਸ਼ਕਨ ਚਕਹਸ਼ਰਦਮ ਹਨ?    ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ ਸ਼ਤ

            ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਭਈ ਇਸ਼ ਪਸੜਸ ਦਮ ਲਜਕਕਕ ਨਸਰ ਕਜਈ ਯਨਸ਼ਸ਼ਕਨ ਨਕ ਯਦਪਤਕ ਜਕਵਮਗਕ।
13              ਅਤਮ ਉਹ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਛਪਡ ਕਮ ਫ਼ਮਰ ਬਮੜਸ ਉਤਮ ਚਯੜਤਹਆ ਅਤਮ ਪਕਰ ਚਪਯਲਆ ਯਗਆ।
14                   ਓਹ ਰਜਟਸ ਲਹਣਸ ਭਸ਼ਪਲ ਗਏ ਸ਼ਨ ਅਰ ਬਮੜਸ ਯਵਪਚ ਇਪਕ ਰਜਟਸ ਦਮ ਯਬਨਕ ਉਨਤਹਕਕ ਕਜਲ ਹਜਰ ਕਸ਼ਝ ਨਕ ਸ਼ਸ।
15                    ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਤਗਸਦ ਨਕਲ ਆਯਖਆ ਯਕ ਖਬਰਦਕਰ ਫ਼ਸ਼ਰਸਸ਼ਸਆਕ ਦਮ ਖਸ਼ਮਸਰ ਅਤਮ ਹਮਰਜਦਮਸ਼ ਦਮ ਖਸ਼ਮਸਰ ਤਜਕ ਚਕਕਸ਼ ਰਹਜ !
16               ਤਦ ਓਹ ਆਪਜ ਯਵਪਚ ਯਵਚਕਰ ਕਰ ਕਮ ਆਖਣ ਲਪਗਮ ਭਈ ਸ਼ਕਡਮ ਕਜਲ ਰਜਟਸ ਜਜ ਨਹਸਕ।
17        ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਇਹ ਜਕਣ ਕਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,          ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਯਕਉਕ ਯਵਚਕਰ ਕਰਦਮ ਹਜ ਭਈ ਸ਼ਕਡਮ ਕਜਲ ਰਜਟਸ ਨਹਸਕ? ਭਲਕ,    ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਅਜਮ ਨਹਸਕ

   ਜਕਣਦਮ ਅਤਮ ਨਹਸਕ ਸ਼ਮਝਦਮ?       ਕਸ ਤਸ਼ਹਕਡਕ ਯਦਲ ਸ਼ਸ਼ਰਨ ਹਜ ਯਗਆ ਹਹ?
18                   ਅਪਖਕਕ ਦਮ ਹਸ਼ਰਦਮ ਸ਼ਸ਼ਰਦਮ ਕਸ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਨਹਸਕ ਵਮਖਦਮ ਅਤਮ ਕਰਨਕਕ ਦਮ ਹਸ਼ਰਯਦਆਕ ਸ਼ਸ਼ਰਯਦਆਕ ਨਹਸਕ ਸ਼ਸ਼ਣਦਮ ਅਰ ਚਮਤਮ ਨਹਸਕ ਰਪਖਦਮ?
19                  ਜਦ ਮਹਕ ਓਹ ਪਰਜ ਰਜਟਸਆਕ ਪਰਜਕਕ ਹਜਸ਼ਕਰਕਕ ਲਈ ਤਜੜਸਆਕ ਤਦ ਤਸ਼ਸ਼ਕਕ ਟਸ਼ਕਯੜਆਕ ਦਸਆਕ ਯਕਰਨਸਆਕ ਟਜਕਰਸਆਕ ਭਰਸਆਕ ਹਜਈਆਕ
ਚਸ਼ਪਕਸਆਕ?    ਉਨਤਹਕਕ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਆਯਖਆ, ਬਕਰਕਕ।
20                 ਅਤਮ ਜਦ ਸ਼ਪਤ ਰਜਟਸਆਕ ਚਕਹਸ਼ਰ ਹਜਸ਼ਕਰਕਕ ਲਈ ਤਜੜਸਆਕ ਤਦ ਤਸ਼ਸ਼ਕਕ ਟਸ਼ਕਯੜਆਕ ਦਮ ਯਕਰਨਮ ਟਜਕਰਮ ਭਰਮ ਹਜਏ ਚਸ਼ਪਕਮ?     ਫ਼ਮਰ ਉਨਤਹਕਕ ਉਸ਼ ਨਸਰ
ਆਯਖਆ, ਸ਼ਪਤ।
21      ਤਦ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,     ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ ਅਜਮ ਸ਼ਮਝ ਨਹਸਕ ਆਈ?
22                        ਫ਼ਮਰ ਓਹ ਬਹਤਸ਼ਹਦਕ ਯਵਪਚ ਆਏ ਅਤਮ ਲਜਕ ਇਪਕ ਅਰਨਤਹਮ ਨਸਰ ਉਹ ਦਮ ਕਜਲ ਯਲਆਏ ਅਰ ਉਹ ਦਸ ਯਮਰਨਤ ਕਸਤਸ ਜਜ ਉਹ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਛਜਹਮ।
23                          ਤਕਕ ਉਹ ਉਸ਼ ਅਰਨਤਹਮ ਦਕ ਹਪਥ ਫ਼ੜ ਕਮ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਯਪਰਡਜਕ ਬਕਹਰ ਲਹ ਯਗਆ ਅਰ ਉਸ਼ ਦਸਆਕ ਅਪਖਕਕ ਯਵਪਚ ਥਸ਼ਪਕ ਕਮ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਹਪਥ ਰਪਖਮ ਅਤਮ

  ਉਸ਼ ਨਸਰ ਪਸ਼ਪਯਛਆ,    ਤਹਨਸਰ ਕਸ ਯਦਪਸ਼ਦਕ ਹਹ?



24        ਉਸ਼ ਨਮ ਨਜਸ਼ਰ ਪਪਟ ਕਮ ਵਮਯਖਆ ਅਤਮ ਯਕਹਕ,              ਮਹਕ ਮਨਸ਼ਪਖਕਕ ਨਸਰ ਵਮਖਦਕ ਹਕਕ ਪਰ ਓਹ ਤਸ਼ਰਦਮ ਯਫ਼ਰਦਮ ਮਹਨਸਰ ਰਸ਼ਪਖਕਕ ਵਕਕਙਸ਼ ਯਦਪਸ਼ਦਮ ਹਨ।
25                         ਤਦ ਉਹ ਨਮ ਫ਼ਮਰ ਉਸ਼ ਦਸਆਕ ਅਪਖਕਕ ਉਤਮ ਹਪਥ ਰਪਖਮ ਅਰ ਉਸ਼ ਨਮ ਨਜਸ਼ਰ ਯਟਕਕ ਕਮ ਵਮਯਖਆ ਤਕਕ ਉਹ ਸ਼ਸ਼ਜਕਖਕ ਹਜਕਮ ਸ਼ਭ ਕਸ਼ਝ ਸ਼ਕਫ਼ਸ਼

  ਸ਼ਕਫ਼ਸ਼ ਵਮਖਣ ਲਪਗਕ।
26             ਅਤਮ ਉਹ ਨਮ ਇਹ ਕਯਹ ਕਮ ਜਜ ਤਸਰ ਯਪਰਡ ਯਵਪਚ ਵੜਨਕ ਭਸ ਨਕ,       ਉਸ਼ ਨਸਰ ਉਸ਼ ਦਮ ਘਰ ਘਪਲ ਯਦਪਤਕ।
27                       ਤਦ ਯਯਸ਼ਸ ਅਰ ਉਹ ਦਮ ਚਮਲਮ ਕਹਸ਼ਰਸਆ ਯਫ਼ਸ਼ਯਲਪਪਸ ਦਮ ਯਪਰਡਕਕ ਯਵਪਚ ਗਏ ਅਤਮ ਰਕਹ ਯਵਪਚ ਉਹ ਨਮ ਆਪਣਮ ਚਮਯਲਆਕ ਕਜਲਜਕ ਪਸ਼ਪਯਛਆ ਯਕ

       ਲਜਕ ਕਸ ਕਯਹਰਦਮ ਹਨ ਜਜ ਮਹਕ ਕਕਣ ਹਕਕ?
28     ਤਕਕ ਉਨਤਹਕਕ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,    ਯਸਹਰਨਕ ਬਪਯਤਸ਼ਮਕ ਦਮਣ ਵਕਲਕ,  ਕਈ ਏਲਸਯਕਹ,     ਅਤਮ ਕਈ ਨਬਸਆਕ ਯਵਪਚਜਕ ਕਜਈ,
29      ਤਕਕ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਪਸ਼ਪਯਛਆ,         ਪਰ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਕਸ ਆਖਦਮ ਹਜ ਜਜ ਮਹਕ ਕਕਣ ਹਕਕ?      ਪਤਰਸ਼ ਨਮ ਉਹ ਨਸਰ ਉਤਰ ਯਦਪਤਕ,    ਤਸਰ ਮਸ਼ਸਹ ਹਹਕ !
30               ਤਦ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਤਗਸਦ ਕਸਤਸ ਜਜ ਮਮਰਮ ਯਵਖਮ ਯਕਸ਼ਮ ਨਸਰ ਨਕ ਦਪਸ਼ਜ !
31                      ਫ਼ਮਰ ਉਹ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਯਸ਼ਖਕਲਣ ਲਪਗਕ ਭਈ ਜਸ਼ਰਸਰ ਹਹ ਜਜ ਮਨਸ਼ਪਖ ਦਕ ਪਸ਼ਪਤਤਰ ਬਹਸ਼ਤ ਦਸ਼ਖ ਝਪਲਮ ਅਤਮ ਬਜਸ਼ਸ਼ਰਗਕਕ ਅਤਮ ਪਰਧਕਨ ਜਕਜਕਕਕ

              ਅਰ ਗਤਰਰਥਸਕਆਕ ਥਸਕ ਰਪਯਦਆ ਜਕਏ ਅਰ ਜਕਨਜਕ ਮਕਯਰਆ ਜਕਏ ਅਤਮ ਯਤਰਨਕਕ ਯਦਨਕਕ ਯਪਪਛਜਕ ਜਸ ਉਠਮ।
32         ਅਰ ਉਹ ਨਮ ਇਹ ਗਪਲ ਖਜਲਤਹ ਕਮ ਕਯਹ ਯਦਪਤਸ           । ਤਦ ਪਤਰਸ਼ ਉਹ ਨਸਰ ਇਪਕ ਪਕਸ਼ਮ ਕਰ ਕਮ ਯਝੜਕਨ ਲਪਗਕ।
33                 ਪਰ ਉਹ ਨਮ ਮਸਰਹ ਫ਼ਮਰ ਯਲਆ ਅਤਮ ਆਪਣਮ ਚਮਯਲਆਕ ਵਪਲ ਵਮਖ ਕਮ ਪਤਰਸ਼ ਨਸਰ ਯਝੜਯਕਆ ਅਤਮ ਯਕਹਕ,      ਹਮ ਸ਼ਸ਼ਤਕਨ ਮਹਥਜਕ ਯਪਪਛਮ ਹਟ ! 

             ਯਕਉਕ ਜਜ ਤਸਰ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਸਆਕ ਨਹਸਕ ਪਰ ਮਨਸ਼ਪਖਕਕ ਦਸਆਕ ਗਪਲਕਕ ਦਕ ਯਧਆਨ ਰਪਖਦਕ ਹਹਕ।
34              ਤਦ ਉਹ ਨਮ ਭਸੜ ਨਸਰ ਆਪਣਮ ਚਮਯਲਆਕ ਸ਼ਣਮ ਕਜਲ ਸ਼ਪਦ ਕਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,         ਜਮ ਕਜਈ ਮਮਰਮ ਯਪਪਛਮ ਆਉਣਕ ਚਕਹਮ ਉਹ ਆਪਣਮ

           ਆਪ ਦਕ ਇਨਕਕਰ ਕਰਮ ਅਤਮ ਆਪਣਸ ਸ਼ਲਸਬ ਚਸ਼ਪਕ ਕਮ ਮਮਰਮ ਯਪਪਛਮ ਚਪਲਮ।
35                    ਯਕਉਕਯਕ ਯਜਹੜਕ ਆਪਣਸ ਜਕਨ ਬਚਕਉਣਸ ਚਕਹਮ ਉਹ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਗਸ਼ਆਵਮਗਕ ਪਰ ਯਜਹੜਕ ਮਮਰਮ ਅਤਮ ਇਰਜਸਲ ਦਮ ਲਈ ਆਪਣਸ ਜਕਨ

    ਗਸ਼ਆਏ ਉਹ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਬਚਕਵਮਗਕ।
36               ਮਨਸ਼ਪਖ ਨਸਰ ਕਸ ਲਕਭ ਜਮ ਸ਼ਕਰਮ ਜਗਤ ਨਸਰ ਕਮਕਵਮ ਅਤਮ ਆਪਣਸ ਜਕਨ ਦਕ ਨਸ਼ਕਸ਼ਕਨ ਕਰਮ?
37        ਤਕਕ ਮਨਸ਼ਪਖ ਆਪਣਸ ਜਕਨ ਦਮ ਬਦਲਮ ਕਸ ਦਮਵਮ?
38                    ਯਕਉਕਯਕ ਜਜ ਕਜਈ ਇਸ਼ ਹਰਕਮਕਕਰ ਅਤਮ ਪਕਪਸ ਪਸਹੜਸ ਦਮ ਲਜਕਕਕ ਯਵਪਚਜਕ ਮਹਥਜਕ ਅਤਮ ਮਮਯਰਆਕ ਬਚਨਕਕ ਤਜਕ ਸ਼ਸ਼ਰਮਕਵਮਗਕ ਮਨਸ਼ਪਖ ਦਕ

                ਪਸ਼ਪਤਤਰ ਭਸ ਉਸ਼ ਤਜਕ ਸ਼ਸ਼ਰਮਕਵਮਗਕ ਯਜਸ਼ ਵਮਲਮ ਉਹ ਆਪਣਮ ਯਪਤਕ ਦਮ ਤਮਜ ਨਕਲ ਪਯਵਪਤਤਰ ਦਸਤਕਕ ਸ਼ਣਮ ਆਵਮਗਕ।
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1      ਫ਼ਮਰ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,                  ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ ਸ਼ਤ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਭਈ ਇਨਤਹਕਕ ਯਵਪਚਜਕ ਯਜਹੜਮ ਐਥਮ ਖੜਮ ਹਨ ਕਈ ਹਨ ਯਕ ਜਦ ਤਸਕਰ
               ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਮ ਰਕਜ ਨਸਰ ਕਸ਼ਦਰਤ ਨਕਲ ਆਇਆ ਹਜਇਆ ਨਕ ਵਮਖਣ ਕਦਸ ਮਕਤ ਦਕ ਸ਼ਸ਼ਆਦ ਨਕ ਚਪਖਣਗਮ।

2                      ਅਤਮ ਯਛਆਕ ਯਦਨਕਕ ਯਪਪਛਜਕ ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਪਤਰਸ਼ ਅਤਮ ਯਕਕਸਬ ਅਤਮ ਯਸਹਰਨਕ ਨਸਰ ਨਕਲ ਯਲਆ ਅਤਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਇਪਕ ਉਚਮ ਪਹਕੜ ਉਤਮ
            ਯਨਰਕਲਮ ਯਵਪਚ ਅਲਪਗ ਲਹ ਯਗਆ ਅਤਮ ਉਹ ਦਕ ਰਸਪ ਉਨਤਹਕਕ ਦਮ ਸ਼ਕਹਮਣਮ ਬਦਲਯਗਆ।

3                      ਅਰ ਉਹ ਦਮ ਕਪਪੜਮ ਚਮਕਣ ਲਪਗਮ ਅਰ ਅਯਜਹਮ ਡਕਢਮ ਯਚਪਟਮ ਹਜ ਗਏ ਯਕ ਜਗਤ ਯਵਪਚ ਕਜਈ ਛਸਕਬਕ ਓਹਜ ਯਜਹਮ ਨਹਸਕ ਕਰ ਸ਼ਪਕਦਕ।
4                ਅਤਮ ਏਲਸਯਕਹ ਮਸਸ਼ਕ ਦਮ ਨਕਲ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਯਵਖਕਈ ਯਦਪਤਕ ਅਰ ਓਹ ਯਯਸ਼ਸ ਨਕਲ ਗਪਲਕਕ ਕਰਦਮ ਸ਼ਨ।
5      ਪਤਰਸ਼ ਨਮ ਯਯਸ਼ਸ ਨਸਰ ਅਪਗਜਕ ਆਯਖਆ,  ਸ਼ਸ਼ਆਮਸ ਜਸ,          ਸ਼ਕਡਕ ਐਥਮ ਰਯਹਣਕ ਚਰਗਕ ਹਹ ਸ਼ਜ ਅਸ਼ਸਕ ਯਤਰਨ ਡਮਰਮ ਬਣਕਈਏ,   ਇਪਕ ਤਮਰਮ ਲਈ, 

      ਇਪਕ ਮਸਸ਼ਕ ਲਈ ਅਤਮ ਇਪਕ ਏਲਸਯਕਹ ਲਈ।
6                  ਯਕਉਕ ਜਜ ਉਹ ਨਹਸਕ ਜਕਣਦਕ ਸ਼ਸ ਭਈ ਕਸ ਉਤਰ ਦਮਵਮ ਇਸ਼ ਲਈ ਜਜ ਓਹ ਬਹਸ਼ਤ ਡਰ ਗਏ ਸ਼ਨ।
7                     ਤਕਕ ਇਪਕ ਬਪਦਲ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਉਤਮ ਛਕਉਕ ਕਸਤਸ ਅਰ ਉਸ਼ ਬਪਦਲ ਯਵਪਚਜਕ ਇਪਕ ਅਵਕਜਸ਼ ਆਈ ਯਕ ਇਹ ਮਮਰਕ ਯਪਆਰਕ ਪਸ਼ਪਤਤਰ ਹਹ,  ਉਹ ਦਸ
ਸ਼ਸ਼ਣਜ।
8                    ਅਤਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਮ ਅਚਕਨਕ ਚਸ਼ਫ਼ਮਰਮ ਨਜਸ਼ਰ ਕਰ ਕਮ ਫ਼ਮਰ ਹਜਰ ਯਕਸ਼ਮ ਨਸਰ ਨਹਸਕ ਪਰ ਯਯਸ਼ਸ ਨਸਰ ਇਕਪਲਕ ਆਪਣਮ ਨਕਲ ਯਡਪਠਕ।
9                        ਜਕਕ ਓਹ ਪਹਕੜਜਕ ਉਤਰਮ ਆਉਕਦਮ ਸ਼ਨ ਤਕਕ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਹਸ਼ਕਮ ਕਸਤਕ ਭਈ ਜਦ ਤਸਕ ਮਨਸ਼ਪਖ ਦਕ ਪਸ਼ਪਤਤਰ ਮਸ਼ਰਯਦਆਕ ਯਵਪਚਜਕ ਨਕ ਜਸ

          ਉਠਮ ਤਦ ਤਸਕ ਤਸ਼ਸ਼ਕਕ ਜਜ ਕਸ਼ਝ ਯਡਪਠਕ ਯਕਸ਼ਮ ਨਸਰ ਨਕ ਦਪਸ਼ਣਕ।
10                       ਅਤਮ ਓਹ ਇਸ਼ ਗਪਲ ਨਸਰ ਆਪਣਮ ਹਸ ਯਵਪਚ ਰਪਖ ਕਮ ਇਪਕ ਦਸਏ ਨਕਲ ਚਰਚਕ ਕਰਨ ਲਪਗਮ ਭਈ ਮਸ਼ਰਯਦਆਕ ਯਵਪਚਜਕ ਜਸ ਉਠਣਕ ਹਹ ਕਸ?
11                  ਅਰ ਉਨਤਹਕਕ ਉਸ਼ ਅਪਗਮ ਅਰਜਸ਼ ਕਸਤਸ ਯਕ ਗਤਰਰਥਸਕ ਯਕਉਕ ਆਖਦਮ ਹਨ ਜਜ ਏਲਸਯਕਹ ਦਕ ਪਯਹਲਕਕ ਆਉਣਕ ਜਰਸਰ ਹਹ?
12                       ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਯਕਹਕ ਏਲਸਯਕਹ ਤਕਕ ਠਸਕ ਪਯਹਲਕਕ ਆਣ ਕਮ ਸ਼ਪਭਜ ਕਸ਼ਝ ਮਸ਼ੜ ਸ਼ਸ਼ਆਰਮਗਕ ਪਰ ਮਨਸ਼ਪਖ ਦਮ ਪਸ਼ਪਤਤਰ ਦਮ ਹਪਕ ਯਵਪਚ ਯਕਪਕਸ਼ਰ

          ਯਲਯਖਆ ਹਹ ਜਜ ਉਹ ਬਹਸ਼ਤ ਦਸ਼ਖ ਝਪਲਮਗਕ ਅਤਮ ਤਸ਼ਪਛ ਯਗਯਣਆ ਜਕਵਮਗਕ?
13          ਪਰ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਭਈ ਏਲਸਯਕਹ ਆ ਵਸ ਚਸ਼ਪਯਕਆ,        ਨਕਲਮ ਯਜਵਮਕ ਉਹ ਦਮ ਹਪਕ ਯਵਪਚ ਯਲਯਖਆ ਹਹ,     ਉਨਤਹਕਕ ਉਹ ਦਮ ਨਕਲ ਜਜ

  ਚਕਯਹਆ ਸ਼ਜਈ ਕਸਤਕ।
14                    ਜਕਕ ਓਹ ਚਮਯਲਆਕ ਦਮ ਕਜਲ ਆਏ ਤਕਕ ਉਨਤਹਕਕ ਦਮ ਚਸ਼ਫ਼ਮਰਮ ਵਪਡਸ ਭਸੜ ਅਰ ਉਨਤਹਕਕ ਨਕਲ ਗਤਰਰਥਸਕਆਕ ਨਸਰ ਝਗੜਕ ਕਰਦਮ ਯਡਪਠਕ।
15                      ਅਤਮ ਝਪਟ ਸ਼ਕਰਸ ਭਸੜ ਉਹ ਨਸਰ ਵਮਖ ਕਮ ਹਹਰਕਨ ਹਜਈ ਅਤਮ ਲਜਕਕਕ ਨਮ ਉਹ ਦਮ ਕਜਲ ਦਕੜ ਕਮ ਉਹ ਨਸਰ ਪਰਨਕਮ ਕਸਤਕ।



16      ਤਦ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਪਸ਼ਪਯਛਆ,       ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਇਨਤਹਕਕ ਨਕਲ ਕਸ ਝਗੜਕ ਕਰਦਮ ਹਜ?
17         ਤਕਕ ਭਸੜ ਯਵਪਚਜਕ ਇਪਕ ਨਮ ਉਹ ਨਸਰ ਉਤਰ ਯਦਪਤਕ,  ਗਸ਼ਰਸ ਜਸ,             ਮਹਕ ਆਪਣਕ ਪਸ਼ਪਤਤਰ ਯਜਹ ਨਸਰ ਗਸ਼ਰਗਸ ਰਸਹ ਯਚਰਬੜਸ ਹਜਈ ਹਹ ਤਮਰਮ ਕਜਲ
ਯਲਆਇਆ।
18                         ਅਰ ਉਹ ਯਜਪਥਮ ਯਕਤਮ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਫ਼ੜਦਸ ਹਹ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਪਟਕਕ ਯਦਰਦਸ ਹਹ ਅਤਮ ਉਹ ਝਪਗ ਛਪਡਦਕ ਅਤਮ ਦਰਦ ਪਸਕਹਦਕ ਅਤਮ ਸ਼ਸ਼ਪਕਦਕ ਜਕਕਦਕ ਹਹ

                 ਅਰ ਮਹਕ ਤਮਰਮ ਚਮਯਲਆਕ ਨਸਰ ਯਕਹਕ ਸ਼ਸ ਜਜ ਓਹ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਕਪਢ ਦਮਣ ਪਰ ਓਹ ਨਕ ਕਪਢ ਸ਼ਪਕਮ।
19      ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਉਤਰ ਯਦਪਤਕ,    ਹਮ ਬਮ ਪਰਤਸਤ ਪਸਹੜਸ,      ਕਦ ਤਜੜਸ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਸ਼ਰਗ ਰਹਕਕਗਕ?    ਕਦ ਤਜੜਸ ਤਸ਼ਹਕਡਸ ਸ਼ਹਕਕਗਕ?  ਉਹ
   ਨਸਰ ਮਮਰਮ ਕਜਲ ਯਲਆਓ!

20                           ਓਹ ਉਹ ਨਸਰ ਉਸ਼ ਦਮ ਕਜਲ ਯਲਆਏ ਅਰ ਜਕਕ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਹ ਨਸਰ ਵਮਯਖਆ ਤਕਕ ਰਸਹ ਨਮ ਉਸ਼ਮ ਵਮਲਮ ਉਹ ਨਸਰ ਵਪਡਕ ਮਰਜਯੜਆ ਅਤਮ ਉਹ ਭਸ਼ਞਮਕ
       ਯਡਪਗ ਯਪਆ ਅਰ ਝਪਗ ਛਪਡਦਕ ਹਜਇਆ ਲਮਟਣ ਲਪਗਕ।

21       ਉਸ਼ ਨਮ ਉਹ ਦਮ ਯਪਉ ਨਸਰ ਪਸ਼ਪਯਛਆ,        ਯਕਰਨਮ ਕਸ਼ ਯਚਰ ਤਜਕ ਇਹ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਹਜਇਆ?  ਉਹ ਬਜਯਲਆ,     ਛਜਟਮ ਹਸ਼ਰਯਦਆਕ ਹਸ ਤਜਕ ।
22                          ਅਤਮ ਕਈ ਵਕਰਸ ਉਸ਼ ਨਮ ਇਹ ਨਸਰ ਅਪਗ ਯਵਪਚ ਅਰ ਪਕਣਸ ਯਵਪਚ ਭਸ ਸ਼ਸ਼ਪਯਟਆ ਹਹ ਭਈ ਇਹ ਦਕ ਨਕਸ਼ ਕਰਮ ਪਰ ਜਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਕਸ਼ਝ ਕਰ

          ਸ਼ਪਕਦਮ ਹਜ ਤਕਕ ਸ਼ਕਡਮ ਉਤਮ ਤਰਸ਼ ਖਕ ਕਮ ਸ਼ਕਡਸ ਸ਼ਹਕਇਤਕ ਕਰਜ।
23     ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਉਹ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,     ਜਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਕਰ ਸ਼ਪਕਦਮ ਹਜ!          ਪਰਤਸਤ ਕਰਨ ਵਕਲਮ ਦਮ ਲਈ ਸ਼ਪਭਜ ਕਸ਼ਝ ਹਜ ਸ਼ਪਕਦਕ ਹਹ।
24           ਉਸ਼ਮ ਵਮਲਮ ਉਸ਼ ਬਕਲਕ ਦਕ ਯਪਉ ਉਚਸ ਅਵਕਜਸ਼ ਨਕਲ ਕਯਹਣ ਲਪਗਕ,    ਮਹਕ ਪਰਤਸਤ ਕਰਦਕ ਹਕਕ,      ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਮਰਸ ਬਮ ਪਰਤਸਤਸ ਦਕ ਉਪਕਉ
ਕਰਜ!
25                       ਜਦ ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਵਮਯਖਆ ਯਕ ਲਜਕ ਦਕੜ ਕਮ ਇਕਪਠਮ ਹਸ਼ਰਦਮ ਜਕਕਦਮ ਹਨ ਤਦ ਉਹ ਨਮ ਭਯਰਸ਼ਸ਼ਟ ਰਸਹ ਨਸਰ ਯਝੜਯਕਆ ਅਤਮ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,  ਹਮ

                    ਗਸ਼ਰਗਸ ਬਜਲਸ ਰਸਹ ਮਹਕ ਤਹਨਸਰ ਹਸ਼ਕਮ ਕਰਦਕ ਹਕਕ ਜਜ ਇਸ਼ ਯਵਪਚਜਕ ਯਨਪਕਲ ਜਕਹ ਅਤਮ ਫ਼ਮਰ ਕਦਮ ਇਸ਼ ਯਵਪਚ ਨਕ ਵੜਸਕ !
26                        ਤਕਕ ਉਹ ਚਸਕ ਮਕਰ ਕਮ ਅਰ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਮਰਜੜ ਮਰਕੜ ਕਮ ਉਸ਼ ਯਵਪਚਜਕ ਯਨਪਕਲ ਗਈ ਅਤਮ ਉਹ ਬਕਲਕ ਮਸ਼ਰਦਕ ਯਜਹਕ ਹਜ ਯਗਆ ਐਥਜਕ ਤਜੜਸ

   ਜਜ ਬਹਸ਼ਯਤਆਕ ਨਮ ਆਯਖਆ,    ਉਹ ਮਰ ਯਗਆ !
27                 ਪਰ ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਉਹ ਦਕ ਹਪਥ ਫ਼ੜ ਕਮ ਉਹ ਨਸਰ ਉਠਕ ਯਲਆ ਅਤਮ ਉਹ ਉਠ ਖੜਕ ਹਜਇਆ।
28                         ਜਕਕ ਯਯਸ਼ਸ ਘਰ ਯਵਪਚ ਆਇਆ ਤਕਕ ਉਹ ਦਮ ਚਮਯਲਆਕ ਨਮ ਯਨਰਕਲਮ ਯਵਪਚ ਉਹ ਦਮ ਕਜਲ ਅਰਜਸ਼ ਕਸਤਸ ਯਕ ਅਸ਼ਸਕ ਉਹ ਨਸਰ ਯਕਉਕ ਨਕ ਕਪਢ
ਸ਼ਪਕਮ?
29                 ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਯਕਹਕ ਯਕ ਇਸ਼ ਪਰਕਕਰ ਦਸ ਪਤਰਕਰਥਨਕ ਯਬਨਕ ਯਕਸ਼ਮ ਹਜਰ ਤਰਕਕ ਨਹਸਕ ਯਨਪਕਲ ਸ਼ਪਕਦਸ।
30                     ਫ਼ਮਰ ਓਹ ਉਥਜਕ ਤਸ਼ਰ ਪਏ ਅਰ ਗਲਸਲ ਯਵਪਚਜਕ ਦਸ ਲਰਘ ਗਏ ਅਤਮ ਉਹ ਨਹਸਕ ਚਕਹਸ਼ਰਦਕ ਸ਼ਸ ਜਜ ਯਕਸ਼ਮ ਨਸਰ ਖਬਰ ਹਜਵਮ।
31                     ਇਸ਼ ਲਈ ਯਕ ਉਹ ਆਪਣਮ ਚਮਯਲਆਕ ਨਸਰ ਯਸ਼ਖਕਲਦਕ ਅਰ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਆਖਦਕ ਸ਼ਸ ਭਈ ਮਨਸ਼ਪਖ ਦਕ ਪਸ਼ਪਤਤਰ ਮਨਸ਼ਪਖਕਕ ਦਮ ਹਪਥਸਕ

                   ਫ਼ੜਵਕਇਆ ਜਕਕਦਕ ਹਹ ਅਤਮ ਓਹ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਮਕਰ ਸ਼ਸ਼ਪਟਣਗਮ ਅਰ ਮਕਰਮ ਜਕਣ ਤਜਕ ਯਤਰਨ ਯਦਨ ਯਪਪਛਜਕ ਉਹ ਫ਼ਮਰ ਜਸ ਉਠਮਗਕ।
32             ਉਨਤਹਕਕ ਨਮ ਇਹ ਗਪਲ ਨਕ ਸ਼ਮਝਸ ਪਰ ਉਹ ਦਮ ਪਸ਼ਪਛਣ ਤਜਕ ਡਰਦਮ ਸ਼ਨ।
33                ਫ਼ਮਰ ਓਹ ਕਫ਼ਸ਼ਰਨਕਹਸਮ ਯਵਪਚ ਆਏ ਅਤਮ ਜਕਕ ਉਹ ਘਰ ਯਵਪਚ ਸ਼ਸ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਪਸ਼ਪਯਛਆ,       ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਰਕਹ ਯਵਪਚ ਕਸ ਗਪਲਕਕ ਬਕਤਕਕ

 ਕਰਦਮ ਸ਼ਕਓ?
34                      ਪਰ ਓਹ ਚਸ਼ਪਪ ਹਸ ਰਹਮ ਇਸ਼ ਲਈ ਜਜ ਉਨਤਹਕਕ ਨਮ ਰਕਹ ਯਵਪਚ ਇਪਕ ਦਸਏ ਨਕਲ ਬਯਹਸ਼ ਕਸਤਸ ਸ਼ਸ ਜਜ ਵਪਡਕ ਯਕਹੜਕ ਹਹ?
35             ਫ਼ਮਰ ਉਹ ਨਮ ਬਹਠ ਕਮ ਉਨਤਹਕਕ ਬਕਰਕਕ ਨਸਰ ਸ਼ਪਯਦਆ ਅਤਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,          ਜਮ ਕਜਈ ਪਯਹਲਕ ਹਜਣਕ ਚਕਹਮ ਤਕਕ ਉਹ ਸ਼ਭਨਕਕ ਤਜਕ ਯਪਪਛਲਕ

    ਅਤਮ ਸ਼ਭਨਕਕ ਦਕ ਟਯਹਲਸਆ ਹਜਵਮ।
36              ਅਤਮ ਇਪਕ ਛਜਟਮ ਬਕਲਕ ਨਸਰ ਲਹ ਕਮ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਉਨਤਹਕਕ ਦਮ ਯਵਚਕਲਮ ਖੜਕ ਕਸਤਕ          । ਫ਼ਮਰ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਕਸ਼ਪਛੜ ਚਸ਼ਪਕ ਕਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,
37                        ਜਜ ਕਜਈ ਮਮਰਮ ਨਕਮ ਕਰਕਮ ਅਯਜਯਹਆਕ ਬਕਲਕਕਕ ਯਵਪਚਜਕ ਇਪਕ ਨਸਰ ਕਬਸਲ ਕਰਮ ਸ਼ਜ ਮਹਨਸਰ ਕਬਸਲ ਕਰਦਕ ਹਹ ਅਤਮ ਜਜ ਕਜਈ ਮਹਨਸਰ ਕਬਸਲ ਕਰਮ

          ਸ਼ਜ ਮਹਨਸਰ ਨਹਸਕ ਸ਼ਗਜਕ ਮਮਰਮ ਭਮਜਣ ਵਕਲਮ ਨਸਰ ਕਬਸਲ ਕਰਦਕ ਹਹ।
38     ਯਸਹਰਨਕ ਨਮ ਉਹ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,  ਗਸ਼ਰਸ ਜਸ,                ਅਸ਼ਸਕ ਇਪਕ ਨਸਰ ਤਮਰਮ ਨਕਮ ਨਕਲ ਭਸਤ ਕਪਢਦਮ ਵਮਯਖਆ ਅਤਮ ਉਹ ਨਸਰ ਵਰਯਜਆ ਇਸ਼ ਲਈ ਜਜ

     ਉਹ ਸ਼ਕਡਮ ਯਪਪਛਮ ਨਹਸਕ ਸ਼ਸ ਚਪਲਦਕ।
39    ਪਰ ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਯਕਹਕ,                    ਉਹ ਨਸਰ ਨਕ ਵਰਜਜ ਯਕਉਕਯਕ ਅਯਜਹਕ ਕਜਈ ਨਹਸਕ ਜਜ ਮਮਰਕ ਨਕਮ ਲਹ ਕਮ ਕਰਕਮਕਤ ਕਰਮ ਅਰ ਓਵਮਕ ਮਹਨਸਰ ਬਸ਼ਰਕ ਕਯਹ
ਸ਼ਪਕਮ।
40        ਯਜਹੜਕ ਸ਼ਕਡਮ ਯਵਪਰਸ਼ਧ ਨਹਸਕ ਉਹ ਸ਼ਕਡਸ ਵਪਲ ਹਹ।
41                        ਇਸ਼ ਲਈ ਯਕ ਯਜਹੜਕ ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ ਇਪਕ ਕਟਜਰਕ ਪਕਣਸ ਦਕ ਪਸਣ ਨਸਰ ਦਮਵਮ ਇਸ਼ ਕਰਕਮ ਜਜ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਸ਼ਸਹ ਦਮ ਹਜ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ ਸ਼ਤ ਆਖਦਕ

         ਹਕਕ ਭਈ ਉਹ ਆਪਣਕ ਫ਼ਲ ਪਕਏ ਯਬਨਕ ਕਦਮ ਨਕ ਰਹਮਗਕ।
42                       ਅਤਮ ਜਜ ਕਜਈ ਏਹਨਕਕ ਛਜਯਟਆਕ ਯਵਪਚਜਕ ਯਜਹੜਮ ਮਮਰਮ ਉਤਮ ਯਨਹਚਕ ਕਰਦਮ ਹਨ ਇਪਕ ਨਸਰ ਠਜਕਰ ਖਸ਼ਆਵਮ ਉਹ ਦਮ ਲਈ ਭਲਕ ਹਸ਼ਰਦਕ ਜਮ

              ਖਰਕਸ਼ ਦਕ ਪਸ਼ੜ ਉਹ ਦਮ ਗਲ ਯਵਪਚ ਬਰਯਨਆ ਜਕਕਦਕ ਅਤਮ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਰਦਰ ਯਵਪਚ ਸ਼ਸ਼ਪਯਟਆ ਜਕਕਦਕ!        ਅਰ ਜਮ ਤਮਰਕ ਹਪਥ ਤਹਨਸਰ ਠਜਕਰ ਖਸ਼ਆਵਮ ਤਕਕ
   ਉਹ ਨਸਰ ਵਪਢ ਸ਼ਸ਼ਪਟ।

44                         ਟਸ਼ਰਡਕ ਹਜ ਕਮ ਜਸਉਣ ਯਵਪਚ ਵੜਨਕ ਤਮਰਮ ਲਈ ਇਸ਼ ਨਕਲਜਕ ਭਲਕ ਹਹ ਜਜ ਦਜ ਹਪਥ ਹਸ਼ਰਯਦਆਕ ਤਸਰ ਨਰਕ ਯਵਪਚ ਉਸ਼ ਅਪਗ ਯਵਪਚ ਜਕਵਮਕ ਯਜਹੜਸ
  ਬਸ਼ਪਝਣ ਵਕਲਸ ਨਹਸਕ।



45            ਅਤਮ ਜਮ ਤਮਰਕ ਪਹਰ ਤਹਨਸਰ ਠਜਕਰ ਖਸ਼ਆਵਮ ਤਕਕ ਉਹ ਨਸਰ ਵਪਢ ਸ਼ਸ਼ਪਟ               । ਲਰਙਕਕ ਹਜ ਕਮ ਜਸਉਣ ਯਵਪਚ ਵੜਨਕ ਤਮਰਮ ਲਈ ਇਸ਼ ਨਕਲਜਕ ਭਲਕ ਹਹ ਜਜ ਦਜ
      ਪਹਰ ਹਸ਼ਰਯਦਆਕ ਤਸਰ ਨਰਕ ਯਵਪਚ ਸ਼ਸ਼ਪਯਟਆ ਜਕਵਮਕ।

47            ਅਤਮ ਜਮ ਤਮਰਸ ਅਪਖ ਤਹਨਸਰ ਠਜਕਰ ਖਸ਼ਆਵਮ ਤਕਕ ਉਹ ਨਸਰ ਕਪਢ ਸ਼ਸ਼ਪਟ              । ਕਕਣਕ ਹਜ ਕਮ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਮ ਰਕਜ ਯਵਪਚ ਵੜਨਕ ਤਮਰਮ ਲਈ ਇਸ਼ ਨਕਲਜਕ
          ਭਲਕ ਹਹ ਜਜ ਦਜ ਅਪਖਕਕ ਹਸ਼ਰਯਦਆਕ ਤਸਰ ਨਰਕ ਯਵਪਚ ਸ਼ਸ਼ਪਯਟਆ ਜਕਵਮਕ।

48          ਯਜਪਥਮ ਉਨਤਹਕਕ ਦਕ ਕਸੜਕ ਨਹਸਕ ਮਰਦਕ ਅਤਮ ਅਪਗ ਨਹਸਕ ਬਸ਼ਝਦਸ।
49        ਯਕਉਕਯਕ ਹਰ ਕਜਈ ਅਪਗ ਨਕਲ ਸ਼ਲਸਣਕ ਕਸਤਕ ਜਕਵਮਗਕ।
50                  ਲਸਣ ਅਪਛਕ ਹਹ ਪਰ ਜਮ ਲਸਣ ਬਮ ਸ਼ਸ਼ਆਦ ਹਜ ਜਕਏ ਤਕਕ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਉਹ ਨਸਰ ਕਕਸ਼ ਨਕਲ ਸ਼ਸ਼ਆਦਸ ਕਰਜਗਮ?       ਆਪਣਮ ਯਵਪਚ ਲਸਣ ਰਪਖਜ ਅਤਮ ਇਪਕ

   ਦਸਏ ਨਕਲ ਯਮਲਮ ਰਹਜ।

 ਕਕਕਡ 10

1 ਫ਼ 1                       ਫ਼ਮਰ ਉਹ ਉਥਜਕ ਉਠ ਕਮ ਯਹਸਯਦਯਕ ਦਸਆਕ ਹਪਦਕਕ ਯਵਪਚ ਅਤਮ ਯਰਦਨ ਦਮ ਪਕਰ ਪਹਸ਼ਰਯਚਆ ਅਰ ਬਹਸ਼ਤ ਲਜਕ ਉਹ ਦਮ ਕਜਲ ਫ਼ਮਰ ਆਣ
 ਇਕਪਠਮ ਹਜਏ            । ਅਤਮ ਉਹ ਆਪਣਮ ਦਸ਼ਤਸਰ ਅਨਸ਼ਸ਼ਕਰ ਫ਼ਮਰ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਉਪਦਮਸ਼ਸ਼ ਦਮਣ ਲਪਗਕ।

2            ਫ਼ਸ਼ਰਸਸ਼ਸਆਕ ਨਮ ਕਜਲ ਆਣ ਕਮ ਉਹ ਦਮ ਪਰਤਕਉਣ ਲਈ ਉਹ ਨਸਰ ਪਸ਼ਪਯਛਆ, ਭਲਕ,         ਇਹ ਜਜਗ ਹਹ ਜਜ ਪਸ਼ਰਖ ਤਸਵਸਕ ਨਸਰ ਯਤਆਗ ਦਮਵਮ?
3      ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਉਤਰ ਯਦਪਤਕ,      ਮਸਸ਼ਕ ਨਮ ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ ਕਸ ਹਸ਼ਕਮ ਯਦਪਤਕ?
4  ਓਹ ਬਜਲਮ,              ਮਸਸ਼ਕ ਨਮ ਤਕਕ ਪਰਵਕਨਗਸ ਯਦਪਤਸ ਹਹ ਜਜ ਆਦਮਸ ਯਤਆਗ ਪਪਤਤਰਸ ਯਲਖ ਕਮ ਯਤਆਗ ਦਮਵਮ।
5     ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,            ਉਹ ਨਮ ਤਸ਼ਹਕਡਸ ਸ਼ਖਸ਼ਤ ਯਦਲਸ ਦਮ ਕਕਰਨ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਲਈ ਇਹ ਹਸ਼ਕਮ ਯਲਯਖਆ।
6            ਪਰ ਸ਼ਯਰਸ਼ਸ਼ਟ ਦਮ ਮਸ਼ਪਢਜਕ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਨਰ ਅਤਮ ਨਕਰਸ ਬਣਕਇਆ।
7                  ਇਸ਼ ਕਕਰਨ ਮਰਦ ਆਪਣਮ ਮਕਪਮ ਛਪਡ ਕਮ ਆਪਣਸ ਤਸਵਸਕ ਨਕਲ ਯਮਯਲਆ ਰਹਮਗਕ ਅਤਮ ਓਹ ਦਜਵਮਕ ਇਪਕ ਸ਼ਰਸਰ ਹਜਣਗਮ।
8         ਸ਼ਜ ਓਹ ਹਸ਼ਣ ਦਜ ਨਹਸਕ ਬਲਕਣ ਇਪਕਜ ਸ਼ਰਸਰ ਹਨ।
9              ਉਪਰਰਤ ਜਜ ਕਸ਼ਝ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਨਮ ਜਜੜ ਯਦਪਤਕ ਹਹ ਮਨਸ਼ਪਖ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਅਪਡ ਨਕ ਕਰਮ।
10             ਫ਼ਮਰ ਘਰ ਯਵਪਚ ਚਮਯਲਆਕ ਨਮ ਇਸ਼ ਗਪਲ ਦਮ ਯਵਖਮ ਫ਼ਮਰ ਉਹ ਨਸਰ ਪਸ਼ਪਯਛਆ।
11      ਤਕਕ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,                 ਜਜ ਕਜਈ ਆਪਣਸ ਤਸਵਸਕ ਨਸਰ ਯਤਆਗ ਦਮਵਮ ਅਰ ਦਸਈ ਨਕਲ ਯਵਆਹ ਕਰਮ ਉਹ ਉਸ਼ ਦਮ ਯਵਰਸ਼ਪਧ

  ਜਸ਼ਨਕਹ ਕਰਦਕ ਹਹ।
12                 ਅਤਮ ਜਮ ਉਹ ਆਪਣਮ ਭਰਥਕ ਨਸਰ ਯਤਆਗ ਕਮ ਦਸਏ ਨਕਲ ਯਵਆਹ ਕਰਮ ਤਕਕ ਉਹ ਜਸ਼ਨਕਹ ਕਰਦਸ ਹਹ।
13                   ਓਹ ਛਜਟਮ ਬਕਲਕਕਕ ਨਸਰ ਉਹ ਦਮ ਕਜਲ ਯਲਆਏ ਭਈ ਉਹ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਛਜਹਮ ਪਰ ਚਮਯਲਆਕ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਯਝੜਯਕਆ।
14            ਤਕਕ ਯਯਸ਼ਸ ਇਹ ਵਮਖ ਕਮ ਬਹਸ਼ਤ ਨਰਕਜਸ਼ ਹਜਇਆ ਅਤਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,       ਛਜਯਟਆਕ ਬਕਲਕਕਕ ਨਸਰ ਮਮਰਮ ਕਜਲ ਆਉਣ ਯਦਓ   । ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ

          ਨਕ ਵਰਜਜ ਯਕਉਕ ਜਜ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਕ ਰਕਜ ਏਹਜ ਯਜਯਹਆਕ ਦਕ ਹਹ।
15                        ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ ਸ਼ਤ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਭਈ ਜਜ ਕਜਈ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਮ ਰਕਜ ਨਸਰ ਛਜਟਮ ਬਕਲਕ ਦਸ ਯਨਆਈਕ ਕਬਸਲ ਨਕ ਕਰਮ ਉਹ ਉਸ਼ ਯਵਪਚ ਕਦਮ

 ਨਕ ਵੜਮਗਕ।
16                 ਅਤਮ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਕਸ਼ਪਛੜ ਚਸ਼ਪਯਕਆ ਅਰ ਉਨਤਹਕਕ ਉਤਮ ਹਪਥ ਰਪਖ ਕਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਅਸ਼ਸਸ਼ ਯਦਪਤਸ।
17                       ਜਦ ਉਹ ਬਕਹਰ ਯਨਪਕਲ ਕਮ ਰਕਹ ਵਪਲ ਚਪਯਲਆ ਜਕਕਦਕ ਸ਼ਸ ਇਪਕ ਜਣਕ ਉਹ ਦਮ ਕਜਲ ਦਕਯੜਆ ਆਇਆ ਅਤਮ ਉਹ ਦਮ ਅਪਗਮ ਗਜਡਮ ਯਨਵਕ
   ਕਮ ਉਹ ਨਸਰ ਪਸ਼ਪਯਛਆ,   ਸ਼ਤ ਗਸ਼ਰਸ ਜਸ,         ਮਹਕ ਕਸ ਕਰਕਕ ਜਜ ਸ਼ਦਸਪਕ ਜਸਉਣ ਦਕ ਅਯਧਕਕਰਸ ਹਜਵਕਕ?

18     ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਉਹ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,      ਤਸਰ ਮਹਨਸਰ ਸ਼ਤ ਯਕਉਕ ਕਯਹਰਦਕ ਹਹ?       ਸ਼ਤ ਕਜਈ ਨਹਸਕ ਪਰ ਯਨਰਕ ਇਪਕਜ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ।
19     ਤਸਰ ਹਸ਼ਕਮਕਕ ਨਸਰ ਜਕਣਦਕ ਹਹਕ-   ਖਸਨ ਨਕ ਕਰ,   ਜਸ਼ਨਕਹ ਨਕ ਕਰ,   ਚਜਰਸ ਨਕ ਕਰ,    ਝਸਠਸ ਗਵਕਹਸ ਨਕ ਯਦਹ,   ਠਪਗਸ ਨਕ ਕਰ,   ਆਪਣਮ ਮਕਕ

   ਯਪਉ ਦਕ ਆਦਰ ਕਰ।
20     ਉਸ਼ ਨਮ ਉਹ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,  ਗਸ਼ਰਸ ਜਸ,          ਮਹਕ ਆਪਣਮ ਬਕਲਕਪਸ਼ਣਮ ਤਜਕ ਉਨਤਹਕਕ ਸ਼ਭਨਕਕ ਨਸਰ ਮਰਨਦਕ ਆਇਆ ਹਕਕ।
21               ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਉਹ ਦਸ ਵਪਲ ਵਮਖ ਕਮ ਉਹ ਨਸਰ ਯਪਆਰ ਕਸਤਕ ਅਤਮ ਉਹ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,       ਤਮਰਮ ਯਵਪਚ ਇਪਕ ਗਪਲ ਦਕ ਘਕਟਕ ਹਹ     । ਜਕਹ ਅਤਮ ਜਜ

                ਕਸ਼ਝ ਤਮਰਕ ਹਹ ਵਮਚ ਅਤਮ ਕਰਗਕਲਕਕ ਨਸਰ ਦਮ ਯਦਹ ਤਕਕ ਤਹਨਸਰ ਸ਼ਸ਼ਰਗ ਯਵਪਚ ਧਨ ਯਮਲਮਗਕ ਅਤਮ ਆ,    ਮਮਰਮ ਯਪਪਛਮ ਹਜ ਤਸ਼ਰ।
22                  ਪਰ ਉਹ ਏਸ਼ ਗਪਲਜਕ ਭਹੜਕ ਯਪਆ ਅਤਮ ਉਦਕਸ਼ ਹਜ ਕਮ ਚਪਯਲਆ ਯਗਆ ਯਕਉਕ ਜਜ ਉਹ ਵਪਡਕ ਮਕਲਦਕਰ ਸ਼ਸ।
23           ਤਦ ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਚਸ਼ਫ਼ਮਰਮ ਯਨਗਕਹ ਕਰ ਕਮ ਆਪਣਮ ਚਮਯਲਆਕ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,           ਯਜਹੜਮ ਦਕਲਤ ਰਪਖਦਮ ਹਨ ਉਨਤਹਕਕ ਦਕ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਮ ਰਕਜ ਯਵਪਚ

     ਵੜਨਕ ਕਮਡਕ ਹਸ ਔਖਕ ਹਜਵਮਗਕ !
24               ਚਮਲਮ ਉਹ ਦਸਆਕ ਗਪਲਕਕ ਤਜਕ ਹਹਰਕਨ ਹਜਏ ਪਰ ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਅਪਗਜਕ ਫ਼ਮਰ ਆਯਖਆ,  ਹਮ ਬਕਲਯਕਓ,     ਯਜਹੜਮ ਧਨ ਉਤਮ ਆਸ਼ਰਕ

             ਰਪਖਦਮ ਹਨ ਉਨਤਹਕਕ ਲਈ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਮ ਰਕਜ ਯਵਪਚ ਵੜਨਕ ਕਮਡਕ ਹਸ ਔਖਕ ਹਹ !
25                   ਸ਼ਸਈ ਦਮ ਨਪਕਮ ਯਵਪਚਜਕ ਦਸ ਊਠ ਦਕ ਲਰਘਣਕ ਇਸ਼ ਨਕਲਜਕ ਸ਼ਸ਼ਖਕਲਕ ਹਹ ਭਈ ਧਨਸ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਮ ਰਕਜ ਯਵਪਚ ਵੜਮ।
26          ਓਹ ਬਹਸ਼ਤ ਹਸ ਹਹਰਕਨ ਹਜ ਕਮ ਆਪਜ ਯਵਪਚ ਕਯਹਣ ਲਪਗਮ,      ਤਕਕ ਫ਼ਮਰ ਕਕਣ ਬਚ ਸ਼ਪਕਦਕ ਹਹ?



27       ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਵਪਲ ਵਮਖ ਕਮ ਆਯਖਆ,              ਮਨਸ਼ਪਖਕਕ ਕਜਲਜਕ ਇਹ ਅਣਹਜਣਕ ਹਹ ਪਰ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਕਜਲਜਕ ਨਹਸਕ ਯਕਉਕਯਕ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਕਜਲਜਕ ਸ਼ਭ
   ਕਸ਼ਝ ਹਜ ਸ਼ਪਕਦਕ ਹਹ।

28     ਪਤਰਸ਼ ਉਹ ਨਸਰ ਕਯਹਣ ਲਪਗਕ,           ਵਮਖ ਅਸ਼ਸਕ ਸ਼ਪਭਜ ਕਸ਼ਝ ਛਪਡ ਕਮ ਤਮਰਮ ਮਗਰ ਹਜ ਤਸ਼ਰਮ ਹਕਕ।
29   ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਆਯਖਆ,     ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ ਸ਼ਤ ਆਖਦਕ ਹਕਕ,               ਅਜਮਹਕ ਕਜਈ ਨਹਸਕ ਯਜਹ ਨਮ ਘਰ ਯਕ ਭਕਈਆਕ ਯਕ ਭਹਣਕਕ ਯਕ ਮਕਕ ਯਕ ਯਪਉ

            ਯਕ ਬਕਲ ਬਪਯਚਆਕ ਯਕ ਜਮਸਨਕਕ ਨਸਰ ਮਮਰਮ ਅਤਮ ਇਰਜਸਲ ਦਮ ਲਈ ਛਪਯਡਆ ਹਜਵਮ।
30         ਯਜਹੜਕ ਹਸ਼ਣ ਇਸ਼ ਸ਼ਮਮ ਯਵਪਚ ਸ਼ਕ ਗਸ਼ਣਕ ਨਕ ਪਕਵਮ,              ਘਰ ਅਤਮ ਭਕਈ ਅਤਮ ਭਹਣਕਕ ਅਤਮ ਮਕਵਕਕ ਅਤਮ ਬਕਲ ਬਪਚਮ ਅਤਮ ਜਮਸਨਕਕ ਪਰ

       ਦਸ਼ਖਕਕ ਨਕਲ ਅਤਮ ਅਗਲਮ ਜਸ਼ਗ ਯਵਪਚ ਸ਼ਦਸਪਕ ਜਸਉਣ।
31          ਪਰ ਬਥਮਰਮ ਜਜ ਪਯਹਲਮ ਹਨ ਸ਼ਜ ਯਪਛਲਮ ਹਜਣਗਮ ਅਤਮ ਯਪਛਲਮ, ਪਯਹਲਮ।
32                        ਓਹ ਰਕਹ ਯਵਪਚ ਹਜ ਕਮ ਯਰਸਸ਼ਸ਼ਲਮ ਨਸਰ ਜਕਕਦਮ ਸ਼ਨ ਅਰ ਯਯਸ਼ਸ ਉਨਤਹਕਕ ਦਮ ਅਪਗਮ ਅਪਗਮ ਤਸ਼ਯਰਆ ਜਕਕਦਕ ਸ਼ਸ ਅਤਮ ਓਹ ਦਰਗ ਹਜਏ ਅਰ

                     ਮਗਰ ਆਉਣ ਵਕਲਮ ਡਰਦਮ ਸ਼ਨ ਅਤਮ ਫ਼ਮਰ ਉਹ ਉਨਤਹਕਕ ਬਕਰਕਕ ਨਸਰ ਲਹਕਮ ਜਜ ਕਸ਼ਝ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਬਸਤਣਕ ਸ਼ਸ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਦਪਸ਼ਣ ਲਪਗਕ।
33                    ਯਕ ਵਮਖਜ ਅਸ਼ਸਕ ਯਰਸਸ਼ਸ਼ਲਮ ਨਸਰ ਜਕਕਦਮ ਹਕਕ ਅਤਮ ਮਨਸ਼ਪਖ ਦਕ ਪਸ਼ਪਤਤਰ ਪਰਧਕਨ ਜਕਜਕਕਕ ਅਤਮ ਗਤਰਰਥਸਕਆਕ ਦਮ ਹਪਥ ਫ਼ੜਵਕਇਆ ਜਕਵਮਗਕ

                ਅਤਮ ਓਹ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਮਕਰ ਸ਼ਸ਼ਪਟਣ ਦਕ ਹਸ਼ਕਮ ਦਮਣਗਮ ਅਰ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਪਰਕਈਆਕ ਕਕਮਕਕ ਦਮ ਹਵਕਲਮ ਕਰਨਗਮ।
34                      ਓਹ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਠਪਠਮ ਕਰਨਗਮ ਅਤਮ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਥਸ਼ਪਕਣਗਮ ਅਤਮ ਕਜਰੜਮ ਮਕਰਨਗਮ ਅਤਮ ਮਕਰ ਸ਼ਸ਼ਪਟਣਗਮ ਪਰ ਉਹ ਯਤਰਨਕਕ ਯਦਨਕਕ ਯਪਪਛਜਕ ਫ਼ਮਰ ਜਸ
ਉਠਮਗਕ।
35                         ਜਸ਼ਬਦਸ ਦਮ ਪਸ਼ਪਤਤਰ ਯਕਕਸਬ ਅਰ ਯਸਹਰਨਕ ਉਹ ਦਮ ਕਜਲ ਆਣ ਕਮ ਉਹ ਨਸਰ ਕਯਹਣ ਲਪਗਮ ਗਸ਼ਰਸ ਜਸ ਅਸ਼ਸਕ ਚਕਹਸ਼ਰਦਮ ਹਕਕ ਭਈ ਜਜ ਕਸ਼ਝ ਅਸ਼ਸਕ

      ਤਹਥਜਕ ਮਰਗਸਏ ਤਸਰ ਸ਼ਜਈ ਸ਼ਕਡਮ ਲਈ ਕਰਮਕ।
36     ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,         ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਕਸ ਚਕਹਸ਼ਰਦਮ ਹਜ ਜਜ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਲਈ ਕਰਕਕ?
37    ਉਨਤਹਕਕ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,                ਸ਼ਕਨਸਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਯਕ ਅਸ਼ਸਕ ਤਮਰਮ ਤਮਜ ਯਵਪਚ ਇਪਕ ਤਮਰਮ ਸ਼ਪਜਮ ਅਤਮ ਇਪਕ ਤਮਰਮ ਖਪਬਮ ਬਹਠਸਏ।
38     ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,       ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਨਹਸਕ ਜਕਣਦਮ ਜਜ ਕਸ ਮਰਗਦਮ ਹਜ  । ਭਲਕ,           ਉਹ ਯਪਆਲਕ ਯਜਹੜਕ ਮਹਕ ਪਸਣਕ ਹਹ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਪਸ ਸ਼ਪਕਦਮ ਹਜ

          ਯਕ ਉਹ ਬਪਯਤਸ਼ਮਕ ਯਜਹੜਕ ਮਹਕ ਲਹਣਕ ਹਹ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਲਹ ਸ਼ਪਕਦਮ ਹਜ?
39    ਉਨਤਹਕਕ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,    ਸ਼ਕਥਜਕ ਹਜ ਸ਼ਪਕਦਕ ਹਹ      । ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,         ਉਹ ਯਪਆਲਕ ਯਜਹੜਕ ਮਹਕ ਪਸਣਕ ਹਹ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਤਕਕ

         ਪਸਓਗਮ ਅਤਮ ਉਹ ਬਪਯਤਸ਼ਮਕ ਯਜਹੜਕ ਮਹਕ ਲਹਣਕ ਹਹ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਲਵਜਗਮ।
40                ਸ਼ਪਜਮ ਖਪਬਮ ਯਬਠਕਲਨਕ ਮਮਰਕ ਕਰਮ ਨਹਸਕ ਪਰ ਉਨਤਹਕਕ ਲਈ ਹਹ ਯਜਨਤਹਕਕ ਲਈ ਯਤਆਰ ਕਸਤਕ ਯਗਆ ਹਹ।
41              ਜਕਕ ਦਸ਼ਕਕ ਚਮਯਲਆਕ ਨਮ ਇਹ ਸ਼ਸ਼ਯਣਆ ਤਕਕ ਓਹ ਯਕਕਸਬ ਅਤਮ ਯਸਹਰਨਕ ਉਤਮ ਯਖਝਣ ਲਪਗਮ।
42            ਤਦਜਕ ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਆਪਣਮ ਕਜਲ ਸ਼ਪਯਦਆ ਅਤਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,         ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਜਕਣਦਮ ਹਜ ਭਈ ਯਜਹੜਮ ਪਰਕਈਆਕ ਕਕਮਕਕ ਦਮ ਯਵਪਚ

                  ਹਕਕਮ ਯਗਣਮ ਜਕਕਦਮ ਹਨ ਓਹ ਉਨਤਹਕਕ ਉਤਮ ਹਸ਼ਕਮ ਚਲਕਉਕਦਮ ਹਨ ਅਤਮ ਉਨਤਹਕਕ ਦਮ ਸ਼ਰਦਕਰ ਉਨਤਹਕਕ ਉਤਮ ਇਖਸ਼ਯਤਆਰ ਰਪਖਦਮ ਹਨ।
43                  ਪਰ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਯਵਪਚ ਅਯਜਹਕ ਨਹਸਕ ਹਜਵਮ ਸ਼ਗਜਕ ਜਜ ਕਜਈ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਯਵਪਚਜਕ ਵਪਡਕ ਹਜਣਕ ਚਕਹਮ ਸ਼ਜ ਤਸ਼ਹਕਡਕ ਟਯਹਲਸਆ ਹਜਵਮ।
44             ਅਤਮ ਜਮ ਕਜਈ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਯਵਪਚਜਕ ਸ਼ਰਦਕਰ ਬਯਣਆ ਚਕਹਮ ਉਹ ਸ਼ਭ ਦਕ ਨਕਕਰ ਹਜਵਮ।
45                    ਯਕਉਕਯਕ ਮਨਸ਼ਪਖ ਦਕ ਪਸ਼ਪਤਤਰ ਵਸ ਆਪਣਸ ਟਯਹਲ ਕਰਕਉਣ ਨਹਸਕ ਸ਼ਗਜਕ ਟਯਹਲ ਕਰਨ ਅਤਮ ਬਹਸ਼ਯਤਆਕ ਦਮ ਲਈ ਯਨਸ਼ਤਕਰਮ ਦਕ ਮਸ਼ਪਲ

     ਭਰਨ ਨਸਰ ਆਪਣਸ ਜਕਨ ਦਮਣ ਆਇਆ।
46                       ਓਹ ਯਰਸਹਜ ਯਵਪਚ ਆਏ ਅਰ ਜਦ ਉਹ ਅਤਮ ਉਹ ਦਮ ਚਮਲਮ ਅਤਮ ਬਹਸ਼ਤ ਲਜਕ ਯਰਸਹਜ ਤਜਕ ਯਨਪਕਲ ਰਹਮ ਸ਼ਨ ਯਤਮਈ ਦਕ ਪਸ਼ਪਤਤਰ

        ਬਰਯਤਮਈ ਇਪਕ ਅਰਨਤਹਕਕ ਮਰਗਤਕ ਸ਼ੜਕ ਦਮ ਕਰਢਮ ਬਹਠਕ ਸ਼ਸ।
47             ਅਤਮ ਇਹ ਸ਼ਸ਼ਣ ਕਮ ਜਜ ਯਯਸ਼ਸ ਨਕਸ਼ਰਸ ਹਹ ਉਚਸ ਦਮ ਕਮ ਕਯਹਣ ਲਪਗਕ,    ਹਮ ਦਕਊਦ ਦਮ ਪਸ਼ਪਤਤਰ,  ਹਮ ਯਯਸ਼ਸ,     ਮਮਰਮ ਉਤਮ ਦਯਕ ਕਰ !
48                ਬਹਸ਼ਯਤਆਕ ਨਮ ਉਹ ਨਸਰ ਯਝੜਯਕਆ ਭਈ ਚਸ਼ਪਪ ਰਹਸ਼ ਪਰ ਉਹ ਹਜਰ ਵਸ ਉਚਸ ਦਮ ਕਮ ਬਜਯਲਆ,    ਹਮ ਦਕਊਦ ਦਮ ਪਸ਼ਪਤਤਰ,    ਮਮਰਮ ਉਤਮ ਦਯਕ ਕਰ
!
49      ਤਦ ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਖੜਜ ਕਮ ਯਕਹਕ,    ਉਹ ਨਸਰ ਸ਼ਪਦ ਯਲਆਓ             । ਸ਼ਜ ਉਨਤਹਕਕ ਉਸ਼ ਅਰਨਤਹਮ ਨਸਰ ਇਹ ਕਯਹ ਕਮ ਸ਼ਪਯਦਆ ਭਈ ਹਕਕਸ਼ਲਕ ਰਪਖ, ਉਠ, ਉਹ

  ਤਹਨਸਰ ਬਸ਼ਲਕਉਕਦਕ ਹਹ।
50             ਤਕਕ ਉਹ ਆਪਣਕ ਲਸੜਕ ਸ਼ਸ਼ਪਟ ਕਮ ਉਠ ਖੜਕ ਹਜਇਆ ਅਤਮ ਯਯਸ਼ਸ ਕਜਲ ਆਇਆ।
51      ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਅਪਗਜਕ ਉਹ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,         ਤਸਰ ਕਸ ਚਕਹਸ਼ਰਦਕ ਹਹਕ ਜਜ ਮਹਕ ਤਮਰਮ ਲਈ ਕਰਕਕ?     ਅਰਨਤਹਮ ਨਮ ਉਹ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,      ਪਤਰਭਸ਼ ਜਸ ਮਹਕ ਸ਼ਸ਼ਜਕਖਕ ਹਜ

 ਜਕਵਕਕ !
52     ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਉਹ ਨਸਰ ਯਕਹਕ, ਜਕਹ,                  ਤਮਰਸ ਯਨਹਚਕ ਨਮ ਤਹਨਸਰ ਬਚਕਇਆ ਅਤਮ ਓਵਮਕ ਉਹ ਸ਼ਸ਼ਜਕਖਕ ਹਜ ਯਗਆ ਅਤਮ ਉਸ਼ ਰਕਹ ਯਵਪਚ ਉਹ ਦਮ

  ਮਗਰ ਤਸ਼ਰ ਯਪਆ।
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1                      ਜਕਕ ਓਹ ਯਰਸਸ਼ਸ਼ਲਮ ਦਮ ਨਮੜਮ ਜਸ਼ਹਤਸਨ ਦਮ ਪਹਕੜ ਕਜਲ ਬਹਤਫ਼ਸ਼ਗਕ ਅਤਮ ਬਹਤਅਨਸਆ ਤਸਕਰ ਪਹਸ਼ਰਚਮ ਤਕਕ ਉਹ ਨਮ ਆਪਣਮ ਚਮਯਲਆਕ ਯਵਪਚਜਕ ਦਜ
ਘਪਲਮ।



2                       ਅਤਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਆਯਖਆ ਯਕ ਉਸ਼ ਯਪਰਡ ਨਸਰ ਯਜਹੜਕ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਸ਼ਕਹਮਣਮ ਹਹ ਜਕਓ ਅਤਮ ਉਸ਼ ਯਵਪਚ ਵੜਦਮ ਸ਼ਕਰ ਇਪਕ ਗਧਸ ਦਕ ਬਪਚਕ
          ਬਰਯਨਤਹਆਕ ਹਜਇਆ ਵਮਖਜਗਮ ਯਜਹ ਦਮ ਉਤਮ ਕਦਮ ਕਜਈ ਸ਼ਸ਼ਆਰ ਨਹਸਕ ਹਜਇਆ     । ਉਹ ਨਸਰ ਖਜਲਤਹ ਯਲਆਓ।

3           ਅਰ ਜਮ ਕਜਈ ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ ਕਹਮ ਭਈ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਇਹ ਯਕਉਕ ਕਰਦਮ ਹਜ?                ਤਕਕ ਕਯਹਣਕ ਜਜ ਪਤਰਭਸ਼ ਨਸਰ ਇਹ ਦਸ ਲਜੜ ਹਹ ਤਦ ਉਹ ਝਪਟ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਮਸ਼ੜ
  ਐਧਰ ਘਪਲ ਦਮਵਮਗਕ।

4                   ਓਹ ਗਏ ਅਰ ਬਪਚਮ ਨਸਰ ਦਰਵਪਜਮ ਦਮ ਕਜਲ ਬਕਹਰਲਮ ਪਕਸ਼ਮ ਚਕਕਕ ਯਵਪਚ ਬਰਯਨਤਹਆਕ ਹਜਇਆ ਵਮਯਖਆ ਅਤਮ ਉਹ ਨਸਰ ਖਜਯਲਤਹਆ।
5            ਅਰ ਕਈ ਉਨਤਹਕਕ ਯਵਪਚਜਕ ਯਜਹੜਮ ਉਥਮ ਖੜਮ ਸ਼ਨ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਕਯਹਣ ਲਪਗਮ,         ਇਹ ਕਸ ਕਰਦਮ ਹਜ ਜਜ ਬਪਚਮ ਨਸਰ ਖਜਲਤਹਦਮ ਹਜ?
6            ਤਕਕ ਉਨਤਹਕਕ ਨਮ ਯਜਵਮਕ ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਆਯਖਆ ਸ਼ਸ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਕਯਹ ਯਦਪਤਕ,       ਤਦ ਉਨਤਹਕਕ ਨਮ ਇਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਜਕਣ ਯਦਪਤਕ।
7                    ਓਹ ਉਸ਼ ਬਪਚਮ ਨਸਰ ਯਯਸ਼ਸ ਕਜਲ ਯਲਆਏ ਅਰ ਆਪਣਮ ਕਪਪੜਮ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਪਕ ਯਦਪਤਮ ਅਤਮ ਉਹ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਸ਼ਸ਼ਆਰ ਹਜਇਆ।
8                   ਤਕਕ ਬਹਸ਼ਯਤਆਕ ਨਮ ਆਪਣਮ ਕਪਪੜਮ ਰਕਹ ਯਵਪਚ ਯਵਛਕਏ ਅਰ ਹਜਰਨਕਕ ਨਮ ਖਮਤਕਕ ਯਵਪਚਜਕ ਹਰਸਆਕ ਟਹਣਸਆਕ ਵਪਢ ਕਮ ਯਵਛਕ ਯਦਪਤਸਆਕ।
9             ਅਤਮ ਓਹ ਯਜਹੜਮ ਅਪਗਮ ਯਪਪਛਮ ਚਪਲਮ ਜਕਕਦਮ ਸ਼ਨ ਉਚਸ ਅਵਕਜਸ਼ ਨਕਲ ਕਯਹਰਦਮ ਸ਼ਨ,-  ਹਜਸ਼ਰਨਕ !       ਮਸ਼ਬਕਰਕ ਉਹ ਯਜਹੜਕ ਪਤਰਭਸ਼ ਦਮ ਨਕਮ

   ਉਤਮ ਆਉਕਦਕ ਹਹ !
10          ਮਸ਼ਬਕਰਕ ਸ਼ਕਡਮ ਯਪਤਕ ਦਕਊਦ ਦਕ ਰਕਜ ਯਜਹੜਕ ਆਉਕਦਕ ਹਹ !     ਪਰਮ ਧਕਮ ਯਵਪਚ ਹਜਸ਼ਰਨਕ !
11                       ਉਹ ਯਰਸਸ਼ਸ਼ਲਮ ਯਵਪਚ ਪਹਸ਼ਰਚ ਕਮ ਹਹਕਲ ਯਵਪਚ ਯਗਆ ਅਰ ਜਦ ਉਸ਼ ਨਮ ਚਕਰ ਚਸ਼ਫ਼ਮਰਮ ਸ਼ਭ ਕਕਸ਼ਮ ਉਤਮ ਯਨਗਕਹ ਮਕਰ ਲਈ ਤਦ ਉਨਤਹਕਕ

             ਬਕਰਕਕ ਦਮ ਨਕਲ ਯਨਪਕਲ ਕਮ ਬਹਤਅਨਸਆ ਨਸਰ ਯਗਆ ਯਕਉਕ ਜਜ ਸ਼ਰਝ ਹਜ ਗਈ ਸ਼ਸ।
12             ਅਗਲਮ ਯਦਨ ਜਕਕ ਓਹ ਬਹਤਅਨਸਆ ਤਜਕ ਬਕਹਰ ਆਏ ਤਕਕ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਭਸ਼ਪਖ ਲਪਗਸ।
13                          ਅਤਮ ਦਸਰਜਕ ਪਪਯਤਆਕ ਵਕਲਕ ਹਰਜਸਰ ਦਕ ਇਪਕ ਯਬਰਛ ਵਮਖ ਕਮ ਉਹ ਯਗਆ ਜਜ ਕਸ ਜਕਣਸਏ ਉਸ਼ ਤਜਕ ਕਸ਼ਝ ਲਪਭਮ ਪਰ ਜਕਕ ਉਹ ਉਸ਼ ਦਮ ਨਮੜਮ

             ਆਇਆ ਤਕਕ ਪਪਯਤਆਕ ਯਬਨਕ ਹਜਰ ਕਸ਼ਝ ਨਕ ਪਕਇਆ ਯਕਉਕਯਕ ਹਰਜਸਰਕਕ ਦਸ ਰਸ਼ਪਤ ਨਕ ਸ਼ਸ।
14       ਤਦ ਉਹ ਨਮ ਅਪਗਜਕ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,              ਕਜਈ ਤਮਰਕ ਫ਼ਲ ਫ਼ਮਰ ਕਦਮ ਨਕ ਖਕਵਮ ਅਤਮ ਉਹ ਦਮ ਚਮਯਲਆਕ ਨਮ ਇਹ ਸ਼ਸ਼ਯਣਆ।
15                      ਓਹ ਯਰਸਸ਼ਸ਼ਲਮ ਯਵਪਚ ਆਏ ਅਰ ਉਹ ਹਹਕਲ ਯਵਪਚ ਜਕਕਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਯਜਹੜਮ ਹਹਕਲ ਯਵਪਚ ਵਮਚਦਮ ਅਰ ਮਸ਼ਪਲ ਲਹਕਦਮ ਸ਼ਨ ਕਪਢਣ ਲਪਗਕ

           ਅਤਮ ਸ਼ਰਕਫ਼ਸ਼ਕਕ ਦਮ ਤਖਸ਼ਤਪਜਸ਼ਸ਼ ਅਰ ਕਬਸਤਰ ਵਮਚਣ ਵਕਯਲਆਕ ਦਸਆਕ ਚਕਕਕਸਆਕ ਉਲਟਕ ਯਦਪਤਸਆਕ।
16            ਅਰ ਯਕਸ਼ਮ ਨਸਰ ਹਹਕਲ ਯਵਪਚਜਕ ਦਸ ਭਕਕਡਕ ਲਹ ਕਮ ਲਰਘਣ ਨਕ ਯਦਪਤਕ।
17        ਅਤਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਇਹ ਕਯਹ ਕਮ ਉਪਦਮਸ਼ਸ਼ ਯਦਪਤਕ,              ਕਸ ਇਹ ਨਹਸਕ ਯਲਯਖਆ ਹਹ ਜਜ ਮਮਰਕ ਘਰ ਸ਼ਕਰਸਆਕ ਕਕਮਕਕ ਲਈ ਪਤਰਕਰਥਨਕ ਦਕ ਘਰ
ਸ਼ਦਕਵਮਗਕ?           ਪਰ ਤਸ਼ਸ਼ਕਕ ਉਹ ਨਸਰ ਡਕਕਸਆਕ ਦਸ ਖਜਹ ਬਣਕ ਛਪਯਡਆ ਹਹ !
18                       ਪਰਧਕਨ ਜਕਜਕ ਅਰ ਗਤਰਰਥਸਕ ਇਹ ਸ਼ਸ਼ਣ ਕਮ ਇਸ਼ ਗਪਲ ਦਮ ਯਪਪਛਮ ਲਪਗਮ ਭਈ ਉਹ ਦਕ ਯਕਪਕਸ਼ਰ ਨਕਸ਼ ਕਰਸਏ ਯਕਉਕਯਕ ਓਹ ਉਸ਼ ਤਜਕ ਡਰਦਮ

             ਸ਼ਨ ਇਸ਼ ਲਈ ਜਜ ਸ਼ਭ ਲਜਕ ਉਹ ਦਮ ਉਪਦਮਸ਼ਸ਼ ਤਜਕ ਹਹਰਕਨ ਰਯਹ ਗਏ ਸ਼ਨ।
19          ਅਤਮ ਹਰ ਸ਼ਰਝ ਨਸਰ ਉਹ ਸ਼ਸ਼ਯਹਰਜਕ ਬਕਹਰ ਜਕਕਦਕ ਹਸ਼ਰਦਕ ਸ਼ਸ।
20                  ਸ਼ਵਮਰ ਨਸਰ ਜਕਕ ਓਹ ਉਧਰ ਦਸ ਲਰਘਮ ਤਕਕ ਯਡਪਠਕ ਜਜ ਉਹ ਹਰਜਸਰ ਦਕ ਯਬਰਛ ਜੜਤਹਜਕ ਸ਼ਸ਼ਪਕ ਯਗਆ ਹਹ।
21         ਤਦ ਪਤਰਸ਼ ਨਮ ਚਮਤਮ ਕਰ ਕਮ ਉਹ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,   ਸ਼ਸ਼ਆਮਸ ਜਸ ਵਮਖ,            ਇਹ ਹਰਜਸਰ ਦਕ ਯਬਰਛ ਯਜਹ ਨਸਰ ਤਹਕ ਸ਼ਰਕਪ ਯਦਪਤਕ ਸ਼ਸ ਸ਼ਸ਼ਪਕ

  ਯਗਆ ਹਹ !
22      ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਉਤਰ ਯਦਪਤਕ,    ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਉਤਮ ਯਨਹਚਕ ਰਪਖਜ।
23            ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ ਸ਼ਤ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਭਈ ਜਜ ਕਜਈ ਇਸ਼ ਪਹਕੜ ਨਸਰ ਕਹਮ,           ਉਠ ਅਰ ਸ਼ਮਸ਼ਰਦਰ ਯਵਪਚ ਜਕ ਪਉ ਅਤਮ ਆਪਣਮ ਮਨ ਯਵਪਚ ਭਰਮ

                   ਨਕ ਕਰਮ ਪਰ ਪਰਤਸਤ ਕਰਮ ਯਕ ਯਜਹੜਸਆਕ ਗਪਲਕਕ ਮਹਕ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਓਹ ਹਸ਼ਰਦਸਆਕ ਹਨ ਤਕਕ ਉਹ ਦਮ ਲਈ ਹਜ ਜਕਵਮਗਕ।
24                       ਇਸ਼ ਲਈ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਯਕ ਜਜ ਕਸ਼ਝ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਪਤਰਕਰਥਨਕ ਕਰ ਕਮ ਮਰਗਜ ਪਰਤਸਤ ਕਰਜ ਜਜ ਸ਼ਕਨਸਰ ਯਮਲ ਯਗਆ ਤਕਕ ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ
ਯਮਲਮਗਕ।
25        ਜਦ ਕਦਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਖਲਜ ਕਮ ਪਤਰਕਰਥਨਕ ਕਰਦਮ ਹਜ,                 ਜਮ ਤਸ਼ਹਕਡਕ ਯਕਸ਼ਮ ਨਕਲ ਯਵਰਜਧ ਹਜਵਮ ਤਕਕ ਉਹ ਨਸਰ ਮਕਫ਼ਸ਼ ਕਰਜ ਤਕਕ ਜਜ ਤਸ਼ਹਕਡਕ ਯਪਤਕ ਵਸ

        ਯਜਹੜਕ ਸ਼ਸ਼ਰਗ ਯਵਪਚ ਹਹ ਤਸ਼ਹਕਯਡਆਕ ਅਪਰਕਧਕਕ ਨਸਰ ਮਕਫ਼ਸ਼ ਕਰਮ।
26                      ਓਹ ਫ਼ਮਰ ਯਰਸਸ਼ਸ਼ਲਮ ਯਵਪਚ ਆਏ ਅਰ ਜਦ ਉਹ ਹਹਕਲ ਯਵਪਚ ਯਫ਼ਰਦਕ ਸ਼ਸ ਤਦ ਪਰਧਕਨ ਜਕਜਕ ਅਤਮ ਗਤਰਰਥਸਕ ਅਤਮ ਬਜਸ਼ਰਗ ਉਹ ਦਮ

 ਕਜਲ ਆਏ।
28    ਅਰ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,        ਤਸਰ ਯਕਹੜਮ ਇਖਸ਼ਯਤਆਰ ਨਕਲ ਏਹ ਕਰਮ ਕਰਦਕ ਹਹਕ?          ਯਕ ਏਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਸਰ ਯਕਨ ਤਹਨਸਰ ਇਹ ਇਖਸ਼ਯਤਆਰ ਯਦਪਤਕ
ਹਹ?
29     ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,     ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ ਇਪਕ ਗਪਲ ਪਸ਼ਪਛਣਕ            । ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਹਨਸਰ ਉਤਰ ਯਦਓ ਤਕਕ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ ਦਪਸ਼ਕਕਗਕ ਜਜ ਯਕਹੜਮ

     ਇਖਸ਼ਯਤਆਰ ਨਕਲ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦਕ ਹਕਕ।
30         ਯਸਹਰਨਕ ਦਕ ਬਪਯਤਸ਼ਮਕ ਸ਼ਸ਼ਰਗ ਵਪਲਜਕ ਸ਼ਸ ਯਕ ਮਨਸ਼ਪਖਕਕ ਵਲਜਕ?    ਮਹਨਸਰ ਉਤਰ ਯਦਓ !
31        ਤਦ ਉਨਤਹਕਕ ਆਪਜ ਯਵਪਚ ਯਵਚਕਰ ਕਰ ਕਮ ਯਕਹਕ,               ਜਮ ਕਹਸਏ ਸ਼ਸ਼ਰਗ ਵਪਲਜਕ ਤਕਕ ਉਹ ਬਜਲਸ ਫ਼ਮਰਮ ਤਸ਼ਸ਼ਕਕ ਉਹ ਦਸ ਪਰਤਸਤ ਯਕਉਕ ਨਕ ਕਸਤਸ?
32                        ਪਰ ਜਮ ਕਯਹਏ ਮਨਸ਼ਪਖਕਕ ਵਪਲਜਕ ਤਕਕ ਓਹ ਲਜਕਕਕ ਕਜਲਜਕ ਡਰਦਮ ਸ਼ਨ ਯਕਉਕ ਜਜ ਸ਼ਪਭਮ ਯਸਹਰਨਕ ਨਸਰ ਮਰਨਦਮ ਸ਼ਨ ਜਜ ਉਹ ਸ਼ਪਚ ਮਸ਼ਪਚ ਨਬਸ ਹਹ।
33       ਤਦ ਉਨਤਹਕਕ ਨਮ ਯਯਸ਼ਸ ਨਸਰ ਉਤਰ ਯਦਪਤਕ,   ਅਸ਼ਸਕ ਨਹਸਕ ਜਕਣਦਮ       । ਫ਼ਮਰ ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,       ਮਹਕ ਵਸ ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ ਨਹਸਕ ਦਪਸ਼ਦਕ ਜਜ

       ਯਕਹੜਮ ਇਖਸ਼ਯਤਆਰ ਨਕਲ ਮਹਕ ਏਹ ਕਰਮ ਕਰਦਕ ਹਕਕ।
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1                      ਫ਼ਮਰ ਉਹ ਉਨਤਹਕਕ ਨਕਲ ਯਦਤਰਸ਼ਸ਼ਟਕਕਤਕਕ ਯਵਪਚ ਬਜਲਣ ਲਪਗਕ ਯਕ ਇਪਕ ਮਨਸ਼ਪਖ ਨਮ ਅਰਗਸਰ ਦਕ ਬਕਗਸ਼ ਲਕਇਆ ਅਰ ਉਹ ਦਮ ਚਸ਼ਫ਼ਮਰਮ ਬਕੜ
                    ਯਦਪਤਸ ਅਤਮ ਰਸ਼ ਲਈ ਚਸ਼ਬਪਚਕ ਕਪਯਢਆ ਅਤਮ ਇਪਕ ਬਸ਼ਰਜ ਉਸ਼ਕਯਰਆ ਅਤਮ ਉਹ ਨਸਰ ਮਕਲਸਆਕ ਦਮ ਹਪਥ ਸ਼ਕਕਪ ਕਮ ਪਰਦਮਸ਼ ਚਪਯਲਆ ਯਗਆ।

2                     ਅਰ ਉਸ਼ ਨਮ ਰਸ਼ਪਤ ਯਸ਼ਰ ਇਪਕ ਨਕਕਰ ਨਸਰ ਮਕਲਸਆਕ ਕਜਲ ਘਪਯਲਆ ਜਜ ਉਹ ਮਕਲਸਆਕ ਤਜਕ ਬਕਗਸ਼ ਦਮ ਫ਼ਲ ਯਵਪਚਜਕ ਕਸ਼ਝ ਲਵਮ।
3            ਅਤਮ ਉਨਤਹਕਕ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਫ਼ੜ ਕਮ ਕਸ਼ਪਯਟਆ ਅਰ ਸ਼ਪਖਣਮ ਹਪਥ ਮਜੜ ਯਦਪਤਕ।
4                     ਉਸ਼ ਨਮ ਇਪਕ ਹਜਰ ਨਕਕਰ ਉਨਤਹਕਕ ਦਮ ਕਜਲ ਘਪਯਲਆ ਅਤਮ ਉਨਤਹਕਕ ਉਹ ਦਕ ਯਸ਼ਰ ਭਰਯਨਆ ਅਤਮ ਉਹ ਦਸ ਪਤ ਲਕਹ ਯਦਤਸ।
5                         ਫ਼ਮਰ ਉਸ਼ ਨਮ ਇਪਕ ਹਜਰ ਘਪਯਲਆ ਅਤਮ ਉਨਤਹਕਕ ਉਹ ਨਸਰ ਮਕਰ ਸ਼ਸ਼ਪਯਟਆ ਅਰ ਉਸ਼ ਨਮ ਹਜਰ ਬਹਸ਼ਤ ਸ਼ਕਰਮ ਘਪਲਮ ਅਤਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਮ ਕਈਆਕ ਨਸਰ

     ਕਸ਼ਪਯਟਆ ਅਰ ਕਈਆਕ ਨਸਰ ਮਕਰ ਯਦਪਤਕ।
6       ਅਜਮ ਉਸ਼ ਦਮ ਕਜਲ ਇਪਕ ਰਯਹਰਦਕ ਸ਼ਸ,    ਉਸ਼ ਦਕ ਯਪਆਰਕ ਪਸ਼ਪਤਤਰ               । ਓੜਕ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਹ ਨਸਰ ਵਸ ਉਨਤਹਕਕ ਕਜਲ ਇਹ ਕਯਹ ਕਮ ਘਪਯਲਆ ਭਈ

     ਓਹ ਮਮਰਮ ਪਸ਼ਪਤਤਰ ਦਕ ਮਕਨ ਰਪਖਣਗਮ।
7       ਪਰ ਉਨਤਹਕਕ ਮਕਲਸਆਕ ਨਮ ਆਪਜ ਯਵਪਚ ਯਕਹਕ,   ਵਕਰਸ਼ ਇਹਜ ਹਹ           । ਆਓ ਇਹ ਨਸਰ ਮਕਰ ਸ਼ਸ਼ਪਟਸਏ ਤਕਕ ਯਵਰਸ਼ਕ ਸ਼ਕਡਕ ਹਜ ਜਕਵਮਗਕ।
8               ਅਰ ਉਨਤਹਕਕ ਨਮ ਉਹ ਨਸਰ ਫ਼ੜ ਕਮ ਮਕਰ ਯਦਪਤਕ ਅਤਮ ਉਹ ਨਸਰ ਬਕਗਸ਼ਜਕ ਬਕਹਰ ਸ਼ਸ਼ਪਯਟਆ।
9      ਸ਼ਜ ਬਕਗਸ਼ ਦਕ ਮਕਲਕ ਕਸ ਕਰਮਗਕ?              ਉਹ ਆਵਮਗਕ ਅਰ ਮਕਲਸਆਕ ਦਕ ਨਕਸ਼ ਕਰਮਗਕ ਅਤਮ ਅਰਗਸਰ ਦਕ ਬਕਗਸ਼ ਹਜਰਨਕਕ ਨਸਰ ਸ਼ਕਕਪਮਗਕ।
10       ਕਸ ਤਸ਼ਸ਼ਕਕ ਇਹ ਯਲਖਤ ਵਸ ਨਹਸਕ ਪੜਤਹਸ?       ਯਕ ਯਜਸ਼ ਪਪਥਰ ਨਸਰ ਰਕਜਕਕ ਨਮ ਰਪਯਦਆ,      ਸ਼ਜਈ ਖਸਰਜਮ ਦਕ ਯਸ਼ਰਕ ਹਜ ਯਗਆ।
11     ਇਹ ਪਤਰਭਸ਼ ਦਸ ਵਪਲਜਕ ਹਜਇਆ,      ਅਤਮ ਸ਼ਕਡਸ ਨਜਸ਼ਰ ਯਵਪਚ ਅਚਰਜ ਹਹ।
12                          ਤਦ ਉਨਤਹਕਕ ਨਮ ਚਕਯਹਆ ਜਜ ਉਹ ਨਸਰ ਫ਼ੜ ਲਹਣ ਪਰ ਲਜਕਕਕ ਤਜਕ ਡਰਮ ਯਕਉਕ ਜਜ ਉਨਤਹਕਕ ਨਮ ਜਕਣ ਯਲਆ ਭਈ ਉਸ਼ ਨਮ ਸ਼ਕਡਮ ਉਤਮ ਇਹ

          ਯਦਤਰਸ਼ਸ਼ਟਕਕਤ ਯਕਹਕ ਹਹ ਅਤਮ ਓਹ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਛਪਡ ਕਮ ਚਲਮ ਗਏ।
13                       ਫ਼ਮਰ ਉਨਤਹਕਕ ਨਮ ਫ਼ਸ਼ਰਸਸ਼ਸਆਕ ਅਤਮ ਹਮਰਜਦਸਆਕ ਯਵਪਚਜਕ ਕਈਆਕ ਨਸਰ ਉਹ ਦਮ ਕਜਲ ਘਪਯਲਆ ਜਜ ਉਹ ਨਸਰ ਉਹ ਦਸਆਕ ਗਪਲਕਕ ਦਸ ਫ਼ਕਹਸ ਯਵਪਚ
ਫ਼ਸ਼ਕਉਣ।
14       ਸ਼ਜ ਉਨਤਹਕਕ ਆਣ ਕਮ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,                  ਗਸ਼ਰਸ ਜਸ ਅਸ਼ਸਕ ਜਕਣਦਮ ਹਕਕ ਜਜ ਤਸਰ ਸ਼ਪਚਕ ਹਹ ਅਤਮ ਤਹਨਸਰ ਯਕਸ਼ਮ ਦਸ ਪਰਵਕਹ ਨਹਸਕ ਯਕਉਕਯਕ ਤਸਰ

            ਮਨਸ਼ਪਖਕਕ ਦਕ ਪਪਖ ਨਹਸਕ ਕਰਦਕ ਸ਼ਗਜਕ ਸ਼ਯਚਆਈ ਨਕਲ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਕ ਰਕਹ ਦਪਸ਼ਦਕ ਹਹਕ         । ਕਹਸ਼ਰ ਨਸਰ ਜਜਸ਼ਸਯਕ ਦਮਣਕ ਜਜਗ ਹਹ ਯਕ ਨਹਸਕ? 
    ਅਸ਼ਸਕ ਦਮਈਏ ਯਕ ਨਕ ਦਮਈਏ?

15           ਪਰ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਦਕ ਕਪਟ ਜਕਣ ਕਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,     ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਹਨਸਰ ਯਕਉਕ ਪਰਤਕਉਕਦਮ ਹਜ?     ਇਪਕ ਅਪਯਠਆਨਸ ਮਮਰਮ ਕਜਲ ਯਲਆਓ
 ਤਕਕ ਵਮਖਕਕ।

16   ਸ਼ਜ ਓਹ ਯਲਆਏ       । ਤਦ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,       ਇਹ ਮਸਰਤ ਅਤਮ ਯਲਖਤ ਯਕਹ ਦਸ ਹਹ?    ਉਨਤਹਕਕ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,  ਕਹਸ਼ਰ ਦਸ।
17      ਤਦ ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,               ਯਜਹੜਸਆਕ ਚਸਜਸ਼ਕਕ ਕਹਸ਼ਰ ਦਸਆਕ ਹਨ ਸ਼ਜ ਕਹਸ਼ਰ ਨਸਰ ਯਦਓ ਅਤਮ ਯਜਹੜਸਆਕ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਸਆਕ ਹਨ ਸ਼ਜ

  ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਨਸਰ ਯਦਓ        । ਤਕਕ ਓਹ ਉਸ਼ ਤਜਕ ਬਹਸ਼ਤ ਹਹਰਕਨ ਹਜਏ।
18                  ਫ਼ਮਰ ਸ਼ਦਸਕਸ ਯਜਹੜਮ ਆਖਦਮ ਹਨ ਭਈ ਯਕਆਮਤ ਨਹਸਕ ਹਜਣਸ ਉਸ਼ ਕਜਲ ਆਏ ਅਰ ਉਸ਼ ਤਜਕ ਇਹ ਸ਼ਵਕਲ ਕਸਤਕ।
19                         ਯਕ ਗਸ਼ਰਸ ਜਸ ਸ਼ਕਡਮ ਲਈ ਮਸਸ਼ਕ ਨਮ ਯਲਯਖਆ ਹਹ ਭਈ ਜਮ ਯਕਸ਼ਮ ਦਕ ਭਕਈ ਮਰ ਜਕਵਮ ਅਤਮ ਉਹ ਦਸ ਤਸਵਸਕ ਰਹਮ ਅਰ ਕਜਈ ਉਲਕਦ ਨਕ

                   ਛਪਡ ਯਗਆ ਹਜਵਮ ਤਕਕ ਉਹ ਦਕ ਭਕਈ ਉਹ ਦਸ ਤਸਵਸਕ ਨਸਰ ਕਰ ਲਵਮ ਅਤਮ ਆਪਣਮ ਭਕਈ ਲਈ ਵਰਸ਼ ਉਤਪਰਨ ਕਰਮ।
20            ਸ਼ਪਤ ਭਕਈ ਸ਼ਨ ਅਤਮ ਪਯਹਲਮ ਨਮ ਤਸਵਸਕ ਕਸਤਸ ਅਰ ਔਕਤ ਮਰ ਯਗਆ।
21                    ਤਦ ਦਸਏ ਨਮ ਉਹ ਨਸਰ ਕਰ ਯਲਆ ਅਤਮ ਔਕਤ ਮਰ ਯਗਆ ਅਤਮ ਇਸ਼ਮ ਤਰਕਕ ਤਸਆ ਭਸ ਅਰ ਸ਼ਪਤਮ ਔਕਤ ਗਏ।
22        ਸ਼ਕਯਰਆਕ ਦਮ ਯਪਪਛਜਕ ਉਹ ਤਸਵਸਕ ਭਸ ਮਰ ਗਈ।
23                    ਯਕਆਮਤ ਨਸਰ ਉਹ ਉਨਤਹਕਕ ਯਵਪਚਜਕ ਯਕਹ ਦਸ ਤਸਵਸਕ ਹਜਊ ਯਕਉਕ ਜਜ ਸ਼ਪਤਕਕ ਨਮ ਉਹ ਨਸਰ ਇਸ਼ਤਤਰਸ ਕਰ ਕਮ ਵਸ਼ਕਇਆ ਸ਼ਸ?
24     ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,               ਕਸ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਇਸ਼ ਕਰਕਮ ਤਕਕ ਭਸ਼ਪਲ ਯਵਪਚ ਨਹਸਕ ਪਏ ਹਜ ਯਕ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਨਕ ਪਸ਼ਸ਼ਤਕਕਕ ਨਸਰ,    ਨਕ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਸ

   ਸ਼ਮਰਪਥਕ ਨਸਰ ਜਕਣਦਮ ਹਜ?
25                     ਯਕਉਕਯਕ ਜਦ ਮਸ਼ਰਯਦਆਕ ਯਵਪਚਜਕ ਜਸ ਉਠਦਮ ਹਨ ਓਹ ਨਕ ਯਵਆਹ ਕਰਦਮ ਹਨ ਨਕ ਯਵਆਹਮ ਜਕਕਦਮ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਸ਼ਰਗਸ ਦਸਤਕਕ ਵਰਗਮ ਹਨ।
26                       ਪਰ ਮਸ਼ਰਯਦਆਕ ਦਮ ਯਵਖਮ ਜਜ ਓਹ ਯਜਵਕਲਮ ਜਕਕਦਮ ਹਨ ਕਸ ਤਸ਼ਸ਼ਕਕ ਮਸਸ਼ਕ ਦਸ ਪਜਥਸ ਯਵਪਚ ਝਕੜਸ ਦਸ ਕਥਕ ਯਵਪਚ ਨਹਸਕ ਪਯੜਤਹਆ ਜਜ

                   ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਨਮ ਉਹ ਨਸਰ ਯਕਪਕਸ਼ਰ ਆਯਖਆ ਯਕ ਮਹਕ ਅਬਰਕਹਕਮ ਦਕ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਅਤਮ ਇਸ਼ਹਕਕ ਦਕ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਅਤਮ ਯਕਕਸਬ ਦਕ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ
ਹਕਕ?
27          ਉਹ ਮਸ਼ਰਯਦਆਕ ਦਕ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਤਕਕ ਨਹਸਕ ਸ਼ਗਜਕ ਯਜਉਕਯਦਆਕ ਦਕ ਹਹ        । ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਵਪਡਸ ਭਸ਼ਪਲ ਯਵਪਚ ਪਏ ਹਜਏ ਹਜ।
28                       ਗਤਰਰਥਸਕਆਕ ਯਵਪਚਜਕ ਇਪਕ ਨਮ ਕਜਲ ਆਣ ਕਮ ਉਨਤਹਕਕ ਦਕ ਸ਼ਵਕਲ ਜਵਕਬ ਸ਼ਸ਼ਯਣਆ ਅਤਮ ਇਹ ਸ਼ਮਝ ਕਮ ਭਈ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਚਰਗਕ

    ਜਵਕਬ ਯਦਪਤਕ ਉਹ ਨਸਰ ਪਸ਼ਪਯਛਆ,      ਸ਼ਭਨਕਕ ਹਸ਼ਕਮਕਕ ਯਵਪਚਜਕ ਵਪਡਕ ਯਕਹੜਕ ਹਹ?
29           ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਜਵਕਬ ਯਦਪਤਕ ਭਈ ਮਸ਼ਪਖ ਇਹ ਹਹ ਯਕ ਹਮ ਇਸ਼ਰਕਏਲ, ਸ਼ਸ਼ਣ       । ਪਤਰਭਸ਼ ਸ਼ਕਡਕ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਇਪਕਜ ਪਤਰਭਸ਼ ਹਹ।
30                     ਅਰ ਤਸਰ ਪਤਰਭਸ਼ ਆਪਣਮ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਨਸਰ ਆਪਣਮ ਸ਼ਕਰਮ ਯਦਲ ਨਕਲ ਅਤਮ ਆਪਣਸ ਸ਼ਕਰਸ ਜਕਨ ਨਕਲ ਅਤਮ ਆਪਣਸ ਸ਼ਕਰਸ ਬਸ਼ਪਧ ਨਕਲ

      ਅਤਮ ਆਪਣਸ ਸ਼ਕਰਸ ਸ਼ਸ਼ਕਤਸ ਨਕਲ ਯਪਆਰ ਕਰ।



31            ਦਸਆ ਇਹ ਹਹ ਯਕ ਤਸਰ ਆਪਣਮ ਗਸ਼ਆਕਢਸ ਨਸਰ ਆਪਣਮ ਯਜਹਕ ਯਪਆਰ ਕਰ         । ਇਨਤਹਕਕ ਤਜਕ ਵਪਡਕ ਹਜਰ ਕਜਈ ਹਸ਼ਕਮ ਨਹਸਕ ਹਹ।
32       ਤਦ ਉਸ਼ ਗਤਰਰਥਸਕ ਨਮ ਉਹ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,   ਠਸਕ ਗਸ਼ਰਸ ਜਸ,              ਤਹਕ ਸ਼ਤ ਆਯਖਆ ਭਈ ਉਹ ਇਪਕਜ ਹਹ ਅਤਮ ਉਹ ਦਮ ਯਬਨਕ ਹਜਰ ਕਜਈ ਨਹਸਕ।
33                     ਅਤਮ ਸ਼ਕਰਮ ਯਦਲ ਨਕਲ ਅਤਮ ਸ਼ਕਰਸ ਸ਼ਮਝ ਨਕਲ ਅਤਮ ਸ਼ਕਰਸ ਸ਼ਸ਼ਕਤਸ ਨਕਲ ਉਹ ਨਸਰ ਯਪਆਰ ਕਰਨਕ ਅਰ ਆਪਣਮ ਗਸ਼ਆਕਢਸ ਨਸਰ

          ਆਪਣਮ ਯਜਹਕ ਯਪਆਰ ਕਰਨਕ ਸ਼ਕਰਮ ਹਜਮਕਕ ਅਤਮ ਬਲਸਦਕਨਕਕ ਨਕਲਜਕ ਵਪਧ ਹਹ।
34               ਜਕਕ ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਯਡਪਠਕ ਯਕ ਉਹ ਨਮ ਅਕਲ ਨਕਲ ਉਤਰ ਯਦਪਤਕ ਤਕਕ ਉਹ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,           ਤਸਰ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਮ ਰਕਜ ਤਜਕ ਦਸਰ ਨਹਸਕ ਹਹਕ ਅਤਮ ਏਦਜਕ

           ਅਪਗਮ ਯਕਸ਼ਮ ਦਕ ਯਹਆਉ ਨਕ ਯਪਆ ਜਜ ਉਸ਼ ਕਜਲਜਕ ਕਸ਼ਝ ਸ਼ਵਕਲ ਕਰਮ।
35         ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਹਹਕਲ ਯਵਪਚ ਉਪਦਮਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਮ ਹਜਏ ਅਪਗਜਕ ਆਯਖਆ,          ਗਤਰਰਥਸਕ ਯਕਪਕਸ਼ਰ ਕਯਹਰਦਮ ਹਨ ਭਈ ਮਸ਼ਸਹ ਦਕਊਦ ਦਕ ਪਸ਼ਪਤਤਰ ਹਹ?
36                ਦਕਊਦ ਨਮ ਪਯਵਪਤਤਰ ਆਤਮਕ ਦਸ ਰਕਹਸਕ ਆਪਮ ਆਯਖਆ ਹਹ ਯਕ ਪਤਰਭਸ਼ ਨਮ ਮਮਰਮ ਪਤਰਭਸ਼ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,     ਤਸਰ ਮਮਰਮ ਸ਼ਪਜਮ ਪਕਸ਼ਮ ਬਹਠ,  ਜਦ

          ਤਸਕਰ ਮਹਕ ਤਮਰਮ ਵਹਰਸਆਕ ਨਸਰ ਤਮਰਮ ਪਹਰਕਕ ਹਮਠ ਨਕ ਕਰ ਯਦਆਕ।
37               ਦਕਊਦ ਤਕਕ ਆਪਮ ਉਹ ਨਸਰ ਪਤਰਭਸ਼ ਆਖਦਕ ਹਹ ਫ਼ਮਰ ਉਹ ਉਸ਼ ਦਕ ਪਸ਼ਪਤਤਰ ਯਕਪਥਜਕ ਹਜਇਆ?        ਅਤਮ ਵਪਡਸ ਭਸੜ ਖਸ਼ਸ਼ਸ਼ਸ ਨਕਲ ਉਹ ਦਸ ਸ਼ਸ਼ਣਦਸ
ਸ਼ਸ।
38      ਉਸ਼ ਨਮ ਆਪਣਮ ਉਪਦਮਸ਼ਸ਼ ਯਵਪਚ ਯਕਹਕ,              ਗਤਰਰਥਸਕਆਕ ਤਜਕ ਚਕਕਸ਼ ਰਹਜ ਯਜਹੜਮ ਲਰਮਮ ਬਸ਼ਤਤਰ ਪਯਹਨਸਕ ਤਸ਼ਰਨ ਯਫ਼ਰਨ ਅਤਮ ਬਜਸ਼ਕਰਕਕ ਯਵਪਚ

 ਸ਼ਲਕਮ ਲਹਣ।
39             ਅਤਮ ਸ਼ਮਕਜਕਕ ਯਵਪਚ ਅਗਲਸਆਕ ਕਸ਼ਰਸ਼ਸਆਕ ਅਤਮ ਯਜਸ਼ਆਫ਼ਸ਼ਤਕਕ ਯਵਪਚ ਉਚਸਆਕ ਥਕਵਕਕ ਨਸਰ ਲਜਚਦਮ ਹਨ।
40                 ਓਹ ਯਵਧਵਕਕ ਦਮ ਘਰਕਕ ਨਸਰ ਚਪਟ ਕਰ ਜਕਕਦਮ ਹਨ ਅਤਮ ਯਵਖਕਵਮ ਲਈ ਲਰਮਸਆਕ ਲਰਮਸਆਕ ਪਤਰਕਰਥਨਕਕ ਕਰਦਮ ਹਨ     । ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਵਧਸਕ

 ਸ਼ਜਸ਼ਕ ਯਮਲਮਗਸ।
41                       ਉਹ ਖਸ਼ਜਸ਼ਕਨਮ ਦਮ ਸ਼ਕਹਮਣਮ ਬਹਠ ਕਮ ਵਮਖ ਯਰਹਕ ਸ਼ਸ ਜਜ ਲਜਕ ਖਸ਼ਜਸ਼ਕਨਮ ਯਵਪਚ ਯਕਸ਼ ਤਰਕਕ ਪਹਸ਼ਮ ਟਕਮ ਪਕਉਕਦਮ ਹਨ ਅਰ ਬਥਮਰਮ ਧਨਵਕਨਕਕ ਨਮ

  ਬਹਸ਼ਤ ਕਸ਼ਝ ਪਕਇਆ।
42             ਅਤਮ ਇਪਕ ਕਰਗਕਲ ਯਵਧਵਕ ਨਮ ਆਣ ਕਮ ਦਜ ਦਮੜਸਆਕ ਅਰਥਕਤ ਧਮਲਕ ਪਕ ਯਦਪਤਕ।
43            ਤਕਕ ਉਹ ਨਮ ਆਪਣਮ ਚਮਯਲਆਕ ਨਸਰ ਕਜਲ ਸ਼ਪਦ ਕਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,           ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ ਸ਼ਤ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਭਈ ਯਜਹੜਮ ਖਸ਼ਜਸ਼ਕਨਮ ਯਵਪਚ ਪਕਉਕਦਮ ਹਨ

        ਉਨਤਹਕਕ ਸ਼ਭਨਕਕ ਨਕਲਜਕ ਇਸ਼ ਕਰਗਕਲ ਯਵਧਵਕ ਨਮ ਬਹਸ਼ਤਕ ਪਕਇਆ।
44                       ਯਕਉਕ ਜਜ ਸ਼ਭਨਕਕ ਨਮ ਆਪਣਮ ਵਕਫ਼ਸ਼ਰ ਮਕਲ ਤਜਕ ਕਸ਼ਝ ਪਕਇਆ ਇਸ਼ ਨਮ ਆਪਣਸ ਥਸ਼ੜ ਯਵਪਚਜਕ ਜਜ ਕਸ਼ਝ ਇਹ ਦਕ ਸ਼ਸ ਅਰਥਕਤ ਆਪਣਸ

   ਸ਼ਕਰਸ ਪਸਰਜਸ ਪਕ ਯਦਪਤਸ।
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1                 ਜਕਕ ਉਹ ਹਹਕਲਜਕ ਬਕਹਰ ਜਕ ਯਰਹਕ ਸ਼ਸ ਤਕਕ ਉਹ ਦਮ ਚਮਯਲਆਕ ਯਵਪਚਜਕ ਇਪਕ ਨਮ ਉਹ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,   ਗਸ਼ਰਸ ਜਸ ਵਮਖਜ,     ਏਹ ਯਕਹਮ ਯਜਹਮ ਪਪਥਰ ਅਤਮ
   ਯਕਹਸਆਕ ਇਮਕਰਤਕਕ ਹਨ !

2      ਤਕਕ ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਉਹ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,       ਕਸ ਤਸਰ ਵਪਡਸਆਕ ਇਮਕਰਤਕਕ ਨਸਰ ਵਮਖਦਕ ਹਹਕ?         ਐਥਮ ਪਪਥਰ ਉਤਮ ਪਪਥਰ ਛਪਯਡਆ ਨਕ ਜਕਵਮਗਕ ਯਜਹੜਕ
  ਡਮਯਗਆ ਨਕ ਜਕਏ।

3                     ਜਕਕ ਉਹ ਜਸ਼ਹਤਸਨ ਦਮ ਪਹਕੜ ਉਤਮ ਹਹਕਲ ਦਮ ਸ਼ਕਹਮਣਮ ਬਹਠਕ ਸ਼ਸ ਪਤਰਸ਼ ਅਤਮ ਯਕਕਸਬ ਅਤਮ ਯਸਹਰਨਕ ਅਤਮ ਅਰਯਦਤਰਯਕਸ਼ ਨਮ ਯਨਰਕਲਮ
     ਯਵਪਚ ਉਹ ਦਮ ਅਪਗਮ ਅਰਜਸ਼ ਕਸਤਸ।

4   ਜਜ ਸ਼ਕਨਸਰ ਦਪਸ਼,                 ਏਹ ਗਪਲਕਕ ਕਦ ਹਜਣਗਸਆਕ ਅਤਮ ਉਸ਼ ਸ਼ਮਮ ਦਕ ਕਸ ਲਪਛਣ ਹਹ ਜਕਕ ਏਹ ਸ਼ਭ ਪਸਰਸਆਕ ਹਜਣ ਲਪਗਣਗਸਆਕ?
5     ਯਯਸ਼ਸ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਆਖਣ ਲਪਗਕ,         ਚਕਕਸ਼ ਰਹਜ ਭਈ ਕਜਈ ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ ਭਸ਼ਲਕਵਮ ਯਵਪਚ ਨਕ ਪਕਵਮ।
6                   ਮਮਰਕ ਨਕਮ ਧਕਰ ਕਮ ਬਥਮਰਮ ਇਹ ਕਯਹਰਦਮ ਆਉਣਗਮ ਜਜ ਮਹਕ ਉਹਜ ਹਕਕ ਅਤਮ ਬਹਸ਼ਯਤਆਕ ਨਸਰ ਭਸ਼ਲਕਵਮ ਯਵਪਚ ਪਕ ਦਮਣਗਮ।
7           ਜਕਕ ਲੜਕਈਆਕ ਅਤਮ ਲੜਕਈਆਕ ਦਸਆਕ ਅਵਕਈਆਕ ਸ਼ਸ਼ਣਜ ਤਕਕ ਘਬਰਕ ਨਕ ਜਕਣਕ          । ਇਨਤਹਕਕ ਦਕ ਹਜਣਕ ਜਸ਼ਰਸਰ ਹਹ ਪਰ ਅਜਮ ਅਰਤ ਨਹਸਕ।
8           ਯਕਉਕ ਜਜ ਕਕਮ ਕਕਮ ਉਤਮ ਅਤਮ ਪਕਤਸ਼ਸ਼ਕਹਸ ਪਕਤਸ਼ਸ਼ਕਹਸ ਉਤਮ ਚੜਤਹਕਈ ਕਰਮਗਸ     । ਥਕਕ ਥਕਕ ਭਸ਼ਚਕਲ ਆਉਣਗਮ,  ਕਕਲ ਪਹਣਗਮ    । ਇਹ ਅਜਮ

     ਪਸੜਕਕ ਦਕ ਮਸ਼ਪਢ ਹਸ ਹਹ !
9                     ਪਰ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਚਕਕਸ਼ ਰਹਜ ਯਕਉਕ ਜਜ ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ ਮਜਯਲਸ਼ਕਕ ਦਮ ਹਵਕਲਮ ਕਰਨਗਮ ਅਰ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਸ਼ਮਕਜਕਕ ਯਵਪਚ ਮਕਰ ਖਕਓਗਮ ਅਤਮ ਹਕਕਮਕਕ ਅਤਮ

             ਰਕਯਜਆਕ ਦਮ ਅਪਗਮ ਮਮਰਮ ਕਕਰਨ ਖੜਮ ਕਸਤਮ ਜਕਓਗਮ ਤਕਕ ਜਜ ਉਨਤਹਕਕ ਉਤਮ ਸ਼ਕਖਸ ਹਜਵਮ।
10               ਅਤਮ ਜਸ਼ਰਸਰ ਹਹ ਜਜ ਪਯਹਲਕਕ ਸ਼ਕਰਸਆਕ ਕਕਮਕਕ ਦਮ ਅਪਗਮ ਖਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਖਬਰਸ ਦਕ ਪਰਚਕਰ ਕਸਤਕ ਜਕਏ।
11        ਪਰ ਜਕਕ ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ ਲਹ ਜਕ ਕਮ ਹਵਕਲਮ ਕਰਨ,                ਅਪਗਜਕ ਹਸ ਯਚਰਤਕ ਨਕ ਕਰਨਸ ਭਈ ਅਸ਼ਸਕ ਕਸ ਆਖਕਕਗਮ ਪਰ ਜਜ ਕਸ਼ਝ ਉਸ਼ ਘੜਸ ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ

             ਬਖਸ਼ਯਸ਼ਸ਼ਆ ਜਕਵਮ ਸ਼ਜਈ ਕਯਹਣਕ ਯਕਉਕਯਕ ਕਯਹਣ ਵਕਲਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਨਹਸਕ ਹਜ ਪਰ ਪਯਵਪਤਤਰ ਆਤਮਕ ਹਹ।
12                     ਅਤਮ ਭਕਈ ਭਕਈ ਨਸਰ ਅਰ ਯਪਉ ਪਸ਼ਪਤਤਰ ਨਸਰ ਮਰਵਕਉਣ ਲਈ ਫ਼ੜਵਕਏਗਕ ਅਤਮ ਬਪਚਮ ਮਕਯਪਆਕ ਦਮ ਯਵਰਸ਼ਪਧ ਖੜਮ ਹਜਕਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ

 ਮਰਵਕ ਸ਼ਸ਼ਪਟਣਗਮ।
13                  ਅਰ ਮਮਰਮ ਨਕਮ ਕਰਕਮ ਸ਼ਭ ਲਜਕ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਨਕਲ ਵਹਰ ਰਪਖਣਗਮ ਪਰ ਯਜਹੜਕ ਅਰਤ ਤਜੜਸ ਸ਼ਹਮਗਕ ਸ਼ਜਈ ਬਚਕਇਆ ਜਕਵਮਗਕ।



14                ਜਦ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਉਸ਼ ਉਜਕੜਨ ਵਕਲਸ ਯਘਣਕਉਣਸ ਚਸਜਸ਼ ਨਸਰ ਯਜਸ਼ ਥਕਕ ਨਹਸਕ ਚਕਹਸਦਕ ਉਥਮ ਖੜਸ ਵਮਖਜ (    ਪੜਨ ਵਕਲਕ ਸ਼ਮਝ ਲਵਮ) ਤਦ
        ਓਹ ਯਜਹੜਮ ਯਹਸਯਦਯਕ ਯਵਪਚ ਹਜਣ ਪਹਕੜਕਕ ਨਸਰ ਭਪਜ ਜਕਣ।

15                   ਅਤਮ ਯਜਹੜਕ ਕਜਠਮ ਉਤਮ ਹਜਵਮ ਯਹਠਕਹਕਕ ਨਕ ਉਤਰਮ ਅਤਮ ਆਪਣਮ ਘਰਜਕ ਕਸ਼ਝ ਕਪਢ ਲਹ ਜਕਣ ਲਈ ਅਰਦਰ ਨਕ ਵੜਮ।
16            ਅਤਮ ਯਜਹੜਕ ਖਮਤ ਯਵਪਚ ਹਜਵਮ ਆਪਣਮ ਕਪਪੜਮ ਲਹਣ ਨਸਰ ਯਪਪਛਮ ਨਕ ਮਸ਼ੜਮ।
17               ਅਤਮ ਹਮਸ਼ਜਸ਼ ਉਨਤਹਕਕ ਉਤਮ ਯਜਹੜਸਆਕ ਉਨਤਹਕਕ ਯਦਨਕਕ ਯਵਪਚ ਗਰਭਣਸਆਕ ਅਤਮ ਦਸ਼ਪਧ ਚਸ਼ਰਘਕਉਣ ਵਕਲਸਆਕ ਹਜਣ !
18          ਪਰ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਪਤਰਕਰਥਨਕ ਕਰਜ ਜਜ ਇਹ ਯਸ਼ਆਲ ਯਵਪਚ ਨਕ ਹਜਵਮ।
19                      ਯਕਉਕਯਕ ਉਨਤਹਸਕ ਯਦਨਸਕ ਐਡਕ ਕਸ਼ਸ਼ਟ ਹਜਵਮਗਕ ਜਜ ਸ਼ਯਰਸ਼ਸ਼ਟ ਦਮ ਮਸ਼ਪਢਜਕ ਯਜਹ ਨਸਰ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਨਮ ਸ਼ਕਯਜਆ ਹਹ ਨਕ ਹਸ਼ਣ ਤਜੜਸ ਹਜਇਆ ਅਤਮ

  ਨਕ ਕਦਮ ਹਜਵਮਗਕ।
20                      ਅਰ ਜਮ ਪਤਰਭਸ਼ ਉਨਤਹਕਕ ਯਦਨਕਕ ਨਸਰ ਨਕ ਘਟਕਉਕਦਕ ਤਕਕ ਕਜਈ ਸ਼ਰਸਰ ਨਕ ਬਚਦਕ ਪਰ ਉਨਤਹਕਕ ਚਸ਼ਯਣਆਕ ਹਜਇਆਕ ਦਸ ਖਸ਼ਕਤਰ ਯਜਨਤਹਕਕ ਨਸਰ

         ਉਹ ਨਮ ਚਸ਼ਯਣਆ ਹਹ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਯਦਨਕਕ ਨਸਰ ਘਟਕਇਆ।
21             ਅਤਮ ਉਸ਼ ਸ਼ਮਮ ਜਮ ਕਜਈ ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ ਆਖਮ ਯਕ ਵਮਖਜ ਮਸ਼ਸਹ ਐਥਮ ਹਹ !     ਯਕ ਵਮਖਜ ਉਥਮ ਹਹ !    ਤਕਕ ਸ਼ਤ ਨਕ ਮਰਨਣਕ।
22                     ਯਕਉਕਯਕ ਝਸਠਮ ਮਸ਼ਸਹ ਅਤਮ ਝਸਠਮ ਨਬਸ ਉਠਣਗਮ ਅਤਮ ਯਨਸ਼ਸ਼ਕਨ ਅਰ ਅਚਰਜ ਕਰਮ ਯਵਖਕਲਣਗਮ ਤਕਕ ਜਮ ਹਜ ਸ਼ਕਮ ਓਹ ਚਸ਼ਯਣਆਕ ਹਜਇਆਕ
    ਨਸਰ ਭਸ਼ਲਕਵਮ ਯਵਪਚ ਪਕ ਦਮਣ।

23    ਪਰ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਚਕਕਸ਼ ਰਹਜ,         ਵਮਖਜ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ ਅਪਗਜਕ ਹਸ ਸ਼ਪਭਜ ਕਸ਼ਝ ਦਪਸ਼ ਯਦਪਤਕ।
24                 ਪਰ ਉਨਤਹਸਕ ਯਦਨਸਕ ਉਸ਼ ਕਸ਼ਸ਼ਟ ਦਮ ਯਪਪਛਜਕ ਸ਼ਸਰਜ ਅਨਤਹਮਰਕ ਹਜ ਜਕਵਮਗਕ ਅਤਮ ਚਰਦ ਆਪਣਸ ਚਕਨਣਸ ਨਕ ਦਮਵਮਗਕ।
25              ਅਤਮ ਤਕਰਮ ਅਕਕਸ਼ਸ਼ ਤਜਕ ਯਡਪਗ ਪਹਣਗਮ ਅਤਮ ਯਜਹੜਸਆਕ ਸ਼ਸ਼ਕਤਸਆਕ ਅਕਕਸ਼ਸ਼ ਯਵਪਚ ਹਨ ਯਹਲਕਈਆਕ ਜਕਣਗਸਆਕ।
26              ਤਦ ਮਨਸ਼ਪਖ ਦਮ ਪਸ਼ਪਤਤਰ ਨਸਰ ਵਪਡਸ ਸ਼ਮਰਪਥਕ ਅਤਮ ਤਮਜ ਨਕਲ ਬਪਦਲਕਕ ਉਤਮ ਆਉਕਯਦਆਕ ਵਮਖਣਗਮ।
27                      ਉਸ਼ ਵਮਲਮ ਉਹ ਦਸਤਕਕ ਨਸਰ ਭਮਜਮਗਕ ਅਤਮ ਚਕਹਕਕ ਕਸਰਟਕਕ ਤਜਕ ਧਰਤਸ ਦਸ ਹਪਦਜਕ ਅਕਕਸ਼ਸ਼ ਦਸ ਹਪਦ ਤਸਕਰ ਆਪਣਮ ਚਸ਼ਯਣਆਕ ਹਜਇਆਕ ਨਸਰ

 ਇਕਪਯਠਆਕ ਕਰਮਗਕ।
28        ਫ਼ਮਰ ਹਰਜਸਰ ਦਮ ਯਬਰਛ ਤਜਕ ਇਪਕ ਯਦਤਰਸ਼ਸ਼ਟਕਕਤ ਯਸ਼ਪਖਜ                 । ਜਦ ਉਹ ਦਸ ਟਯਹਣਸ ਨਰਮ ਹਸ਼ਰਦਸ ਅਤਮ ਪਪਤਮ ਫ਼ਸ਼ਪਟਦਮ ਹਨ ਤਕਕ ਜਕਣ ਲਹਕਦਮ ਹਜ ਜਜ

     ਗਰਮਸ ਦਸ ਰਸ਼ਪਤ ਨਮੜਮ ਆਈ ਹਹ।
29                     ਇਸ਼ਮ ਤਰਕਕ ਨਕਲ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਵਸ ਜਕਕ ਵਮਖਜ ਯਕ ਏਹ ਗਪਲਕਕ ਹਸ਼ਰਦਸਆਕ ਹਨ ਤਕਕ ਜਕਣਜ ਭਈ ਉਹ ਨਮੜਮ ਸ਼ਗਜਕ ਬਸਹਮ ਉਤਮ ਹਹ।
30                   ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ ਸ਼ਤ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਯਕ ਜਦ ਤਜੜਸ ਏਹ ਸ਼ਭ ਗਪਲਕਕ ਨਕ ਹਜ ਲਹਣ ਇਹ ਪਸੜਤਹਸ ਬਸਤ ਨਕ ਜਕਵਮਗਸ।
31           ਅਕਕਸ਼ਸ਼ ਅਤਮ ਧਰਤਸ ਟਲ ਜਕਣਗਮ ਪਰ ਮਮਰਮ ਬਚਨ ਕਦਸ ਨਕ ਟਲਣਗਮ।
32           ਪਰ ਉਸ਼ ਯਦਨ ਯਕ ਉਸ਼ ਘੜਸ ਦਮ ਯਵਖਮ ਕਜਈ ਨਹਸਕ ਜਕਣਦਕ,    ਨਕ ਸ਼ਸ਼ਰਗ ਦਮ ਦਸਤ,  ਨਕ ਪਸ਼ਪਤਤਰ,   ਪਰ ਕਮਵਲ ਯਪਤਕ।
33 ਖਬਰਦਕਰ,              ਜਕਗਦਮ ਰਹਜ ਅਤਮ ਪਤਰਕਰਥਨਕ ਕਰਜ ਯਕਉਕਯਕ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਨਹਸਕ ਜਕਣਦਮ ਜਜ ਉਹ ਵਮਲਕ ਕਦ ਹਜਵਮਗਕ।
34                       ਇਹ ਇਪਕ ਪਰਦਮਸ਼ ਗਏ ਹਜਏ ਮਨਸ਼ਪਖ ਵਰਗਕ ਹਹ ਯਜਹ ਨਮ ਘਰਜਕ ਜਕਕਦਮ ਵਮਲਮ ਆਪਣਮ ਨਕਕਰਕਕ ਨਸਰ ਇਖਸ਼ਯਤਆਰ ਅਤਮ ਹਰਮਕ ਨਸਰ ਉਹ ਦਕ

         ਕਰਮ ਯਦਪਤਕ ਅਤਮ ਦਰਬਕਨ ਨਸਰ ਹਸ਼ਕਮ ਕਸਤਕ ਭਈ ਜਕਗਦਕ ਰਹਸ਼।
35              ਸ਼ਜ ਜਕਗਦਮ ਰਹਜ ਯਕਉਕ ਜਜ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਨਹਸਕ ਜਕਣਦਮ ਭਈ ਘਰ ਦਕ ਮਕਲਕ ਕਦ ਆਵਮਗਕ,           ਸ਼ਰਝ ਨਸਰ ਜਕਕ ਅਪਧਸ ਰਕਤ ਨਸਰ ਯਕ ਕਸ਼ਪਕੜ ਦਮ ਬਕਕਗ

     ਦਮਣ ਦਮ ਵਮਲਮ ਯਕ ਤੜਕਮ ਨਸਰ।
36            ਤਕਕ ਅਯਜਹਕ ਨਕ ਹਜਵਮ ਜਜ ਅਚਕਨਕ ਆਣ ਕਮ ਉਹ ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ ਸ਼ਸ਼ਪਤਮ ਵਮਖਮ।
37               ਅਤਮ ਜਜ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਸ਼ਜ ਸ਼ਕਯਰਆਕ ਨਸਰ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਭਈ ਜਕਗਦਮ ਰਹਜ !
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1                      ਦਜ ਯਦਨਕਕ ਯਪਪਛਜਕ ਪਸ਼ਕਹ ਅਤਮ ਪਤਸਰਸ ਰਜਟਸ ਦਕ ਯਤਉਹਕਰ ਹਜਣ ਵਕਲਕ ਸ਼ਸ ਅਰ ਪਰਧਕਨ ਜਕਜਕ ਅਤਮ ਗਤਰਰਥਸ ਇਸ਼ ਗਪਲ ਦਮ ਯਪਪਛਮ
          ਲਪਗਮ ਜਜ ਉਹ ਨਸਰ ਯਕਪਕਸ਼ਰ ਛਲ ਨਕਲ ਫ਼ੜ ਕਮ ਜਕਨਜਕ ਮਕਰਸਏ?

2   ਉਨਤਹਕਕ ਤਕਕ ਆਯਖਆ,          ਯਤਉਹਕਰ ਦਮ ਯਦਨ ਨਹਸਕ ਯਕਤਮ ਲਜਕਕਕ ਯਵਪਚ ਬਲਵਕ ਨਕ ਹਜਵਮ।
3                     ਜਕਕ ਉਹ ਬਹਤਅਨਸਆ ਯਵਪਚ ਸ਼ਸ਼ਮਊਨ ਕਜੜਤਹਸ ਦਮ ਘਰ ਰਜਟਸ ਖਕਣ ਬਹਠਕ ਸ਼ਸ ਇਪਕ ਤਸਵਸਕ ਮਯਹਰਗ ਮਸ਼ਪਲਕ ਜਟਕਮਕਸ਼ਸ ਦਕ ਖਰਕ ਅਤਰ

             ਸ਼ਸ਼ਸਸ਼ਸ਼ਸ ਯਵਪਚ ਯਲਆਈ ਅਤਮ ਸ਼ਸ਼ਸਸ਼ਸ਼ਸ ਨਸਰ ਭਰਨ ਕਮ ਉਹ ਦਮ ਯਸ਼ਰ ਉਤਮ ਡਜਹਸ਼ਲ ਯਦਪਤਕ।
4                 ਤਦ ਯਕਰਨਮ ਆਪਣਮ ਮਨ ਯਵਪਚ ਯਖਝ ਕਮ ਬਜਲਮ ਜਜ ਇਸ਼ ਅਤਰ ਦਕ ਇਹ ਨਸ਼ਕਸ਼ਕਨ ਕਕਹ ਨਸਰ ਹਜਇਆ?
5                         ਯਕਉਕਯਕ ਹਜ ਸ਼ਪਕਦਕ ਸ਼ਸ ਜਜ ਇਹ ਅਤਰ ਡਸਢ ਸ਼ਕ ਰਸ਼ਪਏ ਤਜਕ ਵਧਸਕ ਨਸਰ ਯਵਕਦਕ ਅਤਮ ਕਰਗਕਲਕਕ ਨਸਰ ਯਦਪਤਕ ਜਕਕਦਕ ਸ਼ਜ ਓਹ ਉਸ਼ ਤਸਵਸਕ ਨਸਰ

 ਯਝੜਕਣ ਲਪਗਮ।
6    ਪਰ ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਆਯਖਆ,    ਇਹ ਨਸਰ ਛਪਡ ਯਦਓ,     ਯਕਉਕ ਇਹ ਨਸਰ ਕਜਸ਼ਦਮ ਹਜ?        ਉਸ਼ ਨਮ ਮਮਰਮ ਨਕਲ ਚਰਗਕ ਵਰਤਕਵਕ ਕਸਤਕ ਹਹ।
7                        ਯਕਉਕ ਜਜ ਕਰਗਕਲ ਸ਼ਦਕ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਨਕਲ ਹਨ ਅਤਮ ਜਕਕ ਚਕਹਜ ਤਕਕ ਉਨਤਹਕਕ ਦਕ ਭਲਕ ਕਰ ਸ਼ਪਕਦਮ ਹਜ ਪਰ ਮਹਕ ਸ਼ਦਕ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਨਕਲ ਨਹਸਕ ਹਕਕ।
8        ਜਜ ਉਸ਼ ਤਜਕ ਬਣ ਯਪਆ ਉਸ਼ ਨਮ ਕਸਤਕ              । ਉਸ਼ ਨਮ ਅਪਗਜਕ ਹਸ ਮਮਰਮ ਸ਼ਰਸਰ ਉਤਮ ਕਫ਼ਸ਼ਨਕਉਣ ਦਫ਼ਸ਼ਨਕਉਣ ਲਈ ਅਤਰ ਪਕ ਯਦਪਤਕ।



9                        ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ ਸ਼ਤ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਜਜ ਸ਼ਕਰਮ ਸ਼ਰਸ਼ਕਰ ਯਵਪਚ ਯਜਪਥਮ ਯਕਤਮ ਖਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਖਬਰਸ ਦਕ ਪਰਚਕਰ ਕਸਤਕ ਜਕਵਮਗਕ ਉਥਮ ਇਹ ਵਸ ਜਜ ਇਸ਼ ਨਮ
       ਕਸਤਕ ਹਹ ਉਸ਼ ਦਸ ਯਕਦਗਸਰਸ ਲਈ ਯਕਹਕ ਜਕਵਮਗਕ।

10                   ਯਹਸਦਕ ਇਸ਼ਕਯਰਯਜਤਸ ਯਜਹੜਕ ਉਨਤਹਕਕ ਬਕਰਕਕ ਯਵਪਚਜਕ ਇਪਕ ਸ਼ਸ ਪਰਧਕਨ ਜਕਜਕਕਕ ਕਜਲ ਚਪਯਲਆ ਯਗਆ ਭਈ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਉਨਤਹਕਕ ਦਮ ਹਪਥ
 ਫ਼ੜਵਕ ਦਮਵਮ।

11              ਅਤਮ ਓਹ ਸ਼ਸ਼ਣ ਕਮ ਅਨਰਦ ਹਜਏ ਅਰ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਰਸ਼ਪਏ ਦਮਣ ਦਕ ਕਰਕਰ ਕਸਤਕ             । ਤਦ ਉਹ ਇਸ਼ ਗਪਲ ਦਮ ਯਪਪਛਮ ਲਪਗਕ ਜਜ ਯਕਸ਼ ਤਰਕਕ ਮਕਕਕ
     ਪਕ ਕਮ ਉਹ ਨਸਰ ਫ਼ੜਵਕ ਦਮਵਮ।

12                       ਪਤਸਰਸ ਰਜਟਸ ਦਮ ਯਤਉਹਕਰ ਦਮ ਪਯਹਲਮ ਯਦਨ ਜਕਕ ਪਸ਼ਕਹ ਦਮ ਲਈ ਬਲਸਦਕਨ ਕਰਦਮ ਹਸ਼ਰਦਮ ਸ਼ਨ ਤਕਕ ਉਹ ਦਮ ਚਮਯਲਆਕ ਨਮ ਉਹ ਨਸਰ ਯਕਹਕ, 
             ਤਸਰ ਯਕਪਥਮ ਚਕਹਸ਼ਰਦਕ ਹਹਕ ਜਜ ਅਸ਼ਸਕ ਜਕ ਕਮ ਤਮਰਮ ਪਸ਼ਕਹ ਖਕਣ ਲਈ ਯਤਆਰਸ ਕਰਸਏ?

13              ਤਦ ਉਹ ਨਮ ਆਪਣਮ ਚਮਯਲਆਕ ਯਵਪਚਜਕ ਦਜਹਸ਼ਰ ਮਨਸ਼ਪਖਕਕ ਨਸਰ ਘਪਯਲਆ ਅਤਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,       ਸ਼ਸ਼ਯਹਰ ਯਵਪਚ ਜਕਓ ਅਤਮ ਇਪਕ ਮਨਸ਼ਪਖ
     ਪਕਣਸ ਦਕ ਘੜਕ ਚਸ਼ਪਕਸ ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ ਯਮਲਮਗਕ      । ਉਹ ਦਮ ਮਗਰ ਤਸ਼ਰ ਪਓ।

14                          ਅਰ ਯਜਸ਼ ਘਰ ਯਵਪਚ ਉਹ ਜਕਵਮ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਘਰ ਦਮ ਮਕਲਕ ਨਸਰ ਕਹਜ ਜਜ ਗਸ਼ਰਸ ਆਖਦਕ ਹਹ ਮਮਰਕ ਉਤਕਰਮ ਦਕ ਥਕਕ ਯਕਪਥਮ ਹਹ ਯਜਪਥਮ ਮਹਕ ਆਪਣਮ
    ਚਮਯਲਆਕ ਦਮ ਨਕਲ ਪਸ਼ਕਹ ਖਕਵਕਕ?

15                   ਉਹ ਆਪ ਹਸ ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ ਇਪਕ ਵਪਡਕ ਚਸ਼ਬਕਰਕ ਫ਼ਸ਼ਰਸ਼ਸ਼ ਯਬਯਛਆ ਅਤਮ ਸ਼ਸ਼ਆਯਰਆ ਹਜਇਆ ਯਵਖਕਲਮਗਕ ਸ਼ਜ ਉਥਮ ਸ਼ਕਡਮ ਲਈ ਯਤਆਰਸ
ਕਰਜ।
16                        ਤਕਕ ਚਮਲਮ ਚਪਲਮ ਗਏ ਅਰ ਸ਼ਸ਼ਯਹਰ ਯਵਪਚ ਜਕ ਕਮ ਯਜਹਜ ਯਜਹਕ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਦਪਯਸ਼ਆ ਸ਼ਸ ਯਤਹਜ ਯਜਹਕ ਯਡਪਠਕ ਅਤਮ ਪਸ਼ਕਹ ਯਤਆਰ
ਕਸਤਸ।
17         ਜਕਕ ਸ਼ਰਝ ਪਈ ਉਹ ਉਨਤਹਕਕ ਬਕਰਕਕ ਦਮ ਨਕਲ ਆਇਆ।
18          ਅਰ ਜਦ ਓਹ ਬਹਠਮ ਖਕਕਦਮ ਸ਼ਨ ਤਦ ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਯਕਹਕ,               ਮਹਕ ਤਸਹਕਨਸਰ ਸ਼ਤ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਭਈ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਯਵਪਚਜਕ ਇਪਕ ਜਜ ਮਮਰਮ ਨਕਲ ਖਕਕਦਕ ਹਹ

 ਮਹਨਸਰ ਫ਼ੜਵਕਏਗਕ।
19            ਤਦ ਓਹ ਉਦਕਸ਼ ਹਜਣ ਅਤਮ ਇਪਕ ਇਪਕ ਕਰਕਮ ਉਹ ਨਸਰ ਕਯਹਣ ਲਪਗਮ,    ਕਸ ਉਹ ਮਹਕ ਹਕਕ?
20     ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,              ਬਕਰਕਕ ਯਵਪਚਜਕ ਇਪਕ ਜਣਕ ਯਜਹੜਕ ਮਮਰਮ ਨਕਲ ਕਟਜਰਮ ਯਵਪਚ ਹਪਥ ਡਜਬਦਕ ਹਹ ਸ਼ਜਈ ਹਹ।
21                         ਮਨਸ਼ਪਖ ਦਕ ਪਸ਼ਪਤਤਰ ਤਕਕ ਜਕਕਦਕ ਹਹ ਯਜਵਮਕ ਉਹ ਦਮ ਹਪਕ ਯਵਪਚ ਯਲਯਖਆ ਹਹ ਪਰ ਹਕਇ ਉਸ਼ ਮਨਸ਼ਪਖ ਉਤਮ ਯਜਹ ਦਸ ਰਕਹਸਕ ਮਨਸ਼ਪਖ ਦਕ ਪਸ਼ਪਤਤਰ

   ਫ਼ੜਵਕਇਆ ਜਕਕਦਕ ਹਹ !          ਉਸ਼ ਮਨਸ਼ਪਖ ਦਮ ਲਈ ਭਲਕ ਹਸ਼ਰਦਕ ਜਮ ਉਹ ਯਨਪਜ ਜਰਮਦਕ।
22                     ਜਦ ਓਹ ਖਕ ਰਹਮ ਸ਼ਨ ਤਦ ਉਹ ਨਮ ਰਜਟਸ ਲਈ ਅਤਮ ਬਰਕਤ ਦਮ ਕਮ ਤਜੜਸ ਅਤਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਦਮ ਕਮ ਆਯਖਆ,     ਲਓ ਇਹ ਮਮਰਕ ਸ਼ਰਸਰ
ਹਹ।
23                  ਫ਼ਮਰ ਉਹ ਨਮ ਯਪਆਲਕ ਲਹ ਕਮ ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਕਰ ਕਸਤਕ ਅਤਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਯਦਪਤਕ ਅਰ ਸ਼ਭਨਕਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਯਵਪਚਜਕ ਪਸਤਕ।
24      ਅਤਮ ਉਹ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,               ਇਹ ਮਮਰਕ ਲਹਸ ਹਹ ਅਰਥਕਤ ਨਮਮ ਦਕ ਲਹਸ ਯਜਹੜਕ ਬਹਸ਼ਯਤਆਕ ਦਮ ਲਈ ਵਹਕਇਆ ਜਕਕਦਕ ਹਹ।
25                        ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ ਸ਼ਤ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਜਜ ਮਹਕ ਫ਼ਮਰ ਕਦਮ ਅਰਗਸਰ ਦਕ ਰਸ਼ ਨਕ ਯਪਆਕਗਕ ਯਜਸ਼ ਯਦਨ ਤਸਕਰ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਮ ਰਕਜ ਯਵਪਚ ਉਹ ਨਵਕਕ

 ਨਕ ਪਸਆਕ।
26           ਫ਼ਮਰ ਓਹ ਭਜਨ ਗਕ ਕਮ ਜਸ਼ਹਤਸਨ ਦਮ ਪਹਕੜ ਨਸਰ ਯਨਪਕਲ ਗਏ।
27      ਤਕਕ ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,                ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਸ਼ਪਭਮ ਠਜਕਰ ਖਕਓਗਮ ਯਕਉਕ ਜਜ ਇਹ ਯਲਯਖਆ ਹਹ ਭਈ ਮਹਕ ਅਯਕਲਸ ਨਸਰ ਮਕਰਕਕਗਕ ਅਤਮ ਭਮਡਕਕ

 ਯਖਲਰ ਜਕਣਗਸਆਕ।
28            ਪਰ ਮਹਕ ਆਪਣਮ ਜਸ ਉਠਣ ਦਮ ਯਪਪਛਜਕ ਤਸ਼ਹਕਥਜਕ ਅਪਗਮ ਗਲਸਲ ਨਸਰ ਜਕਵਕਕਗਕ।
29      ਤਦ ਪਤਰਸ਼ ਨਮ ਉਹ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,         ਭਕਵਮਕ ਸ਼ਪਭਮ ਠਜਕਰ ਖਕਣ ਪਰ ਮਹਕ ਨਹਸਕ ਖਕਵਕਕਗਕ !
30      ਅਤਮ ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਉਹ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,                     ਮਹਕ ਤਹਨਸਰ ਸ਼ਤ ਆਖਦਕ ਹਕਕ ਜਜ ਤਸਰ ਅਪਜ ਇਸ਼ਮ ਰਕਤ ਕਸ਼ਪਕੜ ਦਮ ਦਜ ਵਕਰ ਬਕਕਗ ਦਮਣ ਤਜਕ ਅਪਗਮ ਯਤਰਨ ਵਕਰ

  ਮਮਰਕ ਇਨਕਕਰ ਕਰਮਕਗਕ।
31       ਪਰ ਉਹ ਨਮ ਵਪਡਮ ਹਠ ਨਕਲ ਯਕਹਕ,                  ਜਮ ਤਮਰਮ ਨਕਲ ਮਹਨਸਰ ਮਰਨਕ ਭਸ ਪਵਮ ਤਕਕ ਭਸ ਮਹਕ ਤਮਰਕ ਇਨਕਕਰ ਕਦਸ ਨਕ ਕਰਕਕਗਕ ਅਤਮ ਸ਼ਪਭਮ

  ਇਸ਼ਮ ਤਰਕਕ ਬਜਲਮ।
32              ਫ਼ਮਰ ਓਹ ਗਥਸ਼ਮਨਸ ਨਕਮਮ ਇਪਕ ਥਕਕ ਆਏ ਅਤਮ ਉਸ਼ ਨਮ ਆਪਣਮ ਚਮਯਲਆਕ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,        ਜਦ ਤਸਕਰ ਮਹਕ ਪਤਰਕਰਥਨਕ ਕਰਦਕ ਹਕਕ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ

 ਐਥਮ ਬਹਠਜ।
33                   ਉਸ਼ ਨਮ ਪਤਰਸ਼ ਅਤਮ ਯਕਕਸਬ ਅਤਮ ਯਸਹਰਨਕ ਨਸਰ ਆਪਣਮ ਨਕਲ ਯਲਆ ਅਤਮ ਹਹਰਕਨ ਪਰਮਸ਼ਸ਼ਕਨ ਅਰ ਬਹਸ਼ਤ ਯਦਲਗਸਰ ਹਜਣ ਲਪਗਕ।
34     ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,          ਮਮਰਕ ਜਸ ਬਹਸ਼ਤ ਉਦਕਸ਼ ਹਹ ਸ਼ਗਜਕ ਮਰਨ ਦਮ ਦਰਜਮ ਤਸਕਰ       । ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਐਥਮ ਠਯਹਰਜ ਅਰ ਜਕਗਦਮ ਰਹਜ।
35                      ਅਤਮ ਉਹ ਥਜੜਕ ਅਪਗਮ ਵਧ ਕਮ ਭਸ਼ਞਮਕ ਯਡਪਗ ਯਪਆ ਅਰ ਪਤਰਕਰਥਨਕ ਕਸਤਸ ਯਕ ਜਮ ਹਜ ਸ਼ਪਕਮ ਤਕਕ ਇਹ ਘੜਸ ਮਹਥਜਕ ਟਲ ਜਕਏ।
36   ਅਤਮ ਓਨ ਆਯਖਆ, ਅਪਬਕ,  ਹਮ ਯਪਤਕ,      ਤਹਥਜਕ ਸ਼ਪਭਜ ਕਸ਼ਝ ਹਜ ਸ਼ਪਕਦਕ ਹਹ             । ਇਹ ਯਪਆਲਕ ਮਮਰਮ ਕਜਲਜਕ ਹਟਕ ਯਦਹ ਤਕਕ ਵਸ ਉਹ ਨਕ ਹਜਵਮ

         ਯਜਹੜਕ ਮਹਕ ਚਕਹਸ਼ਰਦਕ ਹਕਕ ਪਰ ਉਹ ਯਜਹੜਕ ਤਸਰ ਚਕਹਸ਼ਰਦਕ ਹਹਕ।
37              ਫ਼ਮਰ ਉਹ ਨਮ ਆਣ ਕਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਸ਼ਸ਼ਪਤਮ ਹਜਏ ਵਮਯਖਆ ਅਤਮ ਪਤਰਸ਼ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,  ਹਮ ਸ਼ਸ਼ਮਊਨ,   ਤਸਰ ਸ਼ਕਕਦਕ ਹਹਕ?      ਕਸ ਤਹਥਜਕ ਇਪਕ ਘੜਸ ਵਸ

  ਨਕ ਜਕਗ ਹਜਇਆ?
38           ਜਕਗਦਮ ਰਹਜ ਅਤਮ ਪਤਰਕਰਥਨਕ ਕਰਜ ਜਜ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਪਰਤਕਵਮ ਯਵਪਚ ਨਕ ਪਓ,        ਆਤਮਕ ਤਕਕ ਯਤਆਰ ਹਹ ਪਰ ਸ਼ਰਸਰ ਕਮਜਸ਼ਜਰ ਹਹ।



39           ਤਕਕ ਉਹ ਫ਼ਮਰ ਯਗਆ ਅਰ ਉਹਜ ਗਪਲ ਕਯਹ ਕਮ ਪਤਰਕਰਥਨਕ ਕਸਤਸ।
40                      ਅਤਮ ਫ਼ਮਰ ਆਣ ਕਮ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਸ਼ਸ਼ਪਤਮ ਹਜਏ ਵਮਯਖਆ ਯਕਉਕ ਜਜ ਉਨਤਹਕਕ ਦਸਆਕ ਅਪਖਕਕ ਨਸਕਦਰ ਨਕਲ ਭਕਰਸਆਕ ਹਜਈਆਕ ਹਜਈਆਕ

           ਸ਼ਨ ਅਤਮ ਓਹ ਨਹਸਕ ਜਕਣਦਮ ਸ਼ਨ ਭਈ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਕਸ ਉਤਰ ਦਮਣ।
41         ਅਤਮ ਓਨ ਤਸਜਸ ਵਕਰ ਆ ਕਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,       ਹਸ਼ਣ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਸ਼ਸ਼ਪਤਮ ਰਹਜ ਅਤਮ ਅਰਕਮ ਕਰਜ   । ਬਪਸ਼ ਹਹ,   ਘੜਸ ਆ ਢਸ਼ਪਕਸ    । ਵਮਖਜ ਮਨਸ਼ਪਖ ਦਕ

       ਪਸ਼ਪਤਤਰ ਪਕਪਸਆਕ ਦਮ ਹਪਥਕਕ ਯਵਪਚ ਫ਼ੜਵਕਇਆ ਜਕਕਦਕ ਹਹ।
42 ਉਠਜ, ਚਪਲਸਏ,        ਵਮਖਜ ਮਮਰਕ ਫ਼ੜਵਕਉਣ ਵਕਲਕ ਨਮੜਮ ਆ ਯਗਆ ਹਹ।
43                     ਉਹ ਅਜਮ ਬਜਲਦਕ ਹਸ ਸ਼ਸ ਯਕ ਓਵਮਕ ਯਹਸਦਕ ਯਜਹੜਕ ਬਕਰਕਕ ਯਵਪਚਜਕ ਇਪਕ ਸ਼ਸ ਆਇਆ ਅਤਮ ਪਰਧਕਨ ਜਕਜਕਕਕ ਅਰ ਗਤਰਰਥਸਆਕ ਅਰ

            ਬਜਸ਼ਸ਼ਰਗਕਕ ਦਸ ਵਪਲਜਕ ਇਪਕ ਭਸੜ ਤਲਵਕਰਕਕ ਅਤਮ ਡਕਕਗਕਕ ਫ਼ੜਸ ਉਹ ਦਮ ਨਕਲ ਸ਼ਸ।
44                    ਉਹ ਦਮ ਫ਼ੜਵਕਉਣ ਵਕਲਮ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਇਹ ਕਯਹ ਕਮ ਪਤਕ ਯਦਪਤਕ ਸ਼ਸ ਭਈ ਯਜਹ ਨਸਰ ਮਹਕ ਚਸ਼ਰਮਕਕ ਉਹਜ ਹਹ       । ਉਹ ਨਸਰ ਫ਼ੜ ਕਮ ਤਕੜਕਈ

   ਨਕਲ ਲਹ ਜਕਣਕ !
45              ਸ਼ਜ ਜਦ ਉਹ ਆ ਯਗਆ ਝਪਟ ਉਹ ਦਮ ਕਜਲ ਜਕ ਕਮ ਉਸ਼ ਨਮ ਯਕਹਕ,   ਸ਼ਸ਼ਆਮਸ ਜਸ !    ਅਤਮ ਉਹ ਨਸਰ ਚਸ਼ਰਯਮਆ।
46           ਤਦ ਉਨਤਹਕਕ ਉਸ਼ ਤਮ ਹਪਥ ਪਕਏ ਅਤਮ ਉਹ ਨਸਰ ਫ਼ੜ ਯਲਆ।
47                        ਅਤਮ ਯਜਹੜਮ ਉਥਮ ਖੜਮ ਸ਼ਨ ਉਨਤਹਕਕ ਯਵਪਚਜਕ ਇਪਕ ਨਮ ਤਲਵਕਰ ਧਸ ਲਈ ਅਰ ਸ਼ਰਦਕਰ ਜਕਜਕ ਦਮ ਚਕਕਰ ਨਸਰ ਮਕਰ ਕਮ ਉਹ ਦਕ ਕਰਨ

 ਉਡਕ ਯਦਪਤਕ।
48                     ਤਦ ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਅਪਗਜਕ ਆਯਖਆ ਭਈ ਤਲਵਕਰਕਕ ਅਤਮ ਡਕਕਗਕਕ ਫ਼ੜਸ ਕਸ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਹਨਸਰ ਡਕਕਸ ਵਕਕਙਸ਼ ਫ਼ੜਨ ਨਸਰ ਯਨਪਕਲਮ ਹਜ?
49                       ਮਹਕ ਰਜਜ ਹਹਕਲ ਯਵਪਚ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਕਜਲ ਹਸ਼ਰਦਕ ਅਤਮ ਉਪਦਮਸ਼ਸ਼ ਯਦਰਦਕ ਸ਼ਸ ਅਰ ਤਸ਼ਸ਼ਕਕ ਮਹਨਸਰ ਨਕ ਫ਼ਯੜਆ ਪਰ ਇਹ ਇਸ਼ ਲਈ ਹਜਇਆ ਜਜ

  ਯਲਖਤਕਕ ਪਸਰਸਆਕ ਹਜਣ।
50         ਅਰ ਸ਼ਪਭਮ ਚਮਲਮ ਉਹ ਨਸਰ ਛਪਡ ਕਮ ਭਪਜ ਗਏ।
51                       ਇਪਕ ਜਸ਼ਆਨ ਯਜਹ ਨਮ ਦਸ਼ਪਪਟਕ ਆਪਣਮ ਨਰਗਮ ਯਪਰਡਮ ਉਤਮ ਯਲਆ ਹਜਇਆ ਸ਼ਸ ਉਹ ਦਮ ਮਗਰ ਤਸ਼ਯਰਆ ਅਰ ਲਜਕਕਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਫ਼ੜ
ਯਲਆ।
52        ਪਰ ਉਹ ਦਸ਼ਪਪਟਕ ਛਪਡ ਕਮ ਨਰਗਕ ਭਪਜ ਯਗਆ।
53                      ਤਦ ਓਹ ਯਯਸ਼ਸ ਨਸਰ ਸ਼ਰਦਕਰ ਜਕਜਕ ਕਜਲ ਲਹ ਗਏ ਅਤਮ ਉਹ ਦਮ ਕਜਲ ਸ਼ਕਰਮ ਪਰਧਕਨ ਜਕਜਕ ਅਤਮ ਬਜਸ਼ਸ਼ਰਗ ਅਤਮ ਗਤਰਰਥਸ ਇਕਪਠਮ
ਹਜਏ।
54                     ਅਰ ਪਤਰਸ਼ ਕਸ਼ਝ ਯਵਪਥ ਨਕਲ ਉਹ ਦਮ ਯਪਪਛਮ ਯਪਪਛਮ ਸ਼ਰਦਕਰ ਜਕਜਕ ਦਮ ਵਮਹੜਮ ਦਮ ਅਰਦਰ ਤਸਕ ਚਪਯਲਆ ਯਗਆ ਅਤਮ ਯਸ਼ਪਕਹਸਆਕ ਦਮ

     ਨਕਲ ਬਹਠ ਕਮ ਅਪਗ ਸ਼ਮਕਣ ਲਪਗਕ।
55                     ਤਦ ਪਰਧਕਨ ਜਕਜਕ ਅਤਮ ਸ਼ਕਰਸ ਮਹਕ ਸ਼ਭਕ ਨਮ ਯਯਸ਼ਸ ਦਮ ਯਵਰਸ਼ਪਧ ਉਹ ਨਸਰ ਜਕਨਜਕ ਮਕਰਨ ਲਈ ਗਵਕਹਸ ਢਸਰਡਸ ਪਰ ਨਕ ਲਪਭਸ।
56                 ਬਹਸ਼ਯਤਆਕ ਨਮ ਉਹ ਦਮ ਯਵਰਸ਼ਪਧ ਝਸਠਸ ਗਵਕਹਸ ਤਕਕ ਯਦਪਤਸ ਪਰ ਉਨਤਹਕਕ ਦਸ ਗਵਕਹਸ ਇਪਕਜ ਯਜਹਸ ਨਕ ਸ਼ਸ।
57              ਤਦ ਕਈਆਕ ਨਮ ਉਠ ਕਮ ਉਹ ਦਮ ਯਵਰਸ਼ਪਧ ਇਹ ਕਯਹ ਕਮ ਝਸਠਸ ਗਵਕਹਸ ਯਦਪਤਸ।
58                       ਭਈ ਅਸ਼ਕਕ ਉਹ ਨਸਰ ਇਹ ਆਖਦਮ ਸ਼ਸ਼ਯਣਆ ਜਜ ਮਹਕ ਇਸ਼ ਹਹਕਲ ਨਸਰ ਯਜਹੜਸ ਹਪਥਕਕ ਨਕਲ ਬਣਕਈ ਹਜਈ ਹਹ ਢਕਹ ਯਦਆਕਗਕ ਅਰ ਯਤਰਨਕਕ

        ਯਦਨਕਕ ਯਵਪਚ ਇਪਕ ਹਜਰ ਨਸਰ ਯਬਨਕ ਹਪਥ ਲਕਏ ਬਣਕਵਕਕਗਕ।
59          ਤਕਕ ਵਸ ਉਨਤਹਕਕ ਦਸ ਗਵਕਹਸ ਇਪਕਜ ਜਹਸ ਨਕ ਸ਼ਸ ।
60          ਤਦ ਸ਼ਰਦਕਰ ਜਕਜਕ ਯਵਚਕਲਮ ਖੜਕ ਹਜਇਆ ਅਤਮ ਯਯਸ਼ਸ ਨਸਰ ਪਸ਼ਪਯਛਆ,      ਕਸ ਤਸਰ ਕਸ਼ਝ ਜਵਕਬ ਨਹਸਕ ਯਦਰਦਕ?     ਏਹ ਤਮਰਮ ਯਵਰਸ਼ਪਧ ਕਸ

  ਗਵਕਹਸ ਯਦਰਦਮ ਹਨ?
61                  ਪਰ ਉਹ ਚਸ਼ਪਪ ਹਸ ਯਰਹਕ ਅਤਮ ਕਸ਼ਝ ਜਵਕਬ ਨਕ ਯਦਪਤਕ ਤਕਕ ਸ਼ਰਦਕਰ ਜਕਜਕ ਨਮ ਫ਼ਮਰ ਉਹ ਨਸਰ ਪਸ਼ਪਯਛਆ,      ਕਸ ਤਸਰ ਮਸ਼ਸਹ ਪਰਮਧਰਨ ਦਕ

 ਪਸ਼ਪਤਤਰ ਹਹਕ?
62   ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਆਯਖਆ,                   ਮਹਕ ਹਕਕ ਅਰ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਮਨਸ਼ਪਖ ਦਮ ਪਸ਼ਪਤਤਰ ਨਸਰ ਕਸ਼ਦਰਤ ਦਮ ਸ਼ਪਜਮ ਹਪਥ ਯਬਰਕਜਮਕਨ ਹਜਇਆ ਅਤਮ ਅਕਕਸ਼ਸ਼ ਦਮ ਬਪਦਲਕਕ

  ਨਕਲ ਆਉਕਦਕ ਵਮਖਜਗਮ।
63         ਤਦ ਸ਼ਰਦਕਰ ਜਕਜਕ ਨਮ ਆਪਣਮ ਕਪਪੜਮ ਪਕੜ ਕਮ ਆਯਖਆ,        ਹਸ਼ਣ ਸ਼ਕਨਸਰ ਗਵਕਹਕਕ ਦਸ ਹਜਰ ਕਸ ਲਜੜ ਹਹ?
64    ਤਸ਼ਸ਼ਕਕ ਇਹ ਕਸ਼ਫ਼ਸ਼ਰ ਸ਼ਸ਼ਯਣਆ,    ਤਸ਼ਹਕਡਸ ਕਸ ਰਕਈ ਹਹ?           ਤਦ ਉਨਤਹਕਕ ਸ਼ਭਨਕਕ ਨਮ ਉਹ ਨਸਰ ਮਕਰਮ ਜਕਣ ਦਮ ਲਕਇਕ ਠਯਹਰਕਇਆ।
65                  ਅਤਮ ਯਕਰਨਮ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਥਸ਼ਪਕਣ ਅਤਮ ਉਹ ਦਕ ਮਸਰਹ ਢਪਕਣ ਅਤਮ ਉਹ ਨਸਰ ਮਸ਼ਪਕਮ ਮਕਰਨ ਅਤਮ ਕਯਹਣ ਲਪਗਮ,     ਅਗਰਮ ਦਸ ਖਬਰ ਯਦਹ !  ਅਰ

       ਯਸ਼ਪਕਹਸਆਕ ਨਮ ਉਹ ਨਸਰ ਲਹ ਕਮ ਚਸ਼ਪਮੜਕਕ ਮਕਰਸਆਕ।
66             ਜਕਕ ਪਤਰਸ਼ ਹਮਠਕਕ ਵਮਹੜਮ ਯਵਪਚ ਸ਼ਸ ਸ਼ਰਦਕਰ ਜਕਜਕ ਦਸਆਕ ਗਜਪਲਸਆਕ ਯਵਪਚਜਕ ਇਪਕ ਆਈ।
67              ਅਰ ਪਤਰਸ਼ ਨਸਰ ਅਪਗ ਸ਼ਮਕਦਕ ਵਮਖ ਕਮ ਉਹ ਦਸ ਵਪਲ ਯਨਗਕਹ ਕਰ ਕਮ ਬਜਲਸ,       ਤਸਰ ਭਸ ਯਯਸ਼ਸ ਨਕਸ਼ਰਸ ਦਮ ਨਕਲ ਸ਼ਹਕ।
68     ਪਰ ਉਹ ਮਸ਼ਪਕਰ ਕਮ ਬਜਯਲਆ,   ਨਕ ਮਹਕ ਜਕਣਦਕ,           ਨਕ ਮਮਰਸ ਸ਼ਮਝ ਯਵਪਚ ਆਉਕਦਕ ਹਹ ਭਈ ਤਸਰ ਕਸ ਆਖਦਸ ਹਹਕ,    ਅਤਮ ਓਹ ਬਕਹਰ ਡਮਓਢਸ

  ਯਵਪਚ ਚਪਯਲਆ ਯਗਆ।
69               ਤਕਕ ਗਜਪਲਸ ਉਹ ਨਸਰ ਵਮਖ ਕਮ ਫ਼ਮਰ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਯਜਹੜਮ ਉਥਮ ਖੜਮ ਸ਼ਨ ਆਖਣ ਲਪਗਸ,     ਇਹ ਉਨਤਹਕਕ ਯਵਪਚਜਕ ਇਪਕ ਹਹ।
70                   ਪਰ ਉਹ ਫ਼ਮਰ ਮਸ਼ਪਕਰ ਯਗਆ ਅਤਮ ਥਜੜਮ ਯਚਰ ਯਪਪਛਜਕ ਫ਼ਮਰ ਉਨਤਹਕਕ ਨਮ ਯਜਹੜਮ ਉਥਮ ਖੜਮ ਸ਼ਨ ਪਤਰਸ਼ ਨਸਰ ਯਕਹਕ,     ਸ਼ਪਚ ਮਸ਼ਪਚ ਤਸਰ ਉਨਤਹਕਕ

      ਯਵਪਚਜਕ ਹਹਕ ਯਕਉਕ ਜਜ ਤਸਰ ਗਲਸਲਸ ਹਹਕ।



71                      ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਰਕਪ ਦਮਣ ਅਤਮ ਸ਼ਕਕਹ ਖਕਣ ਲਪਗਕ ਭਈ ਮਹਕ ਉਸ਼ ਮਨਸ਼ਪਖ ਨਸਰ ਯਜਹ ਦਸ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਗਪਲ ਕਰਦਮ ਹਜ ਜਕਣਦਕ ਹਸ ਨਹਸਕ।
72                         ਅਰ ਝਪਟ ਦਸਈ ਵਕਰ ਕਸ਼ਪਕੜ ਨਮ ਬਕਕਗ ਯਦਪਤਸ ਅਤਮ ਪਤਰਸ਼ ਨਸਰ ਉਹ ਗਪਲ ਚਮਤਮ ਆਈ ਯਜਹੜਸ ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਆਖਸ ਸ਼ਸ ਜਜ ਕਸ਼ਪਕੜ ਦਮ ਦਜ

                   ਵਕਰ ਬਕਕਗ ਦਮਣ ਤਜਕ ਅਪਗਮ ਤਸਰ ਯਤਰਨ ਵਕਰ ਮਮਰਕ ਇਨਕਕਰ ਕਰਮਕਗਕ ਅਤਮ ਉਹ ਉਸ਼ ਗਪਲ ਨਸਰ ਸ਼ਜਚ ਕਮ ਰਜਣ ਲਪਗਕ।

 ਕਕਕਡ 15

1                     ਸ਼ਵਮਰ ਹਸ਼ਰਯਦਆਕ ਹਸ ਪਰਧਕਨ ਜਕਜਕਕਕ ਨਮ ਬਜਸ਼ਸ਼ਰਗਕਕ ਅਤਮ ਗਤਰਰਥਸਆਕ ਸ਼ਣਮ ਅਰ ਸ਼ਕਰਸ ਮਹਕ ਸ਼ਭਕ ਨਮ ਸ਼ਲਕਹ ਕਰ ਕਮ ਯਯਸ਼ਸ ਨਸਰ
        ਬਰਯਨਤਹਆ ਅਤਮ ਲਹ ਜਕ ਕਮ ਯਪਲਕਤਸ਼ਸ਼ ਦਮ ਹਵਕਲਮ ਕਸਤਕ।

2     ਯਪਲਕਤਸ਼ਸ਼ ਨਮ ਉਸ਼ ਤਜਕ ਪਸ਼ਪਯਛਆ, ਭਲਕ,     ਤਸਰ ਯਹਸਦਸਆਕ ਦਕ ਪਕਤਸ਼ਸ਼ਕਹ ਹਹਕ?      ਉਸ਼ ਨਮ ਉਹ ਨਸਰ ਉਤਰ ਯਦਪਤਕ,    ਤਸਰ ਸ਼ਤ ਆਯਖਆ ਹਹ।
3         ਤਕਕ ਪਰਧਕਨ ਜਕਜਕਕਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਬਹਸ਼ਤ ਦਜਸ਼ਸ਼ ਲਕਏ।
4      ਯਪਲਕਤਸ਼ਸ਼ ਨਮ ਉਸ਼ ਤਜਕ ਫ਼ਮਰ ਪਸ਼ਪਯਛਆ,     ਤਸਰ ਕਸ਼ਝ ਜਵਕਬ ਨਹਸਕ ਯਦਰਦਕ?           ਵਮਖ ਓਹ ਤਮਰਮ ਉਤਮ ਯਕਰਨਸਆਕ ਗਪਲਕਕ ਦਕ ਦਜਸ਼ਸ਼ ਲਕਉਕਦਮ ਹਨ !
5              ਪਰ ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਫ਼ਮਰ ਕਸ਼ਝ ਜਵਕਬ ਨਕ ਯਦਪਤਕ ਐਥਜਕ ਤਸਕ ਜਜ ਯਪਲਕਤਸ਼ਸ਼ ਹਹਰਕਨ ਹਜਇਆ।
6                   ਓਹ ਉਸ਼ ਯਤਉਹਕਰ ਉਤਮ ਇਪਕ ਕਹਦਸ ਯਜਹ ਦਮ ਲਈ ਲਜਕ ਅਰਜਸ਼ ਕਰਦਮ ਸ਼ਨ ਉਨਤਹਕਕ ਦਸ ਖਸ਼ਕਤਰ ਛਪਡਦਕ ਹਸ਼ਰਦਕ ਸ਼ਸ।
7                    ਬਰਪਬਕਸ਼ ਨਕਓਕ ਦਕ ਇਪਕ ਮਨਸ਼ਪਖ ਸ਼ਸ ਯਜਹੜਕ ਉਨਤਹਕਕ ਪਸ਼ਕਦਸਆਕ ਦਮ ਨਕਲ ਯਜਨਤਹਕਕ ਪਸ਼ਕਦ ਯਵਪਚ ਖਸਨ ਕਸਤਕ ਕਹਦ ਯਵਪਚ ਯਪਆ

 ਹਜਇਆ ਸ਼ਸ।
8              ਅਤਮ ਲਜਕ ਨਮੜਮ ਜਕ ਕਮ ਅਰਜਸ਼ ਕਰਨ ਲਪਗਮ ਜਜ ਦਸ਼ਤਸਰ ਅਨਸ਼ਸ਼ਕਰ ਸ਼ਕਡਮ ਲਈ ਕਰਜ।
9      ਯਪਲਕਤਸ਼ਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਉਤਰ ਯਦਪਤਕ,              ਕਸ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਚਕਹਸ਼ਰਦਮ ਹਜ ਜਜ ਮਹਕ ਤਸ਼ਹਕਡਮ ਲਈ ਯਹਸਦਸਆਕ ਦਮ ਪਕਤਸ਼ਸ਼ਕਹ ਨਸਰ ਛਪਡ ਯਦਆਕ?
10                   ਯਕਉਕ ਜਜ ਉਹ ਨਮ ਮਲਸਮ ਕਸਤਕ ਸ਼ਸ ਭਈ ਪਰਧਕਨ ਜਕਜਕਕਕ ਨਮ ਖਕਰ ਦਮ ਮਕਰਮ ਉਹ ਨਸਰ ਹਵਕਲਮ ਕਸਤਕ ਹਹ।
11                ਪਰ ਪਰਧਕਨ ਜਕਜਕਕਕ ਨਮ ਭਸੜ ਨਸਰ ਚਸ਼ਪਯਕਆ ਜਜ ਉਹ ਬਰਪਬਕਸ਼ ਹਸ ਉਨਤਹਕਕ ਦਸ ਖਸ਼ਕਤਰ ਛਪਡ ਦਮਵਮ।
12       ਯਪਲਕਤਸ਼ਸ਼ ਨਮ ਅਪਗਜਕ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਫ਼ਮਰ ਆਯਖਆ,               ਤਕਕ ਯਜਹ ਨਸਰ ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਯਹਸਦਸਆਕ ਦਕ ਪਕਤਸ਼ਸ਼ਕਹ ਕਯਹਰਦਮ ਹਜ ਮਹਕ ਉਹ ਦਮ ਨਕਲ ਕਸ ਕਰਕਕ?
13      ਓਹ ਫ਼ਮਰ ਡਰਡ ਪਕ ਕਮ ਬਜਲਮ,     ਉਹ ਨਸਰ ਸ਼ਲਸਬ ਯਦਓ !
14     ਯਪਲਕਤਸ਼ਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਆਯਖਆ, ਯਕਉਕ?      ਇਸ਼ ਨਮ ਕਸ ਬਸ਼ਯਰਆਈ ਕਸਤਸ ਹਹ?        ਪਰ ਓਹ ਹਜਰ ਵਸ ਡਰਡ ਪਕ ਕਮ ਬਜਲਮ,    ਉਹ ਨਸਰ ਸ਼ਲਸਬ

 ਯਦਓ !
15                       ਤਦ ਯਪਲਕਤਸ਼ਸ਼ ਨਮ ਲਜਕਕਕ ਨਸਰ ਰਕਜਸ਼ਸ ਕਰਨ ਦਸ ਮਨਸ਼ਸ਼ਕ ਨਕਲ ਉਨਤਹਕਕ ਦਮ ਲਈ ਬਰਪਬਕਸ਼ ਨਸਰ ਛਪਡ ਯਦਪਤਕ ਅਤਮ ਯਯਸ਼ਸ ਨਸਰ ਕਜਰੜਮ ਮਕਰ ਕਮ

     ਹਵਕਲਮ ਕਸਤਕ ਜਜ ਸ਼ਲਸਬ ਯਦਪਤਕ ਜਕਏ।
16                    ਤਕਕ ਯਸ਼ਪਕਹਸ ਉਹ ਨਸਰ ਓਸ਼ ਵਮਹੜਮ ਯਵਪਚ ਯਜਪਥਮ ਹਕਕਮ ਦਸ ਕਚਯਹਰਸ ਹਹ ਲਹ ਗਏ ਅਰ ਸ਼ਕਰਮ ਜਪਥਮ ਨਸਰ ਇਪਕਠਕ ਬਸ਼ਲਕਯਲਆ।
17                   ਅਤਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਮ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਬਹਕਗਣਸ ਬਸ਼ਤਤਰ ਪਯਹਨਕਇਆ ਅਤਮ ਕਰਯਡਆਕ ਵਕਲਕ ਤਕਜ ਗਸ਼ਰਦ ਕਮ ਉਹ ਦਮ ਯਸ਼ਰ ਉਤਮ ਰਪਯਖਆ।
18           ਅਤਮ ਉਹ ਨਸਰ ਵਧਕਈਆਕ ਦਮਣ ਲਪਗਮ ਯਕ ਹਮ ਯਹਸਦਸਆਕ ਦਮ ਪਕਤਸ਼ਸ਼ਕਹ,  ਨਮਸ਼ਕਕਰ !
19                    ਅਰ ਉਹ ਦਮ ਯਸ਼ਰ ਉਤਮ ਕਕਨਮ ਮਕਰਦਮ ਅਤਮ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਥਸ਼ਪਕਦਮ ਅਤਮ ਗਜਡਮ ਯਨਵਕ ਕਮ ਉਹ ਨਸਰ ਮਪਥਕ ਟਮਕਦਮ ਸ਼ਨ।
20                        ਜਕਕ ਉਸ਼ ਨਕਲ ਠਪਠਕ ਕਰ ਹਟਮ ਤਕਕ ਉਹ ਦਮ ਉਤਜਕ ਬਹਕਗਣਸ ਬਸ਼ਤਤਰ ਲਕਹ ਯਲਆ ਅਤਮ ਉਹ ਦਮ ਆਪਣਮ ਬਸ਼ਤਤਰ ਉਹ ਨਸਰ ਪਯਹਨਕ ਕਮ

      ਸ਼ਲਸਬ ਉਤਮ ਚੜਤਹਕਉਣ ਲਈ ਬਕਹਰ ਲਹ ਗਏ।
21                     ਉਨਤਹਕਕ ਨਮ ਯਸ਼ਕਰਦਰ ਅਤਮ ਰਸਫ਼ਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਦਮ ਯਪਉ ਸ਼ਸ਼ਮਊਨ ਨਕਮਮ ਇਪਕ ਕਸ਼ਰਮਨਸ ਮਨਸ਼ਪਖ ਨਸਰ ਯਜਹੜਕ ਯਪਰਡਜਕ ਆਉਕਯਦਆਕ ਉਥਜਕ ਦਸ ਲਰਘਦਕ ਸ਼ਸ

         ਯਵਗਕਰਮ ਫ਼ਯੜਆ ਭਈ ਉਹ ਦਸ ਸ਼ਲਸਬ ਚਸ਼ਪਕ ਕਮ ਲਹ ਚਪਲਮ।
22              ਅਤਮ ਓਹ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਗਲਗਥਕ ਯਵਪਚ ਯਜਹ ਦਕ ਅਰਥ ਖਜਪਰਸ ਦਕ ਥਕਕ ਹਹ ਯਲਆਏ।
23              ਅਰ ਮਹ ਯਵਪਚ ਗਰਧਰਸ਼ ਯਮਲਕ ਕਮ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਦਮਣ ਲਪਗਮ ਪਰ ਓਨ ਨਕ ਲਈ।
24                     ਤਕਕ ਉਨਤਹਕਕ ਉਹ ਨਸਰ ਸ਼ਲਸਬ ਉਤਮ ਚੜਤਹਕ ਕਮ ਉਹ ਦਮ ਬਸ਼ਤਤਰ ਵਰਡਣ ਲਈ ਗਸ਼ਣਮ ਪਕਏ ਜਜ ਯਕਹੜਕ ਯਕਹ ਦਮ ਯਹਪਸ਼ਮ ਆਵਮ।
25           ਪਯਹਰ ਯਦਨ ਚਯੜਤਹਆ ਸ਼ਸ ਜਦ ਉਨਤਹਕਕ ਉਹ ਨਸਰ ਸ਼ਲਸਬ ਉਤਮ ਚੜਤਹਕਇਆ।
26          ਅਰ ਉਹ ਦਸ ਇਹ ਦਜਸ਼ਸ਼ ਪਪਤਤਰਸ ਉਪਰ ਯਲਖਸ ਹਜਈ ਸ਼ਸ,    ਯਕ ਯਹਸਦਸਆਕ ਦਕ ਪਕਤਸ਼ਸ਼ਕਹ
27                    ਉਨਤਹਕਕ ਨਮ ਉਹ ਦਮ ਨਕਲ ਦਜ ਡਕਕਸਆਕ ਨਸਰ ਇਪਕ ਉਹ ਦਮ ਸ਼ਪਜਮ ਅਤਮ ਦਸਆ ਉਹ ਦਮ ਖਪਬਮ ਸ਼ਲਸਬ ਉਤਮ ਚੜਤਹਕਇਆ।
29              ਅਤਮ ਆਉਣ ਜਕਣ ਵਕਲਮ ਉਹ ਨਸਰ ਯਮਹਣਕ ਮਕਰਨ ਅਤਮ ਯਸ਼ਰ ਯਹਲਕ ਕਮ ਕਯਹਣ ਲਪਗਮ,
30             ਵਕਹ ਤਸਰ ਯਜਹੜਕ ਹਹਕਲ ਨਸਰ ਢਕਹ ਕਮ ਯਤਰਨਕਕ ਯਦਨਕਕ ਯਵਪਚ ਬਣਕਉਕਦਕ ਸ਼ਹਕ !        ਸ਼ਲਸਬਜਕ ਉਤਰ ਕਮ ਆਪਣਮ ਆਪ ਨਸਰ ਬਚਕ ਲਹ।
31                ਇਸ਼ਮ ਤਰਕਕ ਪਰਧਕਨ ਜਕਜਕਕਕ ਨਮ ਵਸ ਆਪਜ ਯਵਪਚ ਗਤਰਰਥਸਆਕ ਨਕਲ ਯਮਲ ਕਮ ਠਪਠਕ ਮਕਯਰਆ ਅਤਮ ਯਕਹਕ,     ਇਸ਼ ਨਮ ਹਜਰਨਕਕ ਨਸਰ
ਬਚਕਇਆ,       ਆਪਣਮ ਆਪ ਨਸਰ ਨਹਸਕ ਬਚਕ ਸ਼ਪਕਦਕ !
32               ਇਸ਼ਰਕਏਲ ਦਕ ਪਕਤਸ਼ਸ਼ਕਹ ਮਸ਼ਸਹ ਹਸ਼ਣ ਸ਼ਲਸਬਜਕ ਉਤਰ ਆਵਮ ਤਕਕ ਅਸ਼ਸਕ ਵਮਖਸਏ ਅਤਮ ਪਰਤਸਤ ਕਰਸਏ !     ਅਤਮ ਯਜਹੜਮ ਉਹ ਦਮ ਨਕਲ

         ਸ਼ਲਸਬ ਉਤਮ ਚੜਤਹਕਏ ਗਏ ਓਹ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਬਜਲਸਆਕ ਮਕਰਦਮ ਸ਼ਨ।
33               ਜਕਕ ਦਸ਼ਪਯਹਰ ਹਜਈ ਤਕਕ ਸ਼ਕਰਸ ਧਰਤਸ ਉਤਮ ਅਨਤਹਮਰਕ ਛਕ ਯਗਆ ਅਰ ਤਸਏ ਪਯਹਰ ਤਸਕ ਯਰਹਕ।



34                 ਅਤਮ ਤਸਏ ਪਯਹਰ ਯਯਸ਼ਸ ਉਚਸ ਅਵਕਜਸ਼ ਨਕਲ ਬਜਯਲਆ ਏਲਜਈ ਏਲਜਈ ਲਮਕ ਸ਼ਬਕਤਕਨਸ ਯਜਹ ਦਕ ਅਰਥ ਇਹ ਹਹ,   ਹਮ ਮਮਰਮ
ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ,   ਹਮ ਮਮਰਮ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ,     ਤਹਕ ਮਹਨਸਰ ਯਕਉਕ ਛਪਡ ਯਦਪਤਕ?
35             ਤਕਕ ਯਕਰਨਮ ਕਸ਼ ਉਨਤਹਕਕ ਯਵਪਚਜਕ ਯਜਹੜਮ ਓਥਮ ਖੜਮ ਸ਼ਨ ਇਹ ਸ਼ਸ਼ਣ ਕਮ ਬਜਲਮ,        ਵਮਖਜ ਇਹ ਏਲਸਯਕਹ ਨਸਰ ਅਵਕਜਸ਼ ਮਕਰਦਕ ਹਹ !
36                     ਯਕਸ਼ਮ ਨਮ ਦਕੜ ਕਮ ਸ਼ਪਰਜ ਨਸਰ ਯਸ਼ਰਕਮ ਨਕਲ ਭਮਕਯਵਆ ਅਤਮ ਕਕਨਮ ਉਤਮ ਬਰਨਤਹ ਕਮ ਉਹ ਨਸਰ ਚਸਸ਼ਣ ਲਈ ਯਦਪਤਕ ਅਤਮ ਆਯਖਆ,  ਰਯਹਣ
ਯਦਓ,  ਅਸ਼ਸਕ ਵਮਖਸਏ,        ਭਲਕ ਏਲਸਯਕਹ ਉਹ ਨਸਰ ਉਤਕਰਨ ਨਸਰ ਆਉਕਦਕ ਹਹ?
37           ਤਦ ਯਯਸ਼ਸ ਨਮ ਉਚਸ ਅਵਕਜਸ਼ ਨਕਲ ਪਸ਼ਕਕਰ ਕਮ ਸ਼ਕਹ ਛਪਡ ਯਦਪਤਕ।
38             ਅਤਮ ਹਹਕਲ ਦਕ ਪੜਦਕ ਉਪਰਜਕ ਲਹਕਮ ਹਮਠਕਕ ਤਸਕਰ ਪਕਟ ਕਮ ਦਜ ਹਜ ਯਗਆ।
39                     ਜਕਕ ਉਸ਼ ਸ਼ਸਬਮਦਕਰ ਨਮ ਯਜਹੜਕ ਉਹ ਦਮ ਮਕਹਮਣਮ ਖੜਕ ਸ਼ਸ ਇਹ ਵਮਯਖਆ ਜਜ ਉਹ ਨਮ ਇਉਕ ਸ਼ਕਹ ਛਪਡ ਯਦਪਤਕ ਤਕਕ ਬਜਯਲਆ,  ਇਹ

      ਪਸ਼ਰਖ ਠਸਕ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਕ ਪਸ਼ਪਤਤਰ ਸ਼ਸ !
40      ਕਈ ਤਸਵਸਆਕ ਦਸਰਜਕ ਵਮਖ ਰਹਸਆਕ ਸ਼ਨ             । ਉਨਤਹਕਕ ਯਵਪਚਜਕ ਮਯਰਯਮ ਮਗਦਲਸਨਸ ਅਤਮ ਛਜਟਮ ਯਕਕਸਬ ਅਰ ਯਜਸ਼ਮਸ਼ ਦਸ ਮਕਤਕ ਮਯਰਯਮ

  ਅਤਮ ਸ਼ਲਜਮਸ ਸ਼ਸ।
41                      ਯਜਸ਼ ਵਮਲਮ ਉਹ ਗਲਸਲ ਯਵਪਚ ਸ਼ਸ ਉਸ਼ ਵਮਲਮ ਓਹ ਉਸ਼ ਦਮ ਨਕਲ ਨਕਲ ਰਯਹਰਦਸਆਕ ਅਤਮ ਉਹ ਦਸ ਟਯਹਲ ਸ਼ਮਵਕ ਕਰਦਸਆਕ ਹਸ਼ਰਦਸਆਕ

             ਸ਼ਨ ਅਤਮ ਹਜਰ ਵਸ ਬਥਮਰਸਆਕ ਸ਼ਨ ਜਜ ਉਹ ਦਮ ਨਕਲ ਯਰਸਸ਼ਸ਼ਲਮ ਨਸਰ ਆਈਆਕ ਸ਼ਨ।
42                     ਜਕਕ ਸ਼ਰਝ ਹਜਈ ਇਸ਼ ਲਈ ਜਜ ਉਹ ਯਤਆਰਸ ਦਕ ਯਦਨ ਸ਼ਸ ਅਰਥਕਤ ਉਹ ਯਜਹੜਕ ਸ਼ਬਤ ਤਜਕ ਇਪਕ ਯਦਨ ਪਯਹਲਕਕ ਹਸ਼ਰਦਕ ਹਹ।
43                   ਅਯਰਮਥਹਆ ਦਕ ਯਸਸ਼ਸ਼ਫ਼ਸ਼ ਇਪਕ ਪਤਵਰਤਕ ਸ਼ਲਕਹਕਕਰ ਯਜਹੜਕ ਆਪ ਵਸ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਮ ਰਕਜ ਦਸ ਉਡਸਕ ਯਵਪਚ ਸ਼ਸ ਆਇਆ ਅਤਮ

         ਬਮਧੜਕ ਯਪਲਕਤਸ਼ਸ਼ ਕਜਲ ਅਰਦਰ ਜਕ ਕਮ ਯਯਸ਼ਸ ਦਸ ਲਜਥ ਮਰਗਸ।
44                       ਪਰ ਯਪਲਕਤਸ਼ਸ਼ ਨਮ ਅਚਰਜ ਮਰਯਨਆ ਜਜ ਐਡਸ ਛਮਤਸ ਉਹ ਯਕਪਥਜਕ ਮਰ ਯਗਆ ਅਤਮ ਸ਼ਸਬਮਦਕਰ ਨਸਰ ਕਜਲ ਸ਼ਪਦ ਕਮ ਉਸ਼ ਤਜਕ ਪਸ਼ਪਯਛਆ ਭਈ

       ਉਹ ਨਸਰ ਮਰਮ ਕਸ਼ਝ ਯਚਰ ਹਜ ਯਗਆ ਹਹ?
45           ਅਤਮ ਸ਼ਸਬਮਦਕਰ ਤਜਕ ਮਲਸਮ ਕਰ ਕਮ ਲਜਥ ਯਸਸ਼ਸ਼ਫ਼ਸ਼ ਨਸਰ ਦਸ਼ਆ ਯਦਪਤਸ।
46                        ਤਕਕ ਉਹ ਨਮ ਮਹਸਨ ਕਪਪੜਕ ਮਸ਼ਪਲ ਯਲਆ ਅਰ ਲਜਥ ਨਸਰ ਉਤਕਰ ਕਮ ਉਸ਼ ਕਪਪੜਮ ਯਵਪਚ ਵਲਮਯਟਆ ਅਤਮ ਉਹ ਨਸਰ ਇਪਕ ਕਬਰ ਦਮ ਅਰਦਰ

                ਰਪਯਖਆ ਯਜਹੜਸ ਪਪਥਰ ਯਵਪਚ ਖਜਦਸ ਗਈ ਸ਼ਸ ਅਤਮ ਉਸ਼ ਕਬਰ ਦਮ ਮਸਰਹ ਉਤਮ ਇਪਕ ਪਪਥਰ ਰਮੜਤਹ ਯਦਪਤਕ।
47                   ਅਤਮ ਮਯਰਯਮ ਮਗਦਲਸਨਸ ਅਰ ਯਜਸ਼ਮਸ਼ ਦਸ ਮਕਤਕ ਮਯਰਯਮ ਉਸ਼ ਥਕਕ ਨਸਰ ਯਜਪਥਮ ਉਹ ਰਪਯਖਆ ਯਗਆ ਸ਼ਸ ਵਮਖ ਰਹਸਆਕ ਸ਼ਨ।
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1                    ਜਕਕ ਸ਼ਬਤ ਦਕ ਯਦਨ ਬਸਤ ਯਗਆ ਤਕਕ ਮਯਰਯਮ ਮਗਦਲਸਨਸ ਅਰ ਯਕਕਸਬ ਦਸ ਮਕਤਕ ਮਯਰਯਮ ਅਰ ਸ਼ਲਜਮਸ ਨਮ ਸ਼ਸ਼ਗਰਧਕਕ ਮਸ਼ਪਲ
      ਲਈਆਕ ਭਈ ਜਕ ਕਮ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਮਲਨ।

2              ਅਤਮ ਹਫ਼ਸ਼ਤਮ ਦਮ ਪਯਹਲਮ ਯਦਨ ਬਹਸ਼ਤ ਤੜਕਮ ਸ਼ਸਰਜ ਚੜਤਹਦਮ ਹਸ ਓਹ ਕਬਰ ਉਤਮ ਆਈਆਕ।
3                  ਅਤਮ ਆਪਜ ਯਵਪਚ ਕਯਹਣ ਲਪਗਸਆਕ ਜਜ ਸ਼ਕਡਮ ਲਈ ਪਪਥਰ ਨਸਰ ਕਬਰ ਦਮ ਮਸਰਹਜਕ ਕਕਣ ਰਮੜਤਹ ਕਮ ਲਕਕਭਮ ਕਰਸ?
4                  ਜਕਕ ਓਹਨਕਕ ਯਨਗਕਹ ਕਸਤਸ ਤਕਕ ਵਮਯਖਆ ਜਜ ਪਪਥਰ ਲਕਕਭਮ ਯਰਯੜਤਹਆ ਯਪਆ ਹਹ ਯਕਉਕ ਜਜ ਉਹ ਬਹਸ਼ਤ ਭਕਰਕ ਸ਼ਸ।
5                    ਅਤਮ ਕਬਰ ਯਵਪਚ ਜਕ ਕਮ ਉਨਤਹਕਕ ਇਪਕ ਜਸ਼ਆਨ ਨਸਰ ਯਚਪਟਕ ਬਸ਼ਤਤਰ ਪਯਹਨਸਕ ਸ਼ਪਜਮ ਪਕਸ਼ਮ ਬਹਠਕ ਵਮਯਖਆ ਅਤਮ ਓਹ ਹਹਰਕਨ ਹਜਈਆਕ।
6     ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,   ਹਹਰਕਨ ਨਕ ਹਜਵਜ,            ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਯਯਸ਼ਸ ਨਕਸ਼ਰਸ ਨਸਰ ਭਕਲਦਸਆਕ ਹਜ ਯਜਹੜਕ ਸ਼ਲਸਬ ਉਤਮ ਚੜਤਹਕਇਆ ਯਗਆ
ਸ਼ਸ      । ਉਹ ਤਕਕ ਜਸ ਉਯਠਆ ਹਹ,    ਉਹ ਐਥਮ ਹਹ ਨਹਸਕ           । ਲਓ ਇਹ ਥਕਕ ਹਹ ਯਜਪਥਮ ਉਨਤਹਕਕ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਰਪਯਖਆ ਸ਼ਸ।
7  ਪਰ ਜਕਓ,                ਉਹ ਦਮ ਚਮਯਲਆਕ ਅਤਮ ਪਤਰਸ਼ ਨਸਰ ਆਖਜ ਜਜ ਉਹ ਤਸ਼ਹਕਥਜਕ ਅਪਗਮ ਹਸ ਗਲਸਲ ਨਸਰ ਜਕਕਦਕ ਹਹ        । ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਉਹ ਨਸਰ ਓਥਮ ਵਮਖਜਗਮ ਯਜਵਮਕ

    ਉਹ ਨਮ ਤਸ਼ਹਕਨਸਰ ਆਯਖਆ ਸ਼ਸ।
8              ਅਤਮ ਓਹ ਯਨਪਕਲ ਕਮ ਕਬਰ ਪਕਸ਼ਜਕ ਨਪਸ਼ਸਆਕ ਯਕਉਕ ਜਜ ਓਹ ਕਰਬਦਸਆਕ ਅਤਮ ਘਬਰਕਉਕਦਸਆਕ ਸ਼ਨ,      ਅਰ ਡਰ ਦਸਆਕ ਮਕਰਸਆਕ ਯਕਸ਼ਮ

   ਨਕਲ ਕਸ਼ਝ ਨਕ ਬਜਲਸਆਕ।
9 [                        ਹਫ਼ਸ਼ਤਮ ਦਮ ਪਯਹਲਮ ਯਦਨ ਉਹ ਨਮ ਤੜਕਮ ਜਸ ਉਠ ਕਮ ਪਯਹਲਕਕ ਮਯਰਯਮ ਮਗਦਲਸਨਸ ਨਸਰ ਯਜਹ ਦਮ ਯਵਪਚਜਕ ਉਹ ਨਮ ਸ਼ਪਤ ਭਸਤ ਕਪਢਮ ਸ਼ਨ

 ਯਵਖਕਲਸ ਯਦਪਤਸ।
10                ਉਸ਼ ਨਮ ਜਕ ਕਮ ਉਹ ਦਮ ਸ਼ਕਥਸਆਕ ਨਸਰ ਯਜਹੜਮ ਸ਼ਜਗ ਕਰਦਮ ਅਤਮ ਰਜਕਦਮ ਸ਼ਨ ਖਬਰ ਯਦਪਤਸ।
11                  ਪਰ ਉਨਤਹਕਕ ਨਮ ਇਹ ਸ਼ਸ਼ਣ ਕਮ ਜਜ ਉਹ ਜਸਉਕਦਕ ਹਹ ਅਤਮ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਯਵਖਕਲਸ ਯਦਪਤਸ ਸ਼ਤ ਨਕ ਮਰਯਨਆ।
12                          ਇਹ ਦਮ ਯਪਪਛਜਕ ਉਹ ਨਮ ਹਜਰ ਰਸਪ ਯਵਪਚ ਹਜ ਕਮ ਉਨਤਹਕਕ ਯਵਪਚਜਕ ਦਜ ਜਯਣਆਕ ਨਸਰ ਜਕਕ ਓਹ ਚਪਲਦਮ ਅਤਮ ਯਪਰਡ ਦਸ ਵਪਲ ਤਸ਼ਰਮ ਜਕਕਦਮ ਸ਼ਨ

 ਯਵਖਕਲਸ ਯਦਪਤਸ।
13                   ਅਤਮ ਇਨਤਹਕਕ ਨਮ ਜਕ ਕਮ ਬਕਕਸ ਯਦਆਕ ਨਸਰ ਖਬਰ ਯਦਪਤਸ ਪਰ ਉਨਤਹਕਕ ਨਮ ਇਨਤਹਕਕ ਦਸ ਵਸ ਪਰਤਸਤ ਨਕ ਕਸਤਸ।
14                       ਇਹ ਦਮ ਮਗਰਜਕ ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਯਗਆਰਕਕ ਨਸਰ ਜਕਕ ਓਹ ਖਕਣ ਬਹਠਮ ਸ਼ਨ ਯਵਖਕਲਸ ਯਦਪਤਸ ਅਤਮ ਉਨਤਹਕਕ ਦਸ ਬਮ ਪਰਤਸਤਸ ਅਰ ਸ਼ਖਸ਼ਤ

                   ਯਦਲਸ ਦਕ ਓਲਕਕਭਕ ਯਦਪਤਕ ਇਸ਼ ਲਈ ਯਕ ਯਜਨਤਹਕਕ ਉਸ਼ ਨਸਰ ਜਸ ਉਯਠਆ ਹਜਇਆ ਵਮਯਖਆ ਸ਼ਸ ਉਨਤਹਕਕ ਦਸ ਪਰਤਸਤ ਨਕ ਕਸਤਸ।
15     ਉਸ਼ ਨਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਸਰ ਆਯਖਆ,               ਤਸ਼ਸ਼ਸਕ ਸ਼ਕਰਮ ਜਗਤ ਯਵਪਚ ਜਕ ਕਮ ਸ਼ਰਬਪਤ ਸ਼ਯਰਸ਼ਸ਼ਟ ਦਮ ਸ਼ਕਹਮਣਮ ਖਸ਼ਸ਼ਸ਼ ਖਬਰਸ ਦਕ ਪਰਚਕਰ ਕਰਜ।



16                    ਯਜਹੜਕ ਯਨਹਚਕ ਕਰਮ ਅਤਮ ਬਪਯਤਸ਼ਮਕ ਲਵਮ ਉਹ ਬਚਕਇਆ ਜਕਵਮਗਕ ਪਰ ਯਜਹੜਕ ਪਰਤਸਤ ਨਕ ਕਰਮ ਉਸ਼ ਉਤਮ ਸ਼ਜਸ਼ਕ ਦਕ ਹਸ਼ਕਮ
 ਕਸਤਕ ਜਕਵਮਗਕ।

17                   ਅਤਮ ਯਨਹਚਕ ਕਰਨ ਵਕਯਲਆਕ ਦਮ ਨਕਲ ਨਕਲ ਏਹ ਯਨਸ਼ਸ਼ਕਨ ਹਜਣਗਮ ਜਜ ਓਹ ਮਮਰਕ ਨਕਮ ਲਹ ਕਮ ਭਸਤਕਕ ਨਸਰ ਕਪਢਣਗਮ,   ਓਹ ਨਵਸਆਕ
  ਨਵਸਆਕ ਬਜਲਸਆਕ ਬਜਲਣਗਮ,

18                   ਓਹ ਸ਼ਪਪਕਕ ਨਸਰ ਚਸ਼ਪਕ ਲਹਣਗਮ ਅਤਮ ਜਮ ਕਜਈ ਜਸ਼ਯਹਰ ਵਕਲਸ ਚਸਜਸ਼ ਪਸ ਲਹਣ ਤਕਕ ਉਨਤਹਕਕ ਦਕ ਕਸ਼ਝ ਨਹਸਕ ਯਵਚਲਮਗਕ     । ਓਹ ਰਜਗਸਆਕ ਉਤਮ ਹਪਥ
     ਰਪਖਣਗਮ ਤਕਕ ਓਹ ਚਰਗਮ ਹਜ ਜਕਣਗਮ।

19                     ਫ਼ਮਰ ਪਤਰਭਸ਼ ਯਯਸ਼ਸ ਜਕਕ ਉਨਤਹਕਕ ਨਕਲ ਬਚਨ ਕਰ ਹਯਟਆ ਅਕਕਸ਼ਸ਼ ਉਤਮ ਉਠਕ ਯਲਆ ਯਗਆ ਅਤਮ ਪਰਮਮਸ਼ਸ਼ਸ਼ਰ ਦਮ ਸ਼ਪਜਮ ਹਪਥ ਜਕ ਬਹਠਕ।
20                         ਅਤਮ ਉਨਤਹਕਕ ਨਮ ਬਕਹਰ ਜਕ ਕਮ ਹਰ ਥਕਕ ਪਰਚਕਰ ਕਸਤਕ ਅਤਮ ਪਤਰਭਸ਼ ਉਨਤਹਕਕ ਦਮ ਨਕਲ ਹਜ ਕਮ ਕਰਮ ਕਰਦਕ ਸ਼ਸ ਅਰ ਬਚਨ ਨਸਰ ਉਨਤਹਕਕ

          ਯਨਸ਼ਸ਼ਕਯਨਆਕ ਦਮ ਰਕਹਸਕ ਯਜਹੜਮ ਨਕਲ ਨਕਲ ਹਸ਼ਰਦਮ ਸ਼ਨ ਸ਼ਕਬਤ ਕਰਦਕ ਸ਼ਸ  । ]


	ਮਰਕੁਸ

