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كان ر ليتو ليتو اهوو، ديتو ُرتاس ؛ اهوو جين َرس سائني


ديكهو  اور اهوو گهنبري گروه گــــنونت ونت ديا داتا


راجا نرانكهـ َر،جـُـنك نكريي پربت، يرائي لئي كرچاه

-
 كوانراپنا  پاويج كنتيانين واتكـئيكمي ناهني

ْ ا ليتا ليتا تو  پےس  ، ےھچ دااتر خسي ، ےھچ چوكنا )حمبوب(ودود خداےئ ا  يك اتنو

ي،هوےمكيينواتكويئوهاںجاےس،  .ےھچوانك اهنوتوےلن

ٌدهانك   اور كوئي ونا سائني تو رو عيب لگ پگ ي ماا
،دار حمي،خويبر خسي، نو مثلْ يس ما تو  ي،تو ن ودي كويئ اهو ھتخٽ ا  پگ ا
 ،ےسدهانككواےنھسواانخداال ، ےھچ رماعيبگل

انك  كجهل مويت پر سيس پهول كرن كان نار ُندرس ْپ  ا
اےن هاےن كري ،ےد كر ڑهٽا ےن ليئ ےن دا ان رايئ تواےھچ خدا  غالم ادىن ي

اےْپ راهوتو چاےھ ،اےن ےدبناوابدشاهےن  اےنهويئيورزمااكنان بئريپايل

 .هويئلكتومويتنوياكٹپراما



ٌد هو مويت الؤس بكي  ديس  تانك  اوو كــنار بي
ْ تو اےن گ بند- عبادة ين خدا  جو اےن ( رھگ ےوبي  كرےس طاعة ي  اخرة دنيا

بيكل   ےن ےھچ وتهك جمي،اےس صلحا راحة اےن خويش)ما ُ  وےس د ما دراي

توك كرےس جواي وبيوبي ے كنار اےنالوےسمويت  .جاےسريه } اتن

پانك  ميوا تو ُتر جو ْو ا  ائس ادهريودهريج راكهـ
ْ

رننا  ل  اےن ےھچ ب ا  ڑھگايك اهام ر }ےن يئ  ےھچ واي ما قسمة  ےگ ي
اْو  ےھچ وتهك جمي موك  صرب راهكـ دهريج ايئ،تو هنںي پيچھـے  ل  تو ے مومس

اْ پاْ  جايئ،ايك پپ و

كْن ا ي جائي ْنك ا ي ْو ا  مايا  باقي ديدو  ليدو

تو ل،ماةدول ، رھگ اےس پ را ات رگا يس راهكےج صالح يس س  تو هويئ  شيپ حمبة
اےن لنےس }   وچخر ما خري   تو  ،كمي اْوےج اْو ،  ي تو ےھچ ے مال
 ،يسحساببرابر ي تو ےھچ جايئ ،يسحساببرابر

 ما حكم نا  ںانسا ان جن ںسليما شاه ، سكندر وه كيان

كي نَص ِتخُب  ٌدهانك  ناهج عامل دهوجتا رر ، ظامل ںا ر
اےن  هيار  ي نيب سلامين هو ، ياگ ںاهك ابدشاه سكندر هو  انس جن ما حمك ان

ُ  رهتا ب نه كويئ ج و تو لرز عامل تو يس كنهاد ين  ابدشاه ظامل نرص خِت ـ ا،وه  اْ
 )ےھچانمنوابدشاهاكفرايك- بُـخِتنرص ( رهيو


راحةنـَندنَونتوَو بيو پاو طاعةبندگي عبادة كرتو


چها ْگپل ٌيگهر ايك جيم لكها ليكهـ اس  اؤ 
پا


ي وَس تو پيار مسپت جراكهـ ماياو دولة چهت اگر پاو




كرماَبوير ن هرييا ِيمه ، َنتوسا َنگسِتر راجا وه ؛ ںكيا


هانك ج نا  سو هرن ٌاگهور نا  ، ظامل ستمگر وه ںكيا

يهك مثل ين بكرماجيت اجارےنا "ايهري همي "وابدشاه دلريےنا اوه گ اں مضبوط هو
ا متام ان دشاهوابظامل 
يا،گ اںهك-التاچ وي هرن ؤ، ھگو

ُ
 )ےھچ ايئلواسالمست نوهندويسانرماجيتبكراجااناجني(


ما من راكهج ين غريب چنتا تو دپت دجي نيكي تو ليج


كپهان تو دهول مت كري نرسو ،الئي نيكي كرج تو ائي
ْ اركرےج اكم نو نييك } اكم نو خري توےسك بينراگ،ےجراهك فكر ين غريبو،پےجا ،

ْ  ،انكےدهوتوماخراےن كراكمبر ايئامي،كرےج

جييتگيا جگ يانيك،ماجگ راكهج نيكيكري رورو


ناك ناسوئي نكلون جئي دن ؛ مشكل پنكر چاه

 يا،دنياگ ےن جييت يس دنيا  يا نيك راهكـ، ابيق نييك ما دنيا ےن كر اكم وا
ْ ايندنانقيامةرےھايدنپكر تو ےھچ اختيارما  ےھچمشلكھگينزمائش ي

 عةطامايادنهكهتيوصلحايهخالصة (،ےھچشلكم جاؤ ےننلكييسمااناكانسويئ
ْ )جايئهتيئسانادنتههكےلجباواهو


ن ٌيپر جاس بتيسي سويا گالما رهس ج گل  سويا


ُباك نكلي پرانيو جاس ج گل  جيو مانكهي جيويت ا
 تم ےج يھمانك جيويت ميتےسجارپ دانت ،ےسجا يهر }امالگ ےج  سويئ

ّْ ،جاےسنلكيےنواابهرجان اتر واال
 سا  هويئ خرب امي ےھچ رانكطخ اي غلط زيچ كويئ -ےھچ كيدو بيان مثل ايك ( 

ْ  )اللغاتجامعمن- نسومافةا ےنيبوجاين ايكرمعلبقاطم
 ٭٭٭٭٭٭٭


