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ਇਹ ਕਕਾਰਜ(ਕਕਤਕਾਬ ਏ ਜਜੰ ਗਲ ਭਕਾਗ ਪਕਹਲਕਾ) ਆਮ ਕਸਿਰਜਨਕਾਤਮਕ ਗਗੁਣ ਆਰਰੋਪਣ-ਗਗੈਰ ਵਪਕਾਰਕ-ਗਗੈਰ ਕਵਉਤਪਪੱਨ ੩.੦ ਬਬੇ ਤਬਦਦੀਲ
ਆਕਗਆ ਪਪੱਤਰ ਹਬੇਠ ਮਗੁਹਇਆ ਕਰਕਾਇਆ ਗਇਆ ਹਗੈ॥

ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਅਜਕਾਦ ਹਹ:
ਇਸਿ ਕਕਤਕਾਬ ਏ ਜਜੰ ਗਲ ਭਕਾਗ ਦਦੂਜਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਸਿਸਾਂਝਕਾ ਕਰਨ ਵਕਾਸਿਤਬੇ । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਇਸਿਦਦੀਆਆਂ ਨਕਲਸਾਂ ਕਰਨ ਵਕਾਸਿਤਬੇ । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਇਸਿ ਕਕਾਰਜ(ਕਕਤਕਾਬ ਏ
ਜਜੰ ਗਲ ਭਕਾਗ ਪਕਹਲਕਾ) ਨਦੂਜੰ  ਵਜੰ ਡਨ ਜਸਾਂ ਪਰਚਕਾਰ ਕਰਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ॥

ਕਸਿਰਫ ਹਬੇਠ ਕਲਖਦੀਆਆਂ ਸ਼ਰਤਸਾਂ ਦਬੇ ਮਗੁਤਕਾਬਕ:

b ਗਗੁਣ ਆਰਰੋਪਣ
ਇਸਿ ਕਕਾਰਜ ਦਕਾ ਗਗੁਣ ਆਰਰੋਪਣ ਕਰਨਕਾ ਹਗੈ(ਮਗਰ ਇਸਿ ਤਰਦੀਕਬੇ ਨਕਾਲ ਨਹਸੀਂ ਕਕ ਇਜੰ ਝ ਜਕਾਪਬੇ ਕਕ
ਤਗੁਹਕਾਨਦੂਜੰ  ਲਬੇਖਕ ਜਸਾਂ ਅਕਪੱਥ ਕਥਕਾ ਪਬਲਦੀਕਬੇਸ਼ਸ਼੍ਨਸਿ ਦਦੀ ਆਕਗਆ ਪਪਕਾਪਤ ਹਗੈ ਜਸਾਂ ਲਬੇਖਕ ਤਗੁਹਕਾਡਬੇ ਨਕਾਲ
ਸਿਹਮਕਤ ਹਗੈ)

n ਗਗੈਰ ਵਪਕਾਰਕ
ਇਸਿ ਕਕਤਕਾਬ ਏ ਜਜੰ ਗਲ ਭਕਾਗ ਪਕਹਲਬੇ  ਦਕਾ ਇਸਿਸਮਕਾਲ ਤਗੁਸਿਦੀ ਕਕਸਿਬੇ ਵਪਕਾਰਕ ਕਜੰ ਮ ਵਕਾਸਿਤਬੇ ਜਸਾਂ ਪਗੈਸਿਕਾ
ਕਮਕਾਉਣ ਵਕਾਸਿਤਬੇ ਨਹਸੀਂ ਕਰ ਸਿਕਦਬੇ  ॥ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਇਸਿਨਦੂਜੰ  ਛਕਾਪ ਕਬੇ ਵਬੇਚ ਨਹਸੀਂ ਸਿਕਦਬੇ ਅਤਬੇ ਇਸਿ ਤਹ
ਮਗੁਨਕਾਫਕਾ ਨਹਸੀਂ ਕਮਕਾ ਸਿਕਦਬੇ ॥ ਛਕਾਪ ਕਬੇ ਮਗੁਫਸ ਵਜੰ ਡਨ ਦਦੀ ਕਰੋਈ ਮਨਕਾਹਦੀ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ॥

d ਗਗੈਰ ਕਵਉਤਪਪੱਨ
ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਇਸਿ ਕਕਤਕਾਬ ਏ ਜਜੰ ਗਲ ਭਕਾਗ ਪਕਹਲਬੇ 'ਚ ਫਬੇਰ ਬਦਲ ਨਹਸੀਂ ਕਰ ਸਿਕਦਬੇ ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਇਹਹਬੇ'ਤਬੇ
ਅਧਕਾਰਤ ਕਰੋਈ ਹਰੋਰ ਕਕਾਰਜ ਨਹਸੀਂ ਬਨਕਾ ਸਿਕਦਬੇ ਹਹ ॥

ਇਸਿ ਸਿਮਝ ਨਕਾਲ ਕਕ:
ਛਛੋਟ ਉੱਪਰ ਕਲਖਦੀਆਆਂ ਸਿਕਾਰਦੀਆਆਂ ਸ਼ਰਤਸਾਂ'ਤਹ ਛਰੋਟ ਕਮਲ ਸਿਕਦਦੀ ਹਗੈ ਜਬੇਕਰ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਲਬੇਖਕ(ਕਕਾਪਦੀਰਕਾਈਟ ਹਰੋਲਡਰ) ਤਹ

ਆਕਗਗ੍ਗਿਆ ਪਪਕਾਪਤ ਕਰ ਲਵਹ
ਲਛੋਕਕੱ ਕ  ਕਕਾਰਜ  ਖਖੇਤਰ ਜਬੇਕਰ ਇਹ ਕਕਾਰਜ ਜਸਾਂ ਇਸਿ ਕਕਾਰਜ ਦਬੇ ਕਗੁਝ ਤਤਸ ਲਰੋਕਪੱ ਕ ਕਕਾਰਜ ਖਬੇਤਰ'ਚ ਹਣ ਇਸਿ ਆਕਗਆ ਪਤਸਰ ਨਕਾਲ

ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਹਗੈਕਸਿਅਤ'ਚ ਕਰੋਈ ਤਬਦਦੀਲਦੀ ਨਹਸੀਂ ਆਵਬੇਗਦੀ
ਬਕਾਕਕ  ਹਕੱ ਕ ਹਬੇਠ ਕਲਖਬੇ ਹਪੱ ਕ ਕਕਸਿਬੇ ਭਦੀ ਤਰਦੀਕਬੇ ਨਕਾਲ ਇਸਿ ਆਕਗਗ੍ਗਿਆ ਪਤਸਰ ਕਰਕਬੇ ਅਸਿਰ ਪਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨ :

 ਤਗੁਹਕਾਡਕਾ ਵਕਾਜਬ ਇਸਿਸਮਕਾਲ ਕਰਨ ਦਕਾ ਹਪੱ ਕ ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਲਕਾਗਦੂ ਕਕਾਪਦੀਰਕਾਈਟ ਦਦੀਆਆਂ ਕਮਜਰੋਰਦੀਆਆਂ ਜਸਾਂ ਛਰੋਟ
 ਲਬੇਖਕ ਦਬੇ ਨਨੈ ਤਕ ਹਪੱ ਕ
 ਬਕਾਕਦੀ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਬੇ ਹਪੱ ਕ ਇਸਿ ਕਕਾਰਜ'ਚ ਜਸਾਂ ਕਜਵਵ ਇਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਇਸਿਸਮਕਾਲ ਕਦੀਤਕਾ ਗਇਆ ਹਗੈ ਕਜਵਵ ਕਕ ਮਸ਼ਸ਼੍ਹੂਰਦੀ
ਕਰਨਕਾ ਅਤਬੇ ਕਨਜਦੀ ਹਪੱ ਕ

ਹਹਦਕਾਇਤ
ਵਜੰ ਡਨ ਜਸਾਂ ਦਗੁਬਕਾਰਕਾ ਇਸਿਸਮਕਾਲ(ਇਸਿ ਕਕਾਰਜ ਨਦੂਜੰ  ਕਗੁਝ ਹਰੋਰ ਬਣਕਾਉਨ ਵਕਾਸਿਤਬੇ)  । ਤਗੁਹਕਾਨਦੂਜੰ  ਇਸਿ ਕਕਾਰਜ ਦਦੀਆਆਂ
ਸ਼ਰਤਸਾਂ ਇਸਿ ਆਕਗਗ੍ਗਿਆ ਪਤਸਰ ਹਬੇਠ ਦਦੂਕਜਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਸਿਕਾਫ ਕਰਨਦੀਆਆਂ ਚਕਾਕਹਦਦੀਆਆਂ ਨਨ  ॥

ਇਹ  ਤਰਜਮਕਾ  ਤਤੁਹਕਾਡਕ  ਸਹਹੂਹਲਅਤ  ਵਕਾਸਤਖੇ  ਮਤੁਹਇਆ  ਕਰਕਾਇਆ  ਗਇਆ ਹਹੈ ਹਕਸਖੇ  ਭਕ  ਸ਼ਕੱ ਕ ਜਜ ਸ਼ਤੁਭਕਾ ਦਕ ਹਕਾਲਤ'ਚ English
Version ਹਕ  ਲਕਾਗਹੂ  ਹਛੋਵਖੇਗਕਾ.
cbnd ੨੦੧੩ - ੨੦੧੭ ਤਨਵਦੀਰ ਕਸਿਜੰ ਘ । ਅਕਪੱ ਥ ਕਥਕਾ ਪਬਲਦੀਕਬੇਸ਼ਸ਼੍ਨਸਿ । ਓਂਟਗੈਕਰਓ । ਕਗੈਨਡਕਾ ॥ ਕਗੁਝ ਹਪੱ ਕ ਰਕਾਖਵਵ ॥
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ਦਛੋ ਸ਼ਬਦ (ਦਹੂਸਰਕ ਹਜਲਲ)
ਵਕਾਕਹਗਗੁਰਦੂ ਜਦੀ ਕਕਾ ਖਕਾਲਸਿਕਾ ਵਕਾਕਹਗਗੁਰਦੂ ਜਦੀ ਕਦੀ ਫਕਤਹ ॥ ਮਸਾਂ ਬਰੋਬੋੱਲਦੀ ਪਜੰ ਜਕਾਬਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਅਜ ਇਕ ਵਪੱਢਕਾ ਖਤਰਕਾ ਹਗੈ । ਖਤਮ ਹਰੋ ਜਕਾਣ ਦਕਾ 
ਖਤਰਕਾ ॥ ਪਜੰਜਕਾਬਦੀ ਦਰੋਵਸਾਂ ਪਜੰ ਜਕਾਬਸਾਂ'ਚ ਯਤਦੀਮ ਹਰੋ ਚਗੁਪੱ ਕਦੀ ਹਗੈ ॥ ਲਕਹਜੰਦਬੇ ਪਜੰ ਜਕਾਬ'ਚ ਉੜਦਦੂ ਨਦੂਜੰ  ਤਵਪੱਜਰੋ ਕਦਤਸਦੀ ਜਕਾਉਂਦਦੀ ਹਗੈ ਅਤਬੇ ਚੜਓ੍ਹਦਬੇ 
ਪਜੰ ਜਕਾਬ'ਚ ਕਹਜੰ ਦਦੀ ਨਦੂਜੰ  ॥ ਅਪੱਜ ਪਜੰ ਡਤ ਰਕਾਓ ਧਕਾਰਬੇਨਸ਼੍ਨਵਰ ਵਰਗਬੇ ਸਿਪੱ ਜਣ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਦੂਜੰ ਸਿਰੋਚਚ੍ਚਣ'ਚ ਮਜਬਦੂਰ ਕਰਦਬੇ ਨਨ  ਕਕ ਕਕਵਵ ਅਸਿਸੀਂ ਆਪਣਦੀ 
ਮਸਾਂ ਬਰੋਬੋੱਲਦੀ ਪਜੰ ਜਕਾਬਦੀ ਦਦੀ ਬਬੇਅਦਬਦੀ ਕਰਦਬੇ ਪਏ ਹਸਾਂ ॥ ਚੜਓ੍ਹਦਬੇ ਪਜੰ ਜਕਾਬ'ਚ ਕਹਜੰ ਦਦੀ ਪਜੰ ਜਕਾਬਦੀ'ਤਬੇ ਹਕਾਵਦੀ ਹਰੋ ਚਗੁਪੱ ਕਦੀ ਹਗੈ ॥ ਕਜਵਵ ਕਕ 
"ਜਕਾਣਕਕਾਰਦੀ ਲਗੈਣ ਲਈ ਸਿਜੰ ਪਰਕ ਕਰਰੋ" ਅਕਾਮ ਹਦੀ ਸਿਗੁਣਨ ਨਦੂਜੰ  ਕਮਲਦਕਾ ਹਗੈ । ਇਓ੍ਹਧਬੇ'ਚ ਪਜੰਜਕਾਬਦੀ ਕਕਪੱ ਥਬੇ ਹਗੈ ਦਪੱ ਸਿਰੋ ? ਕਰੋਈ ਭਦੀ ਜ਼ਗੁਬਕਾਨ ਬਗੁਰਦੀ
ਨਹਸੀਂ ਪਰ ਜਦਹ ਇਕ ਜ਼ਗੁਬਕਾਨ ਨਦੂਜੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਦਦੂਸਿਰਦੀ ਓਓ੍ਹਧਬੇ'ਤਬੇ ਥਪੱ ਪ ਕਦਤਸਦੀ ਜਕਾਵਬੇ'ਤਬੇ ਕੲਹ ਗਲਤ ਹਗੈ ॥ ਇਓ੍ਹਧਦੀ ਇਕ ਵਜਓ੍ਹਕਾ 
ਸ਼ਕਾਇਦ ਕਹਜੰ ਦਗੁਸਿਸਕਾਨ ਦਦੀ ਸਿਰਕਕਾਰ ਦਦੀ ਪਕਾਲਸਿਦੀ ਹਰੋ ਸਿਕਦਦੀ ਹਗੈ ॥ ਸਿਰੋ ਜਬੇ ਅਪੱ ਜ ਅਸਿਸੀਂ ਪਜੰਜਕਾਬਦੀ ਅਤਬੇ ਪਜੰ ਜਕਾਕਬਅਤ ਨਦੂਜੰ  ਬਚਕਾਉਨਕਾ ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਬੇ 
ਹਸਾਂ’ਤਬੇ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਦੂਜੰ ਆਪਣਦੀ ਨਵਸੀਂ ਪਨਦੀਰਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਪਜੰ ਜਕਾਬਦੀ ਅਤਬੇ ਗਗੁਰਮਗੁਖਦੀ ਜਰਦੂਰ ਕਸਿਖਕਾਉਨਦੀ ਚਕਾਕਹਦਦੀ ਹਗੈ ॥

ਸਿਰੋ ਇਹ ਮਬੇਰਦੀ ਕਰੋਕਸ਼ਸ਼ ਹਗੈ ਕਕ ਕਦਲਚਸਿਪ ਕਹਸਾਂਣਦੀਆਆਂ ਕਜੜਓ੍ਹਸੀਂਆਆਂ ਬਕਚਚ੍ਚਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਪਕਹਲਸਾਂ ਹਦੀ ਪਤਕਾ ਨਨ  । ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਕਾ ਪਜੰ ਜਕਾਬਦੀ'ਚ ਤਰਜਮਕਾ
ਕਰਕਬੇ ਬਕਚਚ੍ਚਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਪਜੰ ਜਕਾਬਦੀ ਕਸਿਖਕਾਈ ਅਤਬੇ ਪੜਓ੍ਹਕਾਈ ਜਕਾਵਬੇ ॥ ਇਸਿ ਸਿਰੋਚ ਦਬੇ ਨਕਾਲ ਮਮੈਂ ਰਗੁਡਯਕਾਰ੍ਡ ਕਕਪਕਲਜੰ ਗ ਦਦੀ "ਦ ਜਜੰਗਲ ਬਗੁਪੱ ਕ" 
ਦਕਾ ਤਰਜਮਕਾ ਕਦੀਤਸਕਾ ਹਗੈ ॥

ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਬਚਚ੍ਚਕਾ ਕਬਲਕਗੁਲ ਪਜੰਜਕਾਬਦੀ ਜਸਾਂ ਗਗੁਰਮਗੁਖਦੀ ਨਹਸੀਂ ਜਕਾਣਦਕਾ ਓਨਸ਼੍ਹੂ  ਇਸਿ ਕਕਤਕਾਬ ਦਦੀ  ਦਗੁਬਰੋਬੋੱਲਦੀ ਕਜਲਹ ਨਕਾਲ ਕਸਿਪੱ ਖਨ ਦਕਾ ਕਕਾਰਜ
ਅਰਜੰਭ ਕਰਨਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ ਅਤਬੇ ਨਕਾਲ ਹਦੀ ਨਕਾਲ ਇਸਿ ਕਕਤਕਾਬ ਦਕਾ ਜਰੋੜਦੀਦਕਾਰ ਕਕਾਇਦਕਾ ਭਦੀ ਪੜਓ੍ਹਨਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਇਓ੍ਹਧਬੇ ਨਕਾਲ
ਬਕਚਚ੍ਚਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਇਹ ਕਕਤਕਾਬ ਪੜਓ੍ਹਨ'ਚ ਅਸਿਕਾਨਦੀ ਹਰੋਵਬੇਗਦੀ ਅਤਬੇ ਨਕਾਲ ਹਦੀ ਨਕਾਲ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀ ਕਦਲਚਸਿਪਦੀ ਬਣਦੀ ਰਹਬੇਗਦੀ ॥

ਊੱਮਦੀਦ ਕਰਦਸਾਂ ਹਸਾਂ ਕਕ ਆਪ ਸਿਪੱ ਭ ਨਦੂਜੰ  ਇਹ ਕਕਤਕਾਬ ਪਜੰਜਕਾਬਦੀ/ਗਗੁਰਮਗੁਖਦੀ ਕਸਿਪੱ ਖਣ'ਚ ਸਿਹਕਾਈ ਹਰੋਵਬੇਗਦੀ ॥

ਗਗੁਰ ਫਕਤਹ
ਤਨਵਦੀਰ ਕਸਿਜੰਘ

ਸਿਬੇਵਕਾਦਕਾਰ । ਓਪਨ ਗਗੁਰਦਗੁਆਰਕਾ ਫਸਾਂਉਂਡਬੇਸ਼ਨ
ਟਰੋਰਜੰ ਟਰੋ । ਓਂਟਗੈਕਰਉ
ਕਗੈਨਡਕਾ

੧ ਨਵਜੰ ਬਰ ੨੦੧੭
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ਹਕਤਕਾਬ ੲਖੇ ਜਜੰ ਗਲ

ਹਗੁਣ ਰਣ ਜਰੋ ਹਗੈ ਬਕਾਜ ਘਰ ਕਲਆਇਆ ਹਗੈ ਰਕਾਤ
ਕਜਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਮਜੰਗਦੂ ਚਜੰ ਮਕਗਦਹੜ ਕਰਦਕਾ ਹਗੈ ਅਜਕਾਦ -

ਕੲਪੱਜੜ ਤਬਬੇਲਬੇ  ਅਤਬੇ ਝਗੁਗਗ੍ਗਿਦੀ'ਚ ਹਗੈ ਬਜੰ ਦ
ਸਿਵਬੇਰ ਤਕ ਅਸਿਸੀਂ ਹਸਾਂ ਖਗੁਲਓ੍ਹਬੇ 'ਤਬੇ ਅਜਕਾਦ ॥

ਸਿਮਸਾਂ ਹਗੈ ਇਹ ਕਰਨ ਦਕਾ ਗਰਦੂਰ ਅਤਬੇ ਕਵਖਕਾਉਣ ਦਕਾ ਦਜੰ ਮ ।
ਨਨੋਂ ਹ ਅਤਬੇ ਬੜਦੀ ਬਬੇਸਿਬਰਦੀ ਅਤਬੇ ਇਹ ਪਜੰਜ ॥

ਓਹ ਸਿਗੁਨਨੋ  ਇਹ ਪਗੁਕਕਾਰ ਹਰੋਵਬੇ ਵਕਧਆ ਕਸ਼ਕਕਾਰ
ਮਨਓ੍ਹਨੋ  ਕਨਦੂਜੰ ਨ ਜਜੰ ਗਲ ਦਕਾ !

ਇਹ ਰਕਾਤ ਗਦੀਤ । ਕਵਚ ਜਜੰਗਲ ॥
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ਮਤੁਗਲਕ ਦਖੇ ਭਕਾਈ ਬਜੰ ਧ
ਉਨਦੀ ਦਦੀ ਪਹਕਾੜਦੀ'ਚ ਇਕ ਗਰਮਦੀ ਭਰਦੀ ਸ਼ਕਾਮ ਨਦੂਜੰ  ਸਿਤਸ ਵਜਬੇ ਦਕਾ ਸਿਮਕਾ ਸਿਦੀ ਜਦਹ ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਅਪਨਦੀ ਨਸੀਂਦ'ਚਹ
ਜਕਾਕਗਆ  । ਅਪਨਨ  ਆਪ ਨਦੂਜੰ  ਖਗੁਰਕਕਆ  । ਉਬਕਾਸਿਦੀ ਲਈ ਅਤਬੇ ਅਪਨਨ  ਇਕ ਇਕ ਕਰਕਬੇ ਸਿਕਾਰਬੇ ਪਜੰ ਜਬੇ ਪਸਿਕਾਰਬੇ  । ਕਕ
ਨਸੀਂਦ ਦਦੂਰ  ਹਰੋਵਬੇ   ॥  ਮਕਾਤਕਾ  ਬਕਘਆੜ ਅਪਨਕਾ  ਵਪੱ ਢਕਾ  ਸਿਲਬੇਟਦੀ  ਨਪੱ ਕ  ਸਿਗੁਟਕਬੇ  ਅਪਨਨ  ਚਗੁਲਬਗੁਲਕਾਉਂਦਵ  ਹਰੋਏ  ਚਕਾਰ

ਬਲਦੂਜੰ ਗਕੜਆਆਂ ਨਕਾਲ ਲਜੰ ਮਸੀਂ ਪਈ ਹਰੋਈ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਚਜੰ ਦਪਮਸਾਂ ਗਗੁਫਕਾ ਦਬੇ ਮਦੂਆਂਹ ਤਬੇ ਚਮਕਦਕਾ ਪਇਆ ਸਿਦੀ  । ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਇਹ ਸਿਕਾਰਬੇ ਰਕਹਆਂਦਬੇ ਸਿਦੀ  ॥
ਆਹ ਫਬੇਰ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਨ ਦਕਾ ਸਿਮਸਾਂ ਆ ਕਗਆ  । ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ॥  ਓਹ ਛਲਸਾਂਗਸਾਂ ਮਕਾਰ  ਪਹਕਾੜਦੀ ਉਤਰਨ ਵਕਾਲਕਾ ਹਦੀ
ਸਿਦੀ ਕਕ ਇਕ ਪਰਛਸਾਂਈ ਨਨ  ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਰਸਿਸਕਾ ਕਕਟਟ੍ਟਿਆ ਅਤਬੇ ਅਵਕਾਜ ਆਈ "ਵਢਭਕਾਗਦੀ ਹਰੋਵਰੋ ਓਹ ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਦਬੇ ਸਿਰਦਕਾਰ  ॥ ਅਤਬੇ
ਵਢਭਕਾਗ ਤਬੇ ਮਜਬਦੂਤ ਕਚਟਟ੍ਟਿਬੇ ਦਜੰ ਦ ਨਵਕਾਬਦੀ ਬਕਚਚ੍ਚਆਆਂ ਦਬੇ ਹਗੁਦਵ ਹਣ ਤਕਾਕਕ ਓਹ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਇਸਿ ਸਿਜੰ ਸਿਕਾਰ ਦਬੇ ਭਗੁਕਖਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਨਸਾਂ ਭਗੁਪੱ ਲਣ"  ॥

ਕਸਿ
ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ  । ਓਹ ਇਕ ਕਗਦਹੜ ਸਿਦੀ  ॥ ਤਸ਼ਸਕਰਆਆਂ ਚਪੱ ਟਨ ਵਕਾਲਕਾ। ਅਤਬੇ ਕਹਜੰ ਦਗੁਸਿਸਕਾਨ ਦਬੇ ਬਕਘਆੜ ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਤਹ ਨਫਰਤ ਕਰਦਬੇ ਸਿਦੀ
ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ ਸ਼ਰਕਾਰਤਸਾਂ ਕਰਦਕਾ ਕਫਰਦਕਾ ਸਿਦੀ  ॥ ਕਹਕਾਕਣਆਆਂ ਸਿਗੁਣਕਾਉਂਦਕਾ ਕਫਰਦਕਾ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਲਦੀੜਬੇ ਅਤਬੇ ਚਮੜਬੇ ਦਬੇ ਟਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਕਪਜੰ ਡ ਦਬੇ ਕਦੂੜਬੇ
ਦਬੇ ਢਬੇਰਸਾਂ'ਚਹ ਚਗੁਕ ਕਬੇ ਖਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ  ॥ ਮਗਰ ਓਹ ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਤਹ ਡਰਦਬੇ ਭਦੀ ਨਨ  ਕਕਓਂਕਕ ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਪਕਾਗਲ ਹਰੋਣ ਦਕਾ ਅਜੰਦਬੇਸ਼ਕਾ ਹਗੈ ਅਤਬੇ
ਓਹ ਉਸਿ ਵਬੇਲਬੇ  ਭਗੁਪੱ ਲ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਓਹ ਕਕਸਿਬੇ ਤਹ ਡਰਦਕਾ ਭਦੀ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਦਦੌੜਨ ਲਗ ਪਮੈਂਦਕਾ ਹਗੈ  । ਜਰੋ ਭਦੀ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਰਸਿਸਬੇ
ਕਵਚ ਆਓਂਦਕਾ ਹਗੈ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਦਜੰ ਦਦੀਆਆਂ ਵਪੱ ਢ ਲਮੈਂਦਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਇਥਹ ਤਕ ਕਕ ਚਦੀਤਕਾ ਭਦੀ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ ਕਬੇ ਲਗੁਕ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਹਗੈ ਜਦਹ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ
ਪਕਾਗਲ ਹਰੋ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਹਗੈ  । ਕਕਓਂਕਕ ਪਕਾਗਲਪਨ ਸਿਭ'ਤਹ ਕਜਆਦਕਾ ਭਗੈੜਦੀ ਚਦੀਜ ਹਗੈ ਜਰੋ ਇਕ ਜਜੰਗਲਦੀ ਜਦੀਅ'ਤਬੇ ਹਕਾਵਦੀ ਹਰੋ ਜਕਾਵਬੇ  ॥ ਅਸਿਸੀਂ
ਇਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਪਕਾਣਦੀ ਤਹ ਲਪੱ ਗਣ ਵਕਾਲਕਾ ਡਰ ਆਖਦਬੇ ਹਸਾਂ ਪਰ ਓਹ ਇਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਕਦਵਕਾਨਦੀ - ਪਕਾਗਲਪਨ - ਕਕਹਦਵ ਨਨ  ਅਤਬੇ ਦਦੌੜ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨ   ॥

"ਅਜੰ ਦਰ ਆ'ਤਬੇ ਵਬੇਖ" ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨ  ਔਖਕਾ ਹਰੋਕਬੇ ਕਕਹਕਾ "ਮਗਰ ਇਪੱ ਥਬੇ ਕਰੋਈ ਭਰੋਜਨ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ"  ॥

"ਇਕ ਬਕਘਆੜ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਨਹਸੀਂ" ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ  । "ਪਰ ਮਬੇਰਬੇ ਵਰਗਬੇ ਕਮਦੀਨਨ  ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਤਸਾਂ ਇਕ ਸਿਗੁਪੱ ਕਦੀ ਹਪੱ ਡਦੀ ਭਦੀ ਇਕ ਵਪੱ ਢਕਾ ਭਰੋਜ ਹਗੈ"
॥ ਅਸਿਸੀਂ ਕਰੋਣ ਲਰੋਗ ਹਸਾਂ  । ਕਗਦਹੜ ਲਰੋਗ  । ਅਪਨਦੀ ਮਨ ਮਰਜਦੀ ਕਰਨ ਵਕਾਲਬੇ   ॥ ਓਹ ਗਗੁਫਕਾ ਦਬੇ ਕਪਛਲਬੇ  ਪਕਾਸਿਬੇ ਚਲਕਾ ਕਗਆ ਕਜਪੱ ਥਬੇ
ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਇਕ ਕਹਰਣ ਦਦੀ ਹਪੱ ਡਦੀ ਲਭ ਪਈ ਕਜਸਿਦਬੇ ਉੱਪਰ ਕਗੁਝ ਮਕਾਸਿ ਲਗਗ੍ਗਿਕਾ ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ। ਅਤਬੇ ਓਹ ਬਗੈਠ ਕਬੇ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਚਬਕਾ ਕਬੇ
ਅਨਜੰ ਦ ਮਕਾਨਣ ਲਗ ਕਪਆ  ॥
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"ਇਸਿ ਅਪੱਛਬੇ ਭਰੋਜਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਬਹਗੁਤ ਸ਼ਗੁਕਕਪਆ  ।" ਓਨਓ੍ਹਨ  ਅਪਨਨ  ਬਗੁਪੱ ਲ ਚਟਟ੍ਟਿਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਕਹਕਾ  ॥ "ਕਕਨਸ਼੍ਨਬੇ ਸਿਰੋਹਣਬੇ ਹਣ ਨਵਕਾਬਦੀ ਬਚਚ੍ਚਬੇ ! ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ
ਦਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਕਕਨਸ਼੍ਨਦੀਆਆਂ ਵਪੱ ਢਦੀਆਆਂ ਨਨ  ! ਅਤਬੇ ਕਕਨਸ਼੍ਨਬੇ ਜਵਕਾਨ ਭਦੀ ਹਣ  । ਬਬੇਸ਼ਕ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਸ਼ਕਾਇਦ ਯਕਾਦ ਹਗੈ ਕਕ ਰਕਾਕਜਆਆਂ ਦਬੇ ਬਚਚ੍ਚਬੇ ਸ਼ਗੁਰਦੂ'ਤਹ ਹਦੀ
ਮਰਹ ਹਗੁਜੰ ਦਬੇ ਨਨ "  ॥

ਹਗੁਣ ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਅਤਬੇ ਕਕਸਿਬੇ ਹਰੋਰ ਨਦੂਜੰ  ਭਦੀ ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਇਹ ਕਕਨਸ਼੍ਨਦੀ ਮਜੰ ਦਭਕਾਗਦੀ ਗਪੱਲ ਹਗੈ। ਬਕਚਚ੍ਚਆਆਂ ਦਦੀ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਮਦੂਜੰ ਹ'ਤਬੇ ਤਰਦੀਫ ਕਰਨਕਾ
॥ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਬੜਦੀ ਖਗੁਸ਼ਦੀ ਹਰੋਈ ਇਹ ਵਬੇਖ ਕਬੇ ਕਕ ਮਕਾਤਕਾ ਅਤਬੇ ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਬੜਬੇ ਖਫਕਾ ਲਗ ਰਹਬੇ ਸਿਦੀ  ॥

ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਚਗੁਪ ਚਪਦੀਤਬੇ ਬਗੈਠਕਾ ਕਰਹਕਾ  । ਅਪਨਦੀ ਸ਼ਰਕਾਰਤ'ਤਬੇ ਖਗੁਸ਼ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਹਰੋਇਆ  । ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਔਖਦੀ ਅਵਕਾਜ'ਚ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ :

ਵਪੱ ਢਬੇ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨ  ਅਪਨਨ  ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਦਦੀ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਬਦਲ ਲਈ ਹਗੈ  ॥ ਅਗਲਕਾ ਚਜੰ ਦਪਮਕਾ ਕਖਡਨ ਤਸਾਂਈਆਂ ਓਹ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਪਹਕਾੜਦੀਆਆਂ'ਚ ਕਸ਼ਕਕਾਰ
ਕਰਬੇਗਕਾ  । ਇਹ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਹਗੈ  ॥

ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਓਹ ਚਦੀਤਕਾ ਸਿਦੀ ਜਰੋ ਵਬੇਨਗਜੰਗਕਾ ਦਕਰਆ ਨਨ ੜਬੇ ਵਦੀਹ ਮਦੀਲ ਦਦੂਰ ਰਕਹਆਂਦਕਾ ਸਿਦੀ  ॥

"ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਕਰੋਈ ਹਪੱ ਕ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ" ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ'ਚ ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਸ਼ਗੁਰਦੂ ਹਰੋਇਆ - "ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ ਕਨਦੂਜੰ ਨ ਮਗੁਤਕਾਕਬਕ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਕਰੋਈ ਹਪੱ ਕ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ
ਕਕ ਓਹ ਅਪਨਦੀ ਕਰਹਕਾਇਸ਼ ਕਬਨਕਾ ਕਕਸਿਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਖਬਰਦਕਾਰ ਕਦੀਤਬੇ ਬਦਲ ਲਵਬੇ  ॥ ਓਹ ਦਸਿ ਮਦੀਲ ਦਬੇ ਅਜੰ ਦਰ ਸਿਕਾਰਬੇ ਦਲਸਾਂ ਦਬੇ ਹਰ
ਜਕਾਨਵਰ ਨਦੂਜੰ  ਡਰਕਾ ਦਬੇਵਬੇਗਕਾ  । ਅਤਬੇ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  - ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਦਰੋ ਬਜੰ ਕਦਆਆਂ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਮਕਾਰਨਕਾ ਪਮੈਂਦਕਾ ਹਗੈ  । ਅਜਕਲ  ॥"

"ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਮਸਾਂ ਐਵਵ ਹਦੀ ਨਹਸੀਂ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਲਜੰ ਗੜਕਾ ਆਖਦਦੀ ਸਿਦੀ" ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਚਗੁਪਚਪਦੀਤਬੇ ਬਰੋਬੋੱਲਦੀ  ॥ "ਓਹ ਜਨਮ ਤਹ ਹਦੀ ਇਕ ਪਗੈਰ'ਤਹ
ਲਜੰ ਗੜਕਾ ਸਿਦੀ  ॥ ਇਸਿ ਲਈ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਕਸਿਰਫ ਡਜੰਗਰ ਹਦੀ ਮਕਾਰਬੇ ਹਣ  ॥ ਹਗੁਣ ਵਬੇਨਗਜੰਗਕਾ ਦਬੇ ਕਪਜੰ ਡਸਾਂ ਵਕਾਲਬੇ  ਇਸਿ ਤਹ ਨਰਕਾਜ ਨਨ   । ਅਤਬੇ ਇਹ
ਇਪੱਥਬੇ ਆਇਆ ਹਗੈ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਕਪਜੰ ਡਸਾਂ ਵਕਾਕਲਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਨਰਕਾਜ ਕਰਨ  ॥ ਓਹ ਜਜੰਗਲ ਛਕਾਨ ਮਕਾਰਨਗਬੇ ਇਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਲਪੱ ਭਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ  । ਜਦਹ ਓਹ
ਬਹਗੁਤ ਦਦੂਰ ਹਰੋਵਬੇਗਕਾ  । ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਦੂਜੰ ਅਤਬੇ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਬਕਚਚ੍ਚਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਭਪੱਜਨਕਾ ਪਵਬੇਗਕਾ ਜਦਹ ਘਓ੍ਹਕਾ ਨਦੂਜੰ  ਅਗ ਲਗਕਾ ਕਦਤਸਦੀ ਜਕਾਵਬੇਗਦੀ  ॥ ਬਬੇਸ਼ਕ ਅਸਿਸੀਂ ਸ਼ਬੇਰ
ਖਸਾਂ ਦਬੇ ਬਹਗੁਤ ਸ਼ਗੁਕਰਗਗੁਜਕਾਰ ਹਸਾਂ !"

"ਕਕ ਮਮੈਂ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਤਗੁਹਕਾਡਦੀ ਸ਼ਗੁਕਰਗਗੁਜਕਾਰਦੀ ਬਕਾਰਬੇ ਦਸਿ ਕਦਆਆਂ ?" ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ॥

"ਦਫਕਾ ਹਰੋ ਜਕਾ !" ਭੜਕ ਕਬੇ ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥ "ਦਫਕਾ ਹਰੋ ਤਬੇ ਅਪਨਨ  ਮਕਾਕਲਕ ਨਕਾਲ ਕਮਲਕਬੇ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰ  । ਤਦੂਜੰ  ਇਕ
ਰਕਾਤ ਜਰੋਗਗ੍ਗਿਕਾ ਬਹਗੁਤ ਨਗੁਕਸਿਕਾਨ ਪਹਗੁਜੰ ਚਕਾ ਚਗੁਪੱ ਕਕਆਆਂ ਹਮੈਂ  ॥"

"ਮਮੈਂ ਜਕਾਉਦਸਾਂ ਹਸਾਂ  ।" ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਹਰੋਲਬੇ  ਕਜਹਬੇ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥ "ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਥਪੱਲਬੇ  ਸਿਜੰ ਘਨਦੀ ਝਕਾੜਦੀਆਆਂ'ਚ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਸਿਗੁਣ ਹਦੀ ਸਿਕਦਬੇ ਹਰੋ  ॥ ਮਮੈਂ
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ਸ਼ਕਾਇਦ ਸਿਗੁਨਨ ਹਸਾਂ ਸਿਸਾਂਭ ਕਲਆ ਹਰੋਵਬੇ  ॥"

ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨ  ਸਿਗੁਕਣਆ  । ਅਤਬੇ ਥਪੱਲਬੇ  ਘਕਾਟਦੀ'ਚ ਜਬੇੜਓ੍ਹਦੀ ਇਕ ਚਰੋਈ ਤਕ ਜਕਾਉਂਦਦੀ ਸਿਦੀ  । ਓਨਓ੍ਹਨ  ਸਿਗੁਪੱ ਕਦੀ ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ ਭਰਦੀ ਚਦੀਤਬੇ ਦਦੀ
ਦਹਕਾੜ ਸਿਗੁਣਦੀ ਕਜਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਕਰੋਈ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਨਹਸੀਂ ਲਪੱ ਕਭਆ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਕਰੋਈ ਪਰਵਕਾਹ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਕਕ ਇਸਿਦਕਾ ਭਕਾਵਵ ਪਦੂਰਬੇ ਜਜੰ ਗਲ ਨਦੂਜੰ
ਪਤਕਾ ਲਗਗ੍ਗਿਬੇ  ॥

"ਬਬੇਵਕਦੂਫ !" ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ  ॥ ਅਪਨਨ  ਕਪੱ ਮ ਦਦੀ ਸ਼ਗੁਰਗੁਆਤ ਇਨਓ੍ਹ ਦੀ ਖਪੱ ਪ ਪਕਾ ਕਬੇ ਕਰਨਦੀ ! ਓਹ ਕਦੀ ਸਿਰੋਚਦਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ
ਕਹਰਣ ਵਬੇਨਗਜੰਗਕਾ ਦਬੇ ਸਿਜੰ ਕਢਆਆਂ ਵਰਗਬੇ ਮਓ੍ਹਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਡਕਾਢਬੇ ਨਨ   ॥

ਹ ਸ਼ਸ਼  ॥ ਨਸਾਂ ਸਿਜੰ ਢਬੇ ਨਸਾਂ ਹਦੀ ਕਹਰਣ ਦਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਓਹ ਅਜ ਰਕਾਤ ਕਰ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ  ।" ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਬਰੋਬੋੱਲਦੀ॥ "ਓਹ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ
ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ  ॥"

ਸਿਹਕਨਕਾ ਹਗੁਣ ਗਗੁਨਗਗੁਨਕਾਉਣ'ਚ ਬਦਲ ਕਗਆ ਸਿਦੀ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਹਰ ਪਕਾਕਸਿਓਂ ਆਓਂਦਕਾ ਜਕਾਪਦਕਾ ਸਿਦੀ  ॥ ਓਹ ਐਸਿਦੀ ਅਵਕਾਜ ਸਿਦੀ ਕਕ ਕਜੜਓ੍ਹਦੀ
ਖਗੁਪੱ ਲਬੇ 'ਚ ਸਿਗੁਤਸਬੇ ਹਰੋਏ ਲਕਪੱੜਹਕਾਕਰਆਆਂ ਅਤਬੇ ਖਕਾਨਕਾਬਦਰੋਸ਼ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਕਦਬੇ ਕਦਬੇ ਸ਼ਬੇਰ ਦਬੇ ਮਦੂਜੰ ਹ ਕਵਚ ਜਕਾਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਗਗੁਮਰਕਾਹ ਕਰ ਦਵਦਦੀ ਸਿਦੀ  ॥

"ਆਦਮਦੀ" ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨ  ਅਪਨਨ  ਸਿਕਾਰਬੇ ਕਚਟਟ੍ਟਿਬੇ ਦਜੰ ਦ ਕਵਖਕਾਉਂਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਕਹਕਾ  ॥ "ਆਹ ! ਕਕ ਛਪੱ ਪੜਸਾਂ'ਚ ਕਦੀੜਬੇ'ਤਬੇ ਡਪੱ ਡਦੂ ਕਕਾਫਦੀ
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ਨਹਸੀਂ ਹਗੈਗਬੇ ਜਬੇੜਓ੍ਹਕਾ ਇਨਓ੍ਹਨ  ਆਦਮਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਹਦੀ ਖਕਾਣਕਾ ਹਗੈ ਓਹ ਭਦੀ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਇਲਕਾਕਬੇ'ਚ !"

ਜਜੰ ਗਲ ਦਕਾ ਕਨਦੂਜੰ ਨ  । ਜਬੇੜਓ੍ਹਕਾ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਕਕਸਿਬੇ ਵਜਓ੍ਹਕਾ ਕਬਨਕਾ ਕਰੋਈ ਹਗੁਕਮ ਨਹਸੀਂ ਕਰਦਕਾ  । ਹਰ ਇਕ ਵਓ੍ਹਸ਼ਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਖਕਾਣ'ਤਬੇ ਰਰੋਕ
ਲਗਕਾਉਂਦਕਾ ਹਗੈ ਬਸ਼ਰਤਬੇ ਕਕ ਓਹ ਅਪਨਨ  ਬਕਚਚ੍ਚਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਕਵਵ ਕਰਨਕਾ ਹਗੈ ਕਸਿਖਕਾ ਕਰਹਕਾ ਹਰੋਵਬੇ ਅਤਬੇ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਅਪਨਨ  ਦਲ
ਜਸਾਂ ਕਬਦੀਲਬੇ  ਦਬੇ ਇਲਕਾਕਬੇ ਤਹ ਬਕਾਹਰ ਕਰਨਕਾ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਹਗੈ॥  ਇਸਿਦਦੀ ਅਸਿਲਦੀ ਵਜਓ੍ਹਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਮਕਾਰਨ ਦਕਾ ਮਤਲਬ  । ਅਜ ਨਹਸੀਂ
ਤਬੇ ਕਪੱ ਲ  । ਗਰੋਰਬੇ ਆਦਮਦੀਆਆਂ ਦਕਾ ਬਜੰ ਦਦੂਕਸਾਂ ਲਗੈਕਬੇ ਹਕਾਥਦੀ'ਤਬੇ ਸਿਵਕਾਰ ਹਰੋਕਬੇ ਅਤਬੇ ਕਈ ਸਿਦੌ ਦਬੇਸਿਦੀ ਆਦਮਦੀਆਆਂ ਦਕਾ ਘਗੈਘੈੰਟਬੇ  । ਹਵਕਾਈਆਆਂ ਅਤਬੇ
ਮਸ਼ਕਾਲਸਾਂ ਲਗੈਕਬੇ ਆਓਣਕਾ  ॥ ਕਫਰ ਹਰ ਕਰੋਈ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਦਗੁਖ ਭਰੋਗਦਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਵਓ੍ਹਸ਼ਦੀ ਆਪਸਿ'ਚ ਤਰਕ ਕਰਦਬੇ ਹਣ ਕਕ ਆਦਮਦੀ ਸਿਕਾਰਬੇ
ਜਦੀਆਆਂ ਤਹ ਕਮਜਰੋਰ ਅਤਬੇ ਬਬੇਬਸਿ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਹਗੈ  । ਅਤਬੇ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਹਪੱ ਥ ਪਕਾਉਣਕਾ ਜਕਾਨਵਰਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਸਿਰੋਭਕਾ ਨਹਸੀਂ ਦਵਦਕਾ  ॥ ਓਹ ਕਕਹਜੰ ਦਬੇ ਨਨ  ਅਤਬੇ
ਇਹ ਸਿਚਚ੍ਚ ਭਦੀ ਹਗੈ ਕਕ ਆਦਮਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਖਕਾਣ ਵਕਾਕਲਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਖਗੁਰਕ ਪਗੈ ਜਕਾਉਂਦਦੀ ਹਗੈ  । ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਦਜੰ ਦ ਟਗੁਟਟ੍ਟਿ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨ   ॥

ਮਕਮਓਨਕਾ ਹਦੌਲਦੀ ਹਦੌਲਦੀ ਤਬੇਜ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਕਗਆ ਅਤਬੇ ਇਕ ਚੜਓ੍ਹਕਾਈ ਕਰਦਬੇ ਹਰੋਏ ਚਦੀਤਬੇ ਦਦੀ ਦਹਕਾੜ'ਚ ਖਤਮ ਹਰੋਇਆ  ॥

ਫਬੇਰ ਭਭੌਂਕਦਦੀ ਹਰੋਈ ਇਕ ਬਬੇਚਦੀਤਈ ਦਹਕਾੜ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਤਹ ਆਈ  ॥ "ਓਹ ਚਦੂਕ ਕਗਆ  ।" ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ  ॥ "ਓਹ ਕਦੀ
ਹਗੈ ?"

ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਕਗੁਝ ਕਦਮ ਨਓ੍ਹਪੱ ਕਸਿਆ ਅਤਬੇ ਸਿਗੁਕਣਆ ਕਕ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਵਓ੍ਹਗੈਕਸ਼ਆਨਕਾ ਤਰਦੀਕਬੇ ਨਕਾਲ ਬੜਬੜਕਾਉਂਦਬੇ ਹਰੋਏ ਇਕ ਝਕਾੜਦੀ 'ਚ ਢਓ੍ਹਗੈ
ਕਪਆ  ॥

"ਮਦੂਰਖ ਨਦੂਜੰ  ਕਰੋਈ ਹਰੋਸ਼ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ਕਕਓਂਕਕ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਇਕ ਲਕੜਹਕਾਰਬੇ ਦਦੀ ਲਕਾਈ ਹਪੱਥ ਸਿਬੇਕਨ ਜਰੋਗਦੀ ਅਗਗ੍ਗਿ'ਚ ਅਪਨਨ  ਪਗੈਰ ਸਿਕਾੜ ਲਏ ਹਨ
।" ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨ  ਘਗੁਰਪਘਗੁਰਪ ਕਰਦਬੇ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥ "ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਨਕਾਲ ਹਗੈ  ॥"

"ਕਗੁਝ ਉਪਪੱਰ ਪਹਕਾੜਦੀ ਤਬੇ ਆ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ  ।" ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨ  ਇਕ ਕਨਸ਼੍ਨ ਫੜਕਕਾਉਂਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਕਹਕਾ  ॥ "ਕਤਆਰ ਹਰੋ ਜਕਾਓ  ॥"

ਸਿਜੰਘਨਦੀ ਝਕਾੜਦੀਆਆਂ'ਚ ਥਰੋੜਓ੍ਹਦੀ ਕਜਹਦੀ ਸਿਰਸਿਰਕਾਹਟ ਹਰੋਈ ਅਤਬੇ ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਕਪਛਵਕਾੜਬੇ ਦਬੇ ਭਕਾਰ ਢਹ ਕਪਆ ਅਤਬੇ ਛਲਸਾਂਗ ਮਕਾਰਨ
ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਤਆਰ ਹਰੋ ਕਗਆ  ॥ ਫਬੇਰ ਜਬੇਕਰ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਵਬੇਖ ਰਹਬੇ ਕਸਿਗਬੇ ਤਸਾਂ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਹਰੋਵਬੇਗਕਾ ਇਸਿ ਸਿਜੰ ਸਿਕਾਰ ਦਦੀ ਸਿਭ ਤਹ ਵਧਦੀਆ ਚਦੀਜ
। ਬਸਿਜੰ ਤ'ਚ ਬਕਘਆੜ  ॥ ਓਹ ਕਬਨਕਾ ਵਬੇਖਬੇ ਹਦੀ ਛਕਾਲਸਾਂ ਮਕਾਰਨ ਲਗ ਕਪਆ  । ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਅਪਨਨ  ਆਪ ਨਦੂਜੰ  ਰਰੋਕਨ ਦਦੀ ਕਰੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ
ਲਗਗ੍ਗਿਕਾ  ॥ ਇਓ੍ਹਧਕਾ ਇਹ ਨਤਦੀਜਕਾ ਹਰੋਇਆ ਕਕ ਓਹ ਹਵਕਾ'ਚ ਕਸਿਪੱ ਧਕਾ ਚਕਾਰ ਜਸਾਂ ਪਜੰ ਜ ਫਗੁਟ ਉੱਛਲ ਕਪਆ  । ਓਹ ਓੱਥਬੇ ਹਦੀ ਆਨ ਕਡਗਗ੍ਗਿਕਾ
ਕਜਪੱ ਥਹ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਛਕਾਲ ਮਕਾਰਦੀ ਸਿਦੀ  ॥

"ਆਦਮਦੀ" ਓਹ ਫਗੁਟਟ੍ਟਿ ਕਪਆ  ॥ "ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ  ॥ ਵਬੇਬੋੱਖਰੋ !"
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ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਇਕਦਮ ਸਿਕਾਹਮਨਨ   । ਇਕ ਨਦੀਵਸੀਂ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਫੜਬੇ ਹਰੋਏ  । ਇਕ ਦਬੇਸਿਦੀ ਬਚਚ੍ਚਕਾ ਖੜਕਾ ਸਿਦੀ ਜਰੋ ਕਗੁਝ ਇਸਿ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਟਗੁਰ ਸਿਕਦਕਾ ਸਿਦੀ
ਕਜਵਵ ਕਦੂਲਕਾ ਅਤਬੇ ਸਿਲਰੋਨਕਾ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਕਜਹਕਾ ਜ਼ਰਪਕਾ ਕਦਸੀਂ ਇਕ ਬਕਘਆੜ ਦਦੀ ਗਗੁਫਕਾ'ਚ ਰਕਾਤ ਨਦੂਜੰ  ਆਇਆ ਹਰੋਵਬੇ  ॥ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ
ਦਬੇ ਮਦੂਜੰ ਹ ਦਦੀ ਤਰਫ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਅਤਬੇ ਹਪੱ ਸਿ ਕਪਆ  ॥

"ਕਕ ਇਹ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਹਗੈ ?" ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ  ॥ "ਮਮੈਂ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਇਕ ਨਹਸੀਂ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ  ॥ ਇਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਇਪੱ ਥਬੇ ਲਗੈਕਬੇ
ਆਓ  ॥"

ਇਕ ਬਕਘਆੜ ਅਪਨਨ  ਬਲਦੂਜੰ ਗਕੜਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਇਪੱ ਧਰ ਉੱਧਰ ਲਗੈ  ਕਬੇ ਜਕਾਣ'ਚ ਕਗਪੱ ਕਝਆ ਹਰੋਵਬੇ ਤਸਾਂ ਜਰਦੂਰਤ ਪਗੈਣ'ਤਬੇ ਇਕ ਆਆਂਡਕਾ ਕਬਨਕਾ ਤਰੋੜਬੇ
ਅਪਨਨ  ਮਦੂਜੰ ਹ'ਚ ਕਲਜਕਾ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ  । ਅਤਬੇ ਬਬੇਸ਼ਪੱ ਕ ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨ  ਬਚਚ੍ਚਕਾ ਅਪਨਨ  ਜਬਕਾੜਬੇ'ਚ ਫੜ ਕਲਆ ਪਰ ਇਕ ਭਦੀ ਦਜੰ ਦ ਨਨ
ਬਚਚ੍ਚਬੇ'ਤਬੇ ਝਰਦੀਟ ਨਹਸੀਂ ਪਕਾਈ ਜਦਹ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਚਚ੍ਚਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਅਪਨਨ  ਬਲਦੂਜੰ ਗਕੜਆਆਂ ਦਬੇ ਨਕਾਲ ਹਬੇਠਸਾਂ ਲਜੰ ਮਸਾਂ ਪਕਾਇਆ  ॥

"ਕਕਨਸ਼੍ਨਕਾ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ! ਕਕਵਵ ਨਜੰ ਗਕਾ  । ਅਤਬੇ ਕਕਨਸ਼੍ਨਕਾ ਬਹਕਾਦਰ !" ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨ  ਹਰੋਲਦੀ ਕਜਹਬੇ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥ ਬਚਚ੍ਚਕਾ ਕਵਛਦੀ ਹਰੋਈ ਗਰਮ
ਖਪੱਲ ਦਬੇ ਨਨ ੜਬੇ ਹਰੋਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਬਲਦੂਜੰ ਗਕੜਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਧਪੱ ਕ ਕਬੇ ਅਪਨਕਾ ਰਕਾਹ ਬਨਕਾਉਣ ਲਗਗ੍ਗਿਕਾ  ॥ "ਆਹਕਾ ਇਹ ਅਪਨਕਾ ਭਰੋਜਨ ਬਕਾਕਦੀਆਆਂ ਦਬੇ ਨਕਾਲ
ਕਮਲ ਕਬੇ ਕਰ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਇਹ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਹਗੁਣ ਦਪੱ ਸਿਰੋ ਕਦਬੇ ਕਰੋਈ ਬਕਘਆੜ ਸਿਦੀ ਜਰੋ ਕਕਹ ਸਿਕਬੇ ਕਕ
ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਬਕਚਚ੍ਚਆਆਂ'ਚ ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਭਦੀ ਹਗੈ ?"

"ਮਮੈਂ ਕਕਾਫਦੀ ਵਕਾਰ ਕਪਹਲਸਾਂ ਭਦੀ ਇਸਿ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਦਦੀ ਗਪੱਲ ਸਿਗੁਨਦੀ ਹਗੈ। ਪਰ ਅਪਨਨ  ਦਲ ਜਸਾਂ ਅਪਨਨ  ਵਕਸ'ਚ ਨਹਸੀਂ।" ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨ
ਕਕਹਕਾ॥ "ਇਹ ਪਦੂਰਕਾ ਕਬਨਕਾ ਵਕਾਲਸਾਂ ਦਬੇ ਹਗੈ ਅਤਬੇ ਮਮੈਂ ਇਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਕਸਿਰਫ ਅਪਨਨ  ਪਗੈਰ ਦਦੀ ਛਰੋਹ ਨਕਾਲ ਮਕਾਰ ਸਿਕਦਸਾਂ ਹਸਾਂ  ॥ ਮਗਰ ਵਬੇਬੋੱਖਰੋ  ।
ਓਹ ਉਪਪੱਰ ਵਬੇਖ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ ਅਤਬੇ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਡਰ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਲਗ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ  ॥"

ਚਜੰ ਦਪਮਸਾਂ ਦਦੀ ਰਰੋਸ਼ਨਦੀ ਗਗੁਫਕਾ ਦਬੇ ਮਦੂਜੰ ਹ'ਚਹ ਆਓਣ ਤਹ ਰਗੁਕ ਗਈ ਸਿਦੀ ਕਕਓਂਕਕ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨ  ਅਪਨਕਾ ਚਕਰੋਰ ਕਸਿਰ ਅਤਬੇ ਮਰੋਢਬੇ ਦਰਵਕਾਜਬੇ'ਚ
ਫਸਿਕਾ ਲਏ ਸਿਦੀ  ॥ ਤਬਕਾਕਦੀ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਚਦੂਜੰ  ਚਦੂਜੰ  ਕਰਦਕਾ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ : "ਮਬੇਰਬੇ ਮਕਾਕਲਕ ਮਬੇਰਬੇ ਮਕਾਕਲਕ ਓਹ ਇਪੱ ਥਬੇ ਹਦੀ ਅਜੰ ਦਰ ਕਗਆ ਹਗੈ !"

"ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨ  ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਦੂ ਬੜਕਾ ਮਕਾਨ ਬਕਕਸ਼ਆ ਹਗੈ  ।" ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  । ਪਰ ਓਓ੍ਹਧਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ ਨਕਾਲ ਭਰਦੀਆਆਂ ਹਰੋਈਆਆਂ
ਸਿਦੀ  ॥ "ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਕਕ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ ?"

"ਮਬੇਰਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ  ॥ ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਇਸਿ ਰਸਿਸਬੇ ਕਗਆ ਹਗੈ  ।" ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ  ॥  "ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਮਸਾਂ ਬਕਾਪ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ ਗਏ ਨਨ   ॥
ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਦਬੇਦਬੇ  ॥"
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ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨ  ਇਕ ਲਪੱ ਕੜਹਕਾਰਬੇ ਦਦੀ ਬਕਾਪੱਲਦੀ ਧਦੂਣਦੀ'ਚ ਛਕਾਲ ਮਕਾਰਦੀ ਸਿਦੀ  । ਕਜਵਵ ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨ  ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਅਪਨਨ  ਪਗੈਰ
ਬਲਣ ਦਦੀ ਦਰਹ ਕਰਕਬੇ ਬੜਕਾ ਗਗੁਪੱ ਸਿਕਾਇਆ ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ  ॥ ਪਰ ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਜਕਾਣਦਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਗਗੁਫਕਾ ਦਕਾ ਮਦੂਜੰ ਹ ਇਕ ਚਦੀਤਬੇ ਦਬੇ
ਅਜੰ ਦਰ ਆਓਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਕਾਫਦੀ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਸਿਦੀ  ॥ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਸਿਦੀ  । ਇਓ੍ਹਧਬੇ ਮਰੋਬੋੱਢਬੇ ਅਤਬੇ ਅਗਲਬੇ  ਪਜੰਜਬੇ ਘਟਟ੍ਟਿ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਹਰੋਣ ਕਰਕਬੇ ਕੜਵਪੱਲਬੇ  ਹਰੋਏ
ਸਿਦੀ  । ਕਜਵਵ ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਹਰੋਣਗਬੇ ਜਬੇ ਓਹ ਇਕ ਪਦੀਪਬੇ'ਚ ਕਪਆ ਲੜਨ ਦਦੀ ਕਰੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰਬੇ  ॥

"ਬਕਘਆੜ ਇਕ ਅਜਕਾਦ ਕਦੌਮ ਹਣ  ॥" ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥ "ਓਹ ਅਪਨਨ  ਸਿਰਦਕਾਰ ਦਕਾ ਹਗੁਕਮ ਮਨਸ਼੍ਨਦਬੇ ਨਨੇਂ   । ਨਸਾਂ ਕਕ
ਕਕਸਿਬੇ ਧਕਾਰਦੀਦਕਾਰ ਡਜੰ ਗਰ ਮਕਾਰਨ ਵਕਾਲਬੇ  ਦਕਾ  ॥ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਸਿਕਾਪੱਢਕਾ ਹਗੈ ਮਕਾਰਦੀਏ ਜਸਾਂ ਰਖਦੀਏ  । ਇਹ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਉਤਸਬੇ ਹਗੈ  ॥"

"ਅਪਨਦੀ ਮਰਜਦੀ ਕਰਰੋ ਜਸਾਂ ਨਸਾਂ ਕਰਰੋ ! ਇਹ ਅਪਨਦੀ ਮਰਜਦੀ ਕਰਨ ਦਦੀ ਕਦੀ ਗਪੱਲ ਹਰੋਈ ? ਜਬੇੜਓ੍ਹਕਾ ਮਮੈਂ ਸਿਜੰ ਢਕਾ ਮਕਾਕਰਆ ਹਗੈ ਉਸਿਦਦੀ ਕਸਿਮ
। ਮਗੈ ਕਦੀ ਤਬੇਰਦੀ ਕਗੁਤਸਦੀ ਗਗੁਫਕਾ'ਚ ਅਪਨਕਾ ਜਕਾਇਜ਼ ਬਕਕਾਇਆ ਵਸਿਦੂਲਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਨਪੱ ਕ ਪਕਾਈ ਖੜਸਾਂ ਰਹਹਸਾਂ ? ਇਹ ਮਮੈਂ ਹਸਾਂ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ  । ਜਰੋ
ਇਹ ਬਰੋਲ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ !"

ਚਦੀਤਬੇ ਦਦੀ ਦਹਕਾੜ ਨਨ  ਗਗੁਫਕਾ'ਚ ਗੜਹੜਕਾਹਟ੍ਟਿ ਪਗੈਦਕਾ ਕਰ ਕਦਤਸਦੀ  ॥ ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨ  ਝਟਕ ਕਬੇ ਬਪੱ ਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ ਪਕਾਸਿਬੇ ਕਦੀਤਬੇ ਅਤਬੇ ਅਗਗ੍ਗਿਬੇ
ਟਪਦੂਸਿਦੀ ਮਕਾਰਦੀ  । ਓਓ੍ਹਧਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ  । ਕਜਵਵ ਹਨਨ ਰਬੇ'ਚ ਦਰੋ ਹਰਬੇ ਚਜੰ ਦਪਮਸਾਂ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਘਦੂਰਦਦੀਆਆਂ ਹਰੋਈਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਦਕਾ ਟਕਾਕਰਕਾ ਕਰ
ਰਹਬੇ ਹਰੋਣ॥
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"ਅਤਬੇ ਇਹ ਮਮੈਂ ਹਸਾਂ  । ਰਕਾਕਸ਼ਸਿ  । ਜਰੋ ਜਵਕਾਬ ਦਬੇ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਮਬੇਰਕਾ ਹਗੈ ਲਜੰ ਗਕੜਆ  । ਮਬੇਰਕਾ ਅਤਬੇ ਕਸਿਰਫ
ਮਬੇਰਕਾ ! ਇਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਮਕਾਕਰਆ ਨਹਸੀਂ ਜਕਾਵਬੇਗਕਾ  ॥ ਇਹ ਜਦੀਉਂਦਕਾ ਰਹਬੇਗਕਾ ਦਲ ਨਕਾਲ ਦਦੌੜਨ ਲਈ ਅਤਬੇ ਦਲ ਨਕਾਲ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਖਬੇਬੋੱਡਨ ਲਈ
॥ ਅਤਬੇ ਅਖਦੀਰ'ਚ । ਇਪੱ ਧਰ ਵਬੇਖ ।  ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਨਜੰ ਗਬੇ  ਬਲਦੂਜੰ ਗਕੜਆਆਂ ਦਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਨਕਾ'ਤਬੇ ਡਪੱ ਡਦੂ ਖਕਾਣ'ਤਬੇ ਮਪੱ ਛਦੀ ਮਕਾਰਣ ਵਕਾਕਲਆ । ਇਹ
ਤਬੇਰਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਬੇਗਕਾ ! ਹਗੁਣ ਇਹ ਸਿਮਪੱਝ ਲਗੈਹ ਜਬੇੜਓ੍ਹਕਾ ਮਮੈਂ ਸਿਸਾਂਭਰ ਮਕਾਕਰਆ ਹਗੈ  (ਮਮੈਂ ਭਗੁਖਮਰਦੀ ਦਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਹਰੋਇਆ ਡਜੰਗਰ ਨਹਸੀਂ
ਖਕਾਓਂਦਕਾ) ਉਸਿਦਦੀ ਕਸਿਮ  । ਹਗੁਣ ਚਲਕਾ ਜਕਾ ਵਕਾਕਪਸਿ ਅਪਨਦੀ ਮਸਾਂ ਦਬੇ ਕਰੋਲ  । ਜਲਬੇ  ਹਰੋਏ ਜਜੰਗਲਦੀ ਜਕਾਨਵਰ  । ਲਜੰ ਗ ਮਕਾਰਦਕਾ ਹਰੋਇਆ
ਹਦੀ ਤਦੂਜੰ  ਇਸਿ ਸਿਜੰ ਸਿਕਾਰ'ਚ  ਆਈਆਆਂ ਸਿਦੀ ! ਦਫਕਾ ਹਰੋ ਜਕਾ !"

ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਹਗੈਰਕਾਨ ਹਰੋਕਬੇ ਵਬੇਖ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ  ॥ ਓਹ ਕਬਲਕਗੁਲ ਭਗੁਪੱ ਲ ਕਗਆ ਸਿਦੀ ਓਹ ਕਦਨ ਜਦਹ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਦੂਜੰ  ਪਜੰ ਜ
ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਨਕਾਲ ਇਕ ਮਗੁਨਕਾਸਿਬ ਲੜਕਾਈ'ਚ ਕਜਤਸ ਕਲਆ ਸਿਦੀ  । ਜਦਹ ਓਹ ਦਲ ਨਕਾਲ ਰਕਹਜੰ ਦਦੀ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਤਰਦੀਫ ਵਪੱਜਹ
ਰਕਾਕਸ਼ਸਿ ਨਹਸੀਂ ਕਕਹਜੰ ਦਬੇ ਸਿਦੀ  ॥ ਬਬੇਸ਼ਕ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨ  ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਦਕਾ ਟਕਾਕਪਕਾ ਕਰ ਕਲਆ ਹਰੋਵਬੇ  । ਪਰ ਓਹ ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਦਕਾ
ਸਿਕਾਹਮਨਕਾ ਨਹਸੀਂ ਕਰ ਸਿਕਕਆ  । ਕਕਓਂਕਕ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਕਜਸਿ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਓਹ ਸਿਦੀ ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਦੂਜੰ  ਓਹ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਪਦੂਰਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ
ਲਕਾਭਵਜੰਤ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਓਹ ਮਰਣ ਤਕ ਮਗੁਕਕਾਬਲਕਾ ਕਰਦੂਗਦੀ  ॥ ਇਸਿ ਲਈ ਓਹ ਘਗੁਰਪ ਘਗੁਰਪ ਕਰਦਕਾ ਹਰੋਇਆ ਗਗੁਫਕਾ ਦਬੇ ਮਦੂਜੰ ਹ 'ਚਹ ਬਕਾਹਰ
ਕਨਬੋੱਕਲ ਆਇਆ  । ਅਤਬੇ ਜਦਹ ਓਹ ਮਹਫਦੂਜ਼ ਸਿਦੀ ਓਹ ਚਦੀਕਕਆ :

"ਹਰ ਕਗੁਤਸਕਾ ਅਪਨਦੀ ਗਲਦੀ'ਚ ਭਭੌਂਕ ਲਮੈਂਦਕਾ ਹਗੈ ! ਅਸਿਸੀਂ ਵਬੇਖਸਾਂਗਬੇ ਕਕ ਦਲ ਨਦੂਜੰ  ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਪਕਾਲਨ ਬਕਾਰਬੇ ਕਦੀ ਕਕਹਣਕਾ ਹਗੈ  ॥
ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਮਬੇਰਕਾ ਹਗੈ  । ਆਕਖਰਕਕਾਰ ਇਨਓ੍ਹਨ  ਮਬੇਰਬੇ ਦਜੰ ਦਕਾ ਹਬੇਠ ਹਦੀ ਆਓਣਕਾ ਹਗੈ  । ਓਹ ਝਕਾਟਟ੍ਟਿਬੇ ਵਕਾਲਬੇ  ਪਦੂਪੱ ਛੜ ਚਰੋਰਹ !"

ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਜਰੋਰ ਜਰੋਰ ਦਦੀ ਸਿਕਾਹ ਭਰਦਬੇ ਹਰੋਏ ਬਲਦੂਜੰ ਗਕੜਆਆਂ'ਚ ਆਕਬੇ ਢਕਹ ਪਈ  । ਅਤਬੇ ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨ  ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਬੜਕਾ
ਸਿਜੰਜਦੀਦਕਾ ਹਰੋ ਕਬੇ ਕਕਹਕਾ: 

"ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨ  ਇਹ ਸਿਚਚ੍ਚ ਕਕਹਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਦਲ ਨਦੂਜੰ  ਜਰਦੂਰ ਕਵਖਕਾਉਣਕਾ ਪਵਬੇਗਕਾ  ॥ ਕਕ ਮਕਾਤਕਾ ਤਦੂਜੰ  ਫਬੇਰ ਭਦੀ ਇਸਿ ਨਦੂਜੰ
ਰਖਨਕਾ ਚਕਾਹਹਵਗਦੀ ?"

"ਰਖਨਕਾ ਚਕਾਹਹਸਾਂਗਦੀ!" ਇਕ ਆਹ ਲਗੈਕਬੇ ਬਰੋਬੋੱਲਦੀ  ॥ "ਇਹ ਇਕ ਰਕਾਤ ਨਜੰ ਗਕਾ ਆਇਆ ਸਿਦੀ  । ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਅਤਬੇ ਬਹਗੁਤ ਭਗੁਪੱ ਖਕਾ  ॥ ਫਬੇਰ ਭਦੀ ਇਹ
ਕਬਲਕਗੁਲ ਡਕਰਆ ਹਰੋਇਆ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ! ਵਬੇਬੋੱਖਰੋ ਇਨਓ੍ਹਨ  ਹਗੁਣਬੇ ਹਦੀ ਮਬੇਰਬੇ ਇਕ ਬਚਚ੍ਚਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਧਪੱ ਕ ਕਬੇ ਪਕਾਸਿਬੇ ਕਰ ਕਦਤਸਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਅਤਬੇ ਉਸਿ ਲਜੰ ਗੜਬੇ
ਜਪੱਲਕਾਦ ਨਨ  ਇਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਮਕਾਰ ਦਬੇਨਕਾ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਆਪ ਵਬੇਨਗਜੰਗਕਾ ਨਦੂਜੰ  ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ ਜਕਾਣਕਾ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਕਪਜੰ ਡ ਵਕਾਕਲਆਆਂ ਨਨ  ਇਪੱ ਥਬੇ ਸਿਕਾਡਦੀਆਆਂ ਗਗੁਫਕਾਵਸਾਂ 'ਚ
ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਕਬੇ ਅਪਨਕਾ ਬਦਲਕਾ ਲਗੈਣਕਾ ਸਿਦੀ ! ਰਖਨਕਾ ਚਕਾਹਹਸਾਂਗਦੀ ? ਬਬੇਸ਼ਕ ਮਮੈਂ ਇਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਰਖਸਾਂਗਦੀ  ॥ ਕਹਪੱਲ ਡਗੁਪੱ ਲ ਨਸਾਂ  । ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਡਪੱ ਡਦੂ  ॥
ਓਹ ਤਦੂਜੰ  ਮਗੁਗਲਦੀ - ਕਕਓਂਕਕ ਮਮੈਂ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਡਪੱ ਡਦੂ ਕਕਹ ਕਬੇ ਬਗੁਲਕਾਵਸਾਂਗਦੀ - ਇਕ ਸਿਮਸਾਂ ਆਵਬੇਗਕਾ ਜਦਹ ਤਦੂਜੰ  ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਵਗਕਾ
ਕਜਸਿ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਤਬੇਰਕਾ ਕਦੀਤਸਕਾ ਹਗੈ  ॥"
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"ਪਰ ਅਪਨਕਾ ਦਲ ਇਸਿ ਬਕਾਰਬੇ'ਚ ਕਦੀ ਕਕਹਗਕਾ ?" ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥

ਜਜੰਗਲ ਦਕਾ ਕਨਦੂਜੰ ਨ ਬੜਕਾ ਸਿਕਾਫ ਕਕਹਜੰ ਦਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਜਦ ਇਕ ਬਕਘਆੜ ਕਵਆਹਕਾ ਜਕਾਵਬੇ ਤਬੇ ਓਹ ਦਲ ਤਹ ਅਪੱ ਡ ਹਰੋ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਪਰ
ਜਦਹ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ ਇਨਓ੍ਹਨ  ਵਪੱ ਢਬੇ ਹਰੋ ਜਕਾਣ ਕਕ ਅਪਨਨ  ਪਗੈਰਦੀ ਆਪ ਖਲਓ੍ਹਰੋ  ਸਿਕਣ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਦਲ ਦਦੀ ਪਜੰਚਕਾਇਤ ਅਗਗ੍ਗਿਬੇ ਪਬੇਸ਼ ਕਰਨਕਾ
ਪਗੈਘੈੰਦਕਾ ਹਗੈ  । ਜਰੋ ਕਕ ਹਰ ਮਹਦੀਨਨ  ਪਦੂਰਨਮਕਾਸਿਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਬਗੈਠਕ ਲਕਾਉਂਦਦੀ ਹਗੈ  । ਤਕਾਕਕ ਦਦੂਜਬੇ ਬਕਘਆੜ ਓਨਓ੍ਹ ਕਾ ਦਦੀ ਪਛਕਾਨ ਕਰ ਸਿਕਨ  ॥
ਮਗੁਆਇਣਕਾ ਹਰੋਣ ਤਹ ਬਕਾਅਦ ਓਹ ਕਕਧਰਬੇ ਭਦੀ ਜਕਾਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਅਜਕਾਦ ਹਗੁਜੰ ਦਬੇ ਨਨ   । ਅਤਬੇ ਜਦਹ ਤਕ ਓਹ ਅਪਨਕਾ ਪਕਹਲਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਨਸਾਂ ਕਰ
ਲਗੈਣ ਕਰੋਈ ਭਦੀ ਬਹਕਾਨਕਾ ਮਕਨਸ਼੍ਨਆ ਨਹਸੀਂ ਜਕਾਓਂਦਕਾ ਜਬੇਕਰ ਇਕ ਦਲ ਦਕਾ ਜਵਕਾਨ ਬਕਘਆੜ ਇਨਓ੍ਹ ਕਾ'ਚ ਇਕ ਨਦੂਜੰ  ਮਕਾਰ ਕਸਿਟਟ੍ਟਿਬੇ  ॥ ਇਸਿ ਦਦੀ
ਸਿਜ਼ਕਾ ਮਦੌਤ ਹਗੁਜੰ ਦਦੀ ਹਗੈ ਜਬੇਕਰ ਕਕਾਕਤਲ ਲਭ ਕਲਆ ਜਕਾਵਬੇ  ॥ ਜਬੇਕਰ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਇਕ ਪਲ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਭਦੀ ਲਗਦਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਤਦੂਜੰ  ਇਹ ਵਬੇਖ ਸਿਕਦਦੀ ਹਮੈਂ
ਤਸਾਂ ਫਬੇਰ ਇਹ ਹਦੀ ਸਿਹਦੀ  ॥

ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨ  ਉਸਿ ਵਕਸ ਦਕਾ ਇਜੰ ਤਜ਼ਕਾਰ ਕਦੀਤਸਕਾ ਜਦਹ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ ਥਰੋੜਕਾ'ਕ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿਣ ਜਰੋਗਬੇ ਹਰੋ ਗਏ  ॥ ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਕਜਸਿ ਰਕਾਤ
ਪਜੰਚਕਾਇਤ ਦਦੀ ਬਗੈਠਕ ਹਰੋਣਦੀ ਸਿਦੀ ਓਨਓ੍ਹ ਕਾ ਨਦੂਜੰ 'ਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਅਤਬੇ ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਦੂਜੰ  ਲਗੈਕਬੇ ਉਸਿ ਥੜਓ੍ਹਬੇ'ਤਬੇ ਕਗਆ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਪਜੰ ਚਕਾਇਤ ਬਓ੍ਹਗੈਦਦੀ
ਸਿਦੀ ਜਰੋ ਕਕ ਇਕ ਪਓ੍ਹਕਾੜਦੀ ਦਬੇ ਉੱਪਰ ਸਿਦੀ ਜਰੋ ਕਈ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਵਪੱ ਢਬੇ ਪਪੱ ਥਰਸਾਂ ਨਕਾਲ ਢਕਦੀ ਹਰੋਈ ਸਿਦੀ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਕਈ ਸਿਦੌ ਬਕਘਆੜ ਲਗੁਪੱ ਕ ਸਿਕਦਬੇ ਸਿਦੀ  ॥
ਕਲਓ੍ਹਕਾ  । ਮਹਕਾਨ ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਛੜਕਾ ਬਕਘਆੜ  । ਜਰੋ ਕਕ ਪਦੂਰਬੇ ਦਲ  ਦਦੀ ਸਿਰਦਕਾਰਦੀ ਬੜਦੀ ਤਕਾਕਤ ਅਤਬੇ ਮਪੱ ਕਕਾਰਦੀ ਨਕਾਲ ਕਰਦਕਾ ਸਿਦੀ  ।
ਲਜੰ ਮਸਾਂ ਹਰੋ ਕਬੇ ਅਪਨਨ  ਥੜਓ੍ਹਬੇ ਉਤਸਬੇ ਕਪਆ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਭਗੁਜੰ ਜਬੇ ਹਰ ਰਜੰ ਗ ਅਤਬੇ ਹਰ ਅਕਕਾਰ ਦਬੇ ਕਰੋਈ ਚਕਾਲਦੀ 'ਕ ਬਕਘਆੜ ਬਗੈਠਨ  ਹਰੋਏ ਸਿਦੀ  ।
ਜਰੋ ਕਕ ਕਬਪੱ ਜਦੂ ਦਬੇ ਰਜੰ ਗ ਦਬੇ ਬਜਗੁਰਗ੍ਗਿ ਜਰੋ ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਹਦੀ ਇਕ ਕਹਰਣ ਦਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰ ਸਿਕਦਬੇ ਸਿਦੀ ਤਹ ਲਗੈਕਬੇ ਕਕਾਲਬੇ  ਜਵਕਾਨ ਕਤਨ ਸਿਕਾਲਕਾ ਕਜਨਓ੍ਹ ਕਾ
ਦਕਾ ਕਖਆਲ ਸਿਦੀ ਕਕ ਓਹ ਭਦੀ ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਹਦੀ ਇਕ ਕਹਰਣ ਦਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰ ਸਿਕਦਬੇ ਨਨ   ॥ ਕਪਛਲਬੇ  ਇਕ ਸਿਕਾਲ 'ਤਹ ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਛੜਕਾ ਬਕਘਆੜ
ਇਨਓ੍ਹ ਕਾ ਦਕਾ ਸਿਰਦਕਾਰ ਸਿਦੀ  ॥ ਓਹ ਅਪਨਦੀ ਜਵਕਾਨਦੀ'ਚ ਦਰੋ ਵਕਾਰਦੀ ਬਕਘਆੜ ਕਗੁਕੜਪੱ ਕਦੀ'ਚ ਫਸਿ ਚਗੁਪੱ ਕਕਾ ਹਗੈ  । ਅਤਬੇ ਇਕ ਵਕਾਰ ਇਸਿ ਨਦੂਜੰ
ਕਗੁਟਟ੍ਟਿ ਕਬੇ ਮਕਰਆ ਹਰੋਇਆ ਸਿਮਝ ਕਬੇ ਛਪੱ ਡ ਗਏ ਸਿਦੀ  । ਇਸਿ ਲਈ ਓਹ ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਰਸਿਮਰੋ ਕਰਵਕਾਜਸਾਂ ਨਕਾਲ ਅਪੱਛਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਵਕਾਕਕਫ ਸਿਦੀ
॥ ਥੜਓ੍ਹਬੇ ਉਤਸਬੇ ਬੜਦੀ ਘਟਟ੍ਟਿ ਗਪੱਲ ਹਰੋਈ  ॥ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ ਇਕ ਦਦੂਸਿਰਬੇ ਦਬੇ ਉੱਪਰ ਇਕ ਘਬੇਰਬੇ ਦਬੇ ਕਵਚਕਕਾਰ ਕਡਗਦਬੇ ਰਹਬੇ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਕਾ ਦਬੇ ਮਸਾਂ
ਕਪਉ ਬਗੈਠਨ  ਸਿਦੀ  । ਕਦਦੀ'ਕ'ਤਸਾਂਈ ਇਕ ਵਪੱਢਕਾ ਬਕਘਆੜ ਉੱਠ ਕਬੇ ਚਗੁਪਚਕਾਪ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ ਇਕ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ ਦਬੇ ਕਰੋਲ ਅਤਬੇ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਚਜੰ ਗਦੀ
ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਵਬੇਖ ਕਬੇ ਅਪਨਨ  ਪਗੈਰਸਾਂ ਨਕਾਲ ਕਬਨਕਾ ਕਰੋਈ ਅਵਕਾਜ ਕਦੀਤਬੇ ਆ ਕਬੇ ਅਪਨਦੀ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਤਬੇ ਬਗੈਠ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ  ॥ ਕਦਬੇ ਕਦਬੇ ਇਕ ਮਸਾਂ
ਅਪਨਨ  ਬਪੱਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਦਦੂਰ ਚਜੰ ਦਪਮਸਾਂ ਦਦੀ ਰਰੋਸ਼ਨਦੀ'ਚ ਧਕ ਦਵਦਦੀ ਸਿਦੀ ਇਹ ਤਸਿਪੱਲਦੀ ਕਰਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਕ ਕਕਧਰਬੇ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਕਵਖਕਾਉਣਕਾ
ਕਰਹ ਨਸਾਂ ਜਕਾਵਬੇ  ॥ ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਅਪਨਨ  ਥੜਓ੍ਹਬੇ'ਤਹ ਬਰੋਲਦਕਾ: "ਤਗੁਹਕਾਨਦੂਜੰ  ਕਨਦੂਜੰ ਨ ਪਤਕਾ ਹਗੈ - ਤਗੁਹਕਾਨਦੂਜੰ  ਕਨਦੂਜੰ ਨ ਪਤਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਚਜੰ ਗਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਵਬੇਬੋੱਖਰੋ  । ਓਹ
ਬਕਘਆੜਰੋ !" ਅਤਬੇ ਬਬੇਚਗੈਨ ਮਕਾਤਸਾਂਵਸਾਂ ਅਗਗ੍ਗਿਬੇ ਬਰੋਲਣ ਲਗ ਪਗੈਘੈੰਕਦਆਆਂ :"ਵਬੇਬੋੱਖਰੋ - ਚਜੰ ਗਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਵਬੇਬੋੱਖਰੋ  । ਓਹ ਬਕਘਆੜਰੋ !"

ਆਕਖਰਕਕਾਰ -  ਜਦਹ ਸਿਮਸਾਂ ਆਇਆ ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਦਦੀ ਗਰਦਨ ਦਬੇ ਰਰੋਘੈੰਗਟਬੇ ਖੜਬੇ ਹਰੋ ਗਏ -  ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨ  "ਮਗੁਗਲਦੀ
ਡਪੱ ਡਦੂ" ਨਦੂਜੰ  ਕਵਚਕਕਾਰ ਧਪੱ ਕਕਆ  । ਜਦਹ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਅਵਕਾਜ ਪਈ  । ਓਹ ਓੱਥਬੇ ਬਗੈਠਕਾ ਹਪੱ ਸਿਦਕਾ ਅਤਬੇ ਵਕਟਟ੍ਟਿਆਆਂ ਨਕਾਲ ਖਬੇਡਦਕਾ ਕਪਆ ਸਿਦੀ ਜਬੇੜਓ੍ਹਬੇ
ਚਜੰ ਦਪਮਸਾਂ ਦਦੀ ਰਰੋਸ਼ਨਦੀ'ਚ ਚਮਕਦਬੇ ਪਏ ਸਿਦੀ  ॥
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ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਨ  ਅਪਨਕਾ ਕਸਿਰ ਪਜੰ ਕਜਆਆਂ'ਤਹ ਉਚਚ੍ਚਕਾ ਨਹਸੀਂ ਚਗੁਪੱ ਕਕਆ  । ਪਰ ਇਹ ਹਦੀ ਕਕਹਜੰਦਕਾ ਕਰਹਕਾ :"ਚਜੰ ਗਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਵਬੇਬੋੱਖਰੋ !" ਇਕ ਦਬਦੀ ਹਰੋਈ
ਅਵਕਾਜ ਥੜਓ੍ਹਬੇ ਦਬੇ ਕਪਪੱ ਛਹ ਆਈ - ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਦੀ ਰਹਦਦੀ ਹਰੋਈ ਅਵਕਾਜ :"ਇਹ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਮਬੇਰਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਇਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਦਬੇ ਕਦਓ  ॥ ਅਜਕਾਦ
ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਨ  ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ ਦਕਾ ਕਦੀ ਕਰਨਕਾ ਹਗੈ ?" ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਨ  ਕਦਸੀਂ ਅਪਨਨ  ਕਨਸ਼੍ਨ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਫੜਕਕਾਏ  ॥ ਕਸਿਰਫ ਇਨਓ੍ਹ ਕਾ ਹਦੀ
ਕਕਹਕਾ ਸਿਦੀ : "ਚਜੰ ਗਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਵਬੇਬੋੱਖਰੋ ਓਹ ਬਕਘਆੜਰੋ ! ਅਜਕਾਦ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਕਾ ਕਕਸਿਬੇ ਹਰੋਰ ਦਬੇ ਹਗੁਕਮ ਬਕਾਰਬੇ ਕਦੀ ਕਰਨਕਾ ਹਗੈ ਕਸਿਰਫ ਅਜਕਾਦ
ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਬੇ ਹਗੁਕਮ ਦਬੇ ਬਜਕਾਏ ? ਚਜੰਗਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਵਬੇਬੋੱਖਰੋ !"

ਇਕ ਅਵਕਾਜ'ਚ ਬਕਘਆੜ ਘਗੁਰਪ ਘਗੁਰਪ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ ਅਤਬੇ ਇਕ ਬਕਘਆੜ ਕਜਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਚਦੌਥਕਾ ਸਿਕਾਲ ਚਕੜਓ੍ਹਆ ਸਿਦੀ  । ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਦੂਜੰ  ਸ਼ਬੇਰ
ਖਸਾਂ ਦਕਾ ਸਿਵਕਾਲ ਦਬੇ ਮਕਾਕਰਆ : "ਅਜਕਾਦ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਕਾ ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ ਨਕਾਲ ਕਦੀ ਲਗੈਣਕਾ ਦਬੇਣਕਾ ਹਗੈ  ?" ਹਗੁਣ ਜਜੰਗਲ ਦਕਾ ਕਨਦੂਜੰ ਨ
ਕਕਹਆਂਦਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਜਬੇਕਰ ਕਰੋਈ ਝਗੜਕਾ ਝਬੇੜਕਾ ਹਰੋਵਬੇ ਕਕ ਦਲ ਨਦੂਜੰ  ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਕਬਦੂਲ ਕਰਨ ਦਕਾ ਅਖਕਤਆਰ ਹਗੈ ਕਕ ਨਹਸੀਂ  । ਇਓ੍ਹਧਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ
ਦਲ ਦਬੇ ਘਟਟ੍ਟਿਹ ਘਟ ਦਰੋ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਮਜੰ ਜਦੂਰ ਹਰੋਣਕਾ ਲਕਾਜ਼ਮਦੀ ਹਗੈ ਜਰੋ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ ਦਬੇ ਮਸਾਂ ਬਕਾਪ ਨਸਾਂ ਹਰੋਣ  ॥

"ਇਸਿ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ ਲਈ ਕਦੌਣ ਬਰੋਬੋੱਲਬੇਗਕਾ ?" ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਨ  ਕਕਹਕਾ  ॥ "ਅਜਕਾਦ ਲਰੋਕਸਾਂ'ਚਹ ਕਦੌਣ ਬਰੋਬੋੱਲਬੇਗਕਾ ?" ਕਰੋਈ ਜਵਕਾਬ ਨਹਸੀਂ ਆਇਆ ਅਤਬੇ
ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਉਸਿ ਲੜਕਾਈ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਤਆਰ ਹਰੋ ਗਈ ਕਜਓ੍ਹਧਕਾ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਇਹ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਆਖਰਦੀ ਲੜਕਾਈ ਹਰੋਵਬੇਗਦੀ। ਜਬੇਕਰ
ਇਸਿ ਦਦੀ ਨਦੌ ਬਤ ਆ ਜਕਾਵਬੇ  ॥

ਫਬੇਰ ਜਬੇ ਕਰੋਈ ਹਰੋਰ ਜਕਾਨਵਰ ਜਰੋ ਪਜੰ ਚਕਾਇਤ'ਚ ਆ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ ਓਹ ਹਗੈ ਭਕਾਪੱਲਦੂ  । ਸਿਭੌਂਦਦੂ ਭਦੂਰਕਾ ਕਰਛ ਜਰੋ ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਦਬੇ ਬਲਦੂਜੰ ਗਕੜਆਆਂ ਨਦੂਜੰ
ਜਜੰ ਗਲ ਦਕਾ ਕਨਦੂਜੰ ਨ ਕਸਿਖਕਾਉਂਦਕਾ ਹਗੈ : ਬਜਗੁਰਗ੍ਗਿ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਜਰੋ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਕਦਲ ਕਰਬੇ ਆ ਅਤਬੇ ਜਕਾ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ ਕਸਿਰਫ ਜੜਓ੍ਹਸਾਂ
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ਸ਼ਕਹਦ ਅਤਬੇ ਮਬੇਵਬੇ ਹਦੀ ਖਕਾਉਂਦਕਾ ਹਗੈ - ਅਪਨਨ  ਪਗੁਪੱ ਠਸਾਂ'ਤਬੇ ਖੜਕਾ ਹਰੋਇਆ'ਤਬੇ ਗੜਗੜਕਾਇਆ  ॥
"ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ  -  ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ  ?"  ਓਹ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥  "ਮਗੈ ਬਰੋਲਸਾਂਗਕਾ ਇਸਿ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ   ॥ ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ
ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ'ਚ ਕਰੋਈ ਬਗੁਰਕਾਈ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ  ॥ ਮਬੇਰਬੇ ਕਰੋਲ ਬਰੋਲਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹਸੀਂ ਹਣ ਪਰ ਮਮੈਂ ਸਿਚਚ੍ਚ ਬਰੋਲਦਕਾ ਹਸਾਂ  ॥ ਇਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਦਲ ਨਕਾਲ
ਹਦੀ ਰਕਹਣ ਕਦਓ  ॥ ਮਮੈਂ ਖਗੁਦ ਇਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਕਸਿਖਸਾਂਵਸਾਂਗਕਾ  ॥"

"ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਦੂਜੰ ਇਕ ਹਰੋਰ ਬਜੰ ਦਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ" ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਨ  ਕਕਹਕਾ  ॥ "ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ਹਗੈ  । ਅਤਬੇ ਇਹ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਬਲਦੂਜੰ ਗਕੜਆਆਂ ਦਕਾ ਉਸਿਸਕਾਦ ਹਗੈ
॥ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਤਹ ਇਲਕਾਵਕਾ ਹਰੋਰ ਕਦੌਣ ਬਰੋਬੋੱਲਬੇਗਕਾ? "

ਇਕ ਕਕਾਲਦੀ ਪਰਛਸਾਂਈ ਘਬੇਰਬੇ'ਚ ਆਨ ਕਡਗਗ੍ਗਿਦੀ  ॥ ਓਹ ਸਿਦੀ ਬਘਦੀਰਕਾ ਕਕਾਲਕਾ ਤਵਦਗੁਆ  । ਹਰ ਤਰਫਹ ਕਕਾਲਕਾ ਕਸਿਆਹ  । ਮਗਰ ਕਕਸਿਬੇ
ਕਕਸਿਬੇ ਰਰੋਸ਼ਨਦੀ'ਚ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਕਨਸ਼ਕਾਨ ਨਜਰ ਆਓਂਦਬੇ ਸਿਦੀ ਕਜਵਵ ਪਕਾਣਦੀ'ਚ ਕਭਪੱ ਕਜਆ ਹਰੋਇਆ ਰਬੇਸ਼ਮ ਹਰੋਵਬੇ  ॥ ਹਰ ਕਰੋਈ ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਜਕਾਣਦਕਾ
ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਕਰੋਈ ਭਦੀ ਉਸਿਦਕਾ ਰਸਿਸਕਾ ਕਟਟ੍ਟਿਣ ਦਦੀ ਕਰੋਕਸ਼ਸ਼ ਨਹਸੀਂ ਕਰਦਕਾ ਸਿਦੀ  ॥ ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ ਇਨਓ੍ਹ ਕਾ ਮਪੱ ਕਕਾਰ ਸਿਦੀ ਕਜਨਓ੍ਹ ਕਾ ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ  ।
ਜਜੰ ਗਲਦੀ ਮਪੱਝ ਵਰਗਕਾ ਬਹਕਾਦਰ ਅਤਬੇ ਇਨਓ੍ਹ ਕਾ ਤਰਥਪੱਲ ਮਚਕਾਉਣ ਵਕਾਲਕਾ ਕਜਨਓ੍ਹ ਕਾ ਇਕ ਜਖਮਦੀ ਹਕਾਥਦੀ  ॥ ਮਗਰ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਅਵਕਾਜ ਇਨਓ੍ਹ ਦੀ
ਕਰੋਮਲ ਸਿਦੀ ਕਜਵਵ ਇਕ ਦਪਖਸ'ਤਹ ਕਡਗਦਕਾ ਹਰੋਇਆ ਸ਼ਕਹਦ  । ਅਤਬੇ ਚਮੜਦੀ ਖਜੰ ਭਸਾਂ ਨਕਾਲਹ ਭਦੀ ਕਰੋਮਲ  ॥

"ਓਹ ਕਕਲਓ੍ਹਆ  । ਅਤਬੇ ਅਜਕਾਦ ਲਰੋ ਬੋੱਕਰੋ  ।" ਓਹ ਮਕਮਆਇਆ  । "ਮਬੇਰਕਾ ਕਰੋਈ ਹਪੱ ਕ ਨਹਸੀਂ ਬਣਦਕਾ ਕਕ ਮਮੈਂ ਤਗੁਹਕਾਡਦੀ ਪਜੰਚਕਾਇਤ'ਚ
ਆਆਂਵਸਾਂ  । ਮਗਰ ਜਜੰਗਲ ਦਕਾ ਕਨਦੂਜੰ ਨ ਕਕਹਜੰਦਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਕਰੋਈ ਸ਼ਜੰ ਕਕਾ ਸ਼ਗੁਭਕਾ ਹਰੋਵਬੇ ਅਤਬੇ ਜਬੇਕਰ ਇਹ ਇਕ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਲਗੈਕਬੇ ਮਰਨ ਮਕਾਰਨ
ਦਦੀ ਗਪੱਲ ਨਸਾਂ ਹਰੋਵਬੇ  । 'ਤਬੇ ਉਸਿ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ ਦਦੀ ਕਜਜੰ ਦਗਦੀ ਇਕ ਮਗੁਪੱ ਲ'ਤਬੇ ਖਰਦੀਦਦੀ ਜਕਾ ਸਿਕਦਦੀ ਹਗੈ  ॥ ਅਤਬੇ ਕਨਦੂਜੰ ਨ ਇਹ ਨਹਸੀਂ ਕਕਹਜੰ ਦਕਾ ਕਕ
ਇਹ ਮਗੁਪੱ ਲ ਕਦੌਣ ਅਦਕਾ ਕਰ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਕਕ ਮਮੈਂ ਠਦੀਕ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ?"

"ਬਹਗੁਤ ਚਜੰਗਕਾ ! ਬਹਗੁਤ ਵਕਧਆ !" ਜਵਕਾਨ ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ  । ਜਰੋ ਹਮਬੇਸ਼ਕਾ ਹਦੀ ਭਗੁਪੱ ਖਬੇ ਰਕਹਜੰ ਦਬੇ ਨਨ   ॥ "ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਸਿਗੁਣਰੋ  ॥
ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਇਕ ਕਦੀਮਤ ਦਬੇ ਕਬੇ ਖਰਦੀਕਦਆ ਜਕਾ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਇਹ ਹਦੀ ਕਨਦੂਜੰ ਨ ਹਗੈ  ॥"

"ਇਹ ਜਕਾਣਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਕ ਮਬੇਰਕਾ ਇਪੱ ਥਬੇ ਬਰੋਲਣ ਦਕਾ ਕਰੋਈ ਹਕ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ  । ਮਗੈ ਤਗੁਹਕਾਡਦੀ ਇਜਕਾਜ਼ਤ ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਹਸਾਂ  ॥"

"ਤਸਾਂ ਬਰੋਲ ਫਬੇਰ  ॥" ਵਦੀਹ'ਕ ਅਵਕਾਜਸਾਂ ਚਦੀਕਦੀਆਆਂ  ॥

"ਇਕ ਨਜੰ ਗਬੇ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਮਕਾਰਨਕਾ ਬੜਬੇ ਸ਼ਰਮ ਦਦੀ ਗਪੱਲ ਹਗੈ  ॥ ਓਹ ਵਪੱ ਢਕਾ ਹਰੋਕਬੇ ਤਗੁਹਕਾਡਕਾ ਵਧਦੀਆ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਬਣ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਭਕਾਪੱਲਦੂ
ਨਨ  ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਵਪੱ ਲਹ  ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥ ਹਗੁਣ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਗਪੱਲ ਨਕਾਲ ਮਗੈ ਇਕ ਸਿਜੰਢਕਾ  । ਓਹ ਭਦੀ ਇਕ ਮਓ੍ਹਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਤਕਾਜਕਾ  । ਹਗੁਣਬੇ ਹਗੁਣਬੇ ਮਕਾਕਰਆ ਹਰੋਇਆ  ।
ਇਪੱ ਥਹ ਅਪੱ ਧਬੇ ਮਦੀਲ'ਤਹ ਭਦੀ ਘਟਟ੍ਟਿ ਦਦੂਰਦੀ'ਤਬੇ  । ਦਬੇਵਸਾਂਗਕਾ ਜਬੇਕਰ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਕਨਦੂਜੰ ਨ ਮਗੁਤਕਾਕਬਕ ਕਬਦੂਲ ਲਵਹ  ॥ ਕਕ ਇਹ
ਮਗੁਸ਼ਕਕਲ ਹਗੈ ?"
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ਓੱਥਬੇ ਕਈ ਅਵਕਾਜਸਾਂ ਦਕਾ ਚਦੀਕ ਕਚਹਕਾੜਕਾ ਪਗੈਣ ਲਗ ਕਪਆ ਅਤਬੇ ਅਵਕਾਜਸਾਂ ਆਈਆਆਂ "ਕਬੇੜਓ੍ਹਦੀ ਗਪੱਲ ? ਓਹ ਸਿਰਦਦੀਆਆਂ ਦਦੀ ਬਕਾਕਰਸ਼ਸਾਂ'ਚ
ਮਰ ਜਕਾਵਬੇਗਕਾ  ॥ ਓਹ ਸਿਦੂਰਜ ਹਬੇਠਸਾਂ ਜਲ ਭਗੁਜੰ ਨ ਜਕਾਵਬੇਗਕਾ  ॥ ਇਕ ਨਜੰ ਗਕਾ ਡਪੱ ਡਦੂ ਸਿਕਾਪੱਢਕਾ ਕਦੀ ਬਗੁਰਕਾ ਕਰ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ ? ਇਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਦਲ ਨਕਾਲ
ਹਦੀ ਰਕਹਣ ਕਦਓ  ॥ ਸਿਜੰ ਢਕਾ ਕਕਪੱ ਥਬੇ ਹਗੈ ਬਘਦੀਰਬੇ ? ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਕਬਦੂਲ ਕਰ ਕਲਆ ਜਕਾਵਬੇ  ॥" ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਦਦੀ ਭਕਾਰਦੀ ਭਦੌਘੈੰਕਣ ਕਜਹਦੀ ਅਵਕਾਜ
ਆਈ : "ਚਜੰਗਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਵਬੇਬੋੱਖਰੋ - ਚਜੰ ਗਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਵਬੇਬੋੱਖਰੋ  । ਓਹ ਬਕਘਆੜਰੋ !

ਮਗੁਗਲਦੀ ਦਦੀ ਹਜਬੇ ਭਦੀ ਵਕਟਟ੍ਟਿਆਆਂ'ਚ ਕਦਲਚਸਿਪਦੀ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਪਤਕਾ ਨਹਸੀਂ ਚਪੱ ਕਲਆ ਕਕ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕਬੇ ਬਕਘਆੜ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਵਬੇਖ
ਕਬੇ ਗਏ ਸਿਦੀ  ॥ ਅਖਦੀਰ'ਚ ਓਹ ਸਿਕਾਰਬੇ ਮਰਬੇ ਹਰੋਏ ਸਿਜੰ ਢਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਪਓ੍ਹਕਾੜਦੀ'ਤਹ ਥਪੱਲਬੇ  ਉਤਰਬੇ  । ਅਤਬੇ ਕਸਿਰਫ ਕਲਓ੍ਹਕਾ  । ਬਘਦੀਰਕਾ  । ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਅਤਬੇ
ਮਗੁਗਲਦੀ ਦਬੇ ਅਪਨਨ  ਬਕਘਆੜ ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਰਹਬੇ  ॥ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਹਜਬੇ ਭਦੀ ਰਕਾਤ ਨਦੂਜੰ  ਬੜਕਸਾਂ ਮਕਾਰਦਕਾ ਸਿਦੀ  । ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ ਹਜਬੇ ਭਦੀ ਗਗੁਪੱ ਸਿਕਾਇਆ
ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ ਕਕ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਨਹਸੀਂ ਸਿਭੌਂਕਪਆ ਕਗਆ  ॥

"ਉਏ ਚਜੰਗਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਦਹਕਾੜ  ।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਅਪਨਦੀਆਆਂ ਮਗੁਪੱ ਛਸਾਂ ਸਿਵਕਾਰਕਬੇ ਕਕਹਕਾ  । "ਕਕਓਂਕਕ ਇਕ ਕਦਨ ਆਵਬੇਗਕਾ ਜਦਹ ਇਹ ਨਜੰ ਗਕਾ
ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਕਕਸਿਬੇ ਹਰੋਰ ਹਦੀ ਧਗੁਨ'ਚ ਦਹਕਾੜਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਮਜਬਦੂਰ ਕਰ ਦਬੇਵਬੇਗਕਾ  । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਆਦਮਦੀਆਆਂ ਬਕਾਰਬੇ ਕਗੁਝ ਪਤਕਾ ਹਦੀ
ਨਹਸੀਂ  ॥"

"ਇਹ ਬੜਦੀ ਚਜੰ ਗਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਹਰੋਇਆ  ।" ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਨ  ਕਕਹਕਾ  ॥ "ਆਦਮਦੀ ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ ਬੜਬੇ ਕਸਿਆਣਬੇ ਨਨ   ॥ ਸਿਮਸਾਂ ਆਓਣ'ਤਬੇ
ਇਓ੍ਹਧਦੀ ਬੜਦੀ ਮਦਦ ਹਰੋਵਬੇਗਦੀ  ॥"

"ਠਦੀਕ ਗਪੱਲ ਹਗੈ ਓਹ ਲਰੋੜ ਪਗੈਣ'ਤਬੇ ਮਦਦ  ॥ ਕਕਓਂਕਕ ਕਰੋਈ ਭਦੀ ਹਮਬੇਸ਼ਸਾਂ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਦਲ ਦਦੀ ਸਿਰਦਕਾਰਦੀ ਕਰਨ ਬਕਾਰਬੇ ਨਹਸੀਂ ਉੱਮਦੀਦ ਕਰ
ਸਿਕਦਕਾ  ।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ  ॥

ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਨ  ਕਗੁਝ ਨਹਸੀਂ ਕਕਹਆ  ॥ ਓਹ ਉਸਿ ਵਕਸ ਬਕਾਰਬੇ ਸਿਰੋਚ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਹਰਬੇਕ ਦਲ ਦਬੇ ਸਿਰਦਕਾਰ ਦਦੀ ਕਜਜੰ ਦਗਦੀ'ਚ ਆਓਂਦਕਾ ਹਗੈ
ਜਦਹ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਤਕਾਕਤ ਕਦਨ ਪਰ ਕਦਨ ਘਟਟ੍ਟਿਦਦੀ ਜਕਾਉਂਦਦੀ ਹਗੈ  । ਤਬੇ ਆਕਖਰਕਕਾਰ ਬਕਘਆੜ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਮਕਾਰ ਕਸਿਟਟ੍ਟਿਦਬੇ ਨਨ  ਅਤਬੇ ਇਕ ਨਵਸਾਂ
ਸਿਰਦਕਾਰ ਆ ਜਕਾਉਂਦਸਾਂ ਹਗੈ - ਕਜਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਵਕਾਰਦੀ ਆਓਣ ਤਬੇ ਮਕਾਰ ਕਦਤਸਕਾ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਹਗੈ  ॥

"ਇਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਲਗੈ  ਜਕਾਉ  ।" ਓਨਓ੍ਹਨ  ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਦੂਜੰ  ਕਕਹਕਾ  ॥ "ਅਤਬੇ ਕਜਵਵ ਅਜਕਾਦ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਠਦੀਕ ਜਕਾਪਦਕਾ ਹਗੈ ਇਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਕਸਿਪੱ ਕਖਆ
ਕਦਓ  ॥"

ਅਤਬੇ ਇਸਿ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਮਗੁਗਲਦੀ ਕਸਿਉਨਦੀ ਦਬੇ ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਦਬੇ ਦਲ'ਚ ਸ਼ਕਾਕਮਲ ਹਰੋਇਆ ਇਕ ਸਿਜੰਢਬੇ ਦਦੀ ਕਦੀਮਤ ਅਤਬੇ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਦਬੇ ਕਮਠੜਬੇ ਬਰੋਬੋੱਲਸਾਂ
ਦਬੇ ਸਿਦਕਬੇ  ॥
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ਹਗੁਣ ਤਗੁਹਕਾਨਦੂਜੰ  ਪਦੂਰਬੇ ਦਪੱ ਸਿ ਜਸਾਂ ਕਗਆਰਓ੍ਹਸਾਂ ਸਿਕਾਲ ਛਪੱ ਡ ਕਬੇ ਸਿਜੰ ਤਰੋਖ ਕਰ ਲਗੈਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ  । ਅਤਬੇ ਕਸਿਰਫ ਇਹ ਕਖਆਲ ਕਰਨਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ
ਹਗੈ ਕਕ ਮਗੁਗਲਦੀ ਦਦੀ ਕਜਜੰ ਦਗਦੀ ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਨਕਾਲ ਕਕਨਓ੍ਹ ਦੀ ਮਜਬੇ'ਚ ਗਗੁਜਰਦੀ ਹਰੋਵਬੇਗਦੀ  । ਕਕਓਂਕਕ ਅਗਰ ਇਸਿ ਬਕਾਰਬੇ ਕਲਕਖਆ ਜਕਾਵਬੇ ਤਸਾਂ
ਕਈ ਕਕਤਕਾਬਸਾਂ ਭਰ ਜਕਾਣਗਦੀਆਆਂ  ॥ ਓਹ ਬਲਦੂਜੰ ਗਕੜਆਆਂ ਨਕਾਲ ਵਪੱ ਢਕਾ ਹਰੋਇਆ  । ਬਬੇਸ਼ਕ ਓਹ ਬਹਗੁਤ ਪਕਹਲਸਾਂ ਹਦੀ ਜਵਕਾਨ ਹਰੋ ਗਏ ਜਦਹ
ਕਕ ਇਹ ਹਜਬੇ ਬਚਚ੍ਚਕਾ ਹਦੀ ਸਿਦੀ  ॥ ਅਤਬੇ ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨ  ਇਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਅਪਨਕਾ ਕਪੱ ਮ ਕਸਿਖਕਾਇਆ  । ਅਤਬੇ ਜਜੰਗਲ ਦਦੀਆਆਂ ਚਦੀਜਸਾਂ ਦਕਾ
ਮਤਲਬ ਸਿਮਝਕਾਇਆ। ਘਕਾਹ'ਚ ਹਵਕਾ ਦਦੀ ਹਰਬੇਕ ਝਹਕ  । ਹਰ ਗਰਮ ਰਕਾਤ'ਚ ਸਿਕਾਹ ਲਗੈਣ ਦਕਾ ਇਹਸਿਕਾਸਿ  ।  ਓਓ੍ਹਧਬੇ  ਕਸਿਰ ਉਤਸਬੇ
ਬਰੋਲਦਬੇ ਹਰੋਏ ਉੱਲਦੂ ਦਕਾ ਹਰਬੇਕ ਸਿਗੁਰ  । ਚਜੰ ਮਕਗਦਪੱ ੜ ਦਬੇ ਪਜੰ ਕਜਆਆਂ ਦਦੀ ਹਰਬੇਕ ਝਰਦੀਟ ਜਦਹ ਓਹ ਦਪਖਸ ਤਬੇ ਅਪਨਨ  ਬਸਿਬੇਰਬੇ'ਚ ਹਰੋਵਬੇ  । ਅਤਬੇ
ਹਰ ਮਪੱਛਦੀ ਦਦੀਆਆਂ ਛਪੱ ਪੜ'ਚ ਮਕਾਰਦਦੀਆਆਂ ਹਰੋਈਆਆਂ ਛਕਾਲਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਕਛਟਟ੍ਟਿਸਾਂ ਦਕਾ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਕਾ ਹਦੀ ਮਤਲਬ ਸਿਦੀ ਕਜਨਓ੍ਹ ਕਾ ਕਕ ਇਕ ਅਪਨਨ
ਦਫਤਰ'ਚ ਬਗੈਠਨ  ਹਰੋਏ ਇਕ ਵਪਕਾਰਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਅਪਨਨ  ਕਪੱ ਮ ਨਕਾਲ  ॥ ਜਦਹ ਓਹ ਕਸਿਖ ਨਹਸੀਂ ਰਕਹਆ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਸਿਦੀ ਓਹ ਬਕਾਹਰ ਧਗੁਪੱ ਪਬੇ ਬਗੈਠਦਕਾ
ਅਤਬੇ ਸਿਭੌਂਦਕਾ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਖਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਸਿਭੌਂ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ  ॥ ਜਦਹ ਓਹ ਗਜੰਦਕਾ ਹਰੋ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ ਜਸਾਂ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਗਰਮਦੀ ਲਗਦਦੀ ਸਿਦੀ  ।
ਓਹ ਜਜੰਗਲ ਦਦੀਆਆਂ ਛਪੜਦੀਆਆਂ'ਚ ਨਓ੍ਹ ਕਾ ਲਮੈਂਦਕਾ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਜਦਹ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਸ਼ਕਹਦ ਦਦੀ ਲਰੋੜ ਹਗੁਜੰ ਦਦੀ ਸਿਦੀ (ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਨ  ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਸਿਦੀ ਕਕ
ਸ਼ਕਹਦ ਅਤਬੇ ਮਬੇਵਬੇ ਖਕਾਣ'ਚ ਓਨਓ੍ਹ ਕਾ ਹਦੀ ਮਜਕਾ ਆਓਂਦਕਾ ਹਗੈ ਕਜਨਓ੍ਹ ਕਾ ਕਚਚ੍ਚਕਾ ਮਕਾਸਿ ਖਕਾਣ'ਚ) ਓਹ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਉੱਪਰ ਚੜਓ੍ਹ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ  ।
ਅਤਬੇ ਇਹ ਕਕਵਵ ਕਰਨਕਾ ਹਗੈ ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਕਸਿਖਕਾਇਆ ਸਿਦੀ  ॥ 

ਬਘਦੀਰਕਾ ਇਕ ਟਕਾਹਣਦੀ'ਤਬੇ ਲਜੰ ਮਸਾਂ ਪਗੈ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਅਤਬੇ ਅਵਕਾਜ ਲਗਕਾਉਂਦਕਾ "ਮਬੇਰਬੇ ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਆ ਜਕਾ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਰਕਾ  ।" ਅਤਬੇ ਪਕਹਲਸਾਂ ਮਗੁਗਲਦੀ
ਹਰੋਲਬੇ  ਕਜਹਬੇ ਫੜਦਕਾ ਸਿਦੀ ਮਗਰ ਬਕਾਦ'ਚਹ ਓਹ ਬਹਕਾਦਰਦੀ ਨਕਾਲ ਇਜੰਝ ਇਕ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀ'ਤਹ ਦਦੂਜਦੀ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀ ਟਪੱ ਪਦਕਾ ਸਿਦੀ ਕਜਵਵ ਇਕ ਸਿਲਬੇਟਦੀ
ਬਸਾਂਦਰ  ॥ ਓਹ ਉਸਿ ਥੜਓ੍ਹਬੇ'ਤਬੇ ਅਪਨਦੀ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਜਕਾ ਕਬੇ ਬਗੈਠਦਕਾ ਸਿਦੀ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਪਜੰ ਚਕਾਇਤ ਲਗਦਦੀ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਓੱਥਬੇ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਪਤਕਾ ਚਪੱ ਕਲਆ ਕਕ
ਜਬੇ ਓਹ ਕਕਸਿਬੇ ਬਕਘਆੜ ਵਪੱਲ ਜਰੋਰ ਦਦੀ ਘਦੂਰਦੀ ਵਟਟ੍ਟਿਬੇ ਤਸਾਂ ਓਹ ਬਕਘਆੜ ਨਦੀਵਸੀਂ ਪਕਾਉਣ ਨਦੂਜੰ  ਮਜਬਦੂਰ ਹਰੋ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਓਹ
ਇਜੰਜ ਮਜਕਾਕ ਵਕਾਸਿਤਬੇ ਘਦੂਰਦੀਆਆਂ ਵਟਟ੍ਟਿਦਕਾ ਰਕਹਜੰ ਦਕਾ ਸਿਦੀ  ॥ ਕਕਸਿਬੇ ਹਰੋਰ ਵਬੇਲਓ੍ਹਬੇ  ਓਹ ਅਪਨਨ  ਦਰੋਸਿਸਸਾਂ ਦਬੇ  ਪਗੈਰਸਾਂ 'ਚਹ ਲਜੰ ਮਬੇ ਕਜੰ ਡਬੇ ਕਪੱ ਢਦਕਾ ਰਕਹਜੰ ਦਕਾ
ਸਿਦੀ  । ਕਕਓਂਕਕ ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਅਪਨਦੀ ਖਪੱਲ'ਚ ਪਈਆਆਂ ਝਰਦੀਟਸਾਂ ਅਤਬੇ ਕਜੰ ਕਡਆਆਂ'ਤਹ ਬਹਗੁਤ ਦਗੁਖ ਭਰੋਗਣਕਾ ਪਗੈਘੈੰਦਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਓਹ ਰਕਾਤ ਨਦੂਜੰ
ਪਓ੍ਹਕਾੜਦੀ ਉਤਸਰ ਕਬੇ  ਥਪੱਲਬੇ  ਖਬੇਤਦੀਹਰ ਜਮਦੀਨਸਾਂ'ਤਬੇ  ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ  ।  ਅਤਬੇ  ਬੜਕਾ ਕਜਕਗਆਸਿਦੂ ਹਰੋਕਬੇ  ਕਪਜੰ ਡ ਵਕਾਕਲਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ  ਦਦੀਆਆਂ
ਝਗੁਗਗ੍ਗਿਦੀਆਆਂ'ਚ ਵਬੇਖਦਕਾ ਸਿਦੀ  ॥ ਮਗਰ ਓਹ ਇਨਸਿਕਾਨਸਾਂ'ਤਬੇ ਕਬਲਕਗੁਲ ਇਤਬਕਾਰ ਨਹਸੀਂ ਕਰਦਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕਓਂਕਕ ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਇਕ
ਚਕਰੋਰ ਡਪੱਬਕਾ ਕਵਖਕਾਇਆ ਸਿਦੀ ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ ਉਤਸਬੇ ਇਕ ਦਰਵਕਾਜਕਾ ਸਿਦੀ ਜਰੋ ਕਡਗ ਪਗੈਘੈੰਦਕਾ ਸਿਦੀ ਜਬੇਕਰ ਕਰੋਈ ਦਰਵਕਾਜਬੇ 'ਤਬੇ ਫਸਿਕਾਈ ਹਰੋਈ ਲਪੱ ਕੜ ਨਦੂਜੰ
ਛਬੇੜਬੇ  । ਅਤਬੇ ਡਪੱ ਬਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਇਨਓ੍ਹ ਦੀ ਮਪੱ ਕਕਾਰਦੀ ਨਕਾਲ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਲਗੁਕਰੋਇਆ ਕਗਆ ਸਿਦੀ ਕਕ ਓਹ ਇਕ ਬਕਾਰਦੀ ਡਪੱ ਬਬੇ'ਚ ਫਪੱ ਸਿਦਕਾ ਫਪੱ ਸਿਦਕਾ ਬਕਚਆ
। ਅਤਬੇ ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਸਿਦੀ ਕਦੀ ਓਹ ਇਕ ਕਗੁਕੜਪੱ ਕਦੀ ਸਿਦੀ  ॥ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਸਿਭ'ਤਹ ਕਜਆਦਕਾ ਚਜੰਗਕਾ ਬਘਦੀਰਬੇ ਦਬੇ ਨਕਾਲ ਗਰਮ'ਤਬੇ ਹਨਨ ਰਬੇ ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ
ਅਜੰ ਦਰ ਜਕਾ ਕਬੇ ਸਿਗੁਸਿਸਕਾਉਂਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਦਨ'ਚ ਸਿਦੌਣਕਾ ਚਜੰ ਗਕਾ ਲਗਦਕਾ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਰਕਾਤ ਨਦੂਜੰ  ਵਬੇਖਣਕਾ ਕਕ ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਕਵਵ ਕਦੀਤਸਕਾ  ॥ ਜਦਹ
ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਭਗੁਪੱ ਖ ਲਗਦਦੀ ਸਿਦੀ ਓਹ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਭਦੀ ਜਕਾਨਵਰ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਰਸਿਸਬੇ 'ਚ ਆਓਂਦਕਾ ਸਿਦੀ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਓਹ ਮਕਾਰ ਕਸਿਟਟ੍ਟਿਦਕਾ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ
ਭਦੀ ਇਜੰ ਜ ਹਦੀ ਕਰਦਕਾ ਸਿਦੀ ਕਸਿਵਕਾਏ ਇਕ ਗਪੱਲ ਦਬੇ  ॥ ਜਦਹ ਓਹ ਇਨਓ੍ਹ ਕਾ ਵਪੱ ਢਕਾ ਹਰੋ ਕਗਆ'ਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਹਰੋਸ਼ ਸਿਜੰ ਭਕਾਕਲਆ  । ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ
ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਕਕ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਡਜੰ ਗਰਸਾਂ'ਤਬੇ ਹਪੱ ਥ ਨਹਸੀਂ ਪਕਾਉਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਕਕਓਂਕਕ ਦਲ ਨਨ  ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਇਕ ਸਿਜੰਢਬੇ ਦਦੀ ਕਦੀਮਤ ਚਗੁਕਕਾ ਕਬੇ
ਖਰਦੀਕਦਆ ਸਿਦੀ  ॥ "ਸਿਕਾਰਕਾ ਜਜੰ ਗਲ ਤਬੇਰਕਾ ਹਗੈ" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ  । "ਅਤਬੇ ਤਦੂਜੰ  ਹਜਬੇ ਇਨਓ੍ਹ ਕਾ ਜਰੋਰਦਕਾਰ ਨਹਸੀਂ ਹਰੋਇਆ ਕਕ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਹਰ
ਚਦੀਜ ਨਦੂਜੰ  ਮਕਾਰ ਸਿਕਵ  ॥ ਪਰ ਉਸਿ ਸਿਜੰ ਢਬੇ ਦਦੀ ਖਕਾਕਤਰ ਕਜਓ੍ਹਧਦੀ ਵਜਓ੍ਹਕਾ ਨਕਾਲ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਖਰਦੀਕਦਆ ਗਇਆ ਸਿਦੀ  । ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਕਰੋਈ ਭਦੀ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਜਸਾਂ

13



ਵਪੱ ਢਕਾ ਡਜੰਗਰ ਨਸਾਂ ਤਬੇ ਮਕਾਰਨਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ ਅਤਬੇ ਨ ਹਦੀ ਖਕਾਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਇਹ ਹਦੀ ਜਜੰ ਗਲ ਦਕਾ ਕਨਦੂਜੰ ਨ ਹਗੈ॥"  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ
ਵਫਕਾਦਕਾਰਦੀ ਨਕਾਲ ਇਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਕਨਭਕਾਇਆ  ॥
ਅਤਬੇ ਓਹ ਵਪੱ ਢਕਾ'ਤਬੇ ਭਲਵਕਾਨ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਗਇਆ ਕਜਵਵ ਕਕ ਇਕ ਮਗੁਜੰ ਡਬੇ
ਨਦੂਜੰ  ਵਪੱ ਢਕਾ  ਹਰੋਣਕਾ  ਹਦੀ  ਚਕਾਕਹਦਕਾ  ਹਗੈ  ਕਜਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਇਹ ਨਹਸੀਂ  ਪਤਕਾ
ਲਗਗ੍ਗਿਦਕਾ ਕਕ ਓਹ ਕਗੁਝ ਸਿਬਕ ਕਸਿਖ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ  । ਅਤਬੇ ਕਜਸਿ ਨਦੂਜੰ
ਖਕਾਣ'ਤਹ ਕਸਿਵਕਾ ਕਗੁਝ ਹਰੋਰ ਨਹਸੀਂ ਸਿਗੁਪੱ ਝਦਕਾ  ॥

ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨ  ਇਕ ਜਸਾਂ ਦਰੋ ਵਕਾਰ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਸਿਦੀ ਕਕ
ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਵਰਗਬੇ ਜਦੀਅ'ਤਬੇ ਭਰਰੋਸਿਕਾ ਨਹਸੀਂ ਕਦੀਤਸਕਾ ਜਕਾ ਸਿਕਦਕਾ  ।
ਅਤਬੇ ਕਕਸਿਬੇ ਕਦਨ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਜਰਦੂਰ ਮਕਾਰਨਕਾ ਪਏਗਕਾ  ॥
ਪਰ ਇਕ ਜਵਕਾਨ ਬਕਘਆੜ ਨਦੂਜੰ  ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਕਾ ਹਰ ਵਕਸ ਯਕਾਦ
ਰਕਹਆਂਦਕਾ  । ਪਰ ਮਗੁਗਲਦੀ ਇਹ ਭਗੁਪੱ ਲ ਕਗਆ ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ ਇਕ
ਮਗੁਜੰ ਡਕਾ  ਸਿਦੀ  -  ਮਗਰ ਅਪਨਨ  ਆਪ ਨਦੂਜੰ  ਓਹ ਜਰਦੂਰ ਬਕਘਆੜ
ਅਖਵਕਾਉਂਦਕਾ  ਕਜਹ  ਓਹ  ਕਕਸਿਬੇ  ਇਨਸਿਕਾਨਦੀ  ਜਬਕਾਨ'ਚ  ਬਰੋਲ
ਸਿਕਦਕਾ  ॥

ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਹਮਬੇਸ਼ਸਾਂ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਰਸਿਸਬੇ'ਚ ਆ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ  । ਕਕਓਂਕਕ ਕਜਉਂ
ਕਜਉਂ ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਬਗੁਪੱ ਢਕਾ'ਤਬੇ ਕਮਜਰੋਰ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਕਗਆ ਲਜੰ ਗੜਕਾ ਚਦੀਤਕਾ ਦਲ
ਦਬੇ ਜਵਕਾਨ ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਨਕਾਲ ਬੜਕਾ ਦਰੋਸਿਸਕਾਨਕਾ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਕਗਆ  । ਜਰੋ
ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਰਕਹਜੰ ਦ ਖਗੁਹਜੰ ਦ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਸਿਦੀ  । ਜਰੋ ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਦੂਜੰ  ਕਦਬੇ
ਭਦੀ ਗਵਕਾਰਕਾ ਨਹਸੀਂ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਜਬੇ ਓਹ ਅਪਨਕਾ ਪਦੂਰਕਾ ਰਰੋਭ ਪਕਾ ਕਬੇ ਰਪੱ ਖ
ਸਿਕਦਕਾ  ॥ ਫਬੇਰ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਉਕਸਿਕਾਓਂਦਕਾ ਅਤਬੇ ਹਗੈਰਕਾਨ
ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਕਕ ਕਕਨਓ੍ਹਨ  ਚਜੰ ਗਬੇ ਜਵਕਾਨ ਕਸ਼ਕਕਾਰਦੀ ਇਕ ਮਰਨ ਜਰੋਗਬੇ ਬਕਘਆੜ ਅਤਬੇ ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ ਦਦੀ ਸਿਰਦਕਾਰਦੀ'ਤਹ ਸਿਜੰ ਤਰੋਖ ਕਰ
ਲਗੈ ਘੈੰਦਬੇ ਸਿਦੀ  ॥  "ਓਹ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਦਪੱ ਸਿਦਬੇ ਨਨ   ।"  ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਕਕਹਜੰ ਦਕਾ  ।  "ਕਕ ਪਜੰਚਕਾਇਤ ਦਦੀ ਬਗੈਠਕ'ਚ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਓਓ੍ਹਧਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ
ਕਵਚਚ੍ਚਕਕਾਰ ਵਬੇਖਣ ਦਦੀ ਕਹਪੱ ਮਤ ਨਹਸੀਂ ਕਰਨਕਾ  ॥" ਅਤਬੇ ਜਵਕਾਨ ਬਕਘਆੜ ਘਗੁਰਪ ਘਗੁਰਪ ਕਰਨ ਲਗ ਪਮੈਂਦਬੇ  ॥

ਬਘਦੀਰਕਾ ਜਓ੍ਹਬੇਧਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ'ਤਬੇ ਕਪੱ ਨ ਹਰ ਤਰਫ ਰਕਹਆਂਦਬੇ ਸਿਦੀ  । ਇਸਿ ਬਕਾਰਬੇ ਕਗੁਝ ਜਕਾਣਦਕਾ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਇਕ ਦਰੋ ਵਕਾਰ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ
ਬਹਗੁਤ ਸਿਕਾਰਬੇ ਸ਼ਬਦਸਾਂ'ਚ ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਸਿਦੀ ਕਕ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਕਕਸਿਬੇ ਕਦਨ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਮਕਾਰ ਦਬੇਵਬੇਗਕਾ  ॥ ਮਗੁਗਲਦੀ ਹਪੱ ਸਿ ਪਮੈਂਦਕਾ ਅਤਬੇ ਕਕਹਜੰ ਦਕਾ : "ਮਬੇਰਬੇ
ਕਰੋਲ ਦਲ ਹਗੈ ਅਤਬੇ ਮਬੇਰਬੇ ਕਰੋਲ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਹਰੋ  । ਅਤਬੇ ਭਕਾਪੱਲਦੂ  । ਮਗਰ ਓਹ ਬਹਗੁਤ ਆਲਸਿਦੀ ਹਗੈ  । ਇਕ ਦਰੋ ਹਪੱ ਥ ਮਬੇਰਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਮਕਾਰ ਹਦੀ
ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਡਰਨ ਦਦੀ ਕਦੀ ਲਰੋੜ ਹਗੈ ?"
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ਇਕ ਕਦਨ ਬੜਦੀ ਗਰਮਦੀ ਸਿਦੀ ਕਕ ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਇਕ ਫਗੁਰਨਕਾ ਫਗੁਕਰਆ - ਜਰੋ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਕਕਧਰਬੇ ਸਿਗੁਕਣਆ ਸਿਦੀ  ॥ ਸ਼ਕਾਇਦ ਇਪੱ ਕਦੀ ਸਿਬੇਹਬੇ ਨਨ  ਉਸਿ
ਨਦੂਜੰ  ਕਗੁਝ ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਸਿਦੀ  ॥ ਪਰ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਇਓ੍ਹਧਬੇ ਬਕਾਰਬੇ ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਜਦਹ ਓਹ ਡਦੂਜੰ ਘਬੇ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਸਿਦੀ ਜਦਹ ਮਗੁਗਲਦੀ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਕਕਾਲਦੀ ਚਮੜਦੀ
ਨਕਾਲ ਢਰੋਹ ਲਕਾਕਬੇ ਬਗੈਠਕਾ ਸਿਦੀ  । "ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਰਕਾ  । ਮਗੈ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਕਕਨਸ਼੍ਨਦੀ ਵਕਾਰ ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਹਗੈ ਕਕ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਤਬੇਰਕਾ ਦਗੁਸ਼ਮਨ ਹਗੈ ?"

"ਇਨਓ੍ਹ ਦੀ ਵਕਾਰ ਕਜਨਓ੍ਹਨ  ਉਸਿ ਤਕਾੜ ਤਬੇ ਮਬੇਵਬੇ ਨਨ   ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  । ਕਜਸਿ ਨਦੂਜੰ   । ਕਗੁਦਰਤਦੀ  । ਕਗਨਤਦੀ ਨਹਸੀਂ ਆਓਂਦਦੀ ਸਿਦੀ  ॥ "ਓਓ੍ਹਧਕਾ
ਕਦੀ ? ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਬਹਗੁਤ ਜਰੋਰ ਦਦੀ ਨਸੀਂਦ ਆਈ ਹਗੈ  । ਬਘਦੀਰਬੇ  । ਅਤਬੇ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਹਗੈ ਬਸਿ ਇਕ ਲਜੰ ਬਦੀ ਪਦੂਪੱ ਛੜ ਅਤਬੇ ਬੜਬਰੋਲਕਾ - ਕਜਵਵ ਮਕਾਓ
ਮਰੋਰ  ॥"

"ਮਗਰ ਇਹ ਸਿਦੌਣ ਦਕਾ ਸਿਮਕਾ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ  ॥ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਦੂਜੰ  ਇਓ੍ਹਧਕਾ ਪਤਕਾ ਹਗੈ  । ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਪਤਕਾ ਹਗੈ  । ਦਲ ਨਦੂਜੰ  ਪਤਕਾ ਹਗੈ  । ਅਤਬੇ ਮਹਸਾਂ ਮਦੂਰਖ
ਕਹਰਣ ਨਦੂਜੰ  ਭਦੀ ਪਤਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਨਨ  ਭਦੀ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਹਗੈ  ॥"

"ਹਰੋ ! ਹਰੋ !" ਮਗੁਗਲਦੀ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥ "ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਕਗੁਝ ਸਿਮਸਾਂ ਪਕਹਲਸਾਂ ਮਬੇਰਬੇ ਕਰੋਲ ਆਇਆ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਬੜਦੀ ਬਦਸਮਦੀਜਦੀ ਨਕਾਲ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ਕਕ
ਮਮੈਂ ਨਜੰ ਗਕਾ  । ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਹਸਾਂ ਅਤਬੇ ਮਮੈਂ ਮਗੁਜੰ ਗਫਲਦੀ ਨਹਸੀਂ ਖਰੋਦ ਸਿਕਦਕਾ  ॥ ਪਰ ਮਮੈਂ ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਪਦੂਛ'ਤਹ ਫਪੱ ੜਕਬੇ ਦਰੋ ਵਕਾਰਦੀ
ਘਗੁਮਕਾਕਬੇ ਤਕਾੜ'ਤਬੇ ਦਬੇ ਮਕਾਕਰਆ ਤਕਾਕਕ ਓਹ ਕਗੁਝ ਤਮਦੀਜ ਕਸਿਪੱ ਖ ਸਿਕਬੇ  ॥"

"ਇਹ ਇਕ ਬਬੇਵਕਦੂਫਦੀ ਸਿਦੀ  । ਕਕਓਂਕਕ ਭਕਾਵਵ ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਇਕ ਪਵਕਾੜਬੇ ਪਕਾਉਣ ਵਕਾਲਕਾ ਹਗੈ  । ਪਰ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਕਗੁਝ ਗਪੱਲ ਕਹਦੀ ਹਰੋਣਦੀ ਜਰੋ
ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਲਗਗ੍ਗਿ ਗਈ ਹਰੋਣਦੀ  ॥ ਓਹ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਖਰੋਲ  । ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਰਕਾ  ॥ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਜਜੰ ਗਲ'ਚ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਮਕਾਰਨ ਦਦੀ ਜਗੁਰਪਤ ਨਸਾਂ ਕਰਬੇ  ॥ ਮਗਰ ਯਕਾਦ
ਰਪੱਖ ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਬਹਗੁਤ ਬਗੁਪੱ ਢਕਾ ਹਗੈ  । ਅਤਬੇ ਜਲਹਦੀ ਹਦੀ ਇਕ ਕਦਨ ਆਵਬੇਗਕਾ ਕਕ ਅਪਨਕਾ ਸਿਜੰ ਢਕਾ ਨਹਸੀਂ ਮਕਾਰ ਸਿਕਬੇਗਕਾ  । ਅਤਬੇ ਓਹ ਸਿਰਦਕਾਰ
ਨਹਸੀਂ ਰਹਬੇਗਕਾ  ॥ ਬੜਬੇ ਬਕਘਆੜ ਕਜਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨ  ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਸਿਦੀ ਜਦਹ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਪਕਹਲਦੀ ਵਕਾਰਦੀ ਪਜੰਚਕਾਇਤ'ਚ ਕਲਆਇਆ ਕਗਆ ਸਿਦੀ  ।
ਓਹ ਭਦੀ ਬਗੁਪੱ ਢਬੇ ਹਰੋ ਗਏ ਨਨ   । ਅਤਬੇ ਜਵਕਾਨ ਬਕਘਆੜ ਉਸਿਬੇ ਗਪੱਲ'ਤਬੇ ਭਰਰੋਸਿਕਾ ਕਰਦਬੇ ਨਨ  ਜਰੋ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨ  ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਪਟਟ੍ਟਿਦੀ ਪੜਕਾਹਦੀ ਹਗੈ  ।
ਕਕ ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ ਦਦੀ ਦਲ'ਚ ਕਰੋਈ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ  ॥ ਕਗੁਝ ਹਦੀ ਵਕਸ'ਚ ਤਦੂਜੰ  ਜਵਕਾਨ ਹਰੋ ਜਸਾਂਵਵਗਕਾ  ॥"

"ਅਤਬੇ ਓਹ ਕਬੇੜਓ੍ਹਕਾ ਮਰਦ ਹਗੈ ਜਰੋ ਅਪਨਨ  ਭਰਸਾਂਵਸਾਂ ਦਕਾ ਸਿਕਾਥ ਨਸਾਂ ਦਬੇਵਬੇ ?" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ  ॥ "ਮਮੈਂ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਪਗੈਦਕਾ ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ  ॥ ਮਮੈਂ
ਜਜੰ ਗਲ ਦਕਾ ਕਨਦੂਜੰ ਨ ਮਕਨਸ਼੍ਨਆ ਹਗੈ  । ਅਤਬੇ ਇਕ ਭਦੀ ਬਕਘਆੜ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ ਪਜੰ ਕਜਆ'ਚਹ ਮਗੈ ਕਜੰ ਡਬੇ ਨਹਸੀਂ ਕਪੱ ਢਬੇ ਹਰੋਣ  ॥ ਯਕਦੀਨਨ ਓਹ
ਮਬੇਰਬੇ ਭਰਕਾ ਨਨ  !"

ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਅਜੰਗੜਕਾਈ ਲਈ'ਤਬੇ ਪਦੂਰਕਾ ਲਜੰ ਮਸਾਂ ਹਰੋ ਕਗਆ ਅਤਬੇ ਅਪਨਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਅਪੱ ਧਦੀਆਆਂ ਬਜੰ ਦ ਕਰ ਲਇਆਆਂ  ॥ "ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਰਕਾ  ।" ਓਹ
ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  । "ਮਬੇਰਬੇ ਜਬਕਾੜਬੇ ਹਬੇਠਸਾਂ ਮਹਸਿਦੂਸਿ ਕਰ  ॥"
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ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਅਪਨਕਾ ਮਜਬਦੂਤ ਭਦੂਰਕਾ ਹਪੱ ਥ  । ਬਘਦੀਰਬੇ ਦਦੀ ਰਬੇਸ਼ਮਦੀ ਠਨੋ ਬੋੱਡਦੀ ਹਬੇਠਸਾਂ ਰਕਖਆ  । ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਘਗੁਮਕਾਵਦਕਾਰ ਮਕਾਸਿਪਬੇਸ਼ਦੀਆਆਂ ਚਮਕਦੀਲਬੇ
ਵਕਾਲਸਾਂ'ਚ ਲਗੁਕਦੀਆਆਂ ਹਰੋਈਆਆਂ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਇਕ ਗਜੰਜਕਾ ਧਪੱ ਬਕਾ ਮਹਸਿਦੂਸਿ ਕਦੀਤਸਕਾ  ॥
"ਜਜੰਗਲ'ਚ ਕਰੋਈ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ਕਜਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਇਹ ਪਤਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਮਮੈਂ  । ਬਘਦੀਰਕਾ । ਇਸਿ ਕਨਸ਼ਕਾਨ ਦਕਾ ਮਕਾਕਲਕ ਹਸਾਂ - ਇਕ ਪਟਬੇ ਦਕਾ ਕਨਸ਼ਕਾਨ  ।
ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ  । ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਰਕਾ  । ਮਮੈਂ ਆਦਮਦੀਆਆਂ'ਚ ਜਪੱ ਕਮਆ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਆਦਮਦੀਆਆਂ'ਚ ਹਦੀ ਮਬੇਰਦੀ ਮਸਾਂ ਮਰਦੀ ਸਿਦੀ - ਉਦਬੇਪਗੁਰ ਦਬੇ ਰਕਾਜਬੇ ਦਬੇ
ਮਕਹਲ ਦਬੇ ਕਪਜੰ ਜਕਰਆਆਂ'ਚ  ॥ ਇਸਿ ਲਈ ਮਮੈਂ ਤਬੇਰਕਾ ਮਗੁਪੱ ਲ ਚਗੁਕਕਾਇਆ ਸਿਦੀ  । ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਦਦੀ ਪਜੰਚਕਾਇਤ'ਚ ਜਦਹ ਤਦੂਜੰ  ਇਕ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਕਜਹਕਾ
ਨਜੰ ਗਕਾ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਸਿਦੀ  ॥ ਹਸਾਂ। ਮਗੈ ਭਦੀ ਆਦਮਦੀਆਆਂ'ਚ ਜਪੱ ਕਮਆ ਸਿਦੀ  ॥ ਮਵ ਕਦਦੀ ਜਜੰਗਲ ਨਹਸੀਂ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਸਿਦੀ  ॥ ਓਹ ਜਜੰਗਲਬੇਆਆਂ ਕਪਪੱ ਛਬੇ
ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਇਕ ਲਰੋਹਬੇ ਦਬੇ ਬਕਾਟਬੇ'ਚ ਖਵਕਾਉਂਦਬੇ ਸਿਦੀ ਜਦਹ ਤਸਾਂਈ ਮਮੈਂ ਇਕ ਰਕਾਤ ਮਕਹਸਿਦੂਸਿ ਕਦੀਤਸਕਾ ਕਕ ਮਮੈਂ ਬਘਦੀਰਕਾ ਹਸਾਂ - ਕਕਾਲਕਾ ਤਬੇਘੈੰਦਗੁਆ - ਅਤਬੇ
ਕਕਸਿਬੇ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਕਖਡਕਾਉਨਕਾ ਨਹਸੀਂ। ਅਤਬੇ ਮਗੈ ਝਪੱਲਕਾ ਕਜਹਕਾ ਤਕਾਲਕਾ ਅਪਨਨ  ਪਜੰ ਜਬੇ ਦਦੀ ਇਕ ਸਿਟਟ੍ਟਿ ਨਕਾਲ ਤਰੋੜ ਕਸਿਕਟਟ੍ਟਿਆ ਅਤਬੇ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ
ਆਇਆ  ॥ ਅਤਬੇ ਮਮੈਂ ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਤਰਦੀਕਬੇ ਕਸਿਪੱ ਖਬੇ ਹਰੋਣ ਕਰਕਬੇ  । ਜਜੰਗਲ'ਚ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ'ਤਹ ਭਦੀ ਕਜਆਦਕਾ ਖਗੁਜੰ ਖਕਾਰ ਬਣ ਕਗਆ  ॥ ਕਕਓਂ
ਇਸਿ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ?"

"ਹਸਾਂ ਜਦੀ  ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ "ਪਦੂਰਕਾ ਜਜੰ ਗਲ ਬਘਦੀਰਬੇ ਤਹ ਡਰਦਕਾ ਹਗੈ - ਕਸਿਰਫ ਇਕ ਮਗੁਗਲਦੀ ਦਬੇ ਕਸਿਵਕਾਏ  ॥"

"ਓਹ  । ਤਦੂਜੰ  ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਹਮੈਂ  ।" ਕਕਾਲਬੇ  ਤਬੇਘੈੰਦਗੁਏ ਨਨ  ਬੜਦੀ ਨਰਮਦੀ ਨਕਾਲ ਕਕਹਕਾ  ॥ "ਅਤਬੇ ਕਜਵਵ ਮਮੈਂ ਅਪਨਨ  ਜਜੰ ਗਲ
ਵਕਾਕਪਸਿ ਚਲਕਾ ਕਗਆ  । ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਭਦੀ ਆਕਖਰਕਕਾਰ ਵਕਾਕਪਸਿ ਆਦਮਦੀਆਆਂ ਕਰੋਲ ਜਕਾਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ - ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਆਦਮਦੀਆਆਂ ਕਰੋਲ ਜਰੋ ਤਬੇਰਬੇ
ਭਰਕਾ ਨਨੇਂ  - ਜਬੇਕਰ ਤਦੂਜੰ  ਪਜੰ ਚਕਾਇਤ'ਚ ਮਕਾਰ ਕਦਤਸਕਾ ਨਸਾਂ ਜਕਾਵਵ  ॥"

"ਮਗਰ ਕਕਓਂ - ਕਕਓਂ ਕਰੋਈ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਮਕਾਰਨਕਾ ਚਕਾਹਬੇਗਕਾ ?" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ  ॥

"ਮਬੇਰਬੇ ਵਪੱ ਲ ਵਬੇਖ  ।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ  ॥ ਅਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਓਓ੍ਹਧਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ'ਚ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਪਕਾ ਕਬੇ ਵਬੇਖਣ ਲਗ ਕਪਆ  ॥ ਤਬੇਘੈੰਦਗੁਏ ਨਨ  ਕਗੁਝ
ਅਪੱ ਧਬੇ'ਕ ਕਮਜੰ ਟ'ਚ ਅਪਨਕਾ ਕਸਿਰ ਪਰਬੇ ਫਬੇਰ ਕਲਆ  ॥

"ਇਸਿ ਲਈ  ।" ਅਪਨਕਾ ਪਜੰਜਕਾ ਪਕਤਸਆਆਂ'ਤਬੇ ਚਲਕਾਉਂਦਬੇ ਹਰੋਏ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਕਕਹਕਾ॥ "ਤਬੇਰਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ'ਚ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਪਕਾ ਕਬੇ ਮਮੈਂ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਵਬੇਖ ਸਿਕਦਕਾ
। ਅਤਬੇ ਮਮੈਂ ਆਦਮਦੀਆਆਂ'ਚ ਜਪੱ ਕਮਆ ਸਿਦੀ  । ਮਮੈਂ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਬਹਗੁਤ ਕਪਆਰ ਕਰਦਕਾ ਹਸਾਂ  । ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਰਕਾ  ॥ ਬਕਾਕਦੀ ਤਬੇਰਬੇ 'ਤਹ ਨਫਰਤ ਕਰਦਬੇ ਨਨੇਂ
ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ ਤਬੇਰਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਨਕਾਲ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਨਹਸੀਂ ਕਮਲਕਾ ਸਿਕਦਬੇ  ॥ ਕਕਓਂਕਕ ਤਦੂਜੰ  ਸਿਮਝਦਕਾਰ ਹਮੈਂ  । ਕਕਓਂਕਕ ਤਦੂਜੰ  ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਪਗੈਰਸਾਂ'ਚਹ ਕਜੰ ਡਬੇ
ਕਪੱ ਢਬੇ ਨਨ  - ਕਕਓਂਕਕ ਤਦੂਜੰ  ਆਦਮਦੀ ਹਮੈਂ  ॥"

"ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਇਨਓ੍ਹ ਕਾ ਗਪੱਲਸਾਂ ਦਕਾ ਪਤਕਾ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ  ।"  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਮਦੂਜੰ ਹ ਵਟਟ੍ਟਿਕਦਆਆਂ ਕਕਹਕਾ  । ਅਤਬੇ ਓਹ ਅਪਨਨ  ਸਿਜੰਘਣਬੇ ਭਰਵਕਟਟ੍ਟਿਆਆਂ ਹਬੇਠ
ਕਤਓੜਦੀਆਆਂ ਚੜਓ੍ਹਕਾਉਣ ਲਗਗ੍ਗਿ ਕਪਆ  ॥
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"ਜਜੰਗਲ ਦਕਾ ਕਨਦੂਜੰ ਨ ਕਦੀ ਹਗੈ ? ਪਕਹਲਸਾਂ ਵਕਾਰ ਕਰਰੋ ਕਫਰ ਬਰੋਬੋੱਲਰੋ   ॥ ਤਬੇਰਦੀ ਲਕਾਪਰਵਕਾਹਦੀ ਨਕਾਲ ਓਹ ਜਕਾਣਦਬੇ ਨਨ  ਕਕ ਤਦੂਜੰ  ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਹਮੈਂ
॥ ਮਗਰ ਕਸਿਆਣਕਾ ਬਣ  ॥ ਮਬੇਰਬੇ ਕਦਲ'ਚ ਇਹ ਹਗੈ ਕਕ ਜਦਹ ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਤਹ ਅਗਲਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਛਗੁਕਟਟ੍ਟਿਆ - ਅਤਬੇ ਹਰ ਵਕਾਰ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਵਬੇਲਓ੍ਹਬੇ
ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਪਕਹਲਦੀ ਵਕਾਰ ਨਕਾਲਹ  ਕਜਆਦਕਾ ਕਮਹਨਤ ਕਰਨਦੀ ਪਮੈਂਦਦੀ ਹਗੈ  -  ਦਲ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਕਖਲਕਾਫ ਅਤਬੇ ਤਬੇਰਬੇ ਕਖਲਕਾਫ ਹਰੋ ਜਕਾਵਬੇਗਕਾ  ॥ ਓਹ
ਥੜਓ੍ਹਬੇ'ਤਬੇ ਪਜੰ ਚਕਾਇਤ ਬਗੁਲਕਾਉਣਗਬੇ  । ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ - ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ - ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਪਤਕਾ ਹਗੈ  ॥" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ   । ਛਕਾਲ ਮਕਾਰਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਕਹਕਾ  ॥ "ਤਦੂਜੰ
ਛਬੇਤਸਦੀ ਥਪੱਲਬੇ  ਘਕਾਟਦੀ'ਚ ਆਦਮਦੀਆਆਂ ਦਦੀ ਝਗੁਗਗ੍ਗਿਦੀ'ਚ ਚਲਕਾ ਜਕਾ  । ਅਤਬੇ ਅਪਨਨ  ਨਕਾਲ ਓਹ ਲਕਾਲ ਫਗੁਪੱ ਲ ਲਗੈ  ਆਵਸੀਂ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਓਹ ਓੱਥਬੇ
ਉਗਕਾਓਂਦਬੇ ਨਨ   । ਕਕਓਂਕਕ ਜਦਹ ਸਿਮਸਾਂ ਆਏ ਉਸਿ ਵਬੇਲਬੇ  ਤਬੇਰਬੇ ਕਰੋਲ ਮਬੇਰਬੇ ਜਸਾਂ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਜਸਾਂ ਦਲ'ਚ ਜਰੋ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਕਪਆਰ ਕਰਦਬੇ ਨਨ   । ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ'ਤਰੋ
ਭਦੀ ਤਕਾਕਤਵਰ ਦਰੋਸਿਸ ਹਰੋਵਬੇਗਕਾ  ॥ ਲਕਾਲ ਫਗੁਪੱ ਲ ਲਗੈਕਬੇ ਆ  ॥"

ਲਕਾਲ ਫਗੁਪੱ ਲ ਦਬੇ ਨਕਾਲ ਬਘਦੀਰਬੇ ਦਕਾ ਮਤਲਬ ਸਿਦੀ ਅਗਗ੍ਗਿ  । ਕਸਿਰਫ ਕਰੋਈ ਭਦੀ ਜਕਾਨਵਰ ਅਗਗ੍ਗਿ ਨਦੂਜੰ  ਠਦੀਕ ਨਕਾਓਂ ਨਕਾਲ ਨਹਸੀਂ ਬਗੁਲਕਾਓਂਦਕਾ ਸਿਦੀ
॥ ਹਰ ਵਓ੍ਹਸ਼ਦੀ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਦਹਸ਼ਤ'ਚ ਰਕਹਆਂਦਕਾ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਦਪੱ ਸਿਣ ਦਬੇ ਸਿਦੌ ਤਰਦੀਕਬੇ ਇਜਕਾਦ ਕਰਦਕਾ ਹਗੈ  ॥

"ਲਕਾਲ ਫਗੁਪੱ ਲ ?" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ  ॥ "ਜਰੋ ਸਿਵਬੇਰਬੇ ਜਸਾਂ ਤਕਕਾਲਸਾਂ ਦਬੇ ਵਕਸ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਝਗੁਗਗ੍ਗਿਦੀਆਆਂ ਬਕਾਹਰ ਉਗਦਕਾ ਹਗੈ। ਮਗੈ ਕਗੁਝ ਲਗੈ
ਆਵਸਾਂਗਕਾ  ॥"

"ਇਹ ਗਪੱਲ ਹਰੋਈ ਨਸਾਂ ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ  ।"  ਬੜਬੇ ਫਖਰ ਨਕਾਲ ਬਘਦੀਰਕਾ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥  "ਯਕਾਦ ਰਖਸੀਂ ਕਕ ਓਹ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀ ਕਜਹਦੀ
ਤਦੌੜਦੀ'ਚ ਉਗਗ੍ਗਿਦਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਛਬੇਤਸਦੀ ਇਕ ਚਗੁਪੱ ਕ ਕਲਆਈਆਂ  । ਅਤਬੇ ਅਪਨਨ  ਕਰੋਲ ਰਪੱ ਖਸੀਂ ਮਕਾੜਬੇ ਵਕਸ ਕਪੱ ਮ ਆਏਗਕਾ  ॥"

"ਅਪੱ ਛਕਾ !" ਮਗੁਗਲਦੀ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥ "ਮਮੈਂ ਚਲਦਕਾ ਹਸਾਂ  ॥ ਮਗਰ ਕਕ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਪਪੱ ਕਕਾ ਯਕਦੀਨ ਹਗੈ  । ਓਹ ਮਬੇਰਬੇ ਬਘਦੀਰਬੇ" - ਓਨਓ੍ਹਨ  ਅਪਨਦੀ ਬਸਾਂਹ
ਵਪੱ ਢਦੀ ਗਰਦਨ ਤਬੇ ਫਬੇਰਦੀ ਤਬੇ ਵਪੱ ਢਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ'ਚ ਡਦੂਜੰ ਗਦੀ ਝਕਾਤਸਦੀ ਮਕਾਰਦੀ - "ਕਦੀ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਪਦੂਰਕਾ ਯਕਦੀਨ ਹਗੈ ਕਕ ਇਹ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਦੀ ਕਰਨਦੀ ਹਗੈ
?"

"ਉਸਿ ਟਗੁਟਟ੍ਟਿਬੇ ਤਕਾਲਬੇ  ਦਦੀ ਕਸਿਮ ਕਜਨਓ੍ਹਨ  ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਅਜਕਾਦਦੀ ਬਕਸ਼ਦੀ  । ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਪਦੂਰਕਾ ਯਕਦੀਨ ਹਗੈ  । ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਰਕਾ  ॥"

"ਤਸਾਂ ਫਬੇਰ  । ਉਸਿ ਸਿਜੰਢਬੇ ਦਦੀ ਕਸਿਮ  । ਕਜਨਓ੍ਹਨ  ਮਬੇਰਕਾ ਮਗੁਪੱ ਲ ਪਕਾਇਆ  । ਮਗੈ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਇਓ੍ਹਧਦੀ ਪਦੂਰਦੀ ਕਦੀਮਤ ਅਦਕਾ ਕਰਸਾਂਗਕਾ  । ਸ਼ਕਾਇਦ
ਥਰੋੜਦੀ ਕਜਹਦੀ ਕਜਆਦਕਾ ਹਦੀ  ।" ਕਕਹ ਕਕ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ ਕਗਆ  ॥

"ਇਹ ਆਦਮਦੀ ਹਗੈ  । ਇਹ ਪਦੂਰਕਾ ਆਦਮਦੀ ਹਗੈ  ।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਅਪਨਨ  ਆਪ ਨਦੂਜੰ   ॥ ਦਗੁਬਕਾਰਕਾ ਲਪੱ ਮਬੇ ਪਮੈਂਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਕਹਕਾ  ॥ "ਓਹ  । ਸ਼ਬੇਰ
ਖਸਾਂ  । ਤਬੇਰਦੀ ਦਸਿ ਸਿਕਾਲ ਪਕਹਲਸਾਂ ਡਪੱ ਡਦੂ ਦਬੇ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਵਰਗਦੀ ਕਰਤਦੂਤ'ਤਹ ਪਕਹਲਸਾਂ ਕਦਬੇ ਕਰੋਈ ਕਕਾਲਦੀ ਕਰਤਦੂਤ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ !"

ਮਗੁਗਲਦੀ ਤਬੇਜ ਦਦੌੜਦਬੇ ਹਰੋਏ ਦਦੂਰ ਬਹਗੁਤ ਦਦੂਰ ਜਜੰ ਗਲ'ਚ ਕਨਬੋੱਕਲ ਗਇਆ  । ਅਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਕਦਲ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਅਜੰ ਦਰ ਬਪੱ ਲ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ  ॥ ਓਹ
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ਗਗੁਫਕਾ'ਚ ਆਇਆ ਜਦਹ ਸ਼ਕਾਮ ਦਦੀ ਧਗੁਜੰ ਧ ਪਗੈ ਰਹਦੀ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਇਕ ਲਜੰ ਮਕਾ ਸਿਕਾਹ ਕਲਆ। ਅਤਬੇ ਹਬੇਠਸਾਂ ਘਕਾਟਦੀ'ਚ ਝਕਾਤਸਦੀ ਮਕਾਰਦੀ  ॥
ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ ਬਕਾਹਰ ਸਿਦੀ  । ਪਰ ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਦੂਜੰ   । ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਗਗੁਫਕਾ'ਚ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਸਿਕਾਹ ਲਗੈਣ'ਤਹ ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ  । ਕਕ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਡਪੱ ਡਦੂ ਨਦੂਜੰ  ਕਗੁਝ
ਤਕਲਦੀਫ ਹਗੈ  ॥

"ਕਦੀ ਗਪੱਲ ਹਗੈ  । ਪਗੁਤਸਰ ?" ਓਨਓ੍ਹਨ  ਕਕਹਕਾ  ॥

"ਕਗੁਝ ਚਜੰ ਮਕਗਦਹੜ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਬਕਾਰਬੇ ਖਗੁਸਿਰ ਫਗੁਸਿਰ ਕਰ ਰਹਬੇ ਸਿਦੀ" ਓਨਓ੍ਹਨ  ਮਗੁੜ ਜਵਕਾਬ ਕਦਤਸਕਾ  ॥ "ਅਜ ਰਕਾਤ ਮਗੈ ਵਕਾਹਬੇ ਹਰੋਏ ਖਬੇਤਸਾਂ'ਚ
ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਨਕਾ ਹਗੈ  ।" ਅਤਬੇ ਓਹ ਝਕਾੜਦੀਆਆਂ'ਚਹ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਹਰੋਇਆ ਹਬੇਠਸਾਂ ਚਲਕਾ ਕਗਆ  । ਉਸਿ ਚਰੋਈ ਵਲ ਜਰੋ ਹਬੇਠਸਾਂ ਘਕਾਟਦੀ'ਚ ਵਗਦਦੀ ਸਿਦੀ
॥ ਓੱਥਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਪਤਕਾ ਕਦੀਤਸਕਾ  । ਜਦਹ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਦਲ ਦਬੇ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਨ ਦਦੀ ਜਰੋਰਸਾਂ ਨਕਾਲ ਅਵਕਾਜ ਆਈ  । ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਸਿਸਾਂਭਰ ਦਬੇ
ਅਕੜਜੰ ਗਨ ਦਦੀ ਅਵਕਾਜ ਸਿਗੁਣਦੀ  । ਅਤਬੇ ਚਦੀਤਲ ਦਕਾ ਫੜਫੜਕਾਉਂਦਕਾ ਹਰੋਇਆ ਨਪੱ ਕ ਸਿਗੁਕਣਆ ਜਦਹ ਕਹਰਣ ਘਕਾਟਦੀ ਵਲ ਮਗੁਕੜਆ  ॥ ਫਬੇਰ
ਜਵਕਾਨ ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਦਦੀ ਬੜਬੇ ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ'ਚ ਭਹਕਣ ਦਦੀ ਅਵਕਾਜ : "ਕਕਲਓ੍ਹਆ ! ਕਕਲਓ੍ਹਆ ! ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਬਕਘਆੜ ਨਦੂਜੰ  ਅਪਨਦੀ ਤਕਾਕਤ ਕਵਖਕਾਉਣ
ਕਦਓ  ॥ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਕਦਉ ਸਿਰਦਕਾਰ ਨਦੂਜੰ  ! ਮਕਾਰ ਛਕਾਲ  । ਕਕਲਓ੍ਹਆ!"

ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਬਕਘਆੜ'ਤਹ ਛਕਾਲ ਮਕਾਰਦਬੇ ਵਕਸ ਪਕੜ ਛਗੁਟ ਗਈ ਹਰੋਣਦੀ  । ਕਕਓਂਕਕ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਦਜੰ ਦਸਾਂ ਦਬੇ ਚਟਖਣ ਦਦੀ ਅਵਕਾਜ ਸਿਗੁਣਦੀ
ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਭਹਕਣ ਦਦੀ ਅਵਕਾਜ ਜਦਹ ਸਿਸਾਂਭਰ ਨਨ  ਅਗਲਬੇ ਪਗੈਰਸਾਂ ਨਕਾਲ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਹਬੇਠਸਾਂ ਦਬੇ ਮਕਾਕਰਆ  ॥ 

ਓਨਓ੍ਹਨ  ਕਕਸਿਬੇ ਹਰੋਰ ਚਦੀਜ ਦਕਾ ਇਜੰ ਤਜਕਾਰ ਨਹਸੀਂ ਕਦੀਤਸਕਾ  । ਬਸਿ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿਦਕਾ ਕਗਆ  । ਅਤਬੇ ਚਦੀਕਸਾਂ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਮਜੰ ਦ ਹਗੁਜੰ ਦਦੀਆਆਂ ਗਈਆਆਂ ਕਜਵਵ
ਓਹ ਖਬੇਤਸਾਂ'ਚ ਦਰੋਕੜਓ੍ਹਆ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਪਬੇਘੈੰਡਦੂ ਰਕਹਜੰ ਦਬੇ ਸਿਦੀ  ॥

"ਬਘਦੀਰਕਾ ਸਿਚਚ੍ਚ ਬਰੋਲਦਕਾ ਸਿਦੀ" ਓਨਓ੍ਹਨ  ਸਿਕਾਹਰੋ - ਕਵਸਿਕਾਹ ਹਰੋਕਬੇ ਕਕਹਕਾ  । ਜਦਹ ਓਹ ਇਕ ਝਗੁਗਗ੍ਗਿਦੀ ਦਦੀ ਕਖੜਕਦੀ ਹਬੇਠ ਪਪੱ ਕਠਆਆਂ'ਚ ਸਿਕਾਹ ਲਗੈਣ
ਲਈ ਬਗੈਬੋੱਕਠਆ  ॥ "ਕਪੱ ਲ ਦਕਾ ਕਦਨ ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਅਤਬੇ ਮਬੇਰਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਇਕ ਕਦਨ ਹਰੋਵਬੇਗਕਾ  ॥"

ਫਬੇਰ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਅਪਨਕਾ ਮਦੂਜੰ ਹ ਕਖੜਕਦੀ ਦਬੇ ਨਕਾਲ ਲਕਾਇਆ'ਤਬੇ ਚਗੁਲਓ੍ਹਬੇ 'ਚ ਬਲਦਦੀ ਹਰੋਈ ਅਗਗ੍ਗਿ ਨਦੂਜੰ  ਵਬੇਖਣ ਲਗ ਕਪਆ  ॥ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਕਕ
ਕਕਸਿਕਾਨ ਦਦੀ ਘਰ ਵਕਾਲਦੀ ਨਨ  ਰਕਾਤ ਨਦੂਜੰ  ਉੱਠ ਕਬੇ ਓਓ੍ਹਧਬੇ'ਚ ਕਕਾਲਬੇ  ਡਲਬੇ  ਪਕਾਏ  ॥ ਅਤਬੇ ਜਦਹ ਸਿਵਬੇਰ ਹਰੋਈ ਅਤਬੇ ਧਗੁਜੰ ਧ ਜਦਹ ਕਚਟਟ੍ਟਿਦੀ'ਤਬੇ ਠਜੰ ਡਦੀ
ਸਿਦੀ  । ਓਨਓ੍ਹਨ  ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਕਕ ਕਕਸਿਕਾਨ ਦਬੇ ਬਚਚ੍ਚਬੇ ਨਨ   ਇਕ ਬਵਤ ਦਦੀ ਟਰੋਕਰਦੀ ਚਗੁਪੱ ਕਦੀ ਕਜੜਓ੍ਹਦੀ ਅਜੰ ਦਰਹ ਕਮਟਟ੍ਟਿਦੀ ਨਕਾਲ ਕਲਪਦੀ ਹਰੋਈ ਸਿਦੀ  । ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ
ਗਰਮ ਲਕਾਲ ਕਚਚ੍ਚਬੇ ਕਰੋਕਲਆਆਂ ਨਕਾਲ ਭਕਰਆ  । ਅਤਬੇ ਅਪਨਨ  ਕਜੰ ਬਲ ਹਬੇਠਸਾਂ ਰਪੱ ਖ ਕਬੇ  । ਤਬਬੇਲਬੇ 'ਚ ਗਸਾਂਈਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਸਿਜੰ ਭਕਾਲਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਚਲਕਾ
ਕਗਆ  ॥

"ਬਪੱ ਸਿ ਕਸਿਰਫ ਇਨਓ੍ਹ ਕਾ ਹਦੀ ?" ਮਗੁਗਲਦੀ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥ "ਅਗਰ ਇਕ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਕਰ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ  । ਤਬੇ ਫਬੇਰ ਡਰਨ ਦਦੀ ਕਰੋਈ ਗਪੱਲ ਨਹਸੀਂ
॥" ਸਿਰੋ ਓਹ ਲਜੰ ਮਬੇ ਕਦਮ ਪਗੁਟਟ੍ਟਿਦਕਾ ਹਰੋਇਆ ਨਗੁਪੱ ਕਰ ਤਬੇ ਮਗੁਜੰ ਡਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਕਮਕਲਆ  । ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਹਥਸਾਂ'ਚਹ ਭਸਾਂਡਕਾ ਲਗੈ  ਕਲਆ  । ਅਤਬੇ ਧਗੁਜੰ ਧ'ਚ ਲਰੋਪ ਹਰੋ

18



ਕਗਆ ਜਦਕਕ ਮਗੁਜੰ ਡਕਾ ਡਰ ਦਬੇ ਮਕਾਰਬੇ ਚਕਾਜੰਗਰਸਾਂ ਮਕਾਰਦਕਾ ਕਰਹ ਗਇਆ  ॥

"ਓਹ ਕਬਲਕਗੁਲ ਮਬੇਰਬੇ ਵਰਗਬੇ ਨਨ   ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਭਸਾਂਡਬੇ'ਚ ਫਦੂਕਸਾਂ ਮਕਾਰਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਜਵਵ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਜਨਕਾਨਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਸਿਦੀ  । ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥ "ਇਹ
ਚਦੀਜ ਮਰ ਜਕਾਵਬੇਗਦੀ ਕਜਹ ਮਗੈ ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਕਗੁਝ ਖਕਾਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਨਹਸੀਂ ਕਦਤਸਕਾ  ॥" ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀਆਆਂ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਅਤਬੇ ਸਿਗੁਪੱ ਕਦੀ ਹਰੋਈ ਛਪੱ ਲ ਉਸਿ
ਲਕਾਲ ਚਦੀਜ ਤਬੇ ਸਿਗੁਟਟ੍ਟਿ ਕਦਤਸਦੀ  ॥ ਪਓ੍ਹਕਾੜਦੀ ਚੜਕਦਆਆਂ ਅਪੱ ਧਬੇ ਰਸਿਸਬੇ'ਚ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਬਘਦੀਰਕਾ ਕਮਕਲਆ ਓਸਿ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਖਪੱਲ ਤਬੇ ਇਜੰ ਝ ਚਮਕ ਰਹਦੀ ਸਿਦੀ
ਕਜਵਵ ਚਜੰ ਦਰਮਣਦੀ  ॥

"ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਤਹ ਚਦੂਕ ਹਰੋ ਗਈ ਹਗੈ  ।" ਤਬੇਘੈੰਦਗੁਏ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ  ॥ "ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨ  ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਕਲ ਰਕਾਤ ਹਦੀ ਮਕਾਰ ਦਬੇਣਕਾ ਸਿਦੀ  । ਪਰ ਓਨਓ੍ਹ ਕਾ ਨਦੂਜੰ  ਤਬੇਰਦੀ ਭਦੀ ਲਰੋੜ
ਸਿਦੀ  ॥ ਓਹ ਤਬੇਰਦੀ ਭਕਾਲ ਪਓ੍ਹਕਾੜਦੀ'ਤਬੇ ਕਰ ਰਹਬੇ ਸਿਦੀ  ॥"

"ਮਮੈਂ ਖਬੇਤਸਾਂ'ਚ ਸਿਦੀ  । ਮਮੈਂ ਕਤਆਰ ਹਸਾਂ  ॥ ਵਬੇਖ !" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਅਜੰ ਗਦੀਠਦੀ ਉੱਪਰ ਚਗੁਪੱ ਕਦੀ  ॥

"ਬਹਗੁਤ ਵਧਦੀਆ ! ਹਗੁਣ  । ਮਮੈਂ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਹਗੈ ਕਕ ਆਦਮਦੀ ਇਸਿ ਚਦੀਜ'ਚ ਸਿਗੁਪੱ ਕਦੀਆਆਂ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਪਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨ   । ਅਤਬੇ ਹਗੁਣ ਅਖਦੀਰ'ਚ ਲਕਾਲ
ਫਗੁਪੱ ਲ ਕਖੜ ਕਪਆ ਹਗੈ  ॥ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਕਦੀ ਡਪੱ ਰ ਨਹਸੀਂ ਲਗਦਕਾ ?"

"ਨਹਸੀਂ  । ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਡਪੱ ਰ ਕਕਓਂ ਲਗਗ੍ਗਿਦੂਗਕਾ ? ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਹਗੁਣ ਚਬੇਤਸਕਾ ਆਇਆ - ਕਜਹ ਇਹ ਸਿਗੁਪਨਕਾ ਨਸਾਂ ਹਰੋਵਬੇ - ਕਕਵਵ  । ਜਦਹ ਮਮੈਂ ਹਜਬੇ ਬਕਘਆੜ
ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ  । ਮਮੈਂ ਲਕਾਲ ਫਗੁਪੱ ਲ ਨਨ ੜਬੇ ਲਜੰ ਮਕਾ ਕਪਆ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਮਮੈਂਨਦੂਜੰ  ਬਹਗੁਤ ਕਨਬੋੱਘਕਾ'ਤਬੇ ਚਜੰ ਗਕਾ ਲਕਗਗ੍ਗਿਆ ਸਿਦੀ  ॥"

ਉਸਿ ਪਗੁਰਬੇ ਕਦਨ ਮਗੁਗਲਦੀ ਗਗੁਫਕਾ'ਚ ਬਗੈਹ ਕਬੇ ਅਪਨਦੀ ਅਜੰਗਦੀਠਦੀ'ਚ ਸਿਗੁਪੱ ਕਦੀਆਆਂ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਪਕਾਉਂਦਕਾ ਕਰਹਕਾ ਇਹ ਵਬੇਖਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਕ ਓਹ ਕਕਵਵ
ਲਗਦਦੀਆਆਂ ਹਣ  ॥ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਇਕ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀ ਲਪੱ ਭਦੀ ਕਜੜਓ੍ਹਦੀ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਚਜੰ ਗਦੀ ਲਗਗ੍ਗਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਸ਼ਕਾਮ ਨਦੂਜੰ  ਜਦਹ ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਗਗੁਫਕਾ'ਚ ਆਇਆ ਅਤਬੇ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ
ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਕਕ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਲਰੋੜ ਪਜੰਚਕਾਇਤ ਦਬੇ ਥੜਓ੍ਹਬੇ'ਤਬੇ ਹਗੈ  । ਓਹ ਹਪੱਸਿਦਕਾ ਕਰਹਕਾ ਜਦਹ ਤਕ ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ ਨਹਸੀਂ ਕਗਆ  ॥ ਫਬੇਰ ਮਗੁਗਲਦੀ ਹਜਬੇ
ਭਦੀ ਹਪੱਸਿਦਬੇ ਹਰੋਏ  । ਪਜੰਚਕਾਇਤ ਵਲ ਟਗੁਰ ਕਪਆ  ॥

ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਅਪਨਨ  ਪਪੱ ਥਰ ਦਬੇ ਇਕ ਪਕਾਸਿਬੇ ਕਪਆ ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ ਜਰੋ ਦਪੱ ਸਿਦਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਦਲ ਦਦੀ ਸਿਰਦਕਾਰਦੀ ਹਗੁਣ ਕਕਸਿਬੇ ਹਰੋਰ ਦਦੀ ਉਡਦੀਕ ਕਰ
ਰਹਦੀ ਹਗੈ  । ਅਤਬੇ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਅਪਨਨ  ਟਗੁਕਕੜਆਆਂ'ਤਬੇ ਪਕਾਲਬੇ  ਹਰੋਏ ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਨਕਾਲ ਸ਼ਬੇਖਦੀ ਮਕਾਰਦਬੇ ਹਰੋਏ ਅਗਗ੍ਗਿਬੇ ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਕਫਰ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ  ॥
ਬਘਦੀਰਕਾ ਮਗੁਗਲਦੀ ਕਰੋਲ ਲਜੰ ਮਕਾ ਕਪਆ ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਅਜੰਗਦੀਠਦੀ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਅਪਨਨ  ਗਰੋਕਡਆਆਂ'ਚ ਰਪੱ ਖਦੀ ਹਰੋਈ ਸਿਦੀ  ॥ ਜਦਹ ਸਿਕਾਰਬੇ ਕਪੱ ਠਨ
ਹਰੋ ਗਏ। ਤਸਾਂ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨ  ਬਰੋਲਣਕਾ ਸ਼ਗੁਰਦੂ ਕਦੀਤਸਕਾ - ਇਹ ਓਹ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਕਰਦਕਾ ਜਬੇ ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਅਪਨਨ  ਜਦੌਬਨ'ਚ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ  ॥

"ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਕਰੋਈ ਹਪੱ ਕ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ  ।" ਬਘਦੀਰਕਾ ਫਗੁਸਿਫਗੁਸਿਕਾਇਆ  ॥ "ਮਮੈਂ ਦਪੱ ਸਿ ਕਰਹਸਾਂ ਹਸਾਂ  ॥ ਓਹ ਕਗੁਤਸਬੇ ਦਕਾ ਪਗੁਤਸਰ ਹਗੈ  ॥ ਓਹ ਡਰ
ਜਕਾਵਬੇਗਕਾ  ॥"
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ਮਗੁਗਲਦੀ ਅਪਨਨ  ਪਗੈਰਸਾਂ'ਤਬੇ ਖੜਕਾ ਹਰੋ ਕਗਆ  ॥ "ਅਜਕਾਦ ਲਰੋਕਰੋ  ।" ਓਹ ਚਦੀਕਕਆ  । "ਕਦੀ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਲ ਦਦੀ ਸਿਰਦਕਾਰਦੀ ਕਰਦਕਾ ਹਗੈ ?
ਇਕ ਚਦੀਤਬੇ ਦਕਾ ਸਿਕਾਪੱਢਦੀ ਸਿਰਦਕਾਰਦੀ ਨਕਾਲ ਕਦੀ ਲਗੈਣਕਾ ਦਬੇਣਕਾ ਹਗੈ ?"

"ਇਹ ਵਬੇਖ ਕਬੇ ਕਕ ਦਲ ਦਦੀ ਸਿਰਦਕਾਰਦੀ ਕਕਸਿਬੇ ਹਰੋਰ ਦਦੀ ਉਡਦੀਕ'ਚ ਹਗੈ  । ਅਤਬੇ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਬਰੋਲਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਆਪੱ ਕਖਆ ਕਗਆ ਹਗੈ - " ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ
ਸ਼ਗੁਰਦੂ ਹਰੋਇਆ  ॥

"ਕਕਨਓ੍ਹਨ  ਆਪੱ ਕਖਆ ?" ਮਗੁਗਲਦੀ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥ "ਕਦੀ ਅਸਿਦੀ ਸਿਕਾਰਬੇ ਕਗਦਹੜ ਹਸਾਂ  । ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ ਇਸਿ ਡਜੰਗਰ ਮਕਾਰ ਕਸਿਕਾਈ ਦਦੀ ਚਕਾਪਲਦੂਸਿਦੀ ਕਰਦੀਏ
? ਦਲ ਦਦੀ ਸਿਰਦਕਾਰਦੀ ਦਕਾ ਫਗੈਸਿਲਕਾ ਦਲ ਹਦੀ ਕਰਬੇਗਕਾ  ॥"

"ਚਗੁਪੱ ਪ ਕਰ  । ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ !" ਦਦੀਆਆਂ ਜਰੋਰਦਕਾਰ ਅਵਕਾਜਸਾਂ ਆਈਆਆਂ  । "ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਬਰੋਲਣ ਦਬੇ  । ਇਨਓ੍ਹਨ  ਸਿਕਾਪੱਢਕਾ ਕਨਦੂਜੰ ਨ ਮਕਨਸ਼੍ਨਆ ਹਗੈ
॥" ਅਤਬੇ ਅਖਦੀਰ'ਚ ਦਲ ਦਬੇ ਬਜਗੁਰਗ੍ਗਿ ਦਹਕਾੜਬੇ : "ਮਰਬੇ ਹਰੋਏ ਬਕਘਆੜ ਨਦੂਜੰ  ਬਰੋਲਣ ਕਦਓ  ॥" ਜਦਹ ਦਲ ਦਕਾ ਸਿਰਦਕਾਰ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਨ
ਤਹ ਚਦੂਕ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਹਗੈ  । ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਮਕਰਆ ਹਰੋਇਆ ਸਿਮਕਝਆ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਹਗੈ  । ਜਦਹ ਤਸਾਂਈ ਓਹ ਕਜਊਂਦਕਾ ਰਹਬੇ  । ਕਜਓ੍ਹਧਦੀ ਕਕ ਬਹਗੁਤਦੀ ਦਬੇਰ
ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ  ॥

ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਨ  ਥਕਕਾਨ ਭਕਰਆ ਕਸਿਰ ਚਗੁਪੱ ਕਕਆ : - 

"ਅਜਕਾਦ ਲਰੋਕਰੋ  । ਅਤਬੇ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਭਦੀ  । ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਬੇ ਕਗਦਹੜਰੋ  । ਬਕਾਰਓ੍ਹਸਾਂ ਵਕਰਓ੍ਹਆਆਂ'ਤਹ ਮਮੈਂ ਇਸਿ ਦਲ ਦਦੀ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਸਿਰਦਕਾਰਦੀ
ਕਦੀਤਸਦੀ ਹਗੈ  । ਅਤਬੇ ਇਸਿ ਵਕਸ ਦਰੋਰਕਾਨ ਨਸਾਂ ਹਦੀ ਕਰੋਈ ਕਗੁਕੜਕਦੀ'ਚ ਫਕਸਿਆ ਅਤਬੇ ਨਸਾਂ ਹਦੀ ਕਕਸਿਬੇ ਦਕਾ ਕਰੋਈ ਹਪੱ ਥ ਪਗੈਰ ਟਗੁਕਟਟ੍ਟਿਆ  ॥ ਹਗੁਣ ਮਮੈਂ
ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਨ ਤਹ ਚਦੂਕ ਕਗਆਆਂ ਹਸਾਂ  ॥ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਜਕਾਣਦਬੇ ਹਰੋ ਕਕ ਇਹ ਜਕਾਲ ਕਕਜੰ ਵਵ ਕਵਛਕਾਇਆ ਗਇਆ ਸਿਦੀ  ॥ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਜਕਾਣਦਬੇ ਹਦੀ ਹਰੋ ਕਕ
ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਇਕ ਅਜੰ ਜਕਾਣ ਕਹਰਣ ਦਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਨ ਨਦੂਜੰ  ਕਕਹਕਾ ਕਗਆ ਸਿਦੀ ਤਕਾਕਕ ਮਬੇਰਦੀ ਕਮਜਰੋਰਦੀ ਉਜਕਾਗਗ੍ਗਿਰ ਹਰੋ ਸਿਕਬੇ  ॥ ਇਹ ਬੜਦੀ
ਚਲਕਾਕਦੀ ਨਕਾਲ ਕਦੀਤਸਕਾ ਕਗਆ ਸਿਦੀ  ॥ ਇਹ ਤਗੁਹਕਾਡਕਾ ਹਪੱ ਕ ਹਗੈ ਕਕ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਇਪੱ ਥਬੇ ਹਦੀ ਪਜੰਚਕਾਇਤਦੀ ਥੜਓ੍ਹਬੇ ਉਤਸਬੇ ਮਕਾਰ ਕਦਤਸਕਾ ਜਕਾਵਬੇ  । ਹਗੁਣਬੇ  ॥
ਇਸਿ ਲਈ  । ਮਮੈਂ ਆਖਦਸਾਂ ਹਸਾਂ  । ਕਕ ਕਰੋਣ ਆਵਬੇਗਕਾ ਇਸਿ ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਬਕਘਆੜ ਦਕਾ ਕਪੱ ਮ ਤਮਕਾਮ ਕਰਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ  ?  ਜਜੰ ਗਲ ਦਬੇ ਕਨਦੂਜੰ ਨ
ਮਗੁਤਕਾਕਬਕ  । ਇਹ ਮਬੇਰਕਾ ਹਪੱ ਕ ਹਗੈ  । ਕਕ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕਬੇ ਆਓ  ॥"

ਓਥਬੇ ਇਕ ਲਜੰ ਮਦੀ ਖਮਰੋਸ਼ਦੀ ਛਕਾ ਗਈ  । ਕਕਓਂਕਕ ਕਕਸਿਬੇ ਭਦੀ ਬਕਘਆੜ ਦਦੀ ਇਨਓ੍ਹ ਦੀ ਜਗੁਰਪਤ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਕਕ ਓਹ ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਹਦੀ ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਕਾਲ
ਮਰਨ ਮਕਾਰਨ ਦਦੀ ਲੜਕਾਈ ਕਰਬੇ  ॥ ਫਬੇਰ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਹਕਾਕੜਆ : "ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਦੂਜੰ ਇਸਿ ਦਜੰਦਬਰੋੜਬੇ ਮਦੂਰਖ ਨਕਾਲ ਕਦੀ ਲਗੈਣਕਾ ਦਬੇਣਕਾ ਹਗੈ ? ਇਓ੍ਹਧਦੀ
ਕਕਸਿਮਤ'ਚ ਮਦੌਤ ਹਦੀ ਕਲਖਦੀ ਹਰੋਈ ਹਗੈ ! ਇਹ ਜਰੋ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਹਗੈ ਇਨਓ੍ਹਨ  ਬੜਦੀ ਲਜੰ ਮਦੀ ਉਮਰ ਜਦੀ ਲਈ ਹਗੈ  ॥ ਅਜਕਾਦ ਲਰੋਕਰੋ
। ਇਹ ਬੜਬੇ ਪਕਹਲਸਾਂ ਤਹ ਹਦੀ ਮਬੇਰਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਸਿਦੀ  ॥ ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਦਬੇ ਕਦਓ  ॥ ਮਮੈਂ ਇਸਿ ਆਦਮਦੀ - ਬਕਘਆੜ ਦਦੀ ਮਦੂਰਖਤਕਾ ਤਹ ਥਕ
ਚਗੁਪੱ ਕਕਆਆਂ ਹਸਾਂ  ॥ ਇਨਓ੍ਹਨ  ਦਸਿ ਵਕਰਓ੍ਹਆਆਂ'ਤਹ ਜਜੰ ਗਲ ਨਦੂਜੰ  ਦਗੁਖਦੀ ਕਰਕਬੇ ਰਪੱ ਕਖਆ ਹਰੋਇਆ ਹਗੈ  ॥ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਦਬੇ ਕਦਓ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ  ।
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ਨਹਸੀਂ ਤਬੇ ਮਗੈ ਇਪੱ ਥਬੇ ਹਮਬੇਸ਼ਸਾਂ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਸਾਂਗਕਾ  ॥ ਅਤਬੇ ਤਗੁਹਕਾਨਦੂਜੰ  ਇਕ ਭਦੀ ਹਪੱ ਡਦੀ ਨਹਸੀਂ ਦਬੇਵਸਾਂਗਕਾ॥ ਇਹ ਆਦਮਦੀ ਹਗੈ  । ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ
ਬਚਚ੍ਚਕਾ  । ਅਤਬੇ ਮਬੇਰਬੇ ਸ਼ਰਦੀਰ ਦਦੀ ਹਰ ਹਪੱਡਦੀ ਇਸਿ ਤਹ ਨਫਰਤ ਕਰਦਦੀ ਹਗੈ !"
ਫਬੇਰ ਅਪੱ ਧਬੇ'ਤਹ ਕਜਆਦਕਾ ਦਲ ਚਦੀਕਕਆ : "ਇਕ ਆਦਮਦੀ ! ਇਕ ਆਦਮਦੀ ! ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ'ਚ ਕਦੀ ਕਪੱ ਮ ਹਗੈ ? ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਅਪਨਦੀ
ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਵਕਾਕਪਸਿ ਜਕਾਣ ਕਦਓ  ॥"

"ਅਤਬੇ ਸਿਕਾਰਬੇ ਕਪਜੰ ਡ ਦਬੇ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਅਪਨਨ  ਕਖਲਕਾਫ ਕਰ ਲਇਏ ?" ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਕਖਜ ਕਬੇ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥ "ਨਹਸੀਂ  । ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਦਬੇ ਕਦਓ  ॥
ਇਹ ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਹਗੈ  । ਅਤਬੇ ਅਸਿਸੀਂ ਸਿਕਾਕਰਆਆਂ'ਚਹ ਕਰੋਈ ਭਦੀ ਇਓ੍ਹਧਬੇ ਨਕਾਲ ਅਪੱ ਖਸਾਂ'ਚ ਅਖਸਾਂ ਪਕਾ ਕਬੇ ਨਹਦੀ ਵਬੇਖ ਸਿਕਦਕਾ  ॥"

ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਨ  ਅਪਨਕਾ ਕਸਿਰ ਫਬੇਰ ਚਗੁਪੱ ਕਕਆ ਅਤਬੇ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  । "ਇਨਓ੍ਹਨ  ਸਿਕਾਪੱਢਕਾ ਭਰੋਜਨ ਖਕਾਧਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਇਹ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਨਕਾਲ ਸਿਗੁਤਸਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਇਹ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ
ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਨਦੂਜੰ  ਖਦਬੇੜ ਕਬੇ ਕਲਆਇਆ ਹਗੈ  ॥ ਇਨਓ੍ਹਨ  ਕਰੋਈ ਭਦੀ ਜਜੰਗਲ ਦਕਾ ਕਨਦੂਜੰ ਨ ਨਹਸੀਂ ਤਰੋਕੜਆ ਹਗੈ  ॥"

"ਅਤਬੇ  । ਮਮੈਂ ਇਕ ਸਿਜੰਢਬੇ ਦਦੀ ਕਦੀਮਤ ਚਗੁਕਕਾਈ ਸਿਦੀ ਜਦਹ ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਦਲ'ਚ ਕਬਦੂਕਲਆ ਕਗਆ ਸਿਦੀ  ॥ ਇਕ ਸਿਜੰਢਬੇ ਦਦੀ ਕਦੀਮਤ ਬਹਗੁਤਦੀ ਨਹਸੀਂ
ਹਗੁਜੰ ਦਦੀ  । ਪਰ ਬਘਦੀਰਬੇ ਦਦੀ ਇਪੱ ਜਤ ਕਗੁਝ ਹਗੈ ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਓਹ ਸ਼ਕਾਇਦ ਲੜਦੂਗਕਾ  ।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਬੜਦੀ ਹਲਦੀਮਦੀ ਨਕਾਲ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥

"ਇਕ ਸਿਜੰਢਕਾ ਕਜਓ੍ਹਧਕਾ ਦਪੱ ਸਿ ਸਿਕਾਲ ਪਕਹਲਸਾਂ ਮਗੁਪੱ ਲ ਪਕਾਇਆ ਗਇਆ ਸਿਦੀ  !"ਦਲ ਧਮਕਦੀ ਭਰਬੇ ਲਕਹਜਬੇ'ਚ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥  "ਦਪੱ ਸਿ ਸਿਕਾਲ
ਪਗੁਰਕਾਨਦੀਆਆਂ ਹਪੱ ਡਦੀਆਆਂ ਦਕਾ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਦੂਜੰ ਕਦੀ ਭਕਾਹ ?" 

"ਜਸਾਂ ਚਗੁਪੱ ਕਦੀ ਸਿਭੌਂਹ ਦਕਾ ?" ਬਘਦੀਰਕਾ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  । ਅਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਕਚਟਟ੍ਟਿਬੇ ਦਜੰ ਦ ਬਗੁਪੱ ਲਸਾਂ ਹਬੇਠ ਨਜਰ ਆ ਰਹਬੇ ਸਿਦੀ  ॥ "ਅਤਬੇ ਤਗੁਹਕਾਨਦੂਜੰ  ਅਜਕਾਦ ਲਰੋਕ
ਆਖਦਬੇ ਨਨ  !"

"ਕਰੋਈ ਭਦੀ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਕਾਲ ਨਹਸੀਂ ਰਕਹ ਸਿਕਦਕਾ  ॥" ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਅੜਦੂਪੱ ਕਕਆ  ॥ "ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਦਬੇ ਕਦਓ!"

"ਭਸਾਂਵਬੇ ਇਓ੍ਹਧਦੀਆਆਂ ਰਗਸਾਂ'ਚ ਸਿਕਾਪੱਢਕਾ ਲਹਦੂ ਨਹਸੀਂ ਦਰੋੜਓ੍ਹਦਕਾ  । ਪਰ ਇਹ ਸਿਕਾਪੱਢਕਾ ਭਰਕਾ ਹਗੈ  ।" ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਬਰੋਲਦਕਾ ਕਰਹਕਾ "ਅਤਬੇ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਇਪੱ ਥਬੇ
ਹਦੀ ਮਕਾਰ ਕਦਓਂਗਬੇ ! ਸਿਚਚ੍ਚਕਾਈ ਤਸਾਂ ਇਹ ਹਗੈ  । ਕਕ ਮਮੈਂ ਬਹਗੁਤ ਕਚਰ ਜਦੀ ਕਲਆ ਹਗੈ  ॥ ਤਗੁਹਕਾਡਬੇ'ਚ ਕਗੁਝ ਲਰੋਗ ਡਜੰ ਗਰ ਖਕਾਣ ਵਕਾਲਬੇ  ਨਨ   ।
ਅਤਬੇ ਕਗੁਝ ਬਕਾਰਬੇ ਮਵ ਇਹ ਸਿਗੁਕਣਆ ਹਗੈ ਕਕ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਦੀ ਪਟਟ੍ਟਿਦੀ ਪੜਓ੍ਹਰੋਣ ਕਰਕਬੇ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਲਰੋਕ ਕਪਜੰ ਡ'ਚ ਜਕਾਕਬੇ ਦਰਵਕਾਜਬੇ ਮਗੁਹਕਰਓਂ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ
ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ ਝਪਟ ਕਲਆਓਂਦਬੇ ਹਹ  ॥ ਇਸਿ ਲਈ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਪਤਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਲਰੋਕ ਕਕਾਇਰ ਹਹ  । ਅਤਬੇ ਮਗੈ ਕਕਾਇਰਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਕਕਹ ਕਰਹਸਾਂ ਹਸਾਂ  ॥
ਇਹ ਯਕਦੀਨਦੀ ਹਗੈ ਕਕ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਮਰ ਜਕਾਉਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ  । ਅਤਬੇ ਮਬੇਰਦੀ ਕਜਜੰ ਦਗਦੀ ਦਦੀ ਕਰੋਈ ਕਦੀਮਤ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ  । ਨਹਸੀਂ ਤਬੇ ਮਮੈਂ ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ
ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ ਦਦੀ ਜਕਾਨ ਵਟਟ੍ਟਿਬੇ ਅਪਨਦੀ ਜਕਾਨ ਦਬੇ ਦਵਸਾਂ  ॥ ਪਰ ਦਲ ਦਦੀ ਇਪੱ ਜਤ ਦਦੀ ਖਕਾਕਤਰ - ਇਕ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀ ਕਜਹਦੀ ਗਪੱਲ ਕਕ ਕਬਨਕਾ ਇਕ
ਸਿਰਦਕਾਰ ਦਬੇ ਤਗੁਸਿਦੀ ਭਗੁਪੱ ਲ ਗਏ ਹਹ - ਮਮੈਂ ਵਕਾਇਦਕਾ ਕਰਦਕਾ ਹਸਾਂ ਕਕ ਜਬੇਕਰ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਵਕਾਕਪਸਿ ਜਕਾਣ
ਕਦਓ  ।  'ਤਬੇ ਜਦਹ ਮਬੇਰਬੇ ਮਰਨ ਦਕਾ ਸਿਮਸਾਂ ਆਵਬੇਗਕਾ ਤਗੁਹਕਾਡਬੇ ਸਿਕਾਹਮਨਨ  ਕਗੁਪੱ ਸਿਕਦੂਆਂਗਕਾ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ  ॥ ਮਮੈਂ ਕਬਨਕਾ ਲੜਕਾਈ ਕਦੀਤਬੇ ਹਦੀ ਮਰ
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ਜਕਾਵਸਾਂਗਕਾ  ॥ ਇਓ੍ਹਧਬੇ ਨਕਾਲ ਦਲ ਦਦੀਆਆਂ ਘਟਟ੍ਟਿਰੋ ਘਟਟ੍ਟਿ ਕਤਜੰ ਨ ਕਜਜੰ ਦਗਦੀਆਆਂ ਬਚ ਜਕਾਣਗਦੀਆਆਂ  ॥ ਕਜਆਦਕਾ ਮਗੈ ਕਗੁਝ ਕਰ ਨਹਸੀਂ ਸਿਕਦਕਾ  ॥
ਮਗਰ ਜਬੇ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਚਕਾਹਰੋ  । ਤਸਾਂ ਮਮੈਂ ਤਗੁਹਕਾਨਦੂਜੰ  ਅਪਨਨ  ਭਰਕਾ ਨਦੂਜੰ  ਜਰੋ ਬਬੇਕਸਿਦੂਰ ਹਰੋਵਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਮਕਾਰਨ ਦਦੀ ਸ਼ਰਮ'ਤਹ ਬਚਕਾ ਸਿਕਦਕਾ ਹਸਾਂ - ਇਕ ਭਰਕਾ
ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ ਬਕਾਰਬੇ ਚਜੰ ਗਕਾ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਹਗੈ ਅਤਬੇ ਕਜਓ੍ਹਧਦੀ ਕਦੀਮਤ ਚਗੁਕਕਾ ਕਬੇ ਦਲ'ਚ ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ ਕਨਦੂਜੰ ਨ ਮਗੁਤਕਾਕਬਕ ਸ਼ਕਾਕਮਲ ਕਦੀਤਸਕਾ ਕਗਆ
ਸਿਦੀ  ॥ "

"ਇਹ ਆਦਮਦੀ ਹਗੈ - ਇਕ ਆਦਮਦੀ - ਇਕ ਆਦਮਦੀ !" ਦਲ ਧਮਕਦੀ ਭਰਬੇ ਲਕਹਜਬੇ'ਚ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥ ਅਤਬੇ ਕਜਆਦਕਾਤਰ ਬਕਘਆੜ
ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਬੇ ਆਲਬੇ ਦਵਕਾਲਬੇ  ਕਪੱ ਠਨ  ਹਰੋਣ ਲਗ ਪਏ  । ਕਜਓ੍ਹਧਦੀ ਪਦੂਛ ਜਰੋਰ ਜਰੋਰ ਨਕਾਲ ਕਹਲਨਕਾ ਸ਼ਗੁਰਦੂ ਹਰੋ ਗਈ ਸਿਦੀ  ॥

"ਹਗੁਣ ਸਿਭ ਕਗੁਝ ਤਬੇਰਬੇ ਹਪੱ ਥ'ਚ ਹਗੈ" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਕਕਹਕਾ  ॥ "ਅਸਿਸੀਂ ਲੜਕਾਈ'ਤਹ ਕਸਿਵਕਾ ਕਗੁਝ ਹਰੋਰ ਨਹਸੀਂ ਕਰ ਸਿਕਦਬੇ  ॥"

ਮਗੁਗਲਦੀ ਕਸਿਪੱ ਧਕਾ ਖੜਕਾ ਹਰੋ ਕਗਆ'ਤਬੇ ਅਜੰ ਗਦੀਠਦੀ ਓਓ੍ਹਧਬੇ  ਹਪੱ ਥ'ਚ ਸਿਦੀ  ॥ ਫਬੇਰ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਅਜੰਗੜਕਾਈ ਲਈ  । ਅਤਬੇ ਉਬਕਾਸਿਦੀ ਭਕਰਆ ਮਦੂਜੰ ਹ
ਪਜੰਚਕਾਇਤ ਵਲ ਕਦੀਤਸਕਾ  ॥ ਪਰ ਓਹ ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ ਅਤਬੇ ਗਮ ਨਕਾਲ ਭਕਰਆ ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ  । ਕਕਓਂਕਕ  । ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਵਸਾਂਗ  । ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਨਨ
ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਕਕ ਓਹ ਕਕਸਿ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਓਓ੍ਹਧਬੇ'ਤਹ ਨਫਰਤ ਕਰਦਬੇ ਸਿਦੀ  ॥ "ਸਿਗੁਣਰੋ ਤਗੁਸਿਸੀਂ !" ਓਹ ਚਦੀਕਕਆ  ॥ "ਇਸਿ
ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਕਗੁਕਤਸਆਆਂ ਵਸਾਂਗ ਭਭੌਂਕਣ ਦਦੀ ਕਰੋਈ ਲਰੋੜ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ  ॥ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਬਹਗੁਤ ਵਕਾਰਦੀ ਅਪੱਜ ਰਕਾਤ ਚਤਕਾਕਰਆ ਹਗੈ ਕਕ ਮਮੈਂ ਇਕ ਆਦਮਦੀ
ਹਸਾਂ(ਅਤਬੇ ਬਬੇਸ਼ਕ ਮਗੈ ਮਰਦਬੇ ਦਮ ਤਸਾਂਈ ਬਕਘਆੜ ਬਣ ਕਬੇ ਹਦੀ ਤਗੁਹਕਾਡਬੇ ਨਕਾਲ ਹਮਬੇਸ਼ਕਾ ਰਕਹਜੰ ਦਕਾ) ਮਮੈਂ ਮਕਹਸਿਦੂਸਿ ਕਰਦਕਾ ਹਸਾਂ ਕਕ ਤਗੁਹਕਾਡਬੇ
ਸ਼ਬਦ ਸਿਚਚ੍ਚਬੇ ਨਨ   ॥ ਸਿਰੋ ਹਗੁਣ ਤਹ ਮਗੈ ਤਗੁਹਕਾਨਦੂਜੰ  ਅਪਨਕਾ ਭਰਕਾ ਨਹਸੀਂ  । ਬਲਕਕ ਕਗੁਤਸਕਾ ਸਿਮਝਦਕਾ ਹਸਾਂ  । ਕਜਵਵ ਕਕ ਆਦਮਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਸਿਮਝਨਕਾ
ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਕਦੀ ਕਰਨਕਾ ਹਗੈ  । ਜਸਾਂ ਕਦੀ ਨਹਸੀਂ ਕਰਨਕਾ ਹਗੈ  । ਇਹ ਸਿਰੋਚਚ੍ਚਣ ਦਕਾ ਕਪੱ ਮ ਤਗੁਹਕਾਡਕਾ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ  ॥ ਇਹ ਕਪੱ ਮ ਮਬੇਰਕਾ ਹਗੈ
। ਇਹ ਗਪੱਲ ਹਗੁਣਬੇ ਸਿਕਾਫ ਹਰੋ ਜਕਾਉਗਦੀ  । ਮਮੈਂ  । ਇਕ ਆਦਮਦੀ  । ਇਪੱ ਥਬੇ ਓਹ ਲਕਾਲ ਫਗੁਪੱ ਲ ਲਗੈਕਬੇ ਆਇਆਆਂ ਹਸਾਂ ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ 'ਤਹ ਤਗੁਸਿਸੀਂ  । ਕਗੁਤਸਬੇ  ।
ਡਰਦਬੇ ਹਹ  ॥"

ਓਨਓ੍ਹਨ  ਹਵਕਾ'ਚ ਘਗੁਮਕਾਕਬੇ ਅਜੰਗਦੀਠਦੀ ਜਮਦੀਨ'ਤਬੇ ਰਪੱ ਖਦੀ  । ਅਤਬੇ ਕਗੁਝ ਲਕਾਲ ਕਰੋਕਲਆਆਂ ਨਨ  ਸਿਗੁਪੱ ਕਦੀ ਭਦੂਸਿਦੀ'ਚ ਭਕਾਜੰਬੜ ਮਚਕਾ ਕਦਤਸਕਾ  । ਅਤਬੇ ਪਦੂਰਦੀ
ਪਜੰਚਕਾਇਤ ਭਕਾਜੰਬੜ'ਤਹ ਡਰ ਦਬੇ ਮਕਾਰਬੇ ਕਪਛਸਾਂ ਹਰੋ ਗਈ  ॥

ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਸਿਗੁਪੱ ਕਦੀ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀ ਅਗਗ੍ਗਿ'ਚ ਪਕਾਈ ਜਦ ਤਕ ਕਕ ਓਓ੍ਹਧਬੇ'ਚ ਅਗਗ੍ਗਿ ਨਹਸੀਂ ਲਗਗ੍ਗਿਦੀ ਅਤਬੇ ਓਹ ਚੜਚੜ ਨਹਸੀਂ ਕਰਨ ਲਗ ਪਈ  । ਅਤਬੇ
ਫਬੇਰ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਇਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਅਪਨਨ  ਕਸਿਰ ਉੱਪਰ ਅਤਬੇ ਝਗੁਕਦਬੇ ਹਰੋਏ ਬਕਘਆੜਸਾਂ 'ਚ ਘਗੁਮਕਾਇਆ  ॥

"ਤਦੂਜੰ  ਉਸਿਤਕਾਦ ਹਮੈਂ  ।" ਬਘਦੀਰਕਾ ਹਰੋਲਦੀ ਕਜਹਬੇ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥ "ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਦੂਜੰ  ਮਦੌਤ'ਤਹ ਬਚਕਾ  ॥ ਓਹ ਹਮਬੇਸ਼ਕਾ ਹਦੀ ਤਬੇਰਕਾ ਦਰੋਸਿਸ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ  ॥"

ਕਲਓ੍ਹਕਾ। ਬਗੁਪੱ ਢੜਕਾ ਬਕਘਆੜ ਕਜਨਓ੍ਹਨ  ਅਪਨਦੀ ਕਜਜੰ ਦਗਦੀ'ਚ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਰਕਹਮ ਦਦੀ ਭਦੀਖ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਮਜੰਗਦੀ  । ਇਕ ਰਕਹਮ ਦਦੀ ਆਸਿ ਭਰਦੀ
ਕਨਗਕਾਹ ਮਗੁਗਲਦੀ ਤਬੇ ਮਕਾਰਦੀ ਜਦਹ ਕਕ ਮਗੁਜੰ ਡਕਾ ਜਮਸਾਂ ਨਜੰ ਗਸਾਂ ਖੜਕਾ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਲਪੱ ਮਬੇ ਵਕਾਲ ਮਰੋਕਢਆਆਂ'ਤਬੇ ਕਡਗਦਬੇ ਪਏ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਉਸਿ
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ਬਪੱਲਦਦੀ ਹਰੋਈ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀ ਦਦੀ ਰਰੋਸ਼ਨਦੀ'ਚ ਪਰਛਕਾਈਆਂਆਆਂ ਨਚਚ੍ਚਦਦੀਆਆਂ ਅਤਬੇ ਟਪੱ ਪਦਦੀਆਆਂ ਹਰੋਈਆਆਂ ਜਕਾਪਦਦੀਆਆਂ ਸਿਦੀ  ॥

"ਬਹਗੁਤ ਵਧਦੀਆ !" ਹਰੋਲਦੀ ਕਜਹਬੇ ਘਦੂਰਦਬੇ ਹਰੋਏ ਮਗੁਗਲਦੀ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥ "ਮਮੈਂ ਵਬੇਖ ਕਰਹਸਾਂ ਹਸਾਂ ਕਕ ਤਗੁਸਿਦੀ ਲਰੋਕ ਕਗੁਤਸਬੇ ਹਰੋ  ॥ ਤਗੁਹਕਾਨਦੂਜੰ  ਛਪੱ ਡ ਕਬੇ
ਮਮੈਂ ਅਪਨਨ  ਲਰੋਕਸਾਂ'ਚ ਜਕਾ ਕਰਹਕਾ ਹਸਾਂ - ਜਬੇਕਰ ਓਹ ਮਬੇਰਬੇ ਲਰੋਗ ਹਣ  ॥ ਜਜੰਗਲ ਦਕਾ ਰਕਾਹ ਮਬੇਰਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਬਜੰ ਦ ਹਰੋ ਚਗੁਪੱ ਕਕਆ ਹਗੈ  । ਮਗੈਨਦੂਜੰ
ਤਗੁਹਕਾਡਦੀਆਆਂ ਗਪੱਲਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਅਤਬੇ ਤਗੁਹਕਾਡਬੇ ਸਿਕਾਥ ਨਦੂਜੰ  ਭਗੁਪੱ ਲ ਜਕਾਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਮਗਰ ਮਮੈਂ ਤਗੁਹਕਾਡਬੇ'ਤਹ ਕਜਆਦਕਾ ਰਕਹਮ ਕਦਲ ਹਰੋਵਸਾਂਗਕਾ  ॥
ਕਕਓਂਕਕ ਭਕਾਵਵ ਮਬੇਰਦੀਆਆਂ ਰਗਸਾਂ'ਚ ਤਗੁਹਕਾਡਕਾ ਲਹਦੂ ਨਹਸੀਂ ਦਦੌੜਦਕਾ ਪਰ ਫਬੇਰ ਭਦੀ ਮਮੈਂ ਤਗੁਹਕਾਡਕਾ ਕਬਰਕਾਦਰ ਹਸਾਂ  । ਮਮੈਂ ਵਕਾਇਦਕਾ ਕਰਦਸਾਂ ਹਸਾਂ ਕਕ
ਮਗੈ ਆਦਮਦੀਆਆਂ'ਚ ਆਦਮਦੀ ਬਣਸਾਂਗਸਾਂ ਮਗੈ ਆਦਮਦੀਆਆਂ ਨਕਾਲ ਰਲ ਕਬੇ ਤਗੁਹਕਾਡਬੇ ਨਕਾਲ ਕਵਸ਼ਵਕਾਸਿ ਘਕਾਤ ਨਹਸੀਂ ਕਰਸਾਂਗਕਾ ਕਜਵਵ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਲਰੋਕਸਾਂ
ਨਨ  ਮਬੇਰਬੇ ਨਕਾਲ ਕਦੀਤਸਕਾ ਹਗੈ  ॥" ਓਨਓ੍ਹਨ  ਅਗਗ੍ਗਿ ਨਦੂਜੰ  ਲਤਸ ਮਕਾਰਦੀ  । ਅਤਬੇ ਚਜੰ ਗਕਾਰਦੀਆਆਂ ਉੱਪਰ ਨਦੂਜੰ  ਉੱਡਨ ਲਗਗ੍ਗਿ ਪਈਆਆਂ  ॥ "ਦਲ'ਚ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ
ਕਕਸਿਬੇ ਦਬੇ ਭਦੀ ਨਕਾਲ ਕਰੋਈ ਲੜਕਾਈ ਨਹਸੀਂ ਹਰੋਵਬੇਗਦੀ  ॥ ਮਗਰ ਜਕਾਣ'ਤਹ ਪਕਹਲਸਾਂ ਇਕ ਉਧਕਾਰ ਚਗੁਕਕਾਉਣਕਾ ਹਗੈ  ॥" ਓਹ ਉਸਿ ਪਕਾਸਿਬੇ ਚਲ
ਕਪਆ ਕਜਪੱਥਬੇ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਅਗਗ੍ਗਿ ਨਦੂਜੰ  ਵਬੇਖਕਬੇ ਬਬੇਵਕਦੂਫਸਾਂ ਵਸਾਂਗ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਝਪਕ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਦਕਾੜਦੀ ਦਬੇ
ਵਕਾਲਸਾਂ'ਤਹ ਫੜ ਕਲਆ  ॥ ਬਘਦੀਰਕਾ ਮਗੁਗਲਦੀ ਦਬੇ ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਚਲ ਕਪਆ ਜਬੇਕਰ ਕਰੋਈ ਹਕਾਦਸਿਕਾ ਨਸਾਂ ਹਰੋ ਜਕਾਵਬੇ  ॥ "ਉੱਠ  । ਕਗੁਤਸਬੇ!" ਮਗੁਗਲਦੀ
ਚਦੀਕਕਆ  ॥ "ਖੜਕਾ ਹਰੋ ਜਕਾਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ  । ਜਦਹ ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਬਰੋਲ ਕਰਹਕਾ ਹਰੋਵਬੇ  । ਨਹਸੀਂ ਤਸਾਂ ਮਗੈ ਤਬੇਰਦੀ ਖਪੱਲ ਨਦੂਜੰ  ਅਗਗ੍ਗਿ ਲਕਾ ਦਬੇਵਸਾਂਗਸਾਂ
!"

ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਬੇ ਕਪੱ ਨ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਕਸਿਰ'ਤਬੇ ਇਕਦਮ ਕਸਿਪੱ ਧਬੇ ਪਏ ਹਰੋਏ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਅਪਨਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਬਜੰ ਦ ਕਰ ਲਈਆਆਂ ਸਿਦੀ । ਕਕਓਂਕਕ
ਬਲਦਦੀ ਹਰੋਈ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਬਹਗੁਤ ਨਜਦਦੀਕ ਸਿਦੀ  ॥

"ਇਸਿ ਡਜੰਗਰ ਮਕਾਰਨ ਵਕਾਲਬੇ  ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਇਹ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਪਜੰ ਚਕਾਇਤ'ਚ ਮਕਾਰ ਕਸਿਟਟ੍ਟਿਬੇਗਕਾ ਕਕਓਂਕਕ ਇਨਓ੍ਹਨ  ਉਸਿ ਵਬੇਲਬੇ  ਨਹਸੀਂ ਮਕਾਕਰਆ ਸਿਦੀ
ਜਦਹ ਮਮੈਂ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਸਿਦੀ  ॥ ਤਸਾਂ ਕਦੀ  । ਫਬੇਰ ਜਦਹ ਅਸਿਸੀਂ ਜਵਕਾਨ ਆਦਮਦੀ ਹਰੋ ਜਕਾਇਏ  । ਤਸਾਂ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਦੂਜੰ ਕਕ ਕਗੁਕਤਸਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਕਗੁਟਟ੍ਟਿਣਕਾ
ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਲਜੰ ਗਕੜਆ  । ਜਬੇ ਇਕ ਭਦੀ ਤਬੇਰਦੀ ਮਗੁਪੱ ਛ ਦਕਾ ਵਕਾਲ ਕਹਪੱ ਕਲਆ  । 'ਤਬੇ ਇਹ ਲਕਾਲ ਫਗੁਪੱ ਲ ਮਮੈਂ ਤਬੇਰਬੇ ਸਿਜੰ ਘ'ਚ ਤਗੁਨਸ਼੍ਨ ਕਦਆਆਂਗਸਾਂ
!" ਓਨਓ੍ਹਨ  ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਬੇ ਕਸਿਰ ਤਬੇ ਬਲਦਦੀ ਹਰੋਈ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀ ਮਕਾਰਦੀ ਅਤਬੇ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਡਰ ਦਬੇ ਮਕਾਰਬੇ ਚਦੂਜੰ  ਚਦੂਜੰ  ਕਰਨ ਲਗ ਕਪਆ  ॥

"ਚਪੱ ਲ ! ਜਲਬੇ ਹਰੋਏ ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ ਕਬਪੱਲਬੇ  - ਹਗੁਣ ਤਦੂ ਦਫਕਾ ਹਰੋ ! ਪਰ ਯਕਾਦ ਰਪੱ ਖਸੀਂ ਜਦਹ ਮਗੈ ਅਗਲਦੀ ਵਕਾਰ ਪਜੰਚਕਾਇਤ ਦਬੇ ਥੜਓ੍ਹਬੇ'ਤਬੇ ਆਵਸਾਂਗਕਾ  ।
ਕਜਵਵ ਕਕ ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਆਓਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ  । ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਦੀ ਖਪੱਲ ਮਬੇਰਬੇ ਕਸਿਰ ਉਤਸਬੇ ਹਰੋਵਬੇਗਦੀ  ॥ ਬਕਾਕਦੀਆਆਂ ਵਕਾਸਿਸਬੇ  । ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਅਜਕਾਦ
ਹਗੈ ਕਜਵਵ ਚਕਾਹਹਬੇ ਅਪਨਦੀ ਕਜਜੰ ਦਗਦੀ ਜਦੀਵਬੇ  ॥ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਜਕਾਣ'ਤਹ ਨਹਸੀਂ ਮਕਾਰਰੋਗਬੇ  । ਕਕਓਂਕਕ ਮਬੇਰਦੀ ਇਹਦੀ ਮਰਜਦੀ ਹਗੈ  ॥ ਅਤਬੇ ਨਸਾਂ ਹਦੀ ਮਮੈਂ
ਸਿਰੋਚਦਕਾ ਹਸਾਂ ਕਕ  । ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਅਪਨਦੀਆਆਂ ਜਦੀਭਸਾਂ ਲਮਕਕਾ ਕਬੇ ਇਪੱ ਥਬੇ ਬਗੈਠਨ  ਰਹਹਗਬੇ  । ਕਜਵਵ ਕਬੇ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਲਰੋਕ ਕਗੁਝ ਚਦੀਜ ਹਹ  । ਬਲਕਕ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਕਗੁਤਸਬੇ
ਹਹ ਕਜਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਮਮੈਂ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿਕਾਉਂਦਕਾ ਹਸਾਂ - ਤਬੇ ਫਬੇਰ ਦਫਕਾ ਹਰੋ ਜਕਾਓ !" ਅਗਗ੍ਗਿ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀ ਦਬੇ ਇਕ ਕਸਿਰਬੇ'ਤਬੇ ਬਗੁਰਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਜਲ ਰਹਦੀ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ
ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀ ਖਪੱ ਬਬੇ ਸਿਪੱ ਜਬੇ ਇਕ ਘਬੇਰਬੇ'ਚ ਘਗੁਮਕਾਉਣਦੀ ਸ਼ਗੁਰਦੂ ਕਰ ਕਦਤਸਦੀ  । ਅਤਬੇ ਬਕਘਆੜ ਚਦੀਕਸਾਂ ਮਕਾਰਦਬੇ ਹਰੋਏ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ ਪਏ ਕਕਓਂਕਕ
ਚਜੰਗਕਾੜਦੀਆਆਂ ਨਕਾਲ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀ ਖਪੱਲ ਬਲਣ ਲਗ ਪਈ ਸਿਦੀ  ॥ ਅਖਦੀਰ'ਚ ਓਥਬੇ ਕਲਓ੍ਹਕਾ  । ਬਘਦੀਰਕਾ  । ਅਤਬੇ ਸ਼ਕਾਇਦ ਕਗੁਝ ਦਪੱ ਸਿ'ਕ
ਬਕਘਆੜ ਰਕਹ ਗਏ  ਕਜਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਦਦੀ ਤਰਫਦਕਾਰਦੀ ਕਦੀਤਸਦੀ ਸਿਦੀ  ॥ ਤਸਾਂ ਫਬੇਰ ਕਕਸਿਬੇ ਚਦੀਜ ਨਨ  ਅਜੰ ਦਰਹ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਤਕਲਦੀਫ ਦਬੇਣਦੀ
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ਸ਼ਗੁਰਦੂ ਕਦੀਤਸਦੀ  । ਇਸਿ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਦਦੀ ਤਕਲਦੀਫ ਜਰੋ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਕਜਜੰ ਦਗਦੀ'ਚ ਅਪੱ ਜ ਤਹ ਪਕਹਲਸਾਂ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਹਰੋਈ ਸਿਦੀ  । ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਸਿਕਾਹ'ਚ ਸਿਕਾਹ
ਆਇਆ ਅਤਬੇ ਓਹ ਰਰੋਇਆ ਅਤਬੇ ਅਥਰਦੂ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਮਦੂਜੰ ਹ ਤਬੇ ਵਪੱ ਗਣ ਲਗ ਪਏ  ॥
"ਇਹ ਕਦੀ ਹਗੈ ? ਇਹ ਕਦੀ ਹਗੈ ?" ਓਨਓ੍ਹਨ  ਕਕਹਕਾ  ॥ "ਮਮੈਂ ਜਜੰ ਗਲ ਛਪੱ ਡਨਕਾ ਨਹਸੀਂ ਚਕਾਹਗੁਆਂਦਕਾ  । ਅਤਬੇ ਮਮੈਂ ਨਹਸੀਂ ਜਕਾਣਦਕਾ ਕਕ ਇਹ ਕਦੀ ਹਗੈ  ॥
ਕਦੀ ਮਮੈਂ ਮਰ ਕਰਹਕਾ ਹਸਾਂ  । ਬਘਦੀਰਬੇ ?"

"ਨਹਸੀਂ  । ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਰਕਾ  ॥ ਇਹ ਤਸਾਂ ਕਸਿਰਫ ਅਥਰਦੂ ਨਨ  ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ ਆਦਮਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਆਓਂਦਬੇ ਨਨ   ।" ਬਘਦੀਰਕਾ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥ "ਹਗੁਣ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਪਤਕਾ ਲਗਗ੍ਗਿ
ਕਗਆ ਹਗੈ ਕਕ ਤਦੂ ਜਵਕਾਨ ਹਰੋ ਕਗਆਆਂ ਹਗੈ  । ਅਤਬੇ ਹਗੁਣ ਤਦੂ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਨਹਸੀਂ ਰਕਹਆ॥ ਯਕਦੀਨਦੀ ਜਜੰਗਲ ਤਬੇਰਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਹਗੁਣ ਤਰੋ ਬਜੰ ਦ ਹਰੋ
ਚਗੁਪੱ ਕਕਆ ਹਗੈ ॥ ਇਨਓ੍ਹ ਕਾ ਨਦੂਜੰ  ਵਪੱ ਗਣ ਦਬੇ । ਮਗੁਗਲਦੀ ॥ ਇਹ ਕਸਿਰਫ ਅਥਰਦੂ ਨਨ  ॥" ਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਬਗੈਠ ਕਗਆ 'ਤਬੇ  ਇਜੰ ਝ ਰਰੋਇਆ ਕਜਵਵ ਕਬੇ
ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਕਦਲ ਟਗੁਟਟ੍ਟਿ ਜਕਾਉਗਕਾ । ਅਤਬੇ ਓਹ ਕਜਜੰ ਦਗਦੀ'ਚ ਪਕਹਲਸਾਂ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਰਰੋਇਆ ॥

"ਹਗੁਣ ।" ਓਹ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ "ਮਮੈਂ ਆਦਮਦੀਆਆਂ ਕਰੋਲ ਜਕਾਵਸਾਂਗਕਾ ॥ ਪਰ ਪਕਹਲਸਾਂ ਮਮੈਂ ਅਪਨਦੀ ਮਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਅਲਕਵਦਕਾ ਕਕਹ ਲਵਸਾਂ ॥" ਅਤਬੇ ਓਹ
ਉਸਿ ਗਗੁਫਕਾ ਵਪੱ ਲ ਟਗੁਰ ਕਪਆ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਦਬੇ ਨਕਾਲ ਰਕਹਆਂਦਦੀ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਹ ਮਕਾਤਕਾ'ਤਬੇ ਕਸਿਰ ਰਪੱ ਖ ਕਬੇ
ਰਰੋਇਆ ਜਦਕਕ ਚਕਾਰ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ ਕਵਜਰੋਗ ਦਕਾ ਭਭੌਂਕਣਸਾਂ ਭਭੌਂਕਬੇ ॥

"ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਭਗੁਪੱ ਲ ਨਹਸੀਂ ਜਕਾਣਕਾ ?" ਮਗੁਗਲਦੀ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ॥

"ਅਸਿਸੀਂ ਤਬੇਰਬੇ ਰਸਿਸਬੇ ਤਬੇ ਨਹਸੀਂ ਜਕਾ ਸਿਕਦਬੇ" ਬਲਦੂਜੰ ਗਕੜਆਆਂ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਪਓ੍ਹਕਾੜਦੀ ਹਬੇਠਸਾਂ ਆਈਆਂ ਜਦਹ ਤਦੂ ਜਵਕਾਨ ਹਰੋ ਜਕਾਏ ਆਂਗਕਾ । ਫਬੇਰ ਅਸਿਸੀਂ
ਗਪੱਲਸਾਂ ਕਰਸਾਂਗਬੇ । ਅਤਬੇ ਅਸਿਸੀਂ ਖਬੇਤਸਾਂ'ਚ ਆ ਕਬੇ ਰਕਾਤ ਨਦੂਜੰ  ਤਬੇਰਬੇ ਨਕਾਲ ਖਬੇਡਸਾਂਗਬੇ ॥"

"ਛਬੇਤਸਦੀ ਆਈਆਂ !" ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ "ਓਹ । ਕਸਿਆਣਬੇ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਡਪੱ ਡਦੂ । ਛਬੇਤਸਦੀ ਵਕਾਕਪਸਿ ਆਈਆਂ । ਕਕਓਂਕਕ ਅਸਿਸੀਂ ਬਗੁਪੱ ਢਬੇ ਹਰੋ ਜਕਾਵਸਾਂਗਬੇ
। ਮਮੈਂ ਤਬੇ ਤਬੇਰਦੀ ਮਸਾਂ ॥"

"ਛਬੇਤਸਦੀ ਆਈਆਂ !" ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ । "ਮਬੇਰਬੇ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਕਜਹਬੇ ਨਜੰ ਗਬੇ ਪਗੁਤਸਰ ॥ ਕਕਓਂਕਕ । ਸਿਗੁਣ । ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਚਚ੍ਚਬੇ । ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਮਮੈਂ
ਅਪਨਨ  ਬਲਦੂਜੰ ਗਕੜਆਆਂ'ਤਹ ਭਦੀ ਵਪੱ ਧ ਕਪਆਰ ਕਦੀਤਸਕਾ ਹਗੈ ॥"

"ਮਮੈਂ ਜਰਦੂਰ ਆਵਸਾਂਗਕਾ ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਅਤਬੇ ਜਦਹ ਮਮੈਂ ਆਵਸਾਂਗਕਾ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਦੀ ਖਪੱਲ ਨਦੂਜੰ  ਪਜੰ ਚਕਾਇਤ ਦਬੇ ਥੜਓ੍ਹਬੇ ਉਤਸਬੇ ਕਵਛਕਾਉਣ
ਵਕਾਸਿਤਬੇ ਆਵਸਾਂਗਕਾ ॥ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਭਗੁਪੱ ਲ ਨਹਸੀਂ ਜਕਾਣਕਾ ! ਓਨਓ੍ਹ ਕਾ ਨਦੂਜੰ  ਜਜੰਗਲ'ਚ ਕਕਹਣਕਾ ਕਕ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਨਸਾਂ ਭਗੁਪੱ ਲਣ !"

ਸਿਵਬੇਰ ਹਰੋਣ ਵਕਾਲਦੀ ਸਿਦੀ ਜਦਹ ਮਗੁਗਲਦੀ ਪਓ੍ਹਕਾੜਦੀ ਹਬੇਠਸਾਂ ਉਤਸਕਰਆ । ਓਨਓ੍ਹ ਕਾ ਰਹਸਿਮਈ ਚਦੀਜਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਕਮਲਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਜਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਆਦਮਦੀ ਕਕਹਆਂਦਬੇ
ਨਨ  ॥
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ਹਸਉਨਕ ਦਲ ਦਕਾ ਹਸ਼ਕਕਾਰ-ਗਕਤ

ਕਜਵਵ ਫਗੁਟਟ੍ਟਿ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ਕਦਨ ਸਿਸਾਂਭਰ ਕਰਦਬੇ ਸਿਦੀ ਅਵਕਾਜ
ਇਕ ਵਕਾਰ ਦਰੋ ਵਕਾਰ ਬਕਾਰ ਬਕਾਰ !

ਇਕ ਕਹਰਣ ਨਨ  ਮਕਾਰਦੀ ਛਲਸਾਂਗ । ਇਕ ਕਹਰਣ ਨਨ  ਮਕਾਰਦੀ ਛਲਸਾਂਗ
ਜਜੰਗਲ'ਚ ਉਸਿ ਛਪੜਦੀ'ਤਹ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਜਜੰ ਗਲਦੀ ਕਮਪਗ ਬਗੁਝਕਾਓਂਦਬੇ ਨਨ  ਕਪਆਸਿ
ਇਹ ਮਮੈਂ ॥ ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਹਦੀ ਨਜਰ ਰਖ ਕਰਹਸਾਂ ਹਸਾਂ । ਵਬੇਬੋੱਖਰੋ

ਇਕ ਵਕਾਰ ਦਰੋ ਵਕਾਰ ਬਕਾਰ ਬਕਾਰ !

ਕਜਵਵ ਫਗੁਟਟ੍ਟਿ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ਕਦਨ ਸਿਸਾਂਭਰ ਕਰਦਬੇ ਸਿਦੀ ਅਵਕਾਜ
ਇਕ ਵਕਾਰ ਦਰੋ ਵਕਾਰ  ਬਕਾਰ ਬਕਾਰ !

ਅਤਬੇ ਇਕ ਬਕਘਆੜ ਕਪਛਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਟਗੁਕਰਆ । ਇਕ ਬਕਘਆੜ ਕਪਛਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਟਗੁਕਰਆ
ਤਸਾਂ ਕਕ ਲਗੈ ਜਕਾ ਸਿਕਬੇ ਦਲ ਤਸਾਂਈ ਸਿਗੁਨਨ ਹਕਾ
ਅਸਿਸੀਂ ਭਕਾਪੱਕਲਆ ਅਤਬੇ ਲਪੱ ਕਭਆ ਅਤਬੇ ਰਸਿਸਬੇ'ਚ ਹਗੈ ਕਹਨਕਹਨਕਾਇਆ

ਇਕ ਵਕਾਰ ਦਰੋ ਵਕਾਰ  ਬਕਾਰ ਬਕਾਰ !

ਕਜਵਵ ਫਗੁਟਟ੍ਟਿ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ਕਦਨ ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਦਕਾ ਦਲ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ
ਇਕ ਵਕਾਰ ਦਰੋ ਵਕਾਰ  ਬਕਾਰ ਬਕਾਰ !

ਜਜੰ ਗਲ'ਚ ਪਗੈਰ ਜਰੋ ਛਪੱ ਡਣ ਨਸਾਂ ਕਨਸ਼ਕਾਨ !

ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਜਰੋ ਨਨ ਹਰਬੇ'ਚ ਸਿਕਣ ਵਬੇਖ - ਸਿਕਣ ਵਬੇਖ
ਜਬਕਾਨ - ਬਰੋਲਰੋ ਇਓ੍ਹਧਬੇ ਨਕਾਲ ! ਸਿਗੁਣਰੋ ! ਵਬੇ ਸਿਗੁਣਰੋ !

ਇਕ ਵਕਾਰ ਦਰੋ ਵਕਾਰ  ਬਕਾਰ ਬਕਾਰ !
ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਦਬੇ ਕਸਿਧਸਾਂਤ
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ਕਕਾ ਦਕਾ ਹਸ਼ਕਕਾਰ
ਤਬੇਘੈੰਦਗੁਏ ਦਦੀ ਖਗੁਸ਼ਦੀ ਹਣ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਧਪੱ ਬਬੇ : ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਕਸਿਜੰ ਙਕਾ'ਤਬੇ ਹਗੈ 

ਮਪੱ ਝਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਨਕਾਜ਼ ।
ਰਹਰੋ ਸਿਕਾਫ ਸਿਗੁਥਰਬੇ । ਕਕਓਂਕਕ ਕਸ਼ਕਕਾਰਦੀ ਦਦੀ ਤਕਾਕਤ ਦਪੱ ਸਿਦਦੀ ਹਗੈ

ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਖਪੱਲ ਦਦੀ ਚਮਕ  ॥
ਜਬੇ ਲਗਗ੍ਗਿਬੇ ਇਹ ਪਤਕਾ ਕਕ ਝਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਤਗੁਹਕਾਨਦੂਜੰ  ਦਬੇ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ ਪਟਕਕਾ । ਜਸਾਂ ਸਿਜੰਘਨਨ  ਭਰਵਕਟਟ੍ਟਿਆਆਂ ਵਕਾਲਕਾ

ਸਿਸਾਂਭਰ ਹਗੈ ਸਿਕਦਕਾ ਪਕਾੜ ।
ਨਹਸੀਂ ਅਪਨਕਾ ਕਪੱ ਮ ਛਪੱ ਡਰੋ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਦੂਜੰ ਦਬੇਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਸਿਗੁਨਨ ਹਕਾ । ਕਕਓਂਕਕ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਦੂਜੰ ਇਹ 

ਦਪੱ ਸਿ ਰਗੁਤਸਸਾਂ'ਤਹ ਪਕਹਲਸਾਂ ਹਦੀ ਹਗੈ ਪਤਕਾ ॥
ਅਨਜਕਾਣਸਾਂ ਦਬੇ ਬਲਦੂਜੰ ਗਕੜਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਰਪੱ ਖਰੋ ਨਸਾਂ ਦਬਕਾਕਬੇ । ਮਪੱ ਨਓ੍ਹਨੋ  ਓਨਓ੍ਹ ਕਾ ਨਦੂਜੰ  ਤਗੁਸਿਦੀ ਭਗੈਣ

'ਤਬੇ ਭਰਕਾ ।
ਭਕਾਵਵ ਓਹ ਹਣ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਤਬੇ ਮਓ੍ਹਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ । ਹਰੋ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਕਰਛ ਹਗੈ

ਓਨਓ੍ਹ ਕਾ ਦਦੀ ਮਸਾਂ ॥
"ਮਬੇਰਬੇ ਵਰਗਕਾ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ਕਰੋਈ !" ਫਖਰ ਨਕਾਲ ਕਕਹਜੰਦਕਾ ਹਗੈ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਕਰ 
 ਅਪਨਕਾ ਪਕਹਲਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ।
ਪਰ ਜਜੰਗਲ ਹਗੈ ਵਪੱ ਢਕਾ ਅਤਬੇ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ॥ ਕਦਓ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਇਹ 

ਸਿਰੋਚਚ੍ਚਣ'ਤਬੇ ਰਹਰੋ ਤਗੁਸਿਦੀ ਸ਼ਸਾਂਤ ॥
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ਕਕਾ ਦਕਾ ਹਸ਼ਕਕਾਰ
 ਭਦੀ ਇਪੱ ਥਬੇ ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਜਕਾ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ ਓਹ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਕਸਿਉਨਦੀ ਦਬੇ ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਦਬੇ ਦਲ'ਚਹ ਕਪੱ ਢਣ । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਚਦੀਤਬੇ ਤਹ
ਬਦਲਕਾ ਲਗੈਣ'ਤਹ ਕਗੁਝ ਸਿਮਸਾਂ ਪਕਹਲਸਾਂ ਦਕਾ ਹਗੈ ॥ ਇਹ ਓਨਓ੍ਹ ਕਾ ਕਦਨਸਾਂ ਦਦੀ ਗਪੱਲ ਹਗੈ ਜਦਹ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਜਜੰ ਗਲ ਦਕਾ ਕਨਦੂਜੰ ਨ ਕਸਿਖਕਾ
ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ॥ ਵਪੱ ਢਕਾ । ਸਿਜੰ ਜਦੀਦਕਾ । ਬਗੁਪੱ ਢੜਕਾ ਭਦੂਰਕਾ ਕਰਛ ਬਹਗੁਤ ਖਗੁਸ਼ ਸਿਦੀ । ਕਕ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਕਰੋਲ ਇਕ ਤਬੇਜ ਤਰਪਕਾਰ ਕਸਿਖ ਸਿਦੀ

ਕਕਓਂਕਕ ਜਵਕਾਨ ਬਕਘਆੜ ਕਸਿਰਫ ਓਨਓ੍ਹ ਕਾ'ਕਗੁ ਹਦੀ ਜਜੰ ਗਲ ਦਕਾ ਕਨਦੂਜੰ ਨ ਕਸਿਖਦਬੇ ਸਿਨ ਕਜਨਓ੍ਹ ਕਾ ਕਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਕਾ ਦਬੇ ਦਲ ਜਸਾਂ ਕਬਦੀਲਬੇ 'ਤਬੇ ਲਕਾਗਦੂ
ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਹ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਸਿਦੀ ਉਸਿਬੇ ਵਬੇਲਬੇ  ਜਦਹ ਓਨਓ੍ਹ ਕਾ ਨਦੂਜੰ  ਕਸ਼ਕਕਾਰਦੀ ਕਕਬਤਸ ਦਗੁਹਰਕਾਉਣਕਾ ਆ ਜਕਾਵਬੇ - "ਪਗੈਰ ਜਰੋ ਕਰਨ ਨਸਾਂ
ਅਵਕਾਜ  । ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਜਰੋ ਹਨਨ ਰਬੇ'ਚ ਭਦੀ ਸਿਕਣ ਵਬੇਖ  । ਕਨਸ਼੍ਨ ਜਰੋ ਸਿਗੁਣ ਸਿਕਣ ਗਗੁਫਕਾ'ਚ ਹਵਸਾਂਵਸਾਂ  । ਅਤਬੇ ਕਚਟਟ੍ਟਿਬੇ  ਕਤਪੱ ਖਬੇ ਦਜੰ ਦ । ਇਹ ਸਿਭ
ਕਨਸ਼ਕਾਨਦੀਆਆਂ ਹਣ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਭਰਸਾਂਵਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਕਸਿਰਫ ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਕਗਦਹੜ ਅਤਬੇ ਲਪੱ ਕੜਬਪੱਘਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਛਪੱ ਡ ਕਬੇ ਕਜਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਤਹ ਅਸਿਸੀਂ ਨਫਰਤ ਕਰਦਬੇ ਹਸਾਂ
॥" ਪਰ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  । ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਹਰੋਣ ਕਰਕਬੇ । ਇਸਿ ਤਹ ਬਹਗੁਤ ਕਗੁਝ ਕਜਆਦਕਾ ਕਸਿਖਣਕਾ ਕਪਆ ॥ ਕਦਬੇ ਕਦਬੇ ਬਘਦੀਰਕਾ
ਕਕਾਲਕਾ ਤਵਦਗੁਆ ਜਜੰਗਲ ਸਿਗੈਰ ਸਿਪਕਾਟਕਾ ਕਰਦਕਾ ਹਰੋਇਆ ਆ ਕਬੇ ਵਬੇਖਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਕਕ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਕਪਆਰਕਾ ਕਕਵਵ ਕਸਿਖ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ । 'ਤਬੇ ਅਪਨਕਾ
ਕਸਿਰ ਦਪਖਸ'ਤਬੇ ਰਪੱ ਖ ਕਬੇ ਮਆਂਕਮਓਂਦਕਾ ਸਿਦੀ ਜਦਕਕ ਮਗੁਗਲਦੀ ਉਸਿ ਕਦਨ ਦਕਾ ਪਕਾਠ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਦੂਜੰ  ਸਿਗੁਣਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ ॥ ਮਗੁਜੰ ਡਕਾ ਚੜਓ੍ਹਨਕਾ ਇਨਓ੍ਹ ਦੀ ਚਜੰ ਗਦੀ
ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਜਕਾਣਦਕਾ ਸਿਦੀ ਕਜਨਓ੍ਹ ਦੀ ਚਜੰ ਗਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਓਹ ਤਰਨਕਾ ਜਕਾਣਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਤਰਨਕਾ ਇਜੰਝ ਜਕਾਣਦਕਾ ਸਿਦੀ ਕਜਵਵ ਦਦੌੜਓ੍ਹਨਕਾ ॥ ਸਿਰੋ ਭਕਾਪੱਲਦੂ । ਕਨਦੂਜੰ ਨ
ਦਬੇ ਉਸਿਤਕਾਦ ਨਨ  ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਲਪੱ ਕੜ'ਤਬੇ ਪਕਾਣਦੀ ਦਬੇ ਕਨਦੂਜੰ ਨ ਕਸਿਖਕਾਏ : ਕਕਵਵ ਵਬੇਕਖਏ ਕਕ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀ ਸਿੜਦੀ ਗਲਦੀ ਹਰੋਈ ਹਗੈ ਕਕ ਵਧਦੀਆ ਹਗੈ । ਜਜੰਗਲਦੀ
ਮਪੱ ਖਦੀਆਆਂ ਨਕਾਲ ਕਪਆਰ ਨਕਾਲ ਕਕਵਵ ਬਰੋਬੋੱਲਦੀਦਕਾ ਹਗੈ ਜਦਹ ਓਹ ਪਜੰਜਕਾਹ ਫਗੁਟਟ੍ਟਿ ਉਤਸਬੇ ਮਖਦੀਲ ਨਨ ੜਬੇ ਆਓਂਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਮਜੰ ਗਦੂ ਚਮਕਗਦਹੜ ਨਦੂਜੰ  ਕਦੀ
ਕਕਹਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ  ਹਗੈ ਜਦਹ ਓਹ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਦਗੁਪਕਹਰ ਨਦੂਜੰ  ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ'ਚ ਛਬੇੜ ਕਦਜੰ ਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਪਕਾਣਦੀ ਦਬੇ ਸਿਪੱ ਪਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਕਕਵਵ ਖਬਰਦਕਾਰ
ਕਰਨਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ ਜਦਹ ਓਹ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਕਾਲ ਤਰਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਸਿਰਰੋਵਰ'ਚ ਛਕਾਲ ਮਕਾਰਬੇ ॥ ਕਰੋਈ ਭਦੀ ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ ਲਰੋਗ ਕਕਸਿਬੇ ਦਦੀ ਛਬੇੜ ਛਕਾੜ
ਨਦੂਜੰ  ਬਰਦਕਾਸ਼ਸ ਨਹਸੀਂ ਕਰਦਬੇ ।' ਤਬੇ ਓਹ ਘਗੁਸਿਪਗੈਕਠ' ਤਬੇ ਹਮਲਕਾ ਕਰਨ ਨਦੂਜੰ  ਕਤਆਰ ਰਕਹਜੰ ਦਬੇ ਨਨ  ॥ ਅਤਬੇ । ਫਬੇਰ । ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਅਨਜਕਾਣਸਾਂ
ਦਦੀ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਦਦੀ ਸਿਦਹ ਲਈ ਅਵਕਾਜ ਲਗਕਾਉਣ ਬਕਾਰਬੇ ਭਦੀ ਕਸਿਖਕਾਇਆ ਕਗਆ ਸਿਦੀ । ਕਜਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਬਕਾਰ ਬਕਾਰ ਬਰੋਲਣਕਾ ਜਰਦੂਰਦੀ ਹਗੈ । ਜਦ
ਤਕ ਕਕ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਕਰੋਈ ਜਵਕਾਬ ਨਹਸੀਂ ਕਮਲਬੇ  । ਜਦਹ ਭਦੀ ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ ਲਰੋਗ ਓਪਰਦੀ ਜਗਓ੍ਹਕਾ 'ਤਬੇ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਨ ॥ ਇਓ੍ਹਧਕਾ ਮਤਲਬ ਹਗੈ । ਕਕ
"ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਇਪੱ ਥਬੇ ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਛਪੱ ਡ ਕਦਓ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਕਓਂਕਕ ਮਮੈਂ ਭਗੁਪੱ ਖਕਾ ਹਸਾਂ" ਅਤਬੇ ਜਵਕਾਬ ਹਗੈ ਕਕ "ਫਬੇਰ ਭਗੁਖ ਕਮਟਕਾਉਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਸ਼ਕਕਾਰ
ਕਰ । ਅਪਨਦੀ ਖਗੁਸ਼ਦੀ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਨਹਸੀਂ ॥"

ਜਰੋ

27



ਇਹ ਸਿਭ ਤਗੁਹਕਾਨਦੂਜੰ  ਕਵਖਕਾਇਗਕਾ ਕਕ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਕਕਨਸ਼੍ਨਕਾ ਕਗੁਝ ਮਦੂਜੰ ਹ ਜਬਕਾਨਦੀ ਕਸਿਖਣਕਾ ਕਪਆ । ਅਤਬੇ ਓਹ ਇਕ ਹਦੀ ਚਦੀਜ ਨਦੂਜੰ  ਸਿਦੌ ਵਕਾਰਦੀ
ਬਰੋਲ ਕਬੇ ਥਪੱ ਕ ਕਗਆ ਸਿਦੀ ॥ ਪਰ । ਕਜਵਵ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਨ  ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਕਕਹਕਾ ਸਿਦੀ । ਕਜਸਿ ਕਦਨ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਕੜਦੀਆਆਂ ਪਕਾਕਬੇ ਰਪੱ ਕਖਆ ਸਿਦੀ ਤਬੇ
ਓਹ ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ'ਚ ਆ ਕਬੇ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ ਕਗਆ ਸਿਦੀ ਕਕ । "ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਹਦੀ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਹਗੈ । ਅਤਬੇ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਪਦੂਰਕਾ
ਜਜੰ ਗਲ ਦਕਾ ਕਨਦੂਜੰ ਨ ਕਸਿਖਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ ॥"

"ਮਗਰ ਜਰਕਾ ਸਿਰੋਚਚ੍ਚਰੋ ਕਕ ਓਹ ਕਕਨਸ਼੍ਨਕਾ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਹਗੈ ।" ਕਕਾਲਬੇ  ਤਵਦਗੁਏ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ । ਕਜਹ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਵਪੱ ਸਿ ਚਲਦਕਾ ਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਕਵਗਕਾੜ
ਦਬੇਨਕਾ ਸਿਦੀ ॥ "ਇਓ੍ਹਧਕਾ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਕਜਹਕਾ ਕਸਿਰ ਕਕਸਿ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਤਬੇਰਦੀਆਆਂ ਇਨਓ੍ਹ ਦੀਆਆਂ ਵਪੱ ਢਦੀਆਆਂ ਵਪੱ ਢਦੀਆਆਂ ਗਪੱਲਸਾਂ ਬਰਦਕਾਸ਼ਸ ਕਰ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ ?"

"ਕਕ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਕਰੋਈ ਐਸਿਦੀ ਕਨਬੋੱਕਦੀ'ਤਰੋ ਕਨਬੋੱਕਦੀ ਚਦੀਜ ਮਕਾਰਨ ਜਰੋਗ ਹਗੈ ? ਨਹਸੀਂ ॥ ਇਸਿ ਲਈ ਮਮੈਂ ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਇਹ ਚਦੀਜਸਾਂ ਕਸਿਖਕਾ ਕਰਹਕਾ ਹਸਾਂ ।
ਅਤਬੇ ਇਸਿ ਲਈ ਮਮੈਂ ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਕਗੁਟਕਾਪਕਾ ਚਕਾੜਓ੍ਹਦਕਾ ਹਸਾਂ । ਬਹਗੁਤ ਪਰੋਬੋੱਲਬੇ  ਕਜਹਬੇ । ਜਦਹ ਇਹ ਭਗੁਪੱ ਲ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਹਗੈ ॥"

"ਪਰੋਬੋੱਲਬੇ  ਕਜਹਬੇ  !  ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਕਦੀ ਪਤਕਾ ਨਰਮਦੀ ਦਕਾ ਲਰੋਹਬੇ ਦਬੇ ਪਗੈਰਸਾਂ ਵਕਾਲਬੇ  ਬਗੁਪੱ ਢਕੜਆ ?" ਬਘਦੀਰਕਾ ਅੜਦੂਪੱ ਕਕਆ ॥ "ਇਓ੍ਹਧਕਾ ਮਦੂਜੰ ਹ ਅਪੱਜ ਤਬੇਰਦੀ
ਨਰਮਦੀ ਸਿਦਕਕਾ ਬਗੁਰਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਝਰਦੀਟਸਾਂ ਨਕਾਲ ਭਕਰਆ ਹਰੋਇਆ ਹਗੈ - ਨਰਮਦੀ ॥ ਹਸਾਂ ॥"

"ਚਜੰਗਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਮਮੈਂ ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਕਸਿਰ ਤਹ ਲਗੈਕਬੇ ਪਗੈਰਸਾਂ ਤਸਾਂਈ ਝਰਦੀਟਸਾਂ ਨਕਾਲ ਭਰ ਕਦਆਆਂ ਜਰੋ ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਕਪਆਰ ਕਰਦਕਾ ਹਗੈ ਬਜਕਾਏ ਇਓ੍ਹਧਬੇ ਕਕ ਇਸਿ ਨਦੂਜੰ
ਅਪਨਦੀ ਅਕਗਆਨਤਕਾ ਕਰਕਬੇ ਕਕਸਿਬੇ ਮਗੁਸਿਦੀਬਤ ਦਕਾ ਮਦੂਜੰ ਹ ਵਬੇਖਨਕਾ ਪਏ ।" ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਨ  ਬੜਦੀ ਸਿਮਝਦਕਾਰਦੀ ਨਕਾਲ ਜਵਕਾਬ ਕਦਤਸਕਾ ॥ "ਮਮੈਂ
ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਹਗੁਜੰ ਣ ਜਜੰ ਗਲ ਦਬੇ ਚਰੋਣਵਬੇ ਸ਼ਬਦ ਕਸਿਖਕਾ ਕਰਹਕਾ ਹਸਾਂ ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ ਇਓ੍ਹਧਦੀ ਰਪੱ ਕਖਆ ਕਰਨਗਬੇ । ਪਕਰਜੰ ਕਦਆਆਂ ਅਤਬੇ ਸਿਪੱ ਪ ਲਰੋਕਸਾਂ'ਤਹ ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਕਾ
ਸਿਕਾਰਬੇ ਜਦੀਆਆਂ ਜਜੰ ਤਗੁਆਆਂ'ਤਹ ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ ਚਕਾਰ ਪਗੈਰਸਾਂ'ਤਬੇ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਦਬੇ ਨਨ  । ਇਓ੍ਹਧਬੇ ਅਪਨਨ  ਦਲ'ਤਹ ਕਸਿਵਕਾ ॥ ਇਹ ਹਗੁਣ ਅਪਨਦੀ ਸਿਗੁਰਪੱ ਕਖਆ ਦਕਾ
ਦਕਾਵਕਾ ਕਰ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ । ਬਸ਼ਰਤਬੇ ਕਕ ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਇਹ ਚਰੋਣਵਵ ਸ਼ਬਦ ਸਿਭ ਦਬੇ ਸਿਕਾਹਮਨਨ  ਜਜੰ ਗਲ'ਚ ਯਕਾਦ ਰਕਹਣ ॥ ਕਦੀ ਇਹ ਗਪੱਲ ਥਰੋੜਓ੍ਹਦੀ
ਕਜਹਦੀ ਕਪਟਕਾਈ ਦਬੇ ਕਕਾਕਬਲ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ?"

"ਚਜੰਗਕਾ ਹਗੈ । ਵਬੇਖਸੀਂ ਕਕਤਬੇ ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਮਕਾਰ ਹਦੀ ਨਸਾਂ ਛਪੱ ਡਸੀਂ ॥ ਇਹ ਕਰੋਈ ਦਪਖਸ ਦਕਾ ਤਨਕਾ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ ਉਤਸਬੇ ਤਦੂਜੰ  ਅਪਨਨ
ਖਦੂਜੰ ਡਬੇ ਪਜੰ ਜਬੇ ਤਬੇਜ ਕਰਵ ॥ ਪਰ ਓਹ ਚਰੋਣਵਵ ਸ਼ਬਦ ਕਬੇੜਓ੍ਹਬੇ ਨਨ  ? ਮਮੈਂ ਮਦਦ ਮਜੰਗਣ ਤਹ ਕਜਆਦਕਾ ਮਦਦ ਕਰਨਕਾ ਪਸਿਜੰਦ ਕਰਸਾਂਗਸਾਂ" ਬਘਦੀਰਬੇ
ਨਨ  ਇਕ ਪਜੰਜਕਾ ਅਗਗ੍ਗਿਬੇ ਕਰਕਬੇ ਅਜੰਗੜਕਾਈ ਲਈ ਅਤਬੇ ਗਦੂੜਓ੍ਹਬੇ ਨਦੀਲਬੇ  ਰਜੰ ਗ ਦਬੇ  ।  ਛਗੈਨਦੀ ਵਸਾਂਗ ਪਕਾੜਦੂ ਨਨੋ ਹਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਕਨਹਕਾਕਰਆ "ਮਮੈਂ ਹਜਬੇ ਭਦੀ
ਜਕਾਣਨਸਾਂ ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਹਸਾਂ ॥"

"ਮਮੈਂ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਬਗੁਲਕਾਉਂਦਕਾ ਹਸਾਂ ਅਤਬੇ ਓਹ ਦਪੱ ਸਿਬੇਗਕਾ - ਕਜਹ ਓਹ ਦਪੱ ਸਿਨਕਾ ਚਕਾਹਬੇਗਕਾ ॥ ਆ । ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਰਕਾ !"

"ਮਬੇਰਕਾ ਕਸਿਰ ਸ਼ਕਹਦ ਦਦੀ ਮਪੱ ਖਦੀਆਆਂ ਦਬੇ ਦਪਖਸ ਵਸਾਂਗ ਕਭਨਕਭਨਸਾਂ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ ।" ਇਕ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀ ਕਜਹਦੀ ਕਖਜਦੀ ਹਰੋਈ ਅਵਕਾਜ ਨਨ  ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਕਸਿਰ
ਉੱਪਰ ਕਕਹਕਾ । ਅਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਇਕ ਦਪਖਸ ਦਬੇ ਤਨਨ 'ਤਹ ਹਬੇਠਸਾਂ ਕਸਿਰਕਦਕਾ ਹਰੋਇਆ ਬੜਬੇ ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ'ਚ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ । "ਮਮੈਂ ਬਘਦੀਰਬੇ ਕਰਕਬੇ ਅਇਆ
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ਹਸਾਂ ਤਬੇਰਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਨਹਸੀਂ । ਬਗੁਪੱ ਡੜਬੇ ਮਓ੍ਹਰੋਟਟ੍ਟਿਦੂ ਭਕਾਪੱਲਦੂ !"
"ਇਹ ਮਬੇਰਬੇ ਲਈ ਕਰੋਈ ਨਵਸੀਂ ਗਪੱਲ ਨਹਦੀ ਹਗੈ ।" ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ਪਰ ਅਜੰਦਰਹ ਓਹ ਬੜਕਾ ਦਗੁਖਦੀ ਸਿਦੀ'ਤਬੇ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਬੜਦੀ ਸਿਟਟ੍ਟਿ ਵਪੱ ਜਦੀ ਸਿਦੀ ॥
"ਚਲ ਫਬੇਰ । ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਜਜੰ ਗਲ ਦਬੇ ਚਰੋਣਵਵ ਸ਼ਬਦ ਸਿਗੁਣਕਾ । ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ ਮਮੈਂ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਅਪੱ ਜ ਕਸਿਖਕਾਏ ਨਨ  ॥"

"ਕਬੇੜਓ੍ਹਬੇ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਬੇ ਚਰੋਣਵਵ ਸ਼ਬਦ ?" ਫੜਦੀ ਮਕਾਰਦਕਾ ਹਰੋਇਆ । ਮਗੁਗਲਦੀ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ॥ "ਜਜੰਗਲ ਦਦੀਆਆਂ ਬਹਗੁਤ ਸਿਕਾਰਦੀਆਆਂ ਜਬਕਾਨਕਾ ਨਨ  ॥
ਅਤਬੇ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਸਿਕਾਰਦੀਆਆਂ ਆਓਂਦਦੀਆਆਂ ਨਨ  ॥"

"ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਥਰੋੜਕਾ'ਕਗੁ ਆਓਂਦਕਾ । ਹਗੈ ਬਹਗੁਤਕਾ ਨਹਸੀਂ ॥ ਵਬੇਖ । ਓਹ ਬਘਦੀਰਬੇ । ਓਹ ਅਪਨਨ  ਉਸਿਤਕਾਦ ਦਬੇ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਸ਼ਗੁਕਰਗਗੁਜਕਾਰ ਨਹਸੀਂ ਹਗੁਜੰ ਦਬੇ ॥
ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਇਕ ਕਨਬੋੱਕਕਾ ਕਜਹਕਾ ਬਕਘਆੜ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਦੂਜੰ  ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਕਸਿਖਕਾਉਣ ਖਕਾਕਤਰ ਧਨਵਕਾਦ ਕਕਹਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ  ਨਹਸੀਂ ਮਗੁਕੜਆ ॥ ਤਸਾਂ ਫਬੇਰ
ਕਸ਼ਕਕਾਰਦੀ - ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਕਾ ਸ਼ਬਦ ਬਰੋਲ ਵਪੱ ਢਬੇ ਕਵਦਵਕਾਨਕਾ ॥"

"ਸਿਕਾਢਦੀਆਆਂ ਰਗਸਾਂ'ਚ ਇਕ ਹਦੀ ਲਹਦੂ ਹਗੈ। ਤਬੇਰਦੀਆਆਂ'ਤਬੇ ਮਬੇਰਦੀਆਆਂ ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ । ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਦਦੀ ਜਬਕਾਨ'ਚ ਓਹ ਸ਼ਬਦ ਬਰੋਲਕਦਆਆਂ
ਹਰੋਏ ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ ਸਿਕਾਰਬੇ ਕਸ਼ਕਕਾਰਦੀ ਲਰੋਗ ਇਸਿਸਮਕਾਲ ਕਰਦਬੇ ਨਨ  ॥

"ਬਹਗੁਤ ਚਜੰਗਕਾ ॥ ਹਗੁਣ ਪਕਰਆਂਕਦਆਆਂ ਦਬੇ ॥"

ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਮਗੁੜ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ । ਅਤਬੇ ਵਕਾਕ ਦਬੇ ਅਖਦੀਰ'ਚ ਇਪੱਲਓ੍ਹ ਦਦੀ ਸਿਦੀਟਦੀ ਮਕਾਰਦੀ ॥

"ਹਗੁਣ ਸਿਪੱ ਪ - ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਬੇ ।" ਬਘਦੀਰਕਾ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ॥

ਜਵਕਾਬ ਸਿਦੀ ਇਕ ਫਗੁਫਕਕਾਰ ਕਜਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਕਬਆਨ ਨਹਸੀਂ ਕਦੀਤਸਕਾ ਜਕਾ ਸਿਕਦਕਾ । ਅਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਅਪਨਨ  ਪਗੈਰ ਕਪਛਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਮਕਾਰਬੇ । 'ਤਬੇ ਅਪਨਨ
ਆਪ ਨਦੂਜੰ  ਸ਼ਕਾਬਕਾਸ਼ਦੀ ਦਬੇਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਤਕਾੜਦੀ ਮਕਾਰਦੀ । ਅਤਬੇ ਬਘਦੀਰਬੇ ਦਦੀ ਕਪਠ'ਤਬੇ ਚੜਓ੍ਹ ਕਗਆ । ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਓਹ ਇਕ ਪਕਾਸਿਬੇ ਜਕਾ ਕਬੇ ਬਗੈਠ ਕਗਆ ।
'ਤਬੇ ਕਚਕਨਦੀ ਖਪੱਲ'ਤਬੇ ਅਪਨਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਡਦੀਆਆਂ ਨਕਾਲ ਢਰੋਲ ਵਜਕਾਉਣ ਲਗ ਕਪਆ ਅਤਬੇ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਦੂਜੰ  ਭਗੈੜਬੇ 'ਤਹ ਭਗੈੜਕਾ ਮਦੂਜੰ ਹ ਬਨਕਾ ਕਬੇ ਕਚੜਕਾਉਣ
ਲਗ ਕਪਆ ॥

"ਓਥਬੇ - ਓਥਬੇ ! ਇਹ ਇਕ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀ ਕਜਹਦੀ ਝਰਦੀਟ ਦਬੇ ਕਕਾਕਬਲ ਸਿਦੀ ।" ਭਦੂਰਬੇ ਕਰਪੱ ਛ ਨਨ  ਕਪਆਰ ਦਬੇ ਨਕਾਲ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ॥ "ਕਕਸਿਬੇ ਕਦਨ ਤਦੂਜੰ
ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਯਕਾਦ ਕਰਵਗਕਾ ॥" ਫਬੇਰ ਓਹ ਇਕ ਪਕਾਸਿਬੇ ਹਰੋ ਕਗਆ ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਦਪੱ ਸਿਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਕ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਕਕਜੰ ਝ ਹਕਾਥਦੀ ਅਗਗ੍ਗਿਬੇ ਕਮਜੰ ਨਤਸਾਂ ਕਦੀਤਦੀਆਆਂ ਸਿਦੀ
ਚਰੋਣਵਵ ਸ਼ਬਦਸਾਂ ਵਕਾਸਿਸਬੇ । ਕਜਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਇਨਓ੍ਹ ਕਾ ਬਕਾਰਬੇ ਸਿਭ ਕਗੁਝ ਪਤਕਾ ਹਗੈ । ਅਤਬੇ ਕਕਵਵ ਹਕਾਥਦੀ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਤਲਕਾਈ ਕਜੰ ਡਬੇ ਲਗੈਕਬੇ ਕਗਆ ਸਿਦੀ ਤਕਾਕਕ
ਸਿਪੱ ਪਸਾਂ ਦਬੇ ਚਰੋਣਵਵ ਸ਼ਬਦ ਪਕਾਣਦੀ ਦਬੇ ਸਿਪੱ ਪ'ਤਹ ਪਪਕਾਪਤ ਕਰ ਸਿਕਬੇ ਕਕਓਂਕਕ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਦੂਜੰ  ਓਹ ਬਰੋਲਨਨ  ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਆਓਂਦਬੇ । ਅਤਬੇ ਹਗੁਣ ਕਕਵਵ
ਮਗੁਗਲਦੀ ਜਜੰ ਗਲ ਦਬੇ  ਹਕਾਦਕਸਿਆਆਂ'ਤਹ  ਸਿਗੁਰਕਖਇਤ ਹਗੈ  ।  ਕਕਓਂਕਕ ਨਸਾਂ ਹਦੀ  ਸਿਪੱ ਪ ।  ਪਕਰਜੰ ਦਬੇ  ।  ਅਤਬੇ  ਨਸਾਂ  ਹਦੀ ਵਓ੍ਹਸ਼ਦੀ ਇਨਸ਼੍ਹੂ  ਨਗੁਕਸਿਕਾਨ
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ਪਹਗੁਜੰ ਚਕਾਉਣਗਬੇ ॥
"ਫਬੇਰ ਕਕਸਿਬੇ ਤਹ ਭਦੀ ਡਰਨ ਦਦੀ ਲਰੋੜ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ।" ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਨ  ਅਪਨਦੀ ਗਪੱਲ । ਅਪਨਦੀ ਮਓ੍ਹਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀ ਜਪੱ ਤ ਭਰਬੇ ਕਢਪੱ ਡ'ਤਬੇ ਫਖਰ ਨਕਾਲ ਹਪੱਥ ਫਬੇਰਦਬੇ
ਹਰੋਏ ਸਿਮਕਾਪਤ ਕਦੀਤਸਦੀ ॥

"ਕਸਿਰਫ ਇਕ ਅਪਨਨ  ਕਬਦੀਲਬੇ 'ਤਹ ਕਸਿਵਕਾ ।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ । ਪਕਹਲਸਾਂ ਅਪਨਨ  ਮਦੂਜੰ ਹ'ਚ ਫਬੇਰ ਜਰੋਰ ਦਬੇ ਨਕਾਲ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  । "ਮਬੇਰਦੀਆਆਂ
ਹਪੱ ਡਦੀਆਆਂ ਦਦੀ ਖਗੈਰ ਕਰ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਰਕਾ ! ਇਹ ਕਦੀ ਤਦੂਜੰ  ਉਗੁਪਪੱ ਰ ਹਬੇਠਸਾਂ ਨਚਚ੍ਚਦੀ ਜਕਾਨ ਕਡਹਸਾਂ ਹਮੈਂ?"

ਮਗੁਗਲਦੀ ਬਘਦੀਰਬੇ ਦਬੇ ਮਰੋਢਬੇ ਦਦੀ ਜਪੱ ਤ ਨਦੂਜੰ  ਕਖਚਚ੍ਚ ਕਬੇ ਅਤਬੇ ਜਰੋਰ ਜਰੋਰ ਦਦੀ ਲਤਸਸਾਂ ਮਕਾਰ ਕਬੇ ਅਪਨਨ  ਆਪ ਨਦੂਜੰ  ਸਿਗੁਣਵਕਾਉਨ ਦਦੀ ਕਰੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰ
ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ॥ ਜਦਹ ਦਰੋਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨ  ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਸਿਗੁਕਣਆ ਓਹ ਕਜਨਸ਼੍ਨਦੀ ਉਚਚ੍ਚਦੀ ਅਵਕਾਜ'ਚ ਬਰੋਲ ਸਿਕਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਬਰੋਲ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ॥ ਅਤਬੇ ਹਗੁਣ ਮਗੈਨਦੂਜੰ
ਅਪਨਕਾ ਕਬਦੀਲਕਾ ਬਣਕਾਉਨਕਾ ਪਏਗਕਾ । 'ਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀ ਅਗਵਕਾਈ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ'ਚ ਪਦੂਰਬੇ ਕਦਨ ਕਰਨਦੀ ਪਏਗਦੀ ॥"

"ਇਹ ਕਦੀ ਨਵਸੀਂ ਨਦਕਾਨਦੀ ਹਗੈ । ਸਿਗੁਪਨਨ  ਵਬੇਖਣ ਵਕਾਲਬੇ  ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਦੂ?" ਬਘਦੀਰਕਾ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ॥

"ਹਸਾਂ । ਅਤਬੇ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਤਬੇ ਕਮਟਟ੍ਟਿਦੀ ਭਕਾਪੱਲਦੂ'ਤਬੇ ਸਿਗੁਟਟ੍ਟਿਰੋ । " ਮਗੁਗਲਦੀ ਬਰੋਲਦਕਾ ਕਰਹਕਾ ॥ "ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨ  ਮਬੇਰਬੇ ਨਕਾਲ ਇਹ ਵਕਾਇਦਕਾ ਕਦੀਤਸਕਾ ਹਗੈ ॥ ਆਹ
!"

"ਠਕਾ !" ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਦਬੇ ਵਪੱ ਢਬੇ ਪਜੰ ਜਬੇ ਨਨ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਬਘਦੀਰਬੇ ਦਦੀ ਕਪਪੱ ਠ'ਤਹ ਠਸਾਂਹ ਮਕਾਕਰਆ । ਅਤਬੇ ਜਦਹ ਮਗੁਜੰ ਡਕਾ ਅਪੱ ਗਲਦੀਆਆਂ ਲਤਸਸਾਂ'ਚ ਪਇਆ
ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ ਓਹ ਵਬੇਖ ਸਿਕਦਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਕਰਛ ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ'ਚ ਸਿਦੀ ॥

"ਮਗੁਗਲਦੀ" ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ । "ਤਦੂਜੰ  ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਕਾਲ ਗਲ - ਬਕਾਤ ਕਰ ਕਰਹਸਾਂ ਹਮੈਂ ॥"

ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਬਘਦੀਰਬੇ ਵਲ ਝਕਾਤਸਦੀ ਮਕਾਰਦੀ ਇਹ ਵਬੇਖਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਕ ਕਕਤਬੇ ਤਬੇਘੈੰਦਗੁਆ ਭਦੀ ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ ਤਸਾਂ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਬਘਦੀਰਬੇ ਦਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ
ਬੜਦੀਆਆਂ ਪਥਰਕਾਈਆਆਂ ਹਰੋਈਆਆਂ ਸਿਦੀ ॥

"ਤਦੂਜੰ  ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਕਾਲ ਸਿਦੀ - ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਬਸਾਂਦਰ - ਓਹ ਲਰੋਕਦੀ ਕਜਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਕਾ ਕਰੋਈ ਕਨਦੂਜੰ ਨ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ - ਸਿਭ ਕਗੁਝ ਖਕਾਣ ਵਕਾਲਬੇ  ॥ ਇਹ ਬੜਬੇ
ਸ਼ਰਮ ਦਦੀ ਗਪੱਲ ਹਗੈ ॥"

"ਜਦਹ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਨ  ਮਬੇਰਬੇ ਕਸਿਰ ਭਕਨਸ਼੍ਨਆ ਸਿਦੀ ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ(ਹਕਾਲਬੇ  ਭਦੀ ਓਹ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਕਪਠ'ਤਬੇ ਬਗੈਠਕਾ ਸਿਦੀ)  । "ਮਗੈ ਦਦੂਰ ਚਲਕਾ ਕਗਆ ।
'ਤਬੇ ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਨਨ  ਦਪਖਸਸਾਂ'ਤਹ ਹਬੇਠਸਾਂ ਆ ਕਬੇ ਮਬੇਰਬੇ'ਤਬੇ ਤਰਸਿ ਖਕਾਧਕਾ  ॥ ਹਰੋਰ ਕਕਸਿਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਮਬੇਰਦੀ ਕਰੋਈ ਪਰਵਕਾਹ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ॥"  ਓਨਓ੍ਹਨ
ਅਪਨਕਾ ਜਰਕਾ'ਕ ਨਪੱ ਕ ਸਿਗੁੜਕਕਾਇਆ ॥
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"ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਦੀ ਹਮਦਰਹਦੀ !" ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਨ  ਨਪੱ ਕ ਫੜਫੜਕਾਇਆ "ਪਓ੍ਹਕਾੜਦੀ ਚਰੋਈ ਦਦੀ ਚਗੁਪੱ ਪਦੀ ! ਗਰਮਦੀਆਆਂ ਦਬੇ ਸਿਦੂਰਜ ਦਦੀ ਠਜੰ ਡ ! ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ
। ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ?"

"ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ । ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ । ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨ  ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਮਬੇਵਬੇ'ਤਬੇ ਚਜੰ ਗਦੀਆਆਂ ਚਦੀਜਸਾਂ ਖਕਾਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਦਤਸਦੀਆਆਂ । ਅਤਬੇ ਓਹ - ਓਹ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਅਪਨਨ  ਹਥਸੀਂ ਚਗੁਪੱ ਕ
ਕਬੇ ਦਪਖਸਸਾਂ ਦਬੇ ਉੱਪਰ ਲਗੈ  ਗਏ ਅਤਬੇ ਮਮੈਂ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਕਕਹਕਾ ਕਕ ਮਬੇਰਦੀਆਆਂ ਰਗਸਾਂ'ਚ ਭਦੀ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਕਾ ਹਦੀ ਖਦੂਨ ਹਗੈ ਪਰ ਮਬੇਰਦੀ ਕਸਿਰਫ ਪਦੂਛ ਨਹਸੀਂ
ਹਗੈ । ਅਤਬੇ ਇਕ ਕਦਨ ਮਮੈਂਨਦੂਜੰ  ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਕਾ ਸਿਰਦਕਾਰ ਹਰੋਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ ॥"

"ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਕਾ ਕਰੋਈ ਸਿਰਦਕਾਰ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਓਹ ਝਦੂਠ ਬਰੋਲਦਬੇ ਹਣ ॥ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨ  ਹਮਬੇਸ਼ਸਾਂ ਹਦੀ ਝਦੂਠ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ਹਗੈ ॥"

"ਓਹ ਬੜਬੇ ਰਕਹਮਕਦਲ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਦਗੁਬਕਾਰਕਾ ਆਓਣ ਦਕਾ ਸਿਦਹਕਾ ਕਦਤਸਕਾ॥ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਕਦਬੇ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ'ਚ ਕਕਓਂ ਨਹਸੀਂ ਲਗੈਕਬੇ ਗਏ ?
ਓਹ ਅਪਨਨ  ਪਗੈਰਸਾਂ'ਤਬੇ ਖੜਬੇ ਹਰੋ ਸਿਕਦਬੇ ਨਨ  ਕਜਵਵ ਮਮੈਂ ਹਰੋ ਸਿਕਦਕਾ ਹਸਾਂ ॥ ਓਹ ਅਪਨਨ  ਸਿਖਸ ਪਜੰ ਕਜਆਆਂ ਨਕਾਲ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਮਕਾਰਦਬੇ ਨਹਸੀਂ ਹਣ ॥ ਓਹ
ਸਿਕਾਰਬੇ ਕਦਨ ਖਬੇਡਦਬੇ ਨਨ  ॥ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਖੜਬੇ ਹਰੋਣ ਦਬੇ ! ਭਗੈੜਬੇ ਭਕਾਪੱਲਦੂ । ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਉੱਪਰ ਚਗੁਪੱ ਕ ! ਮਮੈਂ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਕਾਲ ਫਬੇਰ ਖਬੇਡਸਾਂਗਕਾ ॥"

"ਸਿਗੁਣ । ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ ।" ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ । ਅਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਅਵਕਾਜ ਇਜੰਝ ਗਰਜਦੀ ਕਜਵਵ ਇਕ ਗਰਮ ਰਕਾਤ ਦਦੀ ਕਬਜਲਦੀ ਦਦੀ
ਗਰਜ ॥ "ਮਮੈਂ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਪਦੂਰਕਾ ਜਜੰ ਗਲ ਦਕਾ ਕਨਦੂਜੰ ਨ ਜਜੰ ਗਲ ਦਬੇ ਹਰ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਦਬੇ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਕਾ ਕਸਿਖਕਾਇਆ ਹਗੈ - ਕਸਿਰਫ ਇਕ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਦੂਜੰ
ਛਪੱ ਡ ਕਬੇ ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ ਦਪਖਸਸਾਂ'ਤਬੇ ਰਕਹਜੰ ਦਬੇ ਨਨ  ॥ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਕਾ ਕਰੋਈ ਕਨਦੂਜੰ ਨ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ॥  ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਜਜੰਗਲ ਦਦੀ ਕਬਰਕਾਦਰਦੀ'ਚਹ ਛਬੇਕਕਆ ਹਰੋਇਆ ਹਗੈ ॥
ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀ ਅਪਨਦੀ ਕਰੋਈ ਬਰੋਬੋੱਲਦੀ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ।  ਮਗਰ ਓਹ ਚਰੋਰਦੀ ਕਰ ਕਬੇ ਜਰੋ ਭਦੀ ਓਹ ਸਿਗੁਣਦਬੇ ਨਨ  ਓਹਦੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸਿਸਮਕਾਲ ਕਰਦਬੇ ਨਨ  ।
ਬਗੁਰਦੀ ਨਜਰ ਨਕਾਲ ਝਕਾਤਦੀਆਆਂ ਮਕਾਰਦਬੇ ਨਨ  । ਅਤਬੇ ਉੱਪਰ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ'ਚ ਇਜੰ ਤਜਕਾਰ ਕਰਦਬੇ ਨਨ  ॥ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਤਦੌਰ ਤਰਦੀਕਬੇ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਤਦੌਰ
ਤਰਦੀਕਬੇ ਨਹਸੀਂ ਹਣ ॥ ਓਹ ਕਬਨਸਾਂ ਸਿਰਦਕਾਰਸਾਂ ਦਬੇ ਹਣ ॥ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀ ਕਰੋਈ ਯਕਾਦਗਕਾਰ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ॥ ਓਹ ਫੜਸਾਂ ਮਕਾਰਦਬੇ ਨਨ  ਤਬੇ ਚਟਰ
ਪਟਰ ਕਰਦਬੇ ਨਨ  ਅਤਬੇ ਇਜੰ ਜ ਜਤਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨ  ਕਜਵਵ ਕਕ ਓਹ ਬੜਬੇ ਮਹਕਾਨ ਲਰੋਕ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਬੜਬੇ ਵਪੱ ਢਬੇ ਕਪੱ ਮ ਕਰਨ ਜਕਾ ਰਹਬੇ ਹਰੋਣ । ਪਰ
ਇਕ ਕਡਗਦਕਾ ਹਰੋਇਆ ਮਬੇਵਕਾ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਕਾ ਕਦਮਕਾਗ ਹਕਾਪੱਸਿਬੇ ਵਪੱ ਲ ਲਗਕਾ ਦਵਦਕਾ ਹਗੈ ਅਤਬੇ ਓਹ ਸਿਭ ਕਗੁਝ ਭਗੁਲ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨ  ॥ ਅਸਿਸੀਂ ਜਜੰ ਗਲ
ਵਕਾਕਲਆਆਂ ਦਕਾ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਨਕਾਲ ਕਰੋਈ ਸਿਰਰੋਕਕਾਰ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ॥ ਅਸਿਸੀਂ ਓਥਬੇ ਪਕਾਣਦੀ ਨਹਸੀਂ ਪਸੀਂਦਬੇ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਬਸਾਂਦਰ ਪਕਾਣਦੀ ਪਸੀਂਦਬੇ ਨਨ  । ਅਸਿਸੀਂ ਓਥਬੇ
ਨਹਸੀਂ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਬਸਾਂਦਰ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨ  । ਅਸਿਸੀਂ ਓਥਬੇ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਨਹਸੀਂ ਕਰਦਬੇ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਬਸਾਂਦਰ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਦਬੇ ਨਨ  । ਅਸਿਸੀਂ ਓਥਬੇ ਨਹਸੀਂ
ਮਰਦਬੇ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਬਸਾਂਦਰ ਮਰਦਬੇ ਨਨ  ॥ ਕਦੀ ਅਪੱਜ ਤਹ ਪਕਹਲਸਾਂ ਤਦੂਜੰ  ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਬਕਾਰਬੇ ਗਪੱਲ ਕਰਦਬੇ ਹਰੋਏ ਸਿਗੁਕਣਆ ਹਗੈ ?"

"ਨਹਸੀਂ ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਫਗੁਸਿਫਗੁਸਿਕਾਉਂਦਬੇ ਹਰੋਏ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ । ਕਕਓਂਕਕ ਜਜੰਗਲ ਹਗੁਣ ਸ਼ਸਾਂਤ ਹਰੋ ਚਗੁਪੱ ਕਕਆ ਸਿਦੀ ਕਕਓਂਕਕ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਬਰੋਲ ਹਕਟਆ ਸਿਦੀ ॥

"ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਨ  ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਅਪਨਦੀ ਜਬਕਾਨ ਅਤਬੇ ਅਪਨਨ  ਕਦਮਕਾਗਹ ਕਪੱ ਢ ਕਦਤਸਕਾ ਹਗੈ ॥ ਓਹ ਬਹਗੁਤ ਦਗੁਸ਼ਟ੍ਟਿ । ਗਜੰ ਦਬੇ । ਬਬੇਸ਼ਰਮ ਨਨ  ।
ਅਤਬੇ ਓਹ ਚਕਾਹਹਕਾਨ ਨਨ  । ਜਬੇਕਰ ਕਦਬੇ ਓਹ ਕਕਸਿਬੇ ਇਕ ਚਦੀਜ ਦਬੇ ਚਕਾਹਹਕਾਨ ਹਰੋਣ । ਕਕ ਜਜੰ ਗਲ ਦਬੇ ਲਰੋਗ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਵਪੱ ਲ ਕਧਆਨ ਦਬੇਣ ॥
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ਅਸਿਸੀਂ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਵਪੱ ਲ ਕਧਆਨ ਨਹਸੀਂ ਦਵਦਬੇ ਓਦਹ ਭਦੀ ਜਦਹ ਓਹ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਕਸਿਰਸਾਂ'ਚ ਮਬੇਵਬੇ ਅਤਬੇ ਗਜੰ ਦ ਕਸਿਟਟ੍ਟਿਦਬੇ ਨਨ  ॥"
ਹਜਬੇ ਓਹ ਮਕਾੜਕਾ ਕਜਹਕਾ ਹਦੀ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ਸਿਦੀ ਕਕ ਦਪਖਸਸਾਂ'ਚਹ ਮਬੇਕਵਆਆਂ ਅਤਬੇ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀਆਆਂ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਦਦੀ ਵਕਾਛੜ ਸ਼ਗੁਰਦੂ ਹਰੋ ਗਈ । ਅਤਬੇ ਓਹ
ਕਮਜਰੋਰ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ'ਚ ਖਜੰ ਗਪੱ ਨ ਚਦੀਕਣ ਅਤਬੇ ਟਪਦੂਸਿਦੀਆਆਂ ਮਕਾਰਣ ਦਦੀਆਆਂ ਅਵਕਾਜਸਾਂ ਸਿਗੁਣ ਸਿਕਦਬੇ ਸਿਦੀ ॥

"ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕ ਵਰਜਤ ਹਣ ।" ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ । "ਜਜੰ ਗਲ ਦਬੇ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਵਰਜਤ ਹਣ ॥ ਯਕਾਦ ਰਖਸੀਂ ॥"

"ਵਰਜਤ ।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਪਰ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਹਜਬੇ ਭਦੀ ਲਗਦਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਦੂਜੰ  ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਕਖਲਕਾਫ ਖਬਰਦਕਾਰ ਕਰਨਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਸਿਦੀ
॥"

"ਮਮੈਂ - ਮਮੈਂ? ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਕਕਜੰ ਵਵ ਪਤਕਾ ਲਗਦਕਾ ਕਕ ਇਹ ਕਮਟਟ੍ਟਿਦੀ ਪਗੈਣ ਜਰੋਕਗਗ੍ਗਿਆਆਂ ਨਕਾਲ ਖਬੇਡਦੂਗਕਾ ॥ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਕਾਲ ! ਹਸਾਂ !"

ਇਕ ਤਕਾਜਦੀ ਵਕਾਪੱਛੜ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਕਸਿਰ ਉਤਸਬੇ ਪਈ ਅਤਬੇ ਓਹ ਦਰੋਵਵ ਪਕਾਸਿਬੇ ਹਰੋ ਗਏ । ਅਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਭਦੀ ਨਕਾਲ ਕਰ ਕਲਆ ॥ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਨ  ਜਰੋ
ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਬਕਾਰਬੇ ਕਕਹਕਾ ਸਿਦੀ ਓਹ ਕਬਲਕਗੁਲ ਸਿਚਚ੍ਚ ਹਗੈ ॥ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਉੱਪਰ ਦਪਖਸਸਾਂ'ਚ ਹਗੈ ਅਤਬੇ ਵਓ੍ਹਸ਼ਦੀ ਕਦਬੇ ਉੱਪਰ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਵਬੇਖਦਬੇ ।
ਇਸਿ ਲਈ ਐਸਿਕਾ ਕਦਬੇ ਕਰੋਈ ਮਦੌਕਕਾ ਨਹਸੀਂ ਆਇਆ ਜਦਹ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਅਤਬੇ ਜਜੰ ਗਲ ਦਬੇ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਕਾ ਰਸਿਸਕਾ ਇਕ ਹਰੋਇਆ ਹਰੋਵਬੇ ॥ ਪਰ ਜਦਹ
ਕਦਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਇਕ ਕਬਮਕਾਰ ਬਕਘਆੜ ਕਦਬੇ ਇਕ ਜਖਮਦੀ ਚਦੀਤਕਾ ਜਸਾਂ ਕਰਪੱ ਛ ਕਮਕਲਆ । ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਨਨ  ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਸਿਤਕਾਇਆ । ਅਤਬੇ
ਉਸਿ'ਤਬੇ ਮਬੇਵਬੇ ਅਤਬੇ ਸਿਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀਆਆਂ ਕਸਿਟਟ੍ਟਿ ਕਬੇ  ਖਗੁਸ਼ ਹਗੁਜੰ ਦਬੇ ਅਤਬੇ ਉੱਮਦੀਦ ਕਰਦਬੇ ਸਿਦੀ ਕਕ ਕਰੋਈ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਵਪੱ ਲ ਕਧਆਨ ਦਬੇਵਬੇਗਕਾ ॥ ਫਬੇਰ ਓਹ ਲਰੋਕਸੀਂ
ਜਰੋਰ ਦਦੀਆਆਂ ਚਦੀਕਸਾਂ ਮਕਾਰਕਬੇ ਬਬੇਤਗੁਕਬੇ ਗਕਾਣਬੇ ਗਕਾਉਣ ਲਗ ਜਕਾਉਂਦਬੇ । ਅਤਬੇ ਜਜੰ ਗਲ ਦਬੇ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਕਨਓਤਕਾ ਦਵਦਬੇ ਕਬੇ ਦਪਖਸਸਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜਕਬੇ
ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਕਾਲ ਲੜਨ । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਆਪਸਿ'ਚ ਹਦੀ ਕਬਨਕਾ ਕਕਸਿਦੀ ਗਪੱਲ ਦਬੇ ਲੜਨ ਲਗ ਜਕਾਉਂਦਬੇ । ਅਤਬੇ ਮਰਬੇ ਹਰੋਏ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਓਥਬੇ ਛਪੱ ਡ
ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ ਲਰੋਗ ਵਬੇਖ ਸਿਕਣ ॥ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਹਮਬੇਸ਼ਸਾਂ ਹਦੀ ਕਕਸਿਬੇ ਦਦੀ ਸਿਰਦਕਾਰਦੀ ਕਮਲਣ ਵਕਾਲਦੀ ਹਗੁਜੰ ਦਦੀ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ
ਨਕਾਲ ਹਦੀ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਕਨਦੂਜੰ ਨ'ਤਬੇ  ਕਰਵਕਾਇਤਸਾਂ । ਪਰ ਇਹ ਸਿਭ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਕਦਬੇ ਕਮਕਲਆ ਨਹਸੀਂ । ਕਕਓਂਕਕ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀ ਯਕਾਦਹਕਾਸ਼ਸ ਨਨ  ਕਦਬੇ
ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਕਾ ਸਿਕਾਥ ਨਹਸੀਂ ਕਦਤਸਕਾ । ਸਿਰੋ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨ  ਇਓ੍ਹਧਕਾ ਖਕਾਕਮਆਜਕਾ ਐਵਵ ਹਦੀ ਇਹ ਗਪੱਲਸਾਂ ਮਕਾਰਕਬੇ ਕਦੀਤਸਕਾ "ਜਰੋ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਗ ਹਗੁਣ ਸਿਰੋਚਦਬੇ ਨਨ
ਜਜੰ ਗਲ ਵਕਾਲਬੇ  ਓਹ ਬਕਾਦ'ਚਹ ਸਿਰੋਚਣਗਬੇ ।" ਅਤਬੇ ਇਹ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਬਹਗੁਤ ਕਦਲਕਾਸਿਕਾ  ਦਵਦਕਾ ॥ ਕਰੋਈ ਭਦੀ ਵਓ੍ਹਸ਼ਦੀ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਤਸਾਂਈ ਪਹਗੁਜੰ ਚ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ
ਸਿਕਦਕਾ । ਮਗਰ ਦਦੂਜਬੇ ਪਕਾਸਿਬੇ ਕਰੋਈ ਭਦੀ ਵਓ੍ਹਸ਼ਦੀ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਵਪੱ ਲ ਕਧਆਨ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਦਵਦਕਾ । ਅਤਬੇ ਇਸਿ ਲਈ ਓਹ ਬਹਗੁਤ ਖਗੁਸ਼ ਹਰੋਏ ਜਦਹ
ਮਗੁਗਲਦੀ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਕਾਲ ਖਬੇਡਣ ਆਇਆ । ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਪਤਕਾ ਚਕਲਆ ਕਕ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਕਕਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਰਕਾਜ ਸਿਦੀ ॥

ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਕਾ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਕਗੁਝ ਹਰੋਰ ਕਰਨ ਦਕਾ ਮਤਲਬ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ - ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਦੀ ਕਕਸਿਬੇ ਭਦੀ ਗਪੱਲ ਦਕਾ ਕਦਬੇ ਕਰੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹਸੀਂ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ
॥ ਪਰ ਇਕ ਬਸਾਂਦਰ ਨਦੂਜੰ  ਇਕ ਫਗੁਰਨਕਾ ਫਗੁਕਰਆ । ਜਰੋ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਬਹਗੁਤ ਚਜੰਗਕਾ ਲਗਗ੍ਗਿਕਾ । ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨੇਂ  ਬਕਾਕਦੀ ਸਿਕਾਕਰਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਕਕ
ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਕਬਦੀਲਬੇ 'ਚ ਰਖਨਕਾ ਬੜਕਾ ਫਕਾਇਦਬੇਮਜੰ ਦ ਹਰੋ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ  । ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ ਤਬੇਜ ਹਵਸਾਂਵਸਾਂ'ਤਰੋ ਬਚਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਸਿਰੋਕਟਟ੍ਟਿਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਬਗੁਜੰ ਣ
ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ । ਸਿਰੋ । ਜਬੇਕਰ ਓਹ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਪਕੜ ਲਮੈਂਦਬੇ ਨਨ  । ਓਹ  ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਇਹ ਕਸਿਖਕਾਉਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਮਜਬਦੂਰ ਕਰ ਸਿਕਦਬੇ ਨਨ  ॥ ਬਬੇਸ਼ਕ ਮਗੁਗਲਦੀ
ਇਕ ਲਕੜਹਕਾਰਬੇ ਦਕਾ ਬਚਚ੍ਚਕਾ ਹਰੋਣ ਦਦੀ ਖਕਾਕਤਰ । ਕਕਾਫਦੀ ਸਿਕਾਰਬੇ ਹਗੁਨਰ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਕਵਰਕਾਸਿਤ'ਚ ਕਮਲਬੇ  ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਓਹ ਹਬੇਠਸਾਂ ਕਡਗਗ੍ਗਿਦੀਆਆਂ
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ਹਰੋਈਆਆਂ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਦਦੀਆਆਂ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀਆਆਂ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀਆਆਂ ਝਗੁਗਗ੍ਗਿਦੀਆਆਂ ਬਨਕਾਇਆ ਕਰਦਕਾ ਸਿਦੀ ਕਬਨਕਾ ਇਸਿ ਗਪੱਲ ਦਬੇ ਸਿਰੋਚਚ੍ਚਬੇ ਕਕ ਇਹ ਓਹ ਇਹ ਕਕਜੰਝ
ਕਰਦਕਾ ਸਿਦੀ ॥ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਗ । ਦਪਖਸਸਾਂ'ਚ ਵਬੇਖਦਬੇ ਸਿਦੀ । ਕਕ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਖਬੇਡ ਕਕਨਸ਼੍ਨਕਾ ਅਦਭਗੁਤ ਸਿਦੀ ॥ ਇਸਿ ਵਕਾਰ । ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ । ਓਹ ਸਿਚਚ੍ਚਸੀਂ
ਇਕ ਸਿਰਦਕਾਰ ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਬੇ ਨਨ  ਤਬੇ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਸਿਭ ਤਹ ਸਿਮਝਦਕਾਰ ਜਕਾਨਵਰ ਬਣਨਕਾ ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਬੇ ਨਨ  - ਇਨਓ੍ਹਨ  ਸਿਮਝਦਕਾਰ ਕਬੇ ਹਰ ਕਰੋਈ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ
ਵਪੱ ਲ ਤਵਪੱ ਜਰੋ ਦਬੇਵਬੇ'ਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਤਹ ਈਰਖਕਾ ਕਰਬੇ ॥ ਇਸਿ ਲਈ ਓਹ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਬਘਦੀਰਬੇ ਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਦਕਾ ਚਗੁਪਚਕਾਪ ਕਪਪੱ ਛਕਾ ਕਰਦਬੇ ਰਹਬੇ ਜਦਹ ਤਕ
ਕਬੇ ਦਗੁਪਕਹਰ ਦਕਾ ਸਿਦੌਣ ਦਕਾ ਸਿਮਸਾਂ ਨਹਸੀਂ ਹਰੋਇਆ । ਅਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਅਪਨਨ  ਆਪ ਤਬੇ ਬਹਗੁਤ  ਸ਼ਰਕਮਜੰ ਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਤਬੇਘੈੰਦਗੁਏ ਅਤਬੇ ਕਰਛ
ਕਵਚਕਕਾਰ ਸਿਭੌਂ ਕਗਆ । ਅਤਬੇ ਕਸਿਮ ਖਕਾਦਦੀ ਕਕ ਹਗੁਣ ਤਹ ਬਕਾਦ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਕਾਲ ਕਰੋਈ ਲਗੈਣਕਾ ਦਬੇਣਕਾ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ॥ 

ਅਗਲਦੀ ਗਪੱਲ ਜਰੋ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਯਕਾਦ ਆਈ ਓਹ ਇਹ ਸਿਦੀ ਕਕ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਮਕਹਸਿਦੂਸਿ ਕਦੀਤਸਕਾ ਕਕ ਕਰੋਈ ਓਓ੍ਹਧਦੀਆਆਂ ਲਤਸਸਾਂ'ਤਬੇ ਬਓ੍ਹਸਾਂਵਸਾਂ'ਤਬੇ ਜਰੋਰ ਜਰੋਰ ਦਦੀ ਹਪੱ ਥ
ਫਬੇਰ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ - ਸਿਖਸ । ਮਜਬਦੂਤ । ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਹਪੱ ਥ - ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਦਪਖਸਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਮਦੂਜੰ ਹ'ਤਬੇ ਕਫਰਦੀਆਆਂ । ਅਤਬੇ ਓਹ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ'ਚਹ
ਹਬੇਠਸਾਂ ਵਬੇਖਦਕਾ ਪਇਆ ਸਿਦੀ ਜਦਹ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਨ  ਅਪਨਦੀ ਜਰੋਰ ਦਦੀ ਗਰਜ ਨਕਾਲ ਜਜੰਗਲ ਨਦੂਜੰ  ਨਸੀਂਦ'ਚਹ ਉਠਕਾ ਕਦਤਸਕਾ ਅਤਬੇ ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਤਨਨ  ਨਦੂਜੰ
ਅਪਨਨ  ਹਰ ਦਜੰਦ ਨਕਾਲ ਘਗੁਟਟ੍ਟਿ ਕਬੇ ਫੜਓ੍ਹ ਕਲਆ ॥ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਨ  ਅਪਨਦੀ ਕਜਤਸ ਦਦੀ ਖਗੁਸ਼ਦੀ'ਚ ਜਰੋਰ ਦਦੀਆਆਂ ਚਦੀਕਸਾਂ ਮਕਾਰਦੀਆਆਂ ਅਤਬੇ
ਦਪਖਸਸਾਂ'ਚ ਉੱਪਰਲਦੀ ਟਓ੍ਹਸਾਂਣਦੀਆਆਂ'ਚ ਚੜਓ੍ਹ ਗਏ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਜਕਾਨ ਦਦੀ ਬਘਦੀਰਕਾ ਜਗੁਰਪਤ ਨਹਦੀ ਸਿਦੀ ਕਰ ਸਿਕਦਕਾ । ਅਤਬੇ ਚਦੀਕਣ ਲਗਗ੍ਗਿਬੇ  : "ਓਨਓ੍ਹਨ
ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਦੂਜੰ ਵਬੇਖ ਕਲਆ ਹਗੈ ! ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਦੂਜੰ ਵਬੇਖ ਕਲਆ ਹਗੈ ॥ ਜਜੰ ਗਲ ਦਬੇ ਸਿਕਾਰਬੇ ਲਰੋਗ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਹਗੁਨਰ'ਤਬੇ ਸਿਕਾਢਦੀ ਮਪੱ ਕਕਾਰਦੀ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਸਿਕਾਢਦੀ ਤਰਦੀਫ
ਕਰਦਬੇ ਨਨ  ॥" ਫਬੇਰ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨ  ਅਪਨਦੀ ਉਡਕਾਰਦੀ ਮਕਾਰਨਦੀ ਸ਼ਗੁਰਦੂ ਕਦੀਤਸਦੀ । ਅਤਬੇ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਦੀ ਉਡਕਾਰਦੀ ਦਪਖਸਸਾਂ ਦਦੀ ਧਰਤਦੀ'ਤਬੇ ਇਕ
ਚਦੀਜ ਹਗੈ ਕਜੜਓ੍ਹਦੀ ਕਰੋਈ ਕਬਆਨ ਨਹਸੀਂ ਕਰ ਸਿਕਦਕਾ ॥ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਆਮ ਰਸਿਸਬੇ'ਤਬੇ ਚਭੌਂਕ ਨਨ  । ਉੱਪਰ ਥਪੱ ਲਬੇ  ਪਜੰ ਜਕਾਹ ਤਹ ਸਿਤਸਰ ਜਸਾਂ ਸਿਦੌ ਫਗੁਟਟ੍ਟਿ
ਜਮਦੀਨ'ਤਹ ਉਚਚ੍ਚਬੇ ਅਤਬੇ ਜਰਦੂਰਤ ਪਗੈਣ'ਤਬੇ ਇਹ ਰਕਾਤ ਨਦੂਜੰ  ਭਦੀ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ'ਤਬੇ ਸਿਫਰ ਕਰ ਸਿਕਦਬੇ ਨਨ  ॥ ਦਰੋ ਤਗੜਬੇ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਨਨ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ
ਬਓ੍ਹਸਾਂਵਸਾਂ'ਤਹ ਫੜਓ੍ਹ ਕਲਆ ਅਤਬੇ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਲਗੈ  ਦਪਖਸਸਾਂ'ਚ ਛਕਾਲਸਾਂ ਮਕਾਰਨ ਲਗ ਪਏ । ਵਦੀਹ ਫਗੁਟਟ੍ਟਿ ਇਕ ਵਕਾਰ'ਚ ॥ ਕਜਹ ਕਕਧਰਬੇ ਓਹ ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਹਗੁਜੰ ਦਬੇ
ਤਸਾਂ ਓਹ ਇਓ੍ਹਧਬੇ'ਤਹ ਦਗੁਗਨਨ  ਤਬੇਜ ਚਲਬੇ  ਜਕਾਉਂਦਬੇ । ਪਰ ਮਗੁਜੰ ਡਬੇ ਦਬੇ ਵਜਨ ਨਨ  ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਹਦੌਲਬੇ  ਕਰ ਕਦਤਸਕਾ ॥ ਕਬਮਕਾਰ'ਤਬੇ ਕਸਿਰ ਚਕਰਕਾਉਂਦਕਾ
ਹਰੋਇਆ ਮਗੁਗਲਦੀ ਅਪਨਨ  ਆਪ ਨਦੂਜੰ  ਇਸਿ ਤਬੇਜ ਦਦੌੜ'ਤਹ ਖਗੁਸ਼ ਹਰੋਏ ਕਬਨਕਾ ਨਹਸੀਂ ਰਖ ਸਿਕਕਆ । ਭਕਾਵਵ ਹਬੇਠਸਾਂ ਧਰਤਦੀ ਦਕਾ ਨਜਕਾਰਕਾ ਓਨਸ਼੍ਹੂ
ਡਰਕਾ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ। ਅਤਬੇ ਛਕਾਲ ਦਬੇ ਅਖਦੀਰ'ਚ ਜਰੋਰ ਦਬੇ ਝਟਕਬੇ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਕਦਲ ਮਦੂਜੰ ਹ'ਚ ਕਲਆਓਨ ਡਹਬੇ ਸਿਦੀ ॥ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਰਕਾਖਕਾ ਕਦਬੇ ਦਪਖਸ ਦਬੇ
ਉੱਪਰ ਲਗੈ  ਚੜਦਕਾ ਜਦ ਤਕ ਕਕ ਸਿਭ'ਤਹ ਉਚਚ੍ਚਦੀ ਪਤਲਦੀਆਆਂ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਵਜਨ ਹਬੇਠ ਮਗੁੜ ਤਗੁੜ ਕਬੇ ਕੜਕ ਨਹਸੀਂ ਜਕਾਉਂਦਦੀਆਆਂ ।
ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਖਜੰਗ ਕਬੇ ਅਪਨਨ  ਆਪ ਨਦੂਜੰ  ਹਵਕਾ'ਚ ਅਗਗ੍ਗਿਬੇ'ਤਬੇ ਹਬੇਠਸਾਂ ਛਕਾਲ ਮਕਾਰਦਬੇ ਅਤਬੇ ਅਗਲਬੇ  ਦਪਖਸ ਦਦੀਆਆਂ ਹਬੇਠਲਦੀਆਆਂ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਫੜਓ੍ਹ
ਲਮੈਂਦਬੇ ॥ ਕਦਬੇ ਕਦਬੇ ਓਹ ਸ਼ਸਾਂਤ ਹਕਰਆ ਭਕਰਆ ਜਜੰਗਲ ਕਈ ਮਦੀਲਸਾਂ ਤਸਾਂਈ ਦਦੂਰ ਵਬੇਖ ਸਿਕਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਕਜਵਵ ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਜਹਕਾਜ 'ਤਬੇ
ਲਜੰ ਮਦੀ ਬਪੱਲਦੀ'ਤਬੇ ਚੜਕਬੇ ਕਈ ਮਦੀਲਸਾਂ ਦਦੂਰ ਤਕ ਸਿਮਗੁਜੰ ਦਰ ਵਬੇਖ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ । ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਅਤਬੇ ਪਤਸਬੇ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਮਦੂਜੰ ਹ'ਤਬੇ ਚਜੰ ਡ ਮਕਾਰਦਬੇ ।
ਅਤਬੇ ਓਹ'ਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਦਰੋ ਰਕਾਖਬੇ ਫਬੇਰ ਜਮਦੀਨ'ਤਬੇ ਉਤਰ ਆਓਂਦਬੇ  ॥ ਸਿਰੋ । ਨਪੱ ਠਦਕਾ ਕਫਰਦਕਾ ਤਰੋੜ ਭਨਸ਼੍ਨ ਕਰਦਕਾ ਖਹ ਖਹ ਕਰਦਕਾ'ਤਬੇ ਚਦੀਕਸਾਂ
ਮਕਾਰਦਕਾ ਹਰੋਇਆ । ਪਦੂਰਕਾ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਕਾ ਕਬਦੀਲਕਾ ਅਪਨਨ  ਕਗੈਦਦੀ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਲਗੈਕਬੇ ਦਪਖਸਦੀ ਰਸਿਸਬੇ ਛਕਾਣਦਕਾ ਕਰਹਕਾ ॥

ਕਗੁਝ ਵਕਸ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਡਰ ਸਿਦੀ ਕਕ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਕਕਤਬੇ ਹਬੇਠਸਾਂ ਨਸਾਂ ਸਿਗੁਟਟ੍ਟਿ ਕਦਤਸਕਾ ਜਕਾਵਬੇ ॥ ਫਬੇਰ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਗਗੁਪੱ ਸਿਕਾ ਆ ਕਗਆ ਪਰ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ
ਹਪੱਥ ਪਗੈਰ ਮਕਾਰਨ ਨਕਾਲਹ  ਚਜੰ ਗਕਾ ਕਗੁਝ ਹਰੋਰ ਸਿਦੀ । 'ਤਬੇ ਓਹ ਸਿਰੋਚਚ੍ਚਣ ਲਗ ਕਪਆ ॥ ਸਿਭ ਤਹ ਪਕਹਲਸਾਂ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਤਬੇ ਬਘਦੀਰਬੇ ਤਸਾਂਈ ਸਿਗੁਨਨ ਹਕਾ
ਪਹਗੁਜੰ ਚਕਾਉਣਕਾ ਜਰਦੂਰਦੀ ਸਿਦੀ । ਕਕਓਂਕਕ । ਕਜਸਿ ਰਫਸਕਾਰ ਨਕਾਲ ਬਸਾਂਦਰ ਜਕਾ ਰਹਬੇ ਸਿਦੀ । ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਦਰੋਸਿਸ ਬਹਗੁਤ ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਛਗੁਟ
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ਜਕਾਣਗਬੇ ॥ ਥਪੱਲਬੇ  ਵਬੇਖਨਕਾ ਕਫਜਦੂਲ ਸਿਦੀ । ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ ਕਸਿਰਫ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਦਕਾ ਉੱਪਰਦੀ ਕਹਪੱ ਸਿਕਾ ਹਦੀ ਵਬੇਖ ਸਿਕਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਸਿਰੋ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਦਦੂਰ ਨਦੀਲਬੇ
ਅਸਿਮਕਾਨ ਵਲ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ । ਰਣ ਜਰੋ ਹਗੈ ਬਕਾਜ ਓਹ ਕਤਕੜਮਬਕਾਜਦੀ ਕਰ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ । ਜਦਹ ਕਕ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਕਨਗਓ੍ਹਕਾ ਜਜੰ ਗਲ'ਤਬੇ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਕਗੁਝ
ਚਦੀਜਸਾਂ ਦਬੇ ਮਰਨ ਦਕਾ ਇਜੰ ਤਜਕਾਰ ਕਰ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ॥ ਰਣ ਨਨ  ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਕਕ ਬਸਾਂਦਰ ਕਗੁਝ ਚਗੁਪੱ ਕਦੀ ਲਏ ਚਪੱਲਬੇ  ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਕਗੁਝ ਸਿਦੌ'ਕਗੁ ਗਜ
ਉੱਡ ਕਬੇ ਹਬੇਠਸਾਂ ਆ ਗਇਆ ਇਹ ਵਬੇਖਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਕ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਕਾ ਚਗੁਪੱ ਕਕਆ ਹਰੋਇਆ ਭਕਾਰ ਖਕਾਣ ਜਰੋਗਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਨਹਸੀਂ ॥ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਹਗੈਰਕਾਨ ਹਰੋਕਬੇ
ਸਿਦੀਟਦੀ ਮਕਾਰਦੀ ਜਦਹ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਕਕ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਦਪਖਸਸਾਂ ਉਤਸਬੇ ਕਖਕਚਚ੍ਚਆ ਜਕਾ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਸਿਗੁਕਣਆ ਕਕ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਬਕਾਜਸਾਂ ਦਦੀ
ਸਿਦਹ ਲਈ ਅਵਕਾਜ'ਚ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ਕਕ "ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਦਰੋਵਸਾਂ ਦਕਾ ਇਕ ਹਦੀ ਲਹਦੂ ਹਗੈ ਤਬੇਰਕਾ'ਤਬੇ ਮਬੇਰਕਾ ॥" ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਦਦੀਆਆਂ ਲਕਹਰਸਾਂ ਮਗੁਜੰ ਡਬੇ ਦਬੇ ਨਨ ੜਓ੍ਹਬੇ
ਆਨ ਪਇਆਆਂ  । ਪਰ ਰਣ ਨਨ  ਅਪਨਨ  ਆਪ ਨਦੂਜੰ  ਐਣ ਮਦੌਕਬੇ'ਤਬੇ ਅਗਲਬੇ  ਦਪਖਸ'ਤਬੇ ਸਿਜੰ ਭਕਾਕਲਆ'ਤਬੇ ਇਕ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਭਦੂਰਕਾ ਮਦੂਜੰ ਹ ਫਬੇਰ ਉੱਪਰ
ਆਓਂਦਕਾ ਹਰੋਇਆ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ॥ "ਮਬੇਰਬੇ ਰਸਿਸਬੇ'ਤਬੇ ਕਨਸ਼ਕਾਨ ਲਗਕਾ ਦਬੇ !" ਮਗੁਗਲਦੀ ਚਦੀਬੋੱਕਕਆ ॥ "ਕਸਿਉਨਦੀ ਦਲ ਦਬੇ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਦੂਜੰ  ਅਤਬੇ ਪਜੰ ਚਕਾਇਤਦੀ
ਥੜਓ੍ਹਬੇ ਦਬੇ ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਦਪੱ ਸਿਸੀਂ ॥"

"ਕਕਓ੍ਹਧਬੇ ਵਪੱ ਲਹ  ਦਪੱ ਸਿਸਾਂ । ਭਰਕਾ ?" ਰਣ ਨਨ  ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਪਕਹਲਸਾਂ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ । ਪਰ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਬਕਾਰਬੇ ਸਿਗੁਕਣਆ ਜਰਦੂਰ ਸਿਦੀ ॥

"ਮਗੁਗਲਦੀ । ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਹਗੈ ਡਪੱ ਡਦੂ ॥ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਆਖਦਬੇ ਨਨ  ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ! ਮਬੇਰਬੇ ਰਸਿਸਬੇ'ਤਬੇ ਕਨਸ਼ਕਾਨ ਲਗਕਾ ਦਬੇ !"

ਆਖਰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਚਦੀਕ ਮਕਾਰਕਬੇ ਬਰੋਲਬੇ  ਗਏ ਸਿਦੀ ਜਦਹ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਹਵਕਾ'ਚ ਉਛਕਾਪੱਕਲਆ ਜਕਾ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ । ਪਰ ਰਣ ਨਨ  ਹਕਾਮਦੀ ਭਰਦੀ ਅਤਬੇ ਉਚਚ੍ਚਦੀ
ਉਡਕਾਰਦੀ ਮਕਾਰਦੀ ਜਦਹ ਤਕ ਕਕ ਓਹ ਇਕ ਕਮਟਟ੍ਟਿਦੀ ਦਬੇ ਕਣ ਬਰਕਾਬਰ ਨਜਰ ਆਓਣ ਲਗ ਕਪਆ । ਅਤਬੇ ਓਹ ਓੱਥਬੇ ਹਦੀ ਕਟਕਕਆ ਕਰਹਕਾ
। ਅਪਨਦੀ ਦਦੂਰਬਦੀਨਦੀ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਨਕਾਲ ਦਪਖਸਸਾਂ ਦਬੇ ਕਹਲਰੋਰਬੇ ਵਬੇਖਦਕਾ ਕਰਹਕਾ ਜਦਹ ਮਗੁਗਲਦੀ ਦਬੇ ਰਕਾਖਬੇ ਦਪਖਸਸਾਂ'ਚ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿਦਬੇ ਪਏ ਸਿਦੀ ॥

"ਓਹ ਬਹਗੁਤਕਾ ਦਦੂਰ ਨਹਸੀਂ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ।" ਹਕਾਪੱਸਿਕਾ ਦਬਕਾਓਂਦਬੇ ਹਰੋਏ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਓਹ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਓਹ ਕਪੱ ਮ ਨਹਸੀਂ ਕਰਦਬੇ ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ ਬਕਾਰਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ
ਨਨ  ਫਗੈਸਿਲਕਾ ਕਲਆ ਹਰੋਵਬੇ ॥ ਹਮਬੇਸ਼ਕਾ ਨਵਵ ਕਪੱ ਮਸਾਂ'ਚ ਟਜੰ ਗ ਅੜਕਾਉਨਦੀ ਹਦੀ ਕਪੱ ਮ ਹਗੈ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਕਾ ॥ ਇਸਿ ਵਕਾਰ।  ਜਬੇ ਮਬੇਰਦੀ ਕਰੋਈ ਕਨਗਓ੍ਹਕਾ
ਠਦੀਕ ਹਗੈ ਤਬੇ । ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨ  ਮਗੁਸਿਦੀਬਤ ਨਦੂਜੰ  ਆਪਬੇ ਗਲਬੇ  ਪਕਾਇਆ ਹਗੈ । ਕਕਓਂਕਕ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਕਰੋਈ ਅਨਕਾੜਦੀ ਨਹਸੀਂ ਅਤਬੇ ਬਘਦੀਰਕਾ । ਕਜਵਵ ਕਕ ਮਗੈਨਦੂਜੰ
ਪਤਕਾ ਹਗੈ । ਬਕਰਦੀਆਆਂ'ਤਹ ਕਗੁਝ ਵਪੱ ਧ ਮਕਾਰ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ ॥"

ਸਿਰੋ ਓਹ ਅਪਨਨ  ਪਗੈਰ ਹਬੇਠਸਾਂ ਨਪੱ ਪ ਕਬੇ । ਅਪਨਨ  ਖਜੰ ਭਸਾਂ'ਤਬੇ ਡਰੋਲਦਕਾ ਕਰਹਕਾ । ਅਤਬੇ ਇਜੰਤਜਕਾਰ ਕਰਦਕਾ ਕਰਹਕਾ ॥

ਇਨਓ੍ਹਨ  ਨਦੂਜੰ  । ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਅਤਬੇ ਬਘਦੀਰਕਾ ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ ਨਕਾਲ ਪਕਾਗਲ ਹਰੋ ਰਹਬੇ ਸਿਦੀ ॥ ਬਘਦੀਰਕਾ ਇਜੰਝ ਚੜਓ੍ਹ ਕਗਆ ਕਜਵਵ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਚਕੜਓ੍ਹਆ ।
ਪਰ ਪਤਲਦੀਆਆਂ ਕਮਜਰੋਰ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਭਕਾਰ ਹਬੇਠ ਟਗੁਟਟ੍ਟਿ ਗਇਆਆਂ । ਅਤਬੇ ਓਹ ਹਬੇਠਸਾਂ ਕਫਸਿਲ ਪਇਆ । 'ਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਪਜੰ ਜਬੇ ਦਪਖਸ ਦਦੀ ਛਲ
ਨਕਾਲ ਭਰ ਗਏ ॥

"ਤਦੂਜੰ  ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਖਬਰਦਕਾਰ ਕਕਓਂ ਨਹਸੀਂ ਕਦੀਤਸਕਾ ?" ਓਹ ਕਬਚਕਾਰਬੇ ਭਕਾਪੱਲਦੂ'ਤਬੇ ਗਰਕਜਆ । ਜਰੋ ਕਕ ਬਬੇਢਜੰ ਗਦੀ ਦਗੁੜਕਦੀ ਚਕਾਲ

34



ਚਲ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ਇਸਿ ਆਸਿ ਕਵਚ ਕਕ ਓਹ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਜਕਾ ਘਬੇਰਦੂਗਕਾ ॥ "ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਘਸਿਗੁਪੱ ਨ ਮਕਾਰਕਬੇ ਅਧ ਮਕਰਆ ਕਰਨ ਦਦੀ ਕਦੀ ਲਰੋੜ ਸਿਦੀ
ਜਬੇ ਤਦੂਜੰ  ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਖਬਰਦਕਾਰ ਨਹਸੀਂ ਕਦੀਤਸਕਾ ?"

"ਛਬੇਤਸਦੀ ਕਰਰੋ ! ਛਬੇਤਸਦੀ ! ਅਸਿਸੀਂ - ਅਸਿਸੀਂ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਸ਼ਕਾਇਦ ਫੜਓ੍ਹ ਲਇਏ !" ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਸਿਕਾਹਰੋ - ਕਵਸਿਕਾਹਕਾ ਹਰੋ ਕਬੇ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ॥

"ਇਸਿ ਰਫਸਕਾਰ ਨਕਾਲ ! ਇਕ ਜਖਮਦੀ ਗਉ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਥਪੱ ਕਬੇਗਦੀ ॥ ਕਨਦੂਜੰ ਨ ਦਬੇ ਉਸਿਤਕਾਦ - ਬਲਦੂਜੰ ਗਕੜਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਕਗੁਟਟ੍ਟਿਣ ਵਕਾਕਲਆ - ਇਕ
ਮਦੀਲ ਉਪਪੱਰ ਥਪੱਲਬੇ  ਦਬੇ ਗਬੇੜਬੇ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਫਕਾੜ ਕਬੇ ਰਪੱ ਖ ਦਬੇਣਗਬੇ ॥ ਬਗੈਹ ਜਕਾ'ਤਬੇ ਸਿਰੋਚ ! ਇਕ ਮਨਸਿਦੂਬਕਾ ਬਨਕਾ ॥ ਇਹ ਸਿਮਸਾਂ ਕਪਪੱ ਛਕਾ ਕਰਨ ਦਕਾ
ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ॥ ਜਬੇਕਰ ਅਸਿਸੀਂ ਬਹਗੁਤਕਾ ਨਨ ੜਬੇ ਚਲਬੇ ਗਏ'ਤਬੇ ਓਹ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਹਬੇਠਸਾਂ ਸਿਗੁਟਟ੍ਟਿ ਦਬੇਣਗਬੇ ॥"

"ਓਹ ਹਰੋ ! ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨ  ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਹਕਾਲਬੇ  ਤਸਾਂਈ ਸਿਗੁਟਟ੍ਟਿ ਭਦੀ ਕਦਤਸਕਾ ਹਰੋਣਕਾ । ਕਕਓਂਕਕ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਚਗੁਪੱ ਕ ਕਬੇ ਥਪੱ ਕ ਗਏ ਹਰੋਣਬੇ ॥ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਕਾ ਕਰੋਣ
ਇਤਬਕਾਰ ਕਰ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ  ?  ਮਰਬੇ ਹਰੋਏ ਚਪੱ ਮਕਗਦਹੜ ਮਬੇਰਬੇ ਕਸਿਰ'ਤਬੇ ਰਪੱ ਖ  !  ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਕਕਾਲਦੀਆਆਂ ਹਪੱ ਡਦੀਆਆਂ ਖਕਾਣ ਨਦੂਜੰ  ਦਬੇ  !  ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਜਜੰ ਗਲਦੀ
ਸ਼ਕਹਦ ਦਦੀ ਮਪੱ ਖਦੀਆਆਂ ਦਬੇ ਮਖਦੀਲ'ਚ ਰਰੋਲ ਤਕਾਕਕ ਮਮੈਂ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਡਜੰ ਗ ਨਕਾਲ ਮਰ ਸਿਕਸਾਂ । ਅਤਬੇ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਲਪੱ ਕੜਬਪੱਘਬੇ ਨਕਾਲ ਦਫਨ ਕਰ ਦਬੇ
ਕਕਓਂਕਕ ਮਮੈਂ ਸਿਭ ਤਹ ਕਜਆਦਕਾ ਮਜੰ ਦਭਕਾਗਦੀ ਕਰਛ ਹਸਾਂ ! ਓਹ ਹਰੋ ! ਮਗੁਗਲਦੀ । ਮਗੁਗਲਦੀ ! ਮਮੈਂ ਤਬੇਰਕਾ ਕਸਿਰ ਭਨਜੰ ਣ ਦਬੇ ਬਜਕਾਏ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਬਸਾਂਦਰ
ਲਰੋਕਸਾਂ ਬਕਾਰਬੇ ਖਬਰਦਕਾਰ ਕਕਓਂ ਨਹਸੀਂ ਕਦੀਤਸਕਾ ? ਹਗੁਣ ਸ਼ਕਾਇਦ ਅਜ ਦਕਾ ਸਿਬਕ ਮਮੈਂ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਕਦਲਰੋ  ਕਦਮਕਾਗ'ਚਹ ਕਪੱ ਢ ਕਦਤਸਕਾ ਹਰੋਣਕਾ । ਅਤਬੇ
ਓਹ ਚਰੋਣਵਵ ਸ਼ਬਦਸਾਂ ਦਬੇ ਕਬਨਕਾ ਜਜੰ ਗਲ'ਚ ਕਪੱ ਲਓ੍ਹਕਾ ਹਰੋਣਕਾ ॥"

ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਨ  ਅਪਨਨ  ਪਜੰਜਬੇ ਕਪੱ ਨਸਾਂ'ਤਬੇ ਰਪੱ ਖਬੇ ਅਤਬੇ ਕਲਟਕਬੇ ਕਸਿਸਿਕਣ ਲਗ ਕਪਆ ॥

"ਘਟਟ੍ਟਿਰੋ ਘਟਟ੍ਟਿ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਸਿਕਾਰਬੇ ਸ਼ਬਦ ਕਗੁਝ ਸਿਮਸਾਂ ਪਕਹਲਬੇ  ਠਦੀਕ ਠਦੀਕ ਦਪੱ ਸਿਬੇ ਸਿਦੀ" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਬੜਦੀ ਬਬੇਸਿਬਰਦੀ ਨਕਾਲ ਕਕਹਕਾ ॥ "ਭਕਾਪੱਲਦੂ !
ਨਸਾਂ ਤਦੂਜੰ  ਕਕਸਿਬੇ ਦਦੀ ਇਪੱ ਜਤ ਕਰਦਕਾ ਹਗੈ ਨਸਾਂ ਹਦੀ ਤਬੇਰਦੀ ਕਰੋਈ ਯਕਾਪੱਦਕਾਸ਼ਸ ਹਗੈ ॥ ਜਜੰ ਗਲ ਕਦੀ ਸਿਰੋਚਚ੍ਚਬੇਗਕਾ ਜਬੇ ਮਮੈਂ । ਕਕਾਲਕਾ ਤਬੇਘੈੰਦਗੁਆ। ਇਪੱ ਕਦੀ ਸਿਬੇਹਬੇ ਵਸਾਂਗ
ਕਗੁਜੰ ਡਲ ਮਕਾਰ ਲਵਸਾਂ । 'ਤਬੇ ਚਸਾਂਗਰਸਾਂ ਮਕਾਰਸਾਂ ?"

"ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਕਦੀ ਪਰਵਕਾਹ ਕਕ ਸਿਕਾਰਕਾ ਜਜੰਗਲ ਕਦੀ ਸਿਰੋਚਚ੍ਚਦੂਗਕਾ ? ਓਹ ਸ਼ਕਾਇਦ ਹਗੁਣ ਤਕ ਮਰ ਚਗੁਪੱ ਕਕਾ ਹਰੋਣਕਾ ॥"

"ਜਸਾਂ ਤਬੇ ਓਹ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਖਬੇਡ ਖਬੇਡ ਕਵਚ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ'ਤਹ ਹਬੇਠਸਾਂ ਨਸਾਂ ਸਿਗੁਟਟ੍ਟਿ ਦਬੇਣ । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਆਲਸਿ ਦਬੇ ਮਕਾਰਬੇ ਮਕਾਰ ਨਸਾਂ ਸਿਗੁਟਟ੍ਟਿਣ । ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਆਦਮਦੀ
ਦਬੇ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ'ਤਹ ਕਰੋਈ ਡਰ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ॥ ਓਹ ਚਜੰਗਕਾ ਕਸਿਪੱ ਕਖਆ ਹਰੋਇਆ ਅਤਬੇ ਸਿਮਝਦਕਾਰ ਹਗੈ । ਅਤਬੇ ਸਿਭ ਤਹ ਵਪੱ ਢਦੀ ਗਪੱਲ ਇਹ ਕਕ ਓਓ੍ਹਧਬੇ
ਕਰੋਲ ਓਹ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਨਨ  ਕਜਹੜਦੀਆਆਂ ਸਿਕਾਰਬੇ ਜਜੰ ਗਲ ਦਬੇ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਡਰਕਾ ਦਵਦਦੀਆਆਂ ਨਨ  ॥ ਮਗਰ(ਅਤਬੇ ਇਹ ਇਕ ਵਪੱ ਢਦੀ ਬਦਦੀ ਹਗੈ) ਓਹ ਬਸਾਂਦਰ
ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਬੇ ਅਸਿਰ ਹਬੇਠਸਾਂ ਹਗੈ । ਅਤਬੇ ਓਹ । ਕਕਓਂਕਕ ਦਪਖਸਸਾਂ'ਚ ਰਕਹਜੰ ਦਬੇ ਨਨ  । ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਕਾ ਕਰੋਈ ਡਰ ਨਹਸੀਂ ਕਰਦਬੇ ॥" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ
ਅਪਨਕਾ ਅਗਲਕਾ ਪਜੰਜਕਾ ਬੜਦੀ ਸਿਰੋਚ ਕਵਚ ਪਗੈ ਕਬੇ ਚਕਟਟ੍ਟਿਆ ॥
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"ਮਦੂਰਖ ਹਸਾਂ ਮਮੈਂ ! ਓਹ । ਮਓ੍ਹਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ । ਭਦੂਰਕਾ । ਜੜਓ੍ਹਸਾਂ ਖਰੋਦਨ ਵਕਾਲਕਾ ਮਦੂਰਖ ਹਸਾਂ ਮਮੈਂ ।" ਇਕ ਝਟਕਬੇ'ਚ ਕਸਿਪੱ ਧਕਾ ਹਰੋਕਬੇ । ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ । "ਇਹ
ਸਿਚਚ੍ਚ ਹਗੈ ਜਰੋ ਜਜੰ ਗਲਦੀ ਹਕਾਥਦੀ ਕਕਹਜੰ ਦਕਾ ਹਗੈ : 'ਹਰ ਕਰੋਈ ਕਕਸਿਬੇ ਇਕ ਚਦੀਜ'ਤਹ ਡਰਦਕਾ ਹਗੈ' ਅਤਬੇ ਓਹ । ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਗ । 'ਕਕਾ' ਪਪੱ ਥਰਸਾਂ ਦਬੇ
ਸਿਪੱ ਪ'ਤਹ ਡਰਦਬੇ ਨਨ  ॥ ਓਹ ਇਨਓ੍ਹ ਦੀ ਅਸਿਕਾਨਦੀ ਨਕਾਲ ਉੱਪਰ ਚੜਓ੍ਹ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ ਕਜਵਵ ਓਹ ਲਰੋ ਬੋੱਕਦੀ ॥ ਓਹ ਜਵਕਾਨ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਰਕਾਤ ਨਦੂਜੰ  ਚਰੋਰਦੀ
ਕਰ ਲਮੈਂਦਕਾ ਹਗੈ ॥ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਨਸਾਂਉ ਫਗੁਸਿਫਗੁਸਿਕਾਉਨ ਭਰ ਨਕਾਲ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀ ਦਗੁਸ਼ਟ੍ਟਿ ਪਦੂਛ ਠਜੰ ਡਦੀ ਪਗੈ ਜਕਾਉਂਦਦੀ ਹਗੈ ॥ ਚਲਰੋ ਕਕਾ ਕਰੋਲ ਚਪੱ ਕਲਏ ॥"

"ਓਹ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਦੀ ਕਰਬੇਗਕਾ ? ਓਹ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਕਬਦੀਲਬੇ  ਦਕਾ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ । ਪਗੈਰਸਾਂ ਦਬੇ ਨਸਾਂ ਹਰੋਣ ਕਰਕਬੇ - ਅਤਬੇ ਸਿਭ ਤਹ ਮਨਹਦੂਸਿ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਵਕਾਲਕਾ
।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥

"ਓਹ ਬਹਗੁਤ ਬਜਗੁਰਗ੍ਗਿ ਹਗੈ ਅਤਬੇ ਬਹਗੁਤ ਮਪੱ ਕਕਾਰ ਹਗੈ ॥ ਸਿਭ ਤਹ ਵਪੱ ਧ । ਕਕ ਓਹ ਹਮਬੇਸ਼ਕਾ ਹਦੀ ਭਗੁਪੱ ਖਕਾ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਹਗੈ ।" ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਨ  ਬੜਦੀ ਉਮਦੀਦ
ਨਕਾਲ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ॥ "ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਕਈ ਬਕਰਦੀਆਆਂ ਦਕਾ ਵਕਾਇਦਕਾ ਕਰ ॥"

"ਓਹ ਇਕ ਵਕਾਰ ਖਕਾਣ'ਤਹ ਬਕਾਦ ਪਦੂਰਕਾ ਇਕ ਮਹਦੀਨਕਾ ਸਿਰੋਘੈੰਦਕਾ ਹਗੈ ॥ ਓਹ ਸ਼ਕਾਇਦ ਸਿਭੌਂ ਕਰਹਕਾ ਹਰੋਵਬੇ । ਭਕਾਵਵ ਓਹ ਜਕਾਕਗਗ੍ਗਿਆ ਹਰੋਵਬੇ ਫਬੇਰ ਕਦੀ
ਕਕ ਓਹ ਕਸਿਰਫ ਆਪ ਹਦੀ ਅਪਨਦੀਆਆਂ ਬਕਰਦੀਆਆਂ ਮਕਾਰਬੇ ?" ਬਘਦੀਰਕਾ । ਜਰੋ ਕਕਾ ਬਕਾਰਬੇ ਕਜਆਦਕਾ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਜਕਾਣਦਕਾ । ਕਗੁਦਰਤਦੀ ਸ਼ਪੱ ਕਦੀ
ਸਿਦੀ ॥

"ਤਸਾਂ ਫਬੇਰ । ਤਦੂਜੰ  ਅਤਬੇ ਮਮੈਂ ਕਪੱ ਠਨ  । ਪਗੁਰਕਾਣਬੇ ਕਸ਼ਕਕਾਰਦੀ । ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਸਿਮਝਕਾਉਣ ਦਦੀ ਕਰੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਬੇ ਹਸਾਂ ॥" ਇਪੱ ਥਬੇ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਨ  ਅਪਨਕਾ ਭਦੂਰਕਾ
ਮਰੋਢਕਾ ਕਜਓ੍ਹਧਕਾ ਰਜੰ ਗ ਉਡ ਚਗੁਪੱ ਕਕਾ ਸਿਦੀ । ਤਵਦਗੁਏ ਨਕਾਲ ਰਗ੍ਗਿਕੜਆ । ਅਤਬੇ ਓਹ ਚਪੱ ਲ ਪਏ ਕਕਾ ਪਪੱ ਥਰਸਾਂ ਦਬੇ ਅਜਗਰ ਦਦੀ ਤਲਕਾਸ਼'ਚ ॥ 

ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਓਹ ਇਕ ਤਤਸਬੇ ਤਨਨੇਂ 'ਤਬੇ ਲਜੰ ਮਕਾ ਕਪਆ ਦਗੁਪਕਹਰ ਦਦੀ ਧਗੁਪੱ ਪ ਸਿਬੇਕਦਕਾ ਹਰੋਇਆ ਕਮਕਲਆ । ਓਹ ਅਪਨਦੀ ਸਿਰੋਹਣਦੀ ਨਵਸੀਂ ਖਪੱਲ ਨਦੂਜੰ
ਕਨਹਕਾਰ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ । ਕਕਓਂਕਕ ਕਪਛਲਬੇ  ਦਪੱ ਸਿ ਕਦਨਸਾਂ'ਤਹ ਓਹ ਅਪਨਦੀ ਪਗੁਰਕਾਣਦੀ ਚਮੜਦੀ ਲਕਾਹਗੁਣ'ਤਹ ਬਕਾਦ ਅਰਕਾਮ ਫਰਮਕਾ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ।
ਅਤਬੇ ਹਗੁਣ ਓਹ ਬਹਗੁਤ ਸ਼ਕਾਨਦਕਾਰ ਸਿਦੀ-  ਅਪਨਕਾ ਵਪੱ ਢਕਾ  ਫਦੀਨਨ  ਨਪੱ ਕ ਵਰਗਕਾ ਕਸਿਰ ਜਮਦੀਨ'ਤਬੇ ਤਬੇਜਦੀ ਨਕਾਲ ਮਕਾਰ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ
ਅਪਨਕਾ ਤਦੀਹ ਫਗੁਟਟ੍ਟਿਕਾ ਸ਼ਰਦੀਰ ਮਰਰੋੜ ਕਬੇ ਗਜੰ ਢਸਾਂ ਪਕਾ ਅਤਬੇ ਟਬੇਢਕਾ ਵਸੀਂਗਕਾ ਕਰ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਅਪਨਨ  ਆਓਣ ਵਕਾਲਬੇ  ਰਕਾਤ ਦਬੇ ਭਰੋਜਨ ਦਕਾ
ਕਖਆਲ ਕਰਕਬੇ ਅਪਨਨ  ਬਗੁਪੱ ਲ ਚਟਟ੍ਟਿ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ॥

"ਇਨਓ੍ਹਨ  ਖਕਾਧਕਾ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ।" ਅਪਨਦੀ ਖਗੁਸ਼ਦੀ ਜਕਾਕਹਰ ਕਰਦਬੇ ਹਰੋਏ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ । ਜਦਹ ਹਦੀ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਸਿਰੋਹਣਦੀ ਕਚਤਕਬਰਦੀ ਭਦੂਰਦੀ'ਤਬੇ ਪਦੀਲਦੀ
ਚਮੜਦੀ ਵਬੇਖਦੀ ॥ "ਖਬਰਦਕਾਰ ਰਹਸੀਂ । ਬਘਦੀਕਰਆ ! ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਕਦਸਿਨਕਾ ਥਰੋੜਕਾ ਘਟਟ੍ਟਿ ਹਰੋ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਹਗੈ । ਜਦਹ ਭਦੀ ਇਹ ਅਪਨਦੀ ਖਪੱਲ ਲਕਾਹਗੁਦਸਾਂ
ਹਗੈ । ਅਤਬੇ ਬੜਦੀ ਫਗੁਰਤਦੀ ਨਕਾਲ ਵਕਾਰ ਕਰਦਕਾ ਹਗੈ ॥"

ਕਕਾ ਇਕ ਜਹਰਦੀਲਕਾ ਸਿਪੱ ਪ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ - ਸਿਚਚ੍ਚਕਾਈ ਇਹ ਹਗੈ ਕਕ ਓਹ ਜਹਰਦੀਲਬੇ  ਸਿਪੱ ਪਸਾਂ'ਤਹ ਨਫਰਤ ਕਰਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਬਗੁਜਕਦਲ
ਕਕਹਜੰਦਕਾ ਸਿਦੀ - ਮਗਰ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਤਕਾਕਤ ਘਗੁਟਟ੍ਟਿਣ ਕਵਚ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਜਦਹ ਇਕ ਵਕਾਰ ਓਨਓ੍ਹਨੇਂ  ਕਕਸਿਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਘਗੁਟਟ੍ਟਿ ਕਲਆ ਹਰੋਵਬੇ ਤਬੇ ਫਬੇਰ ਕਕਹਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ
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ਹਰੋਰ ਕਗੁਝ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਰਕਹਜੰ ਦਕਾ ਸਿਦੀ ॥ "ਵਧਦੀਆ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਹਰੋਵਬੇ !" ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਅਪਨਨ  ਪਗੁਪੱ ਠਸਾਂ'ਤਬੇ ਬਗੈਠਦਬੇ ਹਰੋਏ ਚਦੀਕਕਆ ॥ ਅਪਨਨ  ਕਕਸਿਮ ਦਬੇ
ਬਕਾਕਦੀ ਸਿਪੱ ਪਸਾਂ ਵਸਾਂਗ ਕਕਾ ਭਦੀ ਬਰੋਲਕਾ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਪਕਹਲਸਾਂ ਸਿਦਹ ਲਈ ਲਗਕਾਈ ਅਵਕਾਜ ਨਦੂਜੰ  ਨਹਸੀਂ ਸਿਗੁਕਣਆ ॥ ਫਬੇਰ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਕਸਿਰ ਨਦੀਵਸਾਂ ਕਰਕਬੇ
ਕਗੁਜੰ ਡਲਦੀ ਮਕਾਰ ਲਈ । ਅਤਬੇ ਕਕਸਿਬੇ ਭਦੀ ਹਕਾਦਸਿਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਤਆਰ ਹਰੋ ਕਗਆ ॥

"ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਸਿਭ ਦਕਾ ਵਧਦੀਆ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਹਰੋਵਬੇ ।" ਓਨਓ੍ਹਨ  ਜਵਕਾਬ ਕਦਤਸਕਾ ॥ "ਉਏ । ਭਕਾਪੱਲਦੂ । ਤਦੂਜੰ  ਇਪੱ ਥਬੇ ਕਦੀ ਕਰ ਕਰਹਕਾ ਹਮੈਂ ? ਵਧਦੀਆ ਕਸ਼ਕਕਾਰ
ਹਰੋਵਬੇ । ਬਘਦੀਰਬੇ ॥ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਦੂਜੰ ਘਟਟ੍ਟਿਰੋ ਘਟਟ੍ਟਿ ਇਕ ਨਦੂਜੰ  ਭਰੋਜਨ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ ॥ ਕਕਸਿਬੇ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਦਦੀ ਕਰੋਈ ਖਬਰ ਹਗੈ ? ਇਕ ਕਹਰਣਦੀ ਹਗੁਣਬੇ । ਜਸਾਂ
ਫਬੇਰ ਇਕ ਜਵਕਾਨ ਕਹਰਣ ਹਦੀ ਸਿਹਦੀ ? ਮਮੈਂ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਖਕਾਪੱਲਦੀ ਹਸਾਂ ਕਜਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਕਕ ਇਕ ਸਿਗੁਪੱ ਕਕਆ ਹਰੋਇਆ ਖਦੂਹ ॥"

"ਅਸਿਸੀਂ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰ ਰਹਬੇ ਹਸਾਂ ।" ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਨ  ਬਬੇਪਰਵਕਾਹਦੀ ਨਕਾਲ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ॥ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਛਬੇਤਸਦੀ ਨਹਸੀਂ ਕਰਨਦੀ ਚਕਾਕਹਦਦੀ ਕਕਾ
॥ ਓਹ ਬਹਗੁਤ ਵਪੱ ਢਕਾ ਹਗੈ ॥

"ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਅਪਨਨ  ਨਕਾਲ ਆਓਣ ਦਦੀ ਇਜਕਾਜ਼ਤ ਦਬੇਓ ।" ਕਕਾ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ॥ "ਇਕ ਘਸਿਗੁਪੱ ਨ ਘਟਟ੍ਟਿ ਜਸਾਂ ਵਪੱ ਧ ਤਗੁਹਕਾਡਬੇ ਲਈ ਕਗੁਝ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ।
ਬਘਦੀਰਬੇ ਜਸਾਂ ਭਕਾਪੱਲਦੂ । ਪਰ ਮਮੈਂਨਦੂਜੰ  - ਮਮੈਂਨਦੂਜੰ  ਇਜੰ ਤਜਕਾਰ ਹਦੀ ਇਜੰਤਜਕਾਰ ਕਈ ਕਦਨਸਾਂ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਲਪੱ ਕੜ ਦਬੇ ਰਸਿਸਬੇ'ਚ ਕਰਨਕਾ ਪਮੈਂਦਕਾ ਹਗੈ ਅਤਬੇ ਅਪੱ ਧਦੀ
ਰਕਾਤ ਤਸਾਂਈ ਚੜਓ੍ਹਨਕਾ ਪਮੈਂਦਕਾ ਹਗੈ ਕਸਿਰਫ ਇਕ ਕਨਬੋੱਕਬੇ ਕਜਹਬੇ ਬਸਾਂਦਰ ਦਬੇ ਕਮਲਨ ਦਦੀ ਉਮਦੀਦ'ਚ ॥ ਪਪੱ ਸ਼ਕਾ ! ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਓਹ ਨਹਸੀਂ ਰਹਦੀਆਆਂ
ਜਦਹ ਮਮੈਂ ਜਵਕਾਨ ਸਿਦੀ ॥ ਸਿੜਦੀਆਆਂ ਸਿਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀਆਆਂ ਅਤਬੇ ਸਿਗੁਪੱ ਕਦੀਆਆਂ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਨਨ  ਸਿਕਾਰਦੀਆਆਂ ॥"

"ਸ਼ਕਾਇਦ ਤਬੇਰਬੇ ਬਹਗੁਤਬੇ ਵਜਨ ਦਕਾ ਇਸਿ ਗਪੱਲ ਨਕਾਲ ਕਗੁਝ ਤਕਾਲਗੁਪੱ ਕ ਹਗੈ ।" ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ॥

"ਓਹ ਮਬੇਰਦੀ ਲਜੰ ਬਕਾਈ ਠਦੀਕ ਠਕਾਕ ਹਗੈ - ਠਦੀਕ ਠਕਾਕ ਹਗੈ ।" ਕਕਾ ਨਨ  ਥਰੋੜਓ੍ਹਬੇ ਗਗੁਰਦੂਰ ਨਕਾਲ ਬਰੋਕਲਆ ॥ ਮਗਰ ਇਹ ਸਿਪੱ ਭ ਲਈ । ਇਸਿ ਨਵਸੀਂ
ਉਗਗ੍ਗਿਦੀ ਹਰੋਈ ਲਪੱ ਕੜ ਦਕਾ ਕਸਿਦੂਰ ਹਗੈ ॥ ਮਗੈ ਕਪਛਲਬੇ  ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਦਬੇ ਦਦੌਰਕਾਨ ਕਡਗਦਕਾ ਕਡਗਦਕਾ ਬਕਚਆ - ਮਬੇਰਬੇ ਕਫਸਿਲਣ ਦਦੀ ਅਵਕਾਜ ਨਨ
ਕਕਓਂਕਕ ਮਬੇਰਦੀ ਪਦੂਛ ਨਨ  ਦਪਖਸ ਨਦੂਜੰ  ਘਗੁਟਟ੍ਟਿ ਕਬੇ ਫਕੜਆ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ।  ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਉਠਕਾ ਕਦਤਸਕਾ । ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨ  ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਬਹਗੁਤ ਭਗੈੜਬੇ
ਨਕਾਉਂਆਆਂ ਨਕਾਲ ਬਗੁਲਕਾਇਆ ॥"

"ਕਬਨਸਾਂ ਪਗੈਰਸਾਂ ਵਕਾਲਕਾ । ਪਦੀਲਕਾ ਗਡਰੋਇਆ ।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਅਪਨਦੀਆਆਂ ਮਗੁਪੱ ਛਸਾਂ ਹਬੇਠ ਕਕਹਕਾ । ਕਜਵਵ ਕਕ ਕਗੁਝ ਯਕਾਦ ਕਰਨ ਦਦੀ ਕਰੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰ
ਕਰਹਕਾ ਹਰੋਵਬੇ ॥

"ਸਿ ਸਿ ਸਿ ! ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨ  ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਕਦਬੇ ਇਹ ਕਕਹ ਕਬੇ ਬਗੁਲਕਾਇਆ ਹਗੈ ?" ਕਕਾ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥

"ਕਗੁਝ ਇਜੰ ਝ ਹਦੀ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਦੂਜੰ ਕਕਹਆ ਸਿਦੀ ਕਪਛਲਦੀ ਪਦੂਰਨਮਕਾਸਿਦੀ ਨਦੂਜੰ  । ਮਗਰ ਅਸਿਸੀਂ ਗਦੌਰ ਨਹਸੀਂ ਕਦੀਤਕਾ ॥ ਓਹ ਕਗੁਝ ਭਦੀ ਕਕਹਣਗਬੇ - ਭਸਾਂਵਬੇ
ਤਬੇਰਬੇ ਪਦੂਰਬੇ ਦਜੰ ਦ ਟਗੁਟਟ੍ਟਿ ਜਕਾਣ । ਅਤਬੇ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਇਕ ਬਚਚ੍ਚਬੇ'ਤਹ ਵਪੱ ਧ ਨਕਾਲ ਵਕਾਹ ਨਹਸੀਂ ਪਗੈਣਕਾ । ਕਕਓਂਕਕ(ਓਹ ਬਬੇਸ਼ਕ ਬਬੇਸ਼ਰਮ ਲਰੋਗ ਹਣ ।
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ਇਹ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਗ) - ਕਕਓਂਕਕ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਬਕਰਬੇ ਦਬੇ ਕਸਿਜੰ ਙਸਾਂ' ਤਹ ਡਰ ਲਗਦਕਾ ਹਗੈ । ਬਘਦੀਰਕਾ ਬੜਦੀ ਕਮਠਕਾਸਿ ਨਕਾਲ ਬਰੋਲਦਕਾ ਕਰਹਕਾ ॥

ਹਗੁਣ ਇਕ ਸਿਪੱ ਪ । ਖਕਾਸਿ ਕਰ ਕਬੇ ਕਕਾ ਵਰਗਕਾ ਚਤਰ ਬਗੁਪੱ ਢਕਾ ਅਜਗਰ । ਕਦਬੇ ਕਦਬੇ ਹਦੀ ਜਕਾਕਹਰ ਕਰਦਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਓਹ ਗਗੁਪੱ ਸਿਕਾਇਆ ਹਰੋਇਆ
ਹਗੈ । ਪਰ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਅਤਬੇ ਬਘਦੀਰਕਾ ਕਕਾ ਦਬੇ ਗਲਬੇ ਦਬੇ ਦਹਵਬੇ ਪਕਾਸਿਬੇ ਵਢਦੀਆਆਂ ਕਨਗਲਣ ਵਕਾਲਦੀਆਆਂ ਮਕਾਸਿ ਪਬੇਸ਼ਦੀਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਫੜਕਦਬੇ 'ਤਬੇ ਵਪੱ ਢਕਾ ਹਗੁਜੰ ਦਬੇ ਹਰੋਏ
ਵਬੇਖ ਸਿਕਦਬੇ ਸਿਦੀ ॥

"ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਨ  ਅਪਨਦੀ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਬਦਲ ਲਈ ਹਗੈ ।" ਓਨਓ੍ਹਨ  ਹਰੋਲਬੇ  ਕਜਹਬੇ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ॥ "ਜਦਹ ਮਗੈ ਸਿਦੂਰਜ ਹਬੇਠ ਬਕਾਹਰ ਕਨਬੋੱਕਕਲਆ ਮਮੈਂ
ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਦਪਖਸਸਾਂ ਉਤਸਬੇ ਚਸਾਂਗਰਸਾਂ ਮਕਾਰਦਬੇ ਹਰੋਏ ਸਿਗੁਕਣਆ ॥"

"ਅਸਿਸੀਂ - ਅਸਿਸੀਂ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਕਾ ਕਪਪੱ ਛਕਾ ਕਰ ਰਹਬੇ ਹਸਾਂ ਹਗੁਣ ।" ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ । ਪਰ ਲਫਜ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਗਲਬੇ 'ਚ ਅਟਕ ਗਏ । ਕਕਓਂਕਕ
ਇਹ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਯਕਾਦ'ਚ ਪਕਹਲਕਾ ਸਿਮਸਾਂ ਸਿਦੀ ਜਦਹ ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ ਲਰੋਕਸਾਂ'ਚਹ ਕਰੋਈ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਦਦੀ ਕਕਸਿਬੇ ਗਪੱਲ ਬਕਾਰਬੇ ਕਦਲਚਸ੍ਪਦੀ ਕਵਖਕਾ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ
॥

"ਕਬਨਕਾ ਕਕਸਿਬੇ ਸ਼ਕ ਦਦੀ ਗਗੁਜੰ ਜਕਾਇਸ਼ ਦਬੇ ਇਹ ਕਰੋਈ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀ ਗਪੱਲ ਨਹਸੀਂ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਕਾ ਕਪਪੱ ਛਕਾ ਕਰਨਕਾ ਦਰੋ ਇਸਿ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਦਬੇ ਕਸ਼ਕਕਾਰਦੀ -
ਸਿਰਦਕਾਰਸਾਂ ਦਕਾ ਅਪਨਨ  ਜਜੰਗਲ'ਚ । ਮਮੈਂ ਪਦੂਰਬੇ ਦਕਾਵਬੇ ਨਕਾਲ ਕਕਹ ਸਿਕਦਕਾ ਹਸਾਂ - ਕਕ ਮਮੈਂ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਕਾ ਕਪਪੱ ਛਕਾ ਠਦੀਕ ਕਰ ਕਰਹਕਾ ਹਸਾਂ ।"
ਕਕਾ ਨਨ  ਬੜਬੇ ਇਪੱਜ਼ਤ ਨਕਾਲ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ । ਕਜਵਵ ਓਹ ਕਜਕਗਆਸਿਕਾ ਨਕਾਲ ਫਗੁਪੱ ਕਲਆ ॥

"ਬਬੇਸ਼ਕ ।" ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਸ਼ਗੁਰਦੂ ਹਰੋਇਆ । "ਮਮੈਂ ਇਕ ਬਗੁਜਗੁਰਗ੍ਗਿ ਅਤਬੇ ਕਸਿਉਨਦੀ ਦਬੇ ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਦਬੇ ਦਲ ਦਬੇ ਬਲਦੂਜੰ ਗਕੜਆਆਂ ਦਕਾ ਕਨਦੂਜੰ ਨ ਦਕਾ ਕਦਬੇ ਕਦਬੇ
ਬੜਕਾ ਮਦੂਰਖ ਉਸਿਤਕਾਦ ਹਰੋਣ'ਤਹ ਕਸਿਵਕਾ ਕਗੁਝ ਨਹਸੀਂ ਹਸਾਂ । ਅਤਬੇ ਬਘਦੀਰਕਾ ਇਪੱ ਥਬੇ -"

"ਬਘਦੀਰਕਾ ਹਗੈ ।" ਕਕਾਲਬੇ  ਤਵਦਗੁਏ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ । ਅਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਜਬਕਾੜਕਾ ਝਟਟ੍ਟਿ ਬਜੰ ਦ ਹਰੋ ਕਗਆ ਕਕਓਂਕਕ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਹਲਦੀਮਦੀ ਨਹਸੀਂ ਆਓਂਦਦੀ ਸਿਦੀ ॥
"ਮਗੁਸਿਦੀਬਤ ਇਹ ਹਗੈ  । ਕਕਾ ॥ ਓਹ ਮਬੇਵਬੇ ਚਰੋਰਦੀ ਕਰਨ ਵਕਾਲਬੇ  ਅਤਬੇ ਤਕਾੜਸਾਂ ਦਬੇ ਪਤਸਬੇ ਚਰੋਰਸਾਂ ਨਨ  ਸਿਕਾਪੱਢਕਾ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਸ਼ਕਾਇਦ
ਕਜਸਿ ਬਕਾਰਬੇ ਤਦੂਜੰ  ਸਿਗੁਕਣਆ ਹਦੀ ਹਰੋਣਕਾ । ਚਰੋਰਦੀ ਕਰ ਕਲਆ ਹਗੈ ॥"

"ਮਮੈਂ ਇਪੱ ਕਦੀ ਕਰੋਲਹ ਕਗੁਝ ਖਬਰ ਸਿਗੁਣਦੀ ਸਿਦੀ(ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਕਜੰ ਡਬੇ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਢਦੀਠ ਬਨਕਾ ਕਦਜੰ ਦਬੇ ਨਨ ) ਕਕ ਕਕਸਿਬੇ ਆਦਮਦੀ - ਕਜਹਦੀ - ਚਦੀਜ ਨਦੂਜੰ  ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਦਬੇ
ਦਲ'ਚ ਸ਼ਕਾਕਮਲ ਕਦੀਤਸਕਾ ਕਗਆ ਹਗੈ । ਪਰ ਮਮੈਂ ਯਕਦੀਨ ਨਹਸੀਂ ਕਦੀਤਸਕਾ ॥ ਇਪੱ ਕਦੀ ਸਿਗੁਣਦੀਆਆਂ ਸਿਗੁਣਕਾਈਆਆਂ ਕਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਨਕਾਲ ਭਕਰਆ ਹਰੋਇਆ
ਹਗੈ ॥"

"ਮਗਰ ਇਹ ਸਿਚਚ੍ਚ ਹਗੈ  ॥ ਓਹ ਇਸਿ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਦਕਾ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਹਗੈ ਕਜਵਵ ਓਹ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ।"  ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ  ॥
"ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ  ਬਲਦੂਜੰ ਗਕੜਆਆਂ'ਚਹ  ਸਿਭ ਤਹ  ਵਧਦੀਆ'ਤਬੇ  ਸਿਭ ਤਹ  ਬਹਕਾਦਰ  -  ਮਬੇਰਕਾ ਅਪਨਕਾ ਕਸਿਖ  । ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ  ਭਕਾਪੱਲਦੂ  ਦਕਾ ਨਸਾਂਉ ਸਿਕਾਰਬੇ
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ਜਜੰਗਲਸਾਂ'ਚ ਮਸ਼ਹਦੂਰ ਕਰ ਦਬੇਵਬੇਗਕਾ ॥ ਅਤਬੇ ਨਕਾਲ ਹਦੀ । ਮਮੈਂ - ਅਸਿਸੀਂ - ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਕਪਆਰ ਕਰਦਬੇ ਹਸਾਂ । ਕਕਾ ॥"

"ਸ਼ਤਚ੍ਚ ! ਸ਼ਤਚ੍ਚ !" ਕਕਾ ਨਨ  । ਅਪਨਕਾ ਕਸਿਰ ਕਹਲਕਾਉਂਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਕਹਕਾ ॥ "ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਭਦੀ ਪਤਕਾ ਹਬੇ ਕਕ ਕਪਆਰ ਕਦੀ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਹਗੈ ॥ ਕਕਾਫਦੀ ਕਕਪੱ ਸਿਬੇ ਹਣ
ਮਗੈ ਕਕਹ ਸਿਕਦਕਾ ਹਸਾਂ - ॥"

"ਕਜਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਇਕ ਸਿਕਾਫ ਸਿਗੁਥਰਦੀ ਰਕਾਤ ਦਦੀ ਲਰੋੜ ਹਗੈ ਜਦਹ ਅਸਿਦੀ ਚਜੰ ਗਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਰਪੱਜਬੇ ਹਰੋਇਏ । 'ਤਬੇ ਤਰਦੀਫ ਠਦੀਕ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਕਰ ਸਿਕਕਏ ।"
ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਜਲਹਦੀ ਕਕਹਕਾ ॥ "ਸਿਕਾਪੱਢਕਾ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਹਗੁਣ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਬੇ ਹਪੱ ਥਸਾਂ'ਚ ਹਗੈ । ਅਤਬੇ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਦੂਜੰ ਪਤਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ
ਸਿਕਾਰਬੇ ਲਰੋਕਸਾਂ'ਚਹ ਓਹ ਕਸਿਰਫ ਕਕਾ ਤਹ ਡਰਦਬੇ ਨਨੇਂ  ॥"

"ਓਹ ਕਸਿਰਫ ਮਬੇਰਬੇ ਤਹ ਡਰਦਬੇ ਨਨ  ॥ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਕਰੋਲ ਚਜੰ ਗਦੀ ਵਜਓ੍ਹਕਾ ਹਗੈ ।" ਕਕਾ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਬੜਬੜਬੇ । ਮਦੂਰਖ । ਅਕਭਮਕਾਨਦੀ - ਅਕਭਮਕਾਨਦੀ ।
ਮਦੂਰਖ । ਅਤਬੇ ਬੜਬੜਬੇ ਨਨ  । ਬਸਾਂਦਰ ॥ ਮਗਰ ਇਕ ਆਦਮਦੀ - ਕਜਹਦੀ - ਚਦੀਜ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਹਪੱ ਥਦੀ ਚਜੰ ਗਦੀ ਕਕਸਿਮਤ ਵਕਾਲਕਾ ਨਹਸੀਂ ਹਰੋ
ਸਿਕਦਕਾ ॥ ਓਹ ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ ਮਬੇਵਬੇ ਕਪੱ ਠਨ  ਕਰਦਬੇ ਨਨ  ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ'ਤਹ ਭਦੀ ਅਪੱ ਕ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨ  ਅਤਬੇ ਹਬੇਠਸਾਂ ਦਬੇ ਮਕਾਰਦਬੇ ਨਨ  ॥ ਓਹ ਅਪੱ ਧਬੇ ਕਦਨ ਤਸਾਂਈ ਇਕ
ਸਿਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀ ਚਗੁਪੱ ਕਦੀ ਕਫਰਦਬੇ ਨਨ  । ਕਕ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਨਕਾਲ ਕਗੁਝ ਜਰਦੂਰਦੀ ਕਪੱ ਮ ਕਰਨਗਬੇ ਅਤਬੇ ਓਹ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਦਰੋ ਟਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਕਰ ਕਦਜੰ ਦਬੇ ਨਨ  ॥ ਉਸਿ ਆਦਮਦੀ -
ਕਜਹਦੀ - ਚਦੀਜ'ਤਹ ਸਿੜਨਕਾ ਨਹਸੀਂ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ॥ ਓਹ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਭਦੀ ਕਕਹਆਂਦਬੇ ਸਿਦੀ 'ਪਦੀਲਦੀ ਮਪੱ ਛਦੀ' ਹਮੈਂ ਕਕ ਨਹਸੀਂ ?"

"ਗਡ - ਗਡ - ਗਡਰੋਇਆ ।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਕਨ ਕਕਹਕਾ । "ਅਤਬੇ ਹਰੋਰ ਬਹਗੁਤ ਕਗੁਝ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਸ਼ਰਮ ਦਬੇ ਮਕਾਰਬੇ ਮਮੈਂ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਦਪੱ ਸਿ ਨਹਸੀਂ ਸਿਕਦਕਾ ॥"

"ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਦੂਜੰ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਇਹ ਦਪੱ ਸਿਨਕਾ ਜਰਦੂਰਦੀ ਹਗੈ ਕਕ ਕਕਵਵ ਅਪਨਨ  ਮਕਾਕਲਕ ਦਬੇ ਬਕਾਰਬੇ ਚਜੰ ਗਕਾ ਬਰੋਲਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ ॥ ਆਹ - ਸਿਪੱ ਪ ! ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਦੂਜੰ
ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀ ਭਗੁਪੱ ਲਦਦੀ ਹਰੋਈ ਯਕਾਦਹਕਾਸ਼ਸ ਦਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਦੀ ਚਕਾਕਹਦਦੀ ਹਗੈ ॥ ਹਗੁਣ । ਓਹ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਲਗੈਕਬੇ ਕਕਪੱ ਧਰ ਚਲਬੇ ਗਏ ਨਨ  ?"

"ਕਸਿਰਫ ਜਜੰਗਲ ਨਦੂਜੰ  ਹਦੀ ਇਹ ਪਤਕਾ ਹਗੈ ॥ ਮਬੇਰਬੇ ਕਖਆਲ ਨਕਾਲ । ਸਿਦੂਰਜ ਡਗੁਪੱ ਬਣ ਵਕਾਲਬੇ  ਪਕਾਸਿਬੇ ।" ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਅਸਿਸੀਂ ਸਿਰੋਕਚਚ੍ਚਆ ਸਿਦੀ
ਕਕ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਪਤਕਾ ਹਰੋਣਕਾ । ਕਕਾ ॥"

"ਮਮੈਂਨਦੂਜੰ  ? ਕਕਵਵ  ? ਮਮੈਂ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਕਕਾਬਦੂ ਕਰ ਲਮੈਂਦਕਾ ਹਸਾਂ ਜਦਹ ਓਹ ਮਬੇਰਬੇ ਰਕਾਹ ਪਗੈ ਜਕਾਣ । ਪਰ ਮਮੈਂ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਨਹਸੀਂ
ਕਰਦਕਾ । ਜਸਾਂ ਡਪੱ ਡਦੂਆਆਂ ਦਕਾ - ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਪਕਾਣਦੀ ਪਦੀਣ ਵਕਾਲਦੀ ਛਪੜਦੀ'ਤਬੇ ਹਰਦੀ ਗਜੰਦਗਦੀ ਦਕਾ ॥"

"ਉਤਸਬੇ ! ਉਤਸਬੇ । ਉਤਸਬੇ । ਉਤਸਬੇ ! ਕਹਪੱ ਲਰੋ  ! ਇਪੱ ਲਰੋ ! ਇਪੱ ਲਰੋ ਉੱਪਰ ਵਬੇਖ । ਕਸਿਉਨਦੀ ਦਬੇ ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਦਬੇ ਦਲ ਦਬੇ ਭਕਾਪੱਲਦੂ !"

ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਨ  ਉਤਸਬੇ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਇਹ ਵਬੇਖਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਕ ਅਵਕਾਜ ਕਕਪੱ ਥਹ ਆਈ । ਅਤਬੇ ਓਥਬੇ ਰਣ ਬਕਾਜ ਸਿਦੀ । ਸਿਦੂਰਜ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਉੱਪਰ ਨਦੂਜੰ  ਮਗੁੜਬੇ ਹਰੋਏ
ਖਜੰ ਭਸਾਂ'ਤਬੇ ਚਮਕ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ॥ ਰਣ ਦਕਾ ਸਿਦੌਣ ਦਕਾ ਸਿਮਸਾਂ ਹਰੋ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ । ਪਰ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਸਿਕਾਰਕਾ ਜਜੰਗਲ ਛਕਾਨ ਮਕਾਕਰਆ'ਤਬੇ ਸਿਜੰ ਘਣਬੇ ਜਜੰਗਲ
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ਕਰਕਬੇ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਦੂਜੰ  ਵਬੇਖ ਨਹਸੀਂ ਸਿਕਕਆ ॥
"ਕਦੀ ਹਗੈ ?" ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥

"ਮਮੈਂ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਕਾਲ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਹਗੈ ॥ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਕਕਹਕਾ ਕਕ ਮਮੈਂ ਤਗੁਹਕਾਨਦੂਜੰ  ਦਪੱ ਸਿ ਕਦਆਆਂ ॥ ਮਗੈ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ॥ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਗ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ
ਨਦਦੀ ਪਕਾਰ ਬਸਾਂਦਰ ਸ਼ਕਹਰ -ਠਜੰ ਡਦੀਆਆਂ ਗਗੁਫਕਾਵਸਾਂ ਵਪੱਲ ਲਗੈ  ਗਏ ਨਨ  ॥ ਓਹ ਓਥਬੇ ਇਕ ਰਕਾਤ । ਜਸਾਂ ਦਪੱ ਸਿ ਰਕਾਤਸਾਂ ਜਸਾਂ ਇਕ ਘਜੰਟਕਾ ਕਰਹ
ਸਿਕਦਬੇ ਨਨ  ॥ ਮਮੈਂ ਚਜੰ ਮਕਗਦਹੜਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਕਕਹਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਰਕਾਤ ਦਬੇ ਵਬੇਲਬੇ  ਜਰਕਾ ਕਨਗਕਾਹ ਰਪੱ ਖਣ ॥ ਇਹ ਮਬੇਰਕਾ ਸਿਗੁਨਨ ਹਕਾ ਹਗੈ॥  ਵਧਦੀਆ ਕਸ਼ਕਕਾਰ
ਹਰੋਵਬੇ।  ਹਬੇਠਸਾਂ ਸਿਭ ਨਦੂਜੰ  !"

"ਬਹਗੁਤ ਸਿਕਾਰਕਾ ਭਰੋਜਨ ਅਤਬੇ ਡਦੂਜੰ ਘਦੀ ਨਦੀਜੰਦ ਆਵਬੇ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਰਣ ।" ਬਘਦੀਰਕਾ ਚਦੀਕਕਆ ॥ "ਅਗਲਬੇ  ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਨ ਵਕਸ ਮਮੈਂ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਯਕਾਦ
ਰਖਸਾਂਗਕਾ । ਅਤਬੇ ਕਸਿਰਦੀ ਕਸਿਰਫ ਤਬੇਰਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਬਚਕਾ ਕਬੇ ਰਖਸਾਂਗਕਾ । ਓਹ ਬਕਾਜਸਾਂ'ਚਹ ਬਕਾਜ !"

"ਇਹ ਕਗੁਝ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ॥ ਇਹ ਕਗੁਝ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ॥ ਮਗੁਜੰ ਡਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਚਰੋਣਵਬੇ ਸ਼ਬਦ ਯਕਾਦ ਰਹਬੇ ॥ ਮਮੈਂ ਭਦੀ ਕਗੁਝ ਘਟਟ੍ਟਿ ਨਹਸੀਂ ਕਰਦਕਾ ।" ਅਤਬੇ ਰਣ ਨਨ
ਉੱਪਰ ਗਰੋਲ ਚਪੱਕਰ ਕਪੱ ਕਢਆ'ਤਬੇ ਅਪਨਨ  ਆਲਓ੍ਹਣਬੇ ਵਪੱ ਲ ਟਗੁਰ ਕਪਆ ॥

"ਓਨਓ੍ਹਨ  ਅਪਨਦੀ ਜਬਕਾਨ ਇਸਿਸਮਕਾਲ ਕਰਣਦੀ ਨਹਸੀਂ ਭਗੁਪੱ ਲਦੀ ।" ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਨ  ਬੜਬੇ ਫਖਰ ਨਕਾਲ ਕਕਹਕਾ ॥ "ਇਨਓ੍ਹਨ  ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਨਨ  ਪਕਰਜੰ ਕਦਆਆਂ ਦਬੇ ਚਰੋਣਵਬੇ
ਸ਼ਬਦ ਯਕਾਦ ਰਪੱ ਖਬੇ ਓਦਹ ਜਦਹ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਦਪਖਸਸਾਂ'ਚ ਘਸਿਦੀਕਟਟ੍ਟਿਆ ਜਕਾ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ !"

"ਓਓ੍ਹਧਬੇ'ਚ ਇਹ ਕਗੁਟਟ੍ਟਿ ਕਗੁਟਟ੍ਟਿ ਕਬੇ ਭਕਰਆ ਕਗਆ ਸਿਦੀ ।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਪਰ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਓਓ੍ਹਧਬੇ'ਤਬੇ ਬੜਕਾ ਫਪੱ ਖਰ ਹਗੈ  । ਅਤਬੇ ਹਗੁਣ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਦੂਜੰ
ਠਜੰ ਡਦੀਆਆਂ ਗਗੁਫਕਾਵਸਾਂ'ਤਬੇ ਜਕਾਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ ॥"

ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਸਿਭ ਨਦੂਜੰ  ਇਹ ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਓਹ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਕਕਪੱ ਥਬੇ ਹਗੈ । ਪਰ ਕਗੁਝ ਹਦੀ ਜਜੰ ਗਲ ਦਬੇ ਲਰੋਗ ਕਦਬੇ ਓੱਧਰ ਗਏ ਸਿਦੀ । ਕਕਓਂਕਕ ਕਜਸਿ ਨਦੂਜੰ
ਓਹ ਠਜੰ ਡਦੀਆਆਂ ਗਗੁਫਕਾਵਸਾਂ ਕਕਹਜੰ ਦਬੇ ਸਿਦੀ ਦਰਅਸਿਲ ਓਹ ਪਗੁਰਕਾਨਕਾ ਉਜਕੜਆ ਹਰੋਇਆ ਸ਼ਕਹਰ ਸਿਦੀ । ਗਗੁਮ ਅਤਬੇ ਜਜੰ ਗਲ'ਚ ਦਕਬਆ
ਹਰੋਇਆ । ਅਤਬੇ ਵਓ੍ਹਸ਼ਦੀ ਘਟਟ੍ਟਿ ਹਦੀ ਓਹ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਇਸਿਸਮਕਾਲ ਕਰਦਬੇ ਨਨ  ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਕਦਬੇ ਆਦਮਦੀ ਕਰਹਕਾ ਹਰੋਵਬੇ ॥ ਜਜੰਗਲਦੀ ਸਿਦੂਰ ਇਸਿਸਮਕਾਲ ਕਰ
ਸਿਕਦਬੇ ਨਨ  ਪਰ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਨ ਵਕਾਲਬੇ  ਕਬਦੀਲਬੇ  ਕਦਦੀ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ॥ ਨਕਾਲ ਹਦੀ ਬਸਾਂਦਰ ਓਥਬੇ ਰਕਹਆਂਦਬੇ ਸਿਦੀ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਕਕ ਕਜਨਓ੍ਹ ਕਾ ਕਕਹਕਾ ਜਕਾ
ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਓਹ ਕਕਧਰਬੇ ਹਰੋਰ ਰਕਹਣ ਅਤਬੇ ਕਰੋਈ ਭਦੀ ਖਗੁਦਹਕਾਰ ਜਕਾਨਵਰ ਇਓ੍ਹਧਦੀ ਨਜਰ'ਚ ਨਹਦੀ ਆਵਬੇਗਕਾ ਕਸਿਰਫ ਸਿਰੋਬੋੱਕਬੇ ਦਬੇ ਸਿਮਬੇ ਨਦੂਜੰ
ਛਪੱ ਡ ਕਬੇ । ਜਦਹ ਅਪੱ ਧ ਪਚਦਹਦੀਆਆਂ ਛਪੜਦੀਆਆਂ'ਤਬੇ ਤਲਕਾਉਆਆਂ'ਚ ਮਕਾੜਕਾ'ਕ ਪਕਾਣਦੀ ਬਕਚਚ੍ਚਆ ਹਰੋਵਬੇ ॥

"ਇਹ ਪਦੂਰਦੀ ਰਫਸਕਾਰ ਨਕਾਲ - ਅਪੱ ਧਦੀ ਰਕਾਤ ਦਕਾ ਸਿਫਰ ਹਗੈ ।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ਅਤਬੇ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਬੜਕਾ ਸਿਜੰਜਦੀਦਕਾ ਲਗ ਕਰਆ ਸਿਦੀ ॥ "ਮਮੈਂ
ਕਜਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਛਬੇਤਸਦੀ ਤਹ ਛਬੇਤਸਦੀ ਜਕਾ ਸਿਕਦਕਾ ਹਸਾਂ ਜਕਾਵਸਾਂਗਕਾ ।" ਬੜਕਾ ਉਤਕਾਵਲਕਾ ਹਰੋਕਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ॥

40



"ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਦੂਜੰ ਤਬੇਰਕਾ ਇਜੰ ਤਜਕਾਰ ਕਰਨ ਦਦੀ ਜਗੁਰਪਤ ਨਹਸੀਂ ਕਰਨਦੀ ॥ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਦਬੇ ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਚਲ ॥ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਦੂਜੰ ਛਬੇਤਸਦੀ ਪਗੈਰ ਪਗੁਟਟ੍ਟਿਣਬੇ ਚਕਾਕਹਦਬੇ ਨਨ  -
ਕਕਾ'ਤਬੇ ਮਗੈਨਸ਼੍ਨਦੂਜੰ ॥"

"ਮਬੇਰਬੇ ਪਗੈਰ ਹਰੋਣ ਜਸਾਂ ਨਸਾਂ ਹਰੋਣ । ਮਮੈਂ ਤਗੁਹਕਾਡਬੇ ਚਕਾਰਹ ਪਗੈਰਸਾਂ ਨਕਾਲ ਕਦਮ ਕਮਲਕਾ ਕਬੇ ਚਲ ਸਿਕਦਕਾ ਹਸਾਂ ।" ਕਕਾ ਨਨ  ਥਰੋੜਦੀ ਦਬੇਰ ਬਕਾਦ ਕਕਹਕਾ ॥
ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਨ  ਇਕ ਕਰੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਦੀਤਸਦੀ ਛਬੇਤਸਦੀ ਕਰਨ ਦਦੀ । ਪਰ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਸਿਕਾਹ ਫਗੁਲ ਕਗਆ'ਤਬੇ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਬਗੈਠਨਕਾ ਪਗੈ ਕਗਆ । 'ਤਬੇ ਬਕਾਕਦੀ ਦਬੇ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਛਪੱ ਡ
ਕਬੇ ਟਗੁਰ ਪਏ ਕਕ ਓਹ ਬਕਾਦ'ਚ ਆ ਜਕਾਵਬੇਗਕਾ । ਅਤਬੇ ਬਘਦੀਰਕਾ ਛਬੇਤਸਦੀ ਛਬੇਤਸਦੀ ਤਬੇਘੈੰਦਗੁਆ ਚਕਾਲ'ਚ ਅਗਗ੍ਗਿਬੇ ਵਧਣ ਲਗ ਕਪਆ ॥ ਕਕਾ ਨਨ  ਕਗੁਝ
ਨਹਸੀਂ ਕਕਹਕਾ । ਪਰ । ਇਜੰ ਝ ਜਤਨ ਕਰਨ ਲਗ ਕਪਆ ਕਜਵਵ ਸ਼ਕਾਇਦ ਬਘਦੀਰਕਾ ਕਰਦਕਾ । ਵਪੱ ਢਕਾ ਪਪੱ ਥਰਸਾਂ ਦਕਾ ਸਿਪੱ ਪ ਬਘਦੀਰਬੇ ਦਬੇ ਹਰ
ਕਦਮ ਬਰਕਾਬਰ ਕਰਹਕਾ ॥ ਜਦਹ ਓਹ ਇਕ ਪਓ੍ਹਕਾੜਦੀ ਚਰੋਈ'ਤਬੇ ਪਪਜੰ ਚਬੇ । ਬਘਦੀਰਕਾ ਅਗਗ੍ਗਿਬੇ ਵਪੱ ਧ ਕਗਆ । ਕਕਓਂਕਕ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਛਕਾਲਕਾ ਮਕਾਰਦੀਆਆਂ ਜਦਹ
ਕਕ ਕਕਾ ਤਗੈਕਰਆ । ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਕਸਿਰ ਅਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਗਰਦਨ ਦਬੇ ਦਰੋ ਪਗੈਰ ਪਕਾਣਦੀ'ਤਹ ਬਕਾਹਰ ਸਿਦੀ । ਪਰ ਰੜਬੇ ਮਦਕਾਨ'ਚ ਕਕਾ ਨਨ  ਦਦੂਰਦੀ ਬਰਕਾਬਰ
ਕਰ ਲਈ ॥

"ਉਸਿ ਟਗੁਟਟ੍ਟਿਬੇ ਤਕਾਲਬੇ  ਦਦੀ ਕਸਿਮ ਕਜਨਓ੍ਹਨ  ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਅਜਕਾਦ ਕਰਵਕਾਇਆ ।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ । ਜਦਹ ਕਤਪਕਕਾਲਸਾਂ ਦਦੀ ਰਰੋਸ਼ਨਦੀ ਫਗੁਟਟ੍ਟਿ ਰਹਦੀ ਸਿਦੀ ।
"ਤਦੂਜੰ  ਕਰੋਈ ਹਦੌਲਦੀ ਚਪੱ ਲਣ ਵਕਾਲਕਾ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ !"

"ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਭਗੁਪੱ ਖ ਲਗਗ੍ਗਿਦੀ ਹਗੈ ।" ਕਕਾ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਨਕਾਲਬੇ  । ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨ  ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਕਚਤਕਬਰਕਾ ਡਪੱ ਡਦੂ ਕਕਹਕਾ ॥"

"ਕਦੀੜਕਾ - ਗਡਰੋਇਆ । ਅਤਬੇ ਕਸਿਰ'ਤਹ ਪਗੈਰ ਤਸਾਂਈ ਪਦੀਲਕਾ ॥"

"ਹਰ ਕਰੋਈ  ॥ ਚਲਰੋ  ਅਸਿਸੀਂ ਚਪੱ ਕਲਏ ।"  ਅਤਬੇ ਇਜੰਝ ਜਕਾਪਦਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਕਕਾ ਨਨ  ਅਪਨਨ  ਆਪ ਨਦੂਜੰ  ਜਮਦੀਨ'ਚ ਗਪੱਡ ਕਲਆ ਹਰੋਵਬੇ  । ਤਬੇ
ਅਪਨਦੀਆਆਂ ਅਡਰੋਲ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਨਕਾਲ ਸਿਭ ਤਹ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਰਸਿਸਕਾ ਲਪੱ ਭਣ ਦਦੀ ਕਰੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਕਰਹਕਾ ਹਰੋਵਬੇ । ਅਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਬੇ'ਤਬੇ ਡਕਟਆ ਰਓ੍ਹਵਬੇ ॥

ਠਜੰ ਡਦੀਆਆਂ ਗਗੁਫਕਾਵਸਾਂ'ਚ ਬਸਾਂਦਰ - ਲਰੋਗ ਮਗੁਗਲਦੀ ਦਬੇ ਦਰੋਸਿਸਸਾਂ ਬਕਾਰਬੇ ਕਬਲਕਗੁਲ ਨਹਸੀਂ ਸਿਰੋਚ ਰਹਬੇ ਸਿਦੀ ॥ ਓਹ ਮਗੁਜੰ ਡਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਗਰਕ ਹਰੋਏ ਸ਼ਕਹਰ'ਚ
ਕਲਆਏ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਇਸਿ ਵਬੇਲਬੇ  ਅਪਨਨ  ਆਪ ਨਕਾਲ ਬਹਗੁਤ ਖਗੁਸ਼ ਸਿਦੀ ॥ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਕਹਜੰ ਦਗੁਸਿਸਕਾਨਦੀ ਸ਼ਕਹਰ ਇਸਿ ਤਹ ਪਕਹਲਸਾਂ ਕਦਬੇ ਭਦੀ
ਨਹਦੀ ਸਿਦੀ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ । ਭਕਾਵਵ ਇਹ ਕਸਿਰਫ ਖਜੰਡਓ੍ਹਰ ਸਿਦੀ ਇਹ ਬੜਕਾ ਕਨਰਕਾਲਕਾ'ਤਬੇ ਸ਼ਕਾਨਦਕਾਰ ਜਕਾਪਦਕਾ ਸਿਦੀ ॥ ਕਕਸਿਬੇ ਰਕਾਜਬੇ ਨਨ  ਇਹ ਬਹਗੁਤ
ਪਕਹਲਸਾਂ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀ ਪਓ੍ਹਕਾੜਦੀ ਦਬੇ ਉਤਸਬੇ  ਬਨਵਕਾਇਆ ਸਿਦੀ ॥ ਹਜਬੇ ਭਦੀ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਪਪੱ ਥਰਸਾਂ ਦਬੇ ਰਸਿਸਬੇ  ਤਲਕਾਸ਼ ਸਿਕਦਬੇ ਸਿਦੀ ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ  ਬਰਬਕਾਦ ਹਰੋਏ
ਦਰਵਕਾਕਜਆਆਂ ਵਲ ਜਕਾਓਂਦਬੇ ਸਿਦੀ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਲਪੱ ਕੜ ਦਦੀਆਆਂ ਆਖਰਦੀ ਫਟਟ੍ਟਿਦੀਆਆਂ ਘਸਿਬੇ'ਤਬੇ ਜਜੰਗਕਾਲ ਦਬੇ ਖਕਾਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਬਕਜਆਆਂ ਨਕਾਲ ਲਟਕਦੀਆਆਂ
ਸਿਦੀ ॥ ਕਦਵਕਾਰਸਾਂ'ਚ'ਤਬੇ ਕਦਵਕਾਰਸਾਂ ਉਤਸਬੇ ਦਪਖਸ ਉਗਗ੍ਗਿ ਆਏ ਸਿਦੀ । ਕਕਲਬੇ  ਦਦੀਆਆਂ ਬਗੁਰਜਦਕਾਰ ਕਜੰ ਧਕਾ ਹਬੇਠਸਾਂ ਕਢਹ'ਤਬੇ ਗਪੱਲ ਚਗੁਪੱ ਕਦੀਆਆਂ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ
ਜਜੰ ਗਲਦੀ ਵਬੇਲਸਾਂ ਬਗੁਰਜਸਾਂ ਦਦੀ ਕਖੜਕਦੀਆਆਂ'ਚਹ ਬਕਾਹਰ ਝਦੂਲਦਬੇ ਗਗੁਪੱ ਛਬੇ ਬਣਕਬੇ ਕਨਕਲਣ ਡਓ੍ਹਇਆਆਂ ਸਿਦੀ ॥

ਇਕ ਮਹਕਾਨ ਕਬਨਕਾ ਛਤਸ ਦਕਾ ਮਹਲ ਪਓ੍ਹਕਾੜਦੀ'ਤਬੇ ਸਿਰਤਕਾਜ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਕਵਹਕੜਆਆਂ ਦਕਾ ਸਿਜੰਗਮਰਮਰ ਅਤਬੇ ਫਗੁਵਓ੍ਹਕਾਰਬੇ ਫਟਬੇ ਪਏ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ
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ਲਕਾਲ'ਤਬੇ ਹਰਬੇ ਰਜੰਗਸਾਂ ਨਕਾਲ ਸਿਪੱ ਣਬੇ ਪਏ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਹ ਪਪੱਥਰ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਰਕਾਜਬੇ ਦਬੇ ਹਕਾਥਦੀ ਰਕਹਜੰ ਦਬੇ ਸਿਦੀ ਘਕਾਹ'ਤਬੇ ਬਦੂਕਟਆਆਂ ਨਕਾਲ ਉਪਪੱਰ ਉੱਠਨ
ਅਤਬੇ ਪਕਾਸਿਬੇ ਹਰੋਏ ਹਰੋਏ ਸਿਦੀ ॥ ਮਹਲ'ਤਹ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਵਬੇਖ ਸਿਕਦਬੇ ਸਿਦੀ ਕਬਨਕਾ ਛਤਸ ਦਬੇ ਮਕਕਾਨਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਕਤਕਾਰਸਾਂ ਹਦੀ ਕਤਕਾਰਸਾਂ ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ ਇਜੰ ਝ ਜਕਾਪਦਬੇ
ਸਿਦੀ ਕਜਵਵ ਖਕਾਲਦੀ ਮਖਦੀਲ ਕਕਾਲਕ ਨਕਾਲ ਭਕਰਆ ਹਰੋਵਬੇ । ਬਬੇਸ਼ਕਲਕਾ ਵਪੱ ਢਕਾ ਪਪੱ ਥਰ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਮਦੂਰਤ ਹਰੋਇਆ ਕਰਦਕਾ ਸਿਦੀ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਚਦੌਕ ਕਵਚ
ਲਕਗਗ੍ਗਿਆ ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ । ਗਲਦੀਆਆਂ ਦਬੇ ਨਗੁਕਰਸਾਂ'ਚ ਖਪੱ ਡਬੇ'ਤਬੇ ਟਰੋਏ ਪਏ ਹਰੋਏ ਸਿਦੀ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਕਦਬੇ ਸਿਕਾਜੰਝਬੇ ਖਦੂਹ ਹਰੋਇਆ ਕਰਦਬੇ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਮਜੰ ਦਰਸਾਂ
ਦਬੇ ਟਗੁਟਟ੍ਟਿਬੇ ਹਰੋਏ ਗਗੁਜੰ ਬਦ ਕਜਨਓ੍ਹ ਸਾਂ'ਚਹ ਜਜੰਗਲਦੀ ਅਜੰਞਦੀਰ ਫਗੁਪੱ ਟਬੇ ਹਰੋਏ ਸਿਦੀ ॥ ਬਸਾਂਦਰ ਇਸਿ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਨਦੂਜੰ  ਅਪਨਕਾ ਸ਼ਕਹਰ ਕਕਹਜੰ ਦਬੇ ਸਿਦੀ। ਅਤਬੇ ਇਜੰ ਝ
ਢਰੋਘੈੰਗ ਕਰਦਬੇ ਸਿਦੀ ਕਕ ਓਹ ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ ਲਰੋਕਸਾਂ'ਤਹ ਨਫਰਤ ਕਰਦਬੇ ਨਨ  ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਰਕਹਜੰ ਦਬੇ ਨਨ  ॥ ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਭਦੀ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ
ਇਹ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਪਤਕਾ ਇਮਕਾਰਤਸਾਂ ਕਕਸਿ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਬਨਕਾਈਆਆਂ ਗਈਆਆਂ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਕਕਜੰ ਝ ਇਸਿਸਮਕਾਲ ਕਰਨ ॥ ਓਹ ਰਕਾਜਬੇ ਦਬੇ
ਦਰਬਕਾਰ'ਚ ਗਰੋਲ ਘਬੇਰਕਾ ਬਨਕਾ ਕਬੇ ਬਗੈਹ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਸਿਦੀ । ਕਚਚਚ੍ਚੜਦੀਆਆਂ ਕਪੱ ਢਕਬੇ ਅਪਨਨ  ਆਪ ਨਦੂਜੰ  ਖਗੁਰਕਦਬੇ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਇਜੰ ਝ ਕਵਖਕਾਵਕਾ ਕਰਦਬੇ
ਸਿਦੀ ਕਜਵਵ ਕਕ ਓਹ ਆਦਮਦੀ ਹਰੋਣ । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਕਬਨਕਾ ਛਤਸ ਦਬੇ ਘਰਸਾਂ'ਚ ਅਜੰ ਦਰ ਬਕਾਹਰ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿਦਬੇ ਰਕਹਜੰ ਦਬੇ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਪਗੁਰਕਾਣਦੀਆਆਂ ਇਟਟ੍ਟਿਸਾਂ'ਤਬੇ
ਪਲਸਿਸਰ ਦਬੇ  ਟਗੁਕੜਬੇ ਇਕ ਕਰੋਨਨ 'ਚ ਜਮਸਾਂ ਕਰਕਬੇ ਭਗੁਪੱ ਲ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਰਹਦਬੇ ਅਤਬੇ ਭਦੀੜ'ਚ ਘਸਿਦੀਟਦਬੇ ਹਰੋਏ ਲੜਦਬੇ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ
ਥਰੋੜਦੀ ਦਬੇਰ ਬਕਾਦ ਰਕਾਜਬੇ ਦਬੇ ਬਕਾਗ ਦਬੇ ਚਬਦੂਤਕਰਆਆਂ'ਚ ਉੱਪਰ ਖਬੇਬੋੱਡਨ ਲਗਗ੍ਗਿ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਅਤਬੇ ਗਗੁਲਕਾਬ'ਤਬੇ ਸਿਜੰ ਤਕਰਆਆਂ ਦਬੇ ਦਪਖਸਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਕਹਲਕਾਉਣ
ਲਗਗ੍ਗਿ ਜਕਾਉਂਦਬੇ'ਤਬੇ ਦਪਖਸਸਾਂ'ਤਹ ਫਗੁਪੱ ਲ'ਤਬੇ ਫਪੱ ਲ ਹਬੇਠਸਾਂ ਕਡਗਗ੍ਗਿਦਬੇ ਹਰੋਏ ਵਬੇਖਦਬੇ  ॥ ਓਹ ਮਹਲ ਦਬੇ ਸਿਕਾਰਬੇ ਰਸਿਸਬੇ'ਤਬੇ ਸਿਗੁਰਜੰ ਗਕਾ ਅਤਬੇ ਕਈ ਸਿਦੌ ਨਓ੍ਹਨ ਰਬੇ
ਕਮਕਰਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਚਜੰ ਗਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਭਕਾਲਦਬੇ । ਪਰ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਇਹ ਸਿਭ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਯਕਾਦ ਨਹਸੀਂ ਰਕਹਜੰ ਦਕਾ ਕਕ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨ  ਕਦੀ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਹਗੈ ਅਤਬੇ ਕਦੀ
ਨਹਸੀਂ । ਅਤਬੇ ਇਕ ਦਰੋ ਜਸਾਂ ਬਹਗੁਕਤਆਆਂ ਦਬੇ ਦਲ ਬਣਕਾਕਬੇ ਐ ਆਂਵਬੇ ਹਦੀ ਘਗੁਪੱ ਮਦਬੇ ਰਕਹਜੰ ਦਬੇ ਅਤਬੇ ਕਕਹਜੰਦਬੇ ਕਕ ਓਹ ਇਜੰਝ ਕਰ ਰਹਬੇ ਨਨ  ਕਜਵਵ
ਆਦਮਦੀ ਕਰਦਬੇ ਨਨ  ॥ ਓਹ ਛਪੜਦੀਆਆਂ'ਚਹ ਪਕਾਣਦੀ ਪਦੀਜੰਦਬੇ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਪਕਾਣਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਮਟਮਗੈਲਕਾ ਕਰ ਕਦਜੰ ਦਬੇ । ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਓਹ ਇਸਿ ਉਤਸਬੇ ਲੜਦਬੇ ।
ਅਤਬੇ  ਫਬੇਰ ਓਹ ਦਲ ਬਣਕਾਕਬੇ  ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿਦਬੇ  ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ  ਚਦੀਕਦਬੇ  :  "ਜਜੰਗਲ'ਚ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਵਰਗਕਾ ਅਕਲਮਜੰਦ'ਤਬੇ  ਚਜੰ ਗਕਾ'ਤਬੇ  ਚਜੰ ਟ'ਤਬੇ
ਤਕਾਕਤਵਰ'ਤਬੇ ਕਗੁਲਵਜੰ ਤ ਦਦੂਜਕਾ ਕਰੋਈ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ  ॥" ਅਤਬੇ ਓਹ ਫਬੇਰ ਸ਼ਗੁਰਦੂ ਹਰੋ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਜਦਹ ਤਕ ਕਕ ਓਹ ਸ਼ਕਹਰ'ਤਹ ਥਕ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ
ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਵਕਾਕਪਸਿ ਦਪਖਸਸਾਂ'ਤਬੇ ਚੜਓ੍ਹ ਜਕਾਉਂਦਬੇ । ਇਸਿ ਉੱਮਦੀਦ ਨਕਾਲ ਕਕ ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ ਲਰੋਗ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਵਪੱ ਲ ਕਧਆਨ ਦਬੇਣਗਬੇ ॥

ਮਗੁਗਲਦੀ । ਕਜਨਓ੍ਹਨ  ਜਜੰ ਗਲ ਦਬੇ ਕਨਦੂਜੰ ਨ ਹਬੇਠ ਕਵਕਦਆ ਪਪਕਾਪਤ ਕਦੀਤਸਦੀ ਸਿਦੀ । ਇਹਰੋ ਕਜਹਦੀ ਕਜਜੰ ਦਗਦੀ ਨਸਾਂ ਤਬੇ ਚਜੰ ਗਦੀ ਲਗਦਦੀ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਨਸਾਂ ਹਦੀ
ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਇਹ ਸਿਮਝ ਆਓਂਦਦੀ ਸਿਦੀ ॥ ਬਸਾਂਦਰ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਠਜੰ ਡਦੀਆਆਂ ਗਗੁਫਕਾਵਸਾਂ ਵਪੱ ਲ ਦਬੇਰ ਦਗੁਪਕਹਰਬੇ ਘਸਿਦੀਟ ਕਬੇ ਲਗੈ  ਗਏ । ਅਤਬੇ ਸਿਦੌਣ ਦਬੇ ਬਜਕਾਏ
। ਕਜਵਵ ਕਕ ਮਗੁਗਲਦੀ ਲਜੰ ਮਬੇ ਸਿਫਰ ਮਗਰਹ ਕਰਦਕਾ । ਓਹ ਹਪੱਥ ਜਰੋੜ ਕਬੇ ਨਚਚ੍ਚਬੇ ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨ  ਅਪਨਨ  ਬਬੇਵਕਦੂਫਦੀ ਭਰਬੇ ਗਕਾਣਬੇ ਗਕਾਏ ॥ ਇਕ
ਬਸਾਂਦਰ ਨਨ  ਤਕਰਦੀਰ ਕਦੀਤਸਦੀ ਅਤਬੇ ਅਪਨਨ  ਸਿਕਾਥਦੀਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਅਗਵਕਾ ਕਰ ਕਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨ  ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਕਾ ਲਈ ਨਵਸਾਂ
ਇਤਹਕਾਸਿ ਰਕਚਆ ਹਗੈ । ਕਕਓਂਕਕ ਮਗੁਗਲਦੀ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਕਵਖਕਾਉਗਕਾ ਕਕ ਡਜੰ ਡਦੀਆ ਅਤਬੇ ਸਿਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਕਕਆਂਵਬੇ ਬਗੁਣ ਕਬੇ ਬਕਾਕਰਸ਼ ਅਤਬੇ ਠਜੰ ਡ'ਤਹ
ਬਕਚਚ੍ਚਆ ਜਕਾ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ ॥ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਕਗੁਝ ਵਬੇਲਸਾਂ ਚਗੁਪੱ ਕਦੀਆਆਂ ਅਤਬੇ ਅਜੰ ਦਰ ਬਕਾਹਰ ਕਰਕਬੇ ਕਪੱ ਮ ਕਰਨ ਲਗ ਕਪਆ । ਅਤਬੇ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਨਨ
ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦਦੀ ਕਰੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਦੀਤਸਦੀ । ਮਗਰ ਕਗੁਝ ਹਦੀ ਕਮਜੰ ਟਸਾਂ'ਚ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀ ਕਦਲਚਸ੍ਪਦੀ ਖਤਮ ਹਰੋ ਗਈ'ਤਬੇ ਓਹ ਅਪਨਨ  ਦਰੋਸਿਸਸਾਂ
ਦਦੀਆਆਂ ਪਦੂਛਸਾਂ ਪਗੁਟਟ੍ਟਿਣ ਲਗ ਪਏ ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਉੱਪਰ ਹਬੇਠਸਾਂ ਛਕਾਲਸਾਂ ਮਕਾਰਕਬੇ । ਖਜੰਗਣ ਲਗ ਪਏ ॥

"ਮਮੈਂ ਖਕਾਣਕਾ ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਹਸਾਂ ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਮਮੈਂ ਜਜੰ ਗਲ ਦਬੇ ਇਸਿ ਕਹਪੱ ਸਿਬੇ'ਚ ਇਕ ਅਨਜਕਾਨ ਹਸਾਂ ॥ ਮਬੇਰਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਖਕਾਣਕਾ ਲਗੈ  ਕਕ ਆਓ
। ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਕਸ਼ਕਕਾਰ'ਤਬੇ ਜਕਾਣ ਦਦੀ ਇਜਕਾਜ਼ਤ ਕਦਓ ॥"
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ਵਦੀਹ ਜਸਾਂ ਤਦੀਹ ਬਸਾਂਦਰ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਮਬੇਵਬੇ'ਤਬੇ ਪਪਦੀਤਬੇ ਲਗੈਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਚਲਬੇ  ਗਏ ॥ ਮਗਰ ਓਹ ਸਿੜਕ'ਤਬੇ ਲੜਣ ਲਗ ਪਏ । ਅਤਬੇ ਜਰੋ ਮਕਾੜਕਾ
ਮਓ੍ਹਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਫਲ ਦਕਾ ਬਕਚਆ ਸਿਦੀ ਓਹ ਲਗੈਕਬੇ ਵਕਾਕਪਸਿ ਜਕਾਣਕਾ ਇਕ ਵਪੱ ਢਦੀ ਮਗੁਸਿਦੀਬਤ ਸਿਦੀ ॥ ਮਗੁਗਲਦੀ ਥਪੱ ਕਕਆ ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਗਗੁਪੱ ਸਿਕਾ
ਚਕੜਓ੍ਹਆ ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ'ਤਬੇ ਨਕਾਲਬੇ  ਓਹ ਭਗੁਪੱ ਖਕਾ ਭਦੀ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਹ ਸਿਗੁਨਸਿਕਾਨ ਸ਼ਕਹਰ'ਚ ਕਰਹ ਕਰਹ ਕਬੇ ਅਣਜਕਾਨਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਦਦੀ
ਸਿਦਹ ਲਈ ਅਵਕਾਜ ਲਗਕਾਉਂਦਕਾ ਹਰੋਇਆ ਘਗੁਪੱ ਮ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ । ਪਰ ਕਕਸਿਬੇ ਨਨ  ਭਦੀ ਕਰੋਈ ਜਵਕਾਬ ਨਹਸੀਂ ਕਦਤਸਕਾ । ਅਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਲਕਗਗ੍ਗਿਆ
ਕਕ ਓਹ ਬਬੇਸ਼ਕ ਬੜਦੀ ਮਕਾੜਦੀ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਪਹਗੁਜੰ ਚ ਕਗਆ ਹਗੈ ॥ "ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਨ  ਬਸਾਂਦਰ - ਲਰੋਕਸਾਂ ਬਕਾਰਬੇ ਜਰੋ ਭਦੀ ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਸਿਦੀ ਓਹ ਸਿਭ ਕਗੁਝ ਠਦੀਕ
ਹਗੈ ।" ਓਨਓ੍ਹਨ  ਅਪਨਨ  ਆਪ ਸਿਰੋਕਚਚ੍ਚਆ ॥ "ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਕਾ ਕਰੋਈ ਕਨਦੂਜੰ ਨ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ । ਕਰੋਈ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਦਦੀ ਸਿਦਹ ਦਦੀ ਅਵਕਾਜ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ । ਅਤਬੇ ਕਰੋਈ
ਸਿਰਦਕਾਰ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ - ਕਗੁਝ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਕਸਿਰਫ ਬਬੇਵਕਦੂਫਦੀ ਭਰਬੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤਬੇ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਚਰੋਰਦੀ ਕਰਨ ਜਰੋਗਬੇ ਹਪੱ ਥ ॥ 'ਤਬੇ ਜਬੇ ਫਬੇਰ ਮਮੈਂ ਇਪੱ ਥਬੇ ਫਕਾਕਬੇ
ਕਟਟ੍ਟਿਸਾਂ ਜਸਾਂ ਇਪੱ ਥਬੇ ਮਰ ਜਕਾਵਸਾਂ । ਇਹ ਸਿਭ ਮਬੇਰਕਾ ਅਪਨਕਾ ਕਸਿਦੂਰ ਹਰੋਵਬੇਗਕਾ ॥ ਮਗਰ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਅਪਨਨ  ਜਜੰਗਲ ਵਕਾਕਪਸਿ ਜਕਾਣ ਦਦੀ ਕਰੋਕਸ਼ਸ਼
ਕਰਣਦੀ ਚਕਾਕਹਦਦੀ ਹਗੈ ॥ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਜਰਦੂਰ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਕਗੁਟਕਾਪਕਾ ਚਕਾੜਦੂਗਕਾ । ਮਗਰ ਸ਼ਕਾਇਦ ਓਹ ਹਦੀ ਬਓ੍ਹਬੇਤਰ ਹਰੋਵਬੇਗਕਾ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਬਸਾਂਦਰ - ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਕਾਲ
ਗਗੁਲਕਾਬ ਦਬੇ ਪਕਤਸਆਆਂ ਦਕਾ ਕਪਪੱ ਛਕਾ ਕਰਨ ਦਬੇ ਬਜਕਾਏ ॥"

ਹਜਬੇ ਓਹ ਸ਼ਕਹਰ ਦਦੀ ਕਦਵਕਾਰ ਕਰੋਲ ਪਗੁਪੱ ਕਜਆ ਹਦੀ ਸਿਦੀ ਕਕ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਨਨ  ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਕਪਛਸਾਂ ਕਖਚਚ੍ਚ ਕਲਆ । ਇਹ ਕਕਹਜੰਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਕ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ
ਨਹਸੀਂ ਪਤਕਾ ਕਕ ਓਹ ਕਕਨਸ਼੍ਨਕਾ ਖਗੁਸ਼ ਹਗੈ । ਅਤਬੇ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਚਦੂਜੰ ਡਦੀਆਆਂ ਵਪੱ ਢਣ ਲਗ ਪਏ ਤਕਾਕਕ ਓਹ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਕਾ ਸ਼ਗੁਕਰਗਗੁਜਕਾਰ ਹਰੋਵਬੇ ॥ ਓਨਓ੍ਹਨ
ਅਪਨਨ  ਦਜੰ ਦ ਭਦੀਚ ਲਏ ਪਰ ਕਕਹਕਾ ਕਗੁਝ ਨਹਸੀਂ । ਮਗਰ ਚਦੀਕਦਬੇ ਹਰੋਏ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਨਕਾਲ ਚਬਦੂਤਰਬੇ ਉਤਸਬੇ ਚਲਕਾ ਕਗਆ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਲਕਾਲ
ਪਪੱਥਰ ਦਬੇ ਬਕਾਕਰਸ਼ ਦਬੇ ਪਕਾਣਦੀ ਨਕਾਲ ਅਪੱ ਧ ਭਰਬੇ ਸਿਰਰੋਵਰ ਉਤਸਬੇ ਸਿਦੀ ॥ ਚਬਦੂਤਰਬੇ ਦਬੇ ਕਵਚਚ੍ਚਕਕਾਰ ਇਕ ਖਜੰਡਓ੍ਹਰ ਹਰੋਇਆ ਗਰਮਦੀਆਆਂ'ਚ
ਇਸਿਸਮਕਾਲ ਕਰਨ ਵਕਾਲਕਾ ਸਿਜੰ ਗਮਰਮਰ ਦਕਾ ਘਰ ਸਿਦੀ । ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਸਿਦੌ ਸਿਕਾਲ ਪਕਹਲਸਾਂ ਮਰ ਚਗੁਪੱ ਕਦੀਆਆਂ ਰਕਾਣਦੀਆਆਂ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਬਣਵਕਾਇਆ ਕਗਆ ਸਿਦੀ
॥ ਗਗੁਜੰ ਬਦ ਦਦੀ ਅਪੱ ਧਦੀ ਛਤਸ ਬਗੈਹ ਚਗੁਪੱ ਕਦੀ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਮਹਲ'ਤਹ ਆਓਣ ਵਕਾਲਕਾ ਸਿਗੁਰਜੰਗਦੀ ਰਸਿਸਕਾ ਬਜੰ ਦ ਕਰ ਕਦਤਸਕਾ ਸਿਦੀ ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ'ਤਹ ਰਕਾਣਦੀਆਆਂ
ਅਜੰ ਦਰ ਦਕਾਖਲ ਹਗੁਜੰ ਦਦੀਆਆਂ ਸਿਦੀ  ॥ ਮਗਰ ਕਦਵਕਾਰਸਾਂ ਸਿਜੰਗਮਰਮਰ ਦਦੀਆਆਂ ਜਕਾਲਦੀਆਆਂ ਦਦੀਆਆਂ ਬਣਦੀਆਆਂ ਹਰੋਈਆਆਂ ਸਿਦੀ  -  ਕਜਨਓ੍ਹ ਸਾਂ'ਤਬੇ ਸਿਰੋਹਣਕਾ
ਕਚਟਟ੍ਟਿਕਾ ਦਗੁਪੱ ਧ ਵਰਗਕਾ ਜਕਾਲਦੀ ਦਕਾ ਕਪੱ ਮ ਹਰੋਇਆ ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ । ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ'ਚ ਰਜੰ ਗ ਕਬਰਜੰਗਬੇ ਕਦੀਮਤਦੀ ਪਪੱ ਥਰ'ਤਬੇ ਹਦੀਰਬੇ ਜੜਬੇ ਹਰੋਏ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ
ਜਦਹ  ਚਜੰ ਦਪਮਸਾਂ  ਪਓ੍ਹਕਾੜਦੀ ਕਪਕਛਓਂ ਬਕਾਹਰ ਕਨਬੋੱਕਲਦਕਾ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ  ਇਸਿ ਖਗੁਪੱ ਲਬੇ  ਕਪੱ ਮ'ਤਬੇ  ਪਮੈਂਦਕਾ  ਸਿਦੀ  ।  'ਤਬੇ  ਜਮਦੀਨ'ਤਬੇ  ਪਮੈਂਦਦੀਆਆਂ  ਹਰੋਈਆਆਂ
ਪਰਛਸਾਂਈਆਆਂ ਇਜੰ ਝ ਜਕਾਪਦਦੀਆਆਂ ਸਿਦੀ ਕਜਵਵ ਕਕਸਿਬੇ ਨਨ  ਕਕਾਲਬੇ  ਸ਼ਨਦੀਲ ਉਤਸਬੇ ਕੜਓ੍ਹਕਾਈ ਕਦੀਤਸਦੀ ਹਰੋਵਬੇ ॥ ਥਪੱ ਕਕਆ । ਨਦੀਜੰਦ ਨਕਾਲ ਭਕਰਆ । ਅਤਬੇ
ਭਗੁਪੱ ਖਕਾ । ਮਗੁਗਲਦੀ ਅਪਨਨ  ਆਪ ਨਦੂਜੰ  ਹਪੱ ਸਿਣ'ਤਹ ਰਰੋਕ ਨਹਸੀਂ ਸਿਕਕਆ ਜਦਹ ਬਸਾਂਦਰ - ਲਰੋਗ ਸ਼ਗੁਰਦੂ ਹਰੋ ਗਏ । ਵਦੀਹ ਇਕ ਵਕਾਰ'ਚ । ਇਹ
ਦਪੱਸਿਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਕ ਓਹ ਕਕਨਓ੍ਹਨ  ਮਹਕਾਨ ਅਤਬੇ ਕਸਿਆਣਬੇ ਅਤਬੇ ਤਕਾਕਤਵਰ ਅਤਬੇ ਪਤਵਜੰ ਤ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਹ ਕਕਨਸ਼੍ਨਕਾ ਮਦੂਰਖ ਸਿਦੀ ਕਕ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ
ਛਪੱ ਡ ਕਬੇ ਜਕਾਣਕਾ ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਸਿਦੀ ॥ "ਅਸਿਸੀਂ ਮਹਕਾਨ ਹਸਾਂ ॥ ਅਸਿਸੀਂ ਅਜਕਾਦ ਹਸਾਂ ॥ ਅਸਿਦੀ ਬਕਚਤਸਰ ਹਸਾਂ ॥ ਅਸਿਸੀਂ ਪਦੂਰਬੇ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਸਿਭ ਤਹ
ਬਕਚਤਸਰ ਲਰੋਗ  ਹਸਾਂ ! ਅਸਿਸੀਂ ਸਿਭ ਇਹ ਕਕਹ ਰਹਬੇ ਹਸਾਂ । ਸਿਰੋ ਇਹ ਜਰਦੂਰ ਸਿਚਚ੍ਚ ਹਰੋਣਕਾ ।" ਸਿਕਾਰਬੇ ਚਦੀਕਬੇ ॥ "ਹਗੁਣ ਤਦੂਜੰ  ਕਕਓਂਕਕ ਨਵਸਾਂ ਸਿਗੁਣਨ
ਵਕਾਲਕਾ ਹਗੈ ਅਤਬੇ ਸਿਕਾਡਦੀ ਗਪੱਲ ਵਕਾਕਪਸਿ ਜਜੰਗਲ - ਦਬੇ - ਲਰੋਕਸਾਂ ਤਸਾਂਈ ਲਗੈਕਬੇ ਜਕਾ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ ਤਕਾਕਕ ਓਹ ਭਕਵਖ'ਚ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ'ਤਬੇ ਗਦੌਰ ਕਰ
ਸਿਕਣ । ਅਸਿਸੀਂ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਅਪਨਦੀ ਉਤਸਮਸਕਾ ਬਕਾਰਬੇ ਸਿਭ ਕਗੁਝ ਦਪੱ ਸਿਸਾਂਗਬੇ ॥" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਕਗੁਝ ਇਤਰਕਾਜ ਨਹਸੀਂ ਕਦੀਤਸਕਾ । ਅਤਬੇ ਕਈ ਸਿਰੋ ਬਸਾਂਦਰ
ਚਬਦੂਤਰਬੇ'ਤਬੇ ਅਪਨਨ  ਤਕਰਦੀਰ ਕਰਨ ਵਕਾਕਲਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਬਸਾਂਦਰ - ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਦੀ ਤਰਦੀਫ ਕਰਦਬੇ ਸਿਗੁਣਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਪੱ ਠਨ  ਹਰੋ ਗਏ । ਅਤਬੇ ਜਦਹ ਕਰੋਈ
ਤਕਰਦੀਰ ਕਰਨ ਵਕਾਲਕਾ ਸਿਕਾਹ ਲਗੈਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਰਗੁਪੱ ਕ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਤਸਾਂ ਸਿਕਾਰਬੇ ਕਪੱ ਠਨ  ਚਦੀਕਣ ਲਗ ਪਮੈਂਦਬੇ :"ਇਹ ਸਿਚਚ੍ਚ ਹਗੈ । ਅਸਿਸੀਂ ਸਿਭ ਕਕਹਜੰਦਬੇ ਹਸਾਂ"
॥  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਹਕਾਮਦੀ ਭਰਦੀ ਅਤਬੇ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਝਪਕਕਾਈਆਆਂ । ਅਤਬੇ "ਹਸਾਂ" ਕਕਹਕਾ ਜਦਹ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨ  ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਇਕ ਸਿਵਕਾਲ ਪਗੁਪੱ ਕਛਆ । ਅਤਬੇ ਸ਼ਰੋਰ
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ਸ਼ਰਕਾਬਬੇ ਨਕਾਲ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਕਸਿਰ ਚਕਰਕਾ ਕਗਆ ॥ "ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਕਗਦਹੜ ਨਨ  ਵਪੱ ਕਢਆ ਹਰੋਣਕਾ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਸਿਭ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ।" ਓਨਓ੍ਹਨ  ਅਪਨਨ  ਆਪ ਨਦੂਜੰ
ਕਕਹਕਾ । "ਅਤਬੇ ਹਗੁਣ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ'ਚ ਪਕਾਗਲਪਨ ਹਗੈ ॥ ਬਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਕਦਵਕਾਨਗਦੀ ਹਗੈ । ਪਕਾਗਲਪਨ ॥ ਕਕ ਇਹ ਕਦਬੇ ਸਿਭੌਂਦਬੇ ਨਹਸੀਂ ਨਨ  ? ਹਗੁਣ
ਇਕ ਬਦਹਲ ਆ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਚਜੰ ਦਪਆਂਮਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਢਪੱ ਕ ਲਵਬੇਗਕਾ ॥ ਜਬੇਕਰ ਕਕਧਰਬੇ ਇਹ ਵਪੱ ਢਕਾ ਬਦਹਲ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਮਮੈਂ ਨਓ੍ਹਨ ਰਬੇ'ਚ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ ਜਕਾਣ ਦਦੀ
ਕਰੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਕਾ ॥ ਮਗਰ ਮਮੈਂ ਥਪੱ ਕਕਆ ਹਰੋਇਆ ਹਸਾਂ ॥"

ਓਹਦੀ ਬਦਹਲ ਦਰੋ ਚਜੰ ਗਬੇ ਦਰੋਸਿਸ ਸ਼ਕਹਰ ਦਦੀ ਕਦਵਕਾਰ ਹਬੇਠ ਇਕ ਗਰਕ ਹਰੋਏ ਟਰੋਏ'ਚ ਵਬੇਖ ਰਹਬੇ ਸਿਦੀ । ਕਕਓਂਕਕ ਬਘਦੀਰਕਾ ਅਤਬੇ ਕਕਾ । ਇਹ
ਚਜੰਗਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਜਕਾਣਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਕ ਬਸਾਂਦਰ - ਲਰੋਕ ਕਕਨਸ਼੍ਨਬੇ ਖਤਰਨਕਾਕ ਅਤਬੇ ਕਜਆਦਕਾ ਤਦਕਾਦ'ਚ ਸਿਦੀ । ਕਰੋਈ ਭਦੀ ਜਰੋਖਮ ਨਹਸੀਂ ਲਗੈਣਸਾਂ ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਬੇ
ਸਿਦੀ ॥ ਬਸਾਂਦਰ ਨਹਸੀਂ ਲੜਦਬੇ ਸਿਦੀ ਜਦਹ ਤਕ ਕਕ ਇਕ ਜਕਾਨਵਰ ਦਬੇ ਮਗੁਕਕਾਬਲਬੇ  ਸਿਦੌ ਬਸਾਂਦਰ ਨਸਾਂ ਹਰੋਣ । ਅਤਬੇ ਜਜੰਗਲ 'ਚ ਕਗੁਝ ਹਦੀ ਲਰੋਗ
ਇਓ੍ਹਧਦੀ ਪਰਵਕਾਹ ਕਰਦਬੇ ਹਣ ॥

"ਮਮੈਂ ਪਪੱ ਛਮ ਦਦੀ ਕਦਵਕਾਰ ਵਪੱਲ ਜਕਾਵਸਾਂਗਕਾ ।" ਕਕਾ ਫਗੁਪੱ ਸਿਫਗੁਸਿਕਾਇਆ । "ਅਤਬੇ ਢਲਕਾਨ ਦਕਾ ਸਿਹਕਾਰਕਾ ਲਗੈ  ਕਬੇ ਛਬੇਤਸਦੀ ਹਬੇਠਸਾਂ ਪਹਗੁਜੰ ਚ ਜਕਾਵਸਾਂਗਕਾ ॥
ਓਹ ਕਈ ਸਿਦੌ ਨਹਸੀਂ ਮਬੇਰਦੀ ਕਪਠ'ਤਬੇ ਚਪੱ ੜਓ੍ਹਣਗਬੇ । ਮਗਰ -"

"ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਪਤਕਾ ਹਗੈ ।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਓਹ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਜਬੇ ਇਪੱਥਬੇ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ । ਮਗਰ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਦੂਜੰ ਜਰੋ ਬਨ ਪਵਬੇ ਕਰਨਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ ॥ ਜਦਹ ਬਦਹਲ
ਚਜੰ ਦਪਮਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਢਪੱ ਕ ਲਵਬੇਗਕਾ ਮਮੈਂ ਚਬਦੂਤਰਬੇ'ਤਬੇ ਜਕਾਵਸਾਂਗਕਾ ॥ ਓਹ ਓਥਬੇ ਬਕਹ ਕਬੇ ਮਗੁਜੰ ਡਬੇ'ਤਬੇ ਕਰੋਈ ਗਰੋਸ਼ਠਦੀ ਕਰਨ ਢਹਬੇ ਨਨ  ॥"

"ਵਧਦੀਆ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਹਰੋਵਬੇ  ।" ਕਕਾ ਨਨ  ਕਠਨੋ ਰ ਹਰੋਕਬੇ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ । ਅਤਬੇ ਕਸਿਰਕਦਕਾ ਹਰੋਇਆ ਪਪੱਛਮ ਦਦੀ ਕਦਵਕਾਰ ਵਪੱਲ ਚਕਲਆ ਕਗਆ ॥
ਇਹ ਸਿਭ ਤਹ ਘਟਟ੍ਟਿ ਖਜੰ ਡਓ੍ਹਰ ਹਰੋਈ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਵਪੱ ਢਬੇ ਸਿਪੱ ਪ ਨਦੂਜੰ  ਪਪੱ ਥਰਸਾਂ ਉੱਪਰ ਰਸਿਸਕਾ ਲਪੱ ਭਣ ਨਦੂਜੰ  ਕਕਾਫਦੀ ਸਿਮਸਾਂ ਲਗ ਕਗਆ ॥ ਬਦਹਲ ਨਨ
ਚਜੰ ਦਪਮਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਢਪੱ ਕ ਕਲਆ । ਅਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਜਦਹ ਇਹ ਸਿਰੋਕਚਚ੍ਚਆ ਕਕ ਅਗਗ੍ਗਿਬੇ  ਹਗੁਣ ਕਦੀ ਹਰੋਵਬੇਗਕਾ ਬਘਦੀਰਬੇ ਦਬੇ ਪਗੈਰਸਾਂ ਦਦੀ ਹਰੋਲਦੀ ਕਜਹਬੇ
ਚਬਦੂਤਰਬੇ'ਤਬੇ ਪਗੈਰ ਰਪੱ ਖਣ ਦਦੀ ਅਵਕਾਜ ਸਿਗੁਣਦੀ ॥ ਕਕਾਲਕਾ ਤਬੇਘੈੰਦਗੁਆ ਢਲਕਾਨ ਉਤਸਬੇ ਕਬਨਕਾ ਕਰੋਈ ਅਵਕਾਜ ਕਦੀਤਸਬੇ ਚੜਓ੍ਹ ਆਇਆ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਹਗੁਣ
ਵਕਾਰ ਕਰ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ - ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਕਜਆਦਕਾ ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਚਪੱ ਕ ਵਪੱ ਢਨ'ਚ ਸਿਮਸਾਂ ਬਰਬਕਾਦ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਕਰਨਕਾ - ਸਿਪੱ ਜਬੇ ਖਪੱ ਬਬੇ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਨਦੂਜੰ
ਮਕਾਰ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ । ਜਰੋ ਮਗੁਗਲਦੀ ਦਬੇ ਇਰਦ ਕਗਰਦ ਪਜੰਜਓ੍ਹਕਾ ਜਸਾਂ ਸਿਪੱ ਠ ਦਕਾ ਘਬੇਰਕਾ ਬਣਕਾ ਕਬੇ ਬਗੈਠਨ  ਸਿਦੀ ॥ ਓਥਬੇ ਡਪੱ ਰ ਅਤਬੇ ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ ਦਦੀਆਆਂ ਚਦੀਕਸਾਂ
ਪਗੈਣ ਲਗ ਪਇਆਆਂ। ਅਤਬੇ ਜਦਹ ਬਘਦੀਰਕਾ ਰਗੁਲਦਬੇ ਅਤਬੇ ਲਤਸਸਾਂ ਮਕਾਰਦਬੇ ਸ਼ਰਦੀਰਸਾਂ'ਤਬੇ ਚਲਦਕਾ ਅੜਜੰਗਕਾ ਖਕਾ ਕਬੇ ਕਡਗ ਕਪਆ ਇਕ ਬਸਾਂਦਰ
ਚਦੀਕਕਆ :"ਇਪੱ ਥਬੇ ਕਸਿਰਫ ਇਕ ਹਦੀ ਹਗੈ ! ਮਕਾਰ ਕਦਓ ! ਮਕਾਰਰੋ ! "ਗਗੁਪੱ ਥਮ ਗਗੁਪੱ ਥਕਾ ਹਗੁਜੰ ਦਬੇ । ਚਪੱ ਕ ਵਪੱ ਢਦਬੇ । ਖਰਰੋਚਦਬੇ । ਪਕਾੜਦਬੇ । 'ਤਬੇ ਕਖਚਚ੍ਚਦਬੇ
ਹਰੋਇਆਆਂ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਦਕਾ ਢਬੇਰ ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ ੜਓ੍ਹਬੇ ਪਹਗੁਜੰ ਚ ਕਗਆ । ਜਦਹ ਕਕ ਪਜੰਜ ਕਛਹ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਨਨ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਫੜਕਬੇ ਗਰਮਦੀਆਆਂ ਦਬੇ ਘਰ ਦਦੀ
ਕਦਵਕਾਰ ਉਤਸਬੇ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਘਸਿਦੀਕਟਟ੍ਟਿਆ ਅਤਬੇ ਗਗੁਜੰ ਬਦ'ਚ ਹਰੋਈ ਮਰੋਰਦੀ'ਚ ਧਪੱ ਕ ਕਦਤਸਕਾ ॥ ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਕਸਿਖਕਾਇਏ ਹਰੋਏ ਮਗੁਜੰ ਡਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਜਰਦੂਰ
ਬਹਗੁਤ ਖਰਰੋਚਸਾਂ ਲਗਦਦੀਆਆਂ । ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ ਪਜੰਦਪਸਾਂ ਫਗੁਟਟ੍ਟਿ ਹਬੇਠਸਾਂ ਕਡਗਗ੍ਗਿਦਕਾ । ਪਰ ਮਗੁਗਲਦੀ ਇਜੰਝ ਕਡਕਗਗ੍ਗਿਆ ਕਜਵਵ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਨ  ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ
ਕਸਿਖਕਾਇਆ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਹ ਅਪਨਨ  ਪਗੈਰਸਾਂ'ਤਬੇ ਉਤਸਕਰਆ ॥

"ਇਪੱ ਥਬੇ ਹਦੀ ਰਕਹ" ਬਸਾਂਦਰ ਚਦੀਕਬੇ  ।  "ਜਦਹ ਤਕ ਕਕ ਅਸਿਸੀਂ ਤਬੇਰਬੇ ਦਰੋਸਿਸਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਮਕਾਰ ਨਸਾਂ ਕਸਿਕਟਟ੍ਟਿਏ । ਅਤਬੇ ਮਗਰਹ ਫਬੇਰ ਅਸਿਸੀਂ ਤਬੇਰਬੇ ਨਕਾਲ
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ਖਬੇਡਸਾਂਗਬੇ - ਜਬੇਕਰ ਜਹਰਦੀਲਬੇ  - ਲਰੋਗ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਕਜਉਂਦਕਾ ਛਪੱ ਡ ਦਬੇਣ ॥"

"ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਸਿਕਾਕਰਆਆਂ ਦਦੀਆਆਂ ਰਗਸਾਂ'ਚ ਇਕ ਹਦੀ ਲਹਦੂ ਹਗੈ  । ਤਗੁਹਕਾਡਦੀਆਆਂ'ਤਬੇ ਮਬੇਰਦੀਆਆਂ  ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ'ਤਬੇ ਜਲਦਦੀ'ਚ ਸਿਪੱ ਪਸਾਂ ਦਦੀ ਸਿਦਹ
ਲਈ ਅਵਕਾਜ ਕਪੱਢਦੀ ॥ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਅਪਨਨ  ਆਲਬੇ  ਦਗੁਆਲਬੇ  ਕਦੂੜਬੇ'ਚ ਸਿਰਸਿਰਕਾਹਟ ਅਤਬੇ ਫਗੁਫਕਕਾਰ ਸਿਗੁਣਦੀ ਅਤਬੇ ਇਕ ਵਕਾਰ ਫਬੇਰ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਅਪਨਦੀ
ਤਸਿਪੱਲਦੀ ਵਕਾਸਿਸਬੇ । ਅਵਕਾਜ ਕਪੱ ਢਦੀ ॥

"ਬਰਕਾਬਰ ਸ਼ਸ਼ਸ਼ ! ਫਪੱ ਨਓ੍ਹ  ਹਬੇਠਸਾਂ ਸਿਕਾਕਰਆਆਂ ਦਬੇ !" ਅਪੱ ਧਬੇ'ਕ ਦਰਜਨ ਅਵਕਾਜਸਾਂ ਨਨ  ਹਦੌਲਦੀ ਕਜਹਬੇ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ(ਕਹਜੰ ਦਗੁਸਿਸਕਾਨ'ਚ ਹਰ ਗਪੱ ਰਕ ਹਰੋਈ
ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਜਲਹਦੀ ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਕਗੁਝ ਸਿਮਸਾਂ ਪਕਾ ਕਬੇ ਸਿਪੱ ਪਸਾਂ ਦਦੀ ਕਰਹਕਾਇਸ਼ ਬਣ ਜਕਾਉਂਦਦੀ ਹਗੈ । ਅਤਬੇ ਪਗੁਰਕਾਨਕਾ ਗਰਮਦੀਆਆਂ ਦਕਾ ਘਰ ਨਕਾਗਸਾਂ ਨਕਾਲ ਜਦੀ
ਉੱਕਠਆ ਸਿਦੀ) ॥ "ਕਬਨਕਾ ਕਹਲਬੇ ਡਗੁਲਬੇ  ਖੜਕਾ ਕਰਹ । ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਰਕਾ । ਕਕਓਂਕਕ ਤਬੇਰਬੇ ਪਗੈਰ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਦੂਜੰ ਤਕਲਦੀਫ ਪਹਗੁਜੰ ਚਕਾ ਸਿਕਦਬੇ ਨਨ  ॥"

ਮਗੁਗਲਦੀ ਕਜਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਕਬਨਕਾ ਕਹਲਬੇ  ਡਗੁਲਬੇ  ਖੜਕਾ ਹਰੋ ਸਿਕਦਕਾ ਸਿਦੀ ਖੜ ਕਗਆ । ਅਤਬੇ ਖਗੁਪੱ ਲਬੇ  ਹਰੋਏ ਕਪੱ ਮ'ਚਹ ਝਕਾਤਸਦੀਆਆਂ ਮਕਾਰਦਕਾ ਕਰਹਕਾ ਅਤਬੇ ਸਿਗੁਣਦਕਾ
ਕਰਹਕਾ ਕਕਾਲਬੇ  ਤਬੇਘੈੰਦਗੁਏ ਦਬੇ ਆਲਬੇ  ਦਗੁਆਲਬੇ  ਘਮਕਾਸਿਕਾਨ ਲੜਕਾਈ -  ਚਦੀਕਸਾਂ  । ਚਟਰਪਟਰ । ਅਤਬੇ ਗਗੁਪੱ ਥਮ ਗਗੁਪੱ ਥਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਅਤਬੇ ਬਘਦੀਰਕਾ ਜਦਹ
ਅਪਨਨ  ਦਗੁਸ਼ਮਨਕਾ ਦਬੇ ਢਬੇਰਸਾਂ ਹਬੇਠ ਕਪਛਸਾਂ ਹਟਕਦਆਆਂ ਅਤਬੇ ਨਦੀਵਵ ਹਗੁਜੰ ਕਦਆਆਂ ਅਤਬੇ ਮਗੁਪੱ ੜਕਦਆਆਂ ਤਗੁਪੱ ੜਕਦਆਆਂ ਜਰੋਰਸਾਂ ਦਦੀ ਖਜੰ ਕਘਆ ॥ ਜਦਹ 'ਤਹ
ਓਹ ਜਪੱ ਕਮਆ ਸਿਦੀ । ਪਕਹਲਦੀ ਵਕਾਰ ਬਘਦੀਰਕਾ ਅਪਨਦੀ ਜਕਾਨ ਦਦੀ ਖਕਾਕਤਰ ਲੜ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ॥

"ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਨ ੜਬੇ ਹਦੀ ਹਰੋਣਕਾ । ਬਘਦੀਰਕਾ ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਨਹਸੀਂ ਆ ਸਿਕਦਕਾ ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਸਿਰੋਕਚਚ੍ਚਆ ॥ ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਓਹ ਜਰੋਰ ਦਦੀ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ : "ਸਿਰਰੋਵਰ
ਵਲ ਆ ਜਕਾ । ਬਘਦੀਰਬੇ ॥ ਘਗੁਮਬੇਟੜਦੀਆਆਂ ਖਕਾ ਕਬੇ ਸਿਰਰੋਵਰ'ਤਬੇ ਆ ਜਕਾ ॥ ਘਗੁਮਬੇਟੜਦੀਆਆਂ ਖਕਾ ਅਤਬੇ ਛਕਾਲ ਮਕਾਰ ! ਪਕਾਣਦੀ'ਚ ਆ ਜਕਾ !"

ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਸਿਗੁਣ ਕਲਆ । ਅਤਬੇ ਕਜਸਿ ਚਦੀਕ ਨਨ  ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਸਿਦੀ ਕਕ ਮਗੁਗਲਦੀ ਮਹਫਦੂਜ਼ ਹਗੈ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਉਸਿ'ਚ ਨਵਸੀਂ ਕਹਜੰ ਮਪੱ ਤ ਪਗੈਦਕਾ ਕਰ ਕਦਤਸਦੀ ॥
ਓਹ ਬੜਕਾ ਉਤਕਾਵਲਕਾ ਹਰੋਕਬੇ ਅਪਨਕਾ ਰਸਿਸਕਾ ਬਣਕਾਉਂਦਕਾ ਕਗਆ । ਅਤਬੇ ਇਜੰ ਚ ਇਜੰਚ ਕਰਕਬੇ । ਕਸਿਪੱ ਧਕਾ ਸਿਰਰੋਵਰਸਾਂ ਵਪੱਲ ਟਗੁਰਦੀ ਕਗਆ । ਅਤਬੇ
ਕਵਚ ਕਵਚ ਚਗੁਪੱ ਪ ਹਰੋਕਬੇ ਖੜਕਾ ਹਰੋ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ ॥ 'ਤਬੇ ਫਬੇਰ ਗਰਕ ਹਰੋਈ ਕਦਵਕਾਰ ਕਜੜਓ੍ਹਦੀ ਜਜੰ ਗਲ ਦਬੇ  ਸਿਭ ਤਹ ਨਨ ੜਬੇ ਸਿਦੀ ਓਓ੍ਹਧਬੇ'ਤਹ ਫੜਪੱ ਕਦਦੀ
ਹਰੋਈ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਦਦੀ ਲੜਕਾਈ ਦਦੀ ਲਲਕਕਾਰ ਉੱਠਦੀ ॥ ਬਗੁਪੱ ਢਬੇ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਨ  ਅਪਨਨ  ਵਪੱ ਲਹ  ਪਦੂਰਕਾ ਜਰੋਰ ਲਕਾ ਛਪੱ ਕਡਆ । ਪਰ ਓਹ ਇਸਿਸਹ ਪਕਹਲਸਾਂ ਨਹਸੀਂ
ਪਗੁਜ ਸਿਕਕਆ ॥ "ਬਘਦੀਰਬੇ ।" ਓਹ ਚਦੀਕਕਆ "ਮਮੈਂ ਇਪੱ ਥਬੇ ਹਸਾਂ ! ਮਮੈਂ ਚੜਓ੍ਹ ਕਰਹਸਾਂ ਹਸਾਂ ! ਮਮੈਂ ਛਬੇਤਸਦੀ ਕਰ ਕਰਹਕਾ ਹਸਾਂ ! ਅਹਰੋਰਕਾ ! ਪਪੱ ਥਰ ਮਬੇਰਬੇ
ਪਗੈਰਸਾਂ ਹਬੇਠ ਕਫਸਿਲ ਰਹਬੇ ਨਨ  ! ਮਬੇਰਬੇ ਆਓਣ ਦਕਾ ਇਜੰ ਤਜਕਾਰ ਕਰਰੋ । ਓਹ ਬਦਨਕਾਮ ਬਸਾਂਦਰ - ਲਰੋਕਹ !" ਓਹ ਛਬੇਤਸਦੀ ਛਬੇਤਸਦੀ ਚਬਦੂਤਰਬੇ'ਤਬੇ
ਚੜਓ੍ਹ ਕਗਆ ਕਸਿਰਫ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ'ਚ ਗਗੁਜੰ ਮ ਹਰੋਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ । ਮਗਰ ਓਨਓ੍ਹਨੇਂ  ਅਪਨਨ  ਆਪ ਨਦੂਜੰ  ਅਪਨਨ  ਪਗੁਪੱ ਕਠਆਆਂ'ਤਬੇ ਕਸਿਪੱ ਧਕਾ ਸਿਗੁਕਟਟ੍ਟਿਆ । ਅਤਬੇ ਅਪਨਨ
ਅਗਲਬੇ  ਪਗੈਰ ਪਸਿਕਾਰ ਕਬੇ ਕਜਕਨਓ੍ਹ ਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਓਹ ਫੜਓ੍ਹ ਸਿਕਦਕਾ ਸਿਦੀ ਓਕਨਓ੍ਹ ਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਓਨਓ੍ਹਨ  ਜਪੱ ਫਦੀ ਪਕਾਈ । ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਫਟਟ੍ਟਿ - ਫਟਟ੍ਟਿ - ਫਟਟ੍ਟਿ ਕਰਕਬੇ
ਕਗੁਟਟ੍ਟਿਣਕਾ ਸ਼ਗੁਰਦੂ ਕਦੀਤਸਕਾ ਕਜਵਵ ਪਨਚਪੱ ਕਦੀ ਦਕਾ ਚਪੱ ਕਰ ਥਪਬੇੜਬੇ ਮਕਾਰ ਕਰਹਕਾ ਹਰੋਵਬੇ ॥ ਛਲਕਣ'ਤਬੇ ਟਗੁਟਟ੍ਟਿਣ ਦਦੀ ਅਵਕਾਜ ਨਨ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਦਪੱ ਕਸਿਆ
ਕਕ ਬਘਦੀਰਕਾ ਲੜਦਕਾ ਹਰੋਇਆ ਰਸਿਸਕਾ ਬਣਕਾਕਬੇ ਸਿਰਰੋਵਰ ਤਸਾਂਈ ਪਹਗੁਜੰ ਚ ਕਗਆ ਹਗੈ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਬਸਾਂਦਰ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਕਪਪੱ ਛਕਾ ਨਹਸੀਂ ਕਰ ਸਿਕਦਬੇ  ॥
ਤਵਦਗੁਆ ਲਜੰ ਮਸਾਂ ਪਗੈ ਸਿਕਾਹ ਲਗੈਣ ਦਦੀ ਕਰੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ । ਕਸਿਰਫ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਕਸਿਰ ਪਕਾਣਦੀ ਦਬੇ ਬਕਾਹਰ ਸਿਦੀ । ਜਦਹ ਕਕ ਬਸਾਂਦਰ ਕਤਜੰ ਨ
ਪਦੌੜਦੀਆਆਂ ਦਦੀ ਡਗੁਜੰ ਕਘਆਈ'ਤਬੇ ਲਕਾਲ ਪਪੱ ਥਰ ਦਦੀਆਆਂ ਪਦੌੜਦੀਆਆਂ'ਤਬੇ ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ ਨਕਾਲ ਉੱਪਰ ਥਪੱ ਲਬੇ  ਨਚਚ੍ਚਦਬੇ ਹਰੋਏ ਖੜਬੇ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਹਰ ਤਰਫਹ
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ਓਓ੍ਹਧਬੇ'ਤਬੇ ਟਗੁਟਟ੍ਟਿ ਪਗੈਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਤਆਰ ਸਿਦੀ । ਕਜਹ ਓਹ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਦਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਆਓਂਦਕਾ ॥ ਉਸਿ ਵਬੇਲਬੇ  ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਅਪਨਦੀ ਚਰੋਘੈੰਦਦੀ
ਹਰੋਈ ਠਨੋ ਬੋੱਡਦੀ ਉੱਪਰ ਚਗੁਪੱ ਕਦੀ । ਅਤਬੇ ਬਬੇਬਸਿਦੀ'ਚ ਅਪਨਦੀ ਰਕਖਆ ਦਦੀ ਖਕਾਕਤਰ ਸਿਪੱ ਪਸਾਂ ਦਦੀ ਸਿਦਹ ਲਈ ਅਵਕਾਜ ਲਗਕਾਈ "ਸਿਕਾਡਦੀਆਆਂ ਰਗਸਾਂ'ਚ
ਇਕ ਹਦੀ ਲਹਦੂ ਹਗੈ । ਤਗੁਹਕਾਡਦੀਆਆਂ'ਤਬੇ ਮਬੇਰਦੀਆਆਂ'ਚ" ਕਕਓਂਕਕ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਕਵਸ਼ਵਕਾਸਿ ਸਿਦੀ ਕਕ ਕਕਾ ਨਨ  ਆਖਰਦੀ ਮਰੋਕਬੇ'ਤਬੇ ਅਪਨਦੀ ਪਦੂਛ ਕਹਲਕਾਈ
ਸਿਦੀ ॥ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਭਦੀ । ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਹਬੇਠ ਅਧ ਮਕਰਆ ਹਰੋਇਆ ਚਬਦੂਤਰਬੇ'ਤਬੇ ਕਸਿਰਬੇ'ਤਬੇ ਅਪਨਨ  ਆਪ ਨਦੂਜੰ  ਹਪੱ ਸਿਣ ਤਹ ਨਹਸੀਂ ਰਰੋਕ ਸਿਕਕਆ । ਜਦਹ
ਓਨਓ੍ਹਨ  ਕਕਾਲਬੇ  ਤਬੇਘੈੰਦਗੁਏ ਨਦੂਜੰ  ਮਦਦ ਮਜੰਗਦਬੇ ਸਿਗੁਕਣਆ ॥

ਕਕਾ ਹਕਾਲਬੇ  ਹਦੀ ਪਪੱ ਛਮ ਦਦੀ ਕਦਵਕਾਰ ਤਬੇ ਪਗੁਕਜਆ ਸਿਦੀ। ਓਨਓ੍ਹਨ  ਵਪੱ ਲ ਖਕਾਪੱਧਕਾ ਤਬੇ ਇਕ ਪਰਛਤਸਦੀ ਦਕਾ ਪਪੱ ਥਰ ਟਰੋਏ'ਚ ਕਡਗ ਕਪਆ ॥ ਓਹ
ਅਪਨਦੀ ਫਕਾਏਦਬੇਮਜੰ ਦ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਛਡਣਦੀ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਕਾ । ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਇਕ ਜਸਾਂ ਦਰੋ ਵਕਾਰ ਕਗੁਜੰ ਡਲ ਮਕਾਰਬੇ 'ਤਬੇ ਖਰੋਲਓ੍ਹਬੇ  । ਇਹ ਵਬੇਖਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਕ
ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਸ਼ਰਦੀਰ ਦਬੇ ਸਿਕਾਰਬੇ ਪਗੈਰ ਕਪੱ ਮ ਕਰਨ ਦਦੀ ਹਕਾਲਤ'ਚ ਨਨ  ਕਬੇ ਨਹਸੀਂ ॥ ਜਦਹ ਤਸਾਂਈ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਕਾਲ ਲੜਕਾਈ ਚਲਦਦੀ ਰਹਦੀ । ਬਸਾਂਦਰ
ਸਿਰਰੋਵਰ'ਚ ਬਘਦੀਰਬੇ ਦਬੇ ਆਲਬੇ  ਦਗੁਆਲਬੇ  ਚਦੀਕਦਬੇ ਰਹਬੇ । ਅਤਬੇ ਮਜੰ ਗਦੂ ਚਜੰ ਮਕਗਦਹੜ ਗਓ੍ਹਸਾਂ ਕਪਛਓ੍ਹਸਾਂ ਉਡਕਦਆ ਹਰੋਇਆ ਵਪੱ ਢਦੀ ਜਜੰਗ ਦਦੀ ਖਬਰ
ਪਦੂਰਬੇ ਜਜੰ ਗਲ'ਚ ਪਹਗੁਜੰ ਚਕਾਉਂਦਕਾ ਕਰਹਕਾ । ਜਦਹ ਤਕ ਕਬੇ ਜਜੰ ਗਲਦੀ ਹਕਾਥਦੀ ਨਹਸੀਂ ਕਚਜੰ ਘਕਾਕੜਆ । ਅਤਬੇ । ਦਦੂਰ ਦਰਕਾਜ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਦਬੇ ਕਖਪੱ ਲਰਬੇ
ਹਰੋਏ ਦਲ ਦਪਖਸਦੀ - ਰਸਿਕਤਆਆਂ ਥਸਾਂਈ ਠਜੰ ਡਦੀਆ ਗਗੁਫਕਾਵਸਾਂ ਵਪੱਲ ਅਪਨਨ  ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹਸੀਂ ਆਏ । ਅਤਬੇ ਲੜਕਾਈ ਦਦੀ ਅਵਕਾਜ
ਨਨ  ਕਈ ਮਦੀਲਸਾਂ ਤਸਾਂਈ ਕਦਨ ਦਬੇ ਪਕਰਜੰ ਕਦਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਉਠਕਾ ਕਦਤਸਕਾ ॥ ਫਬੇਰ ਕਕਾ ਮਕਾਰਨ ਨਦੂਜੰ  ਬਬੇਸਿਬਰ । ਕਸਿਪੱ ਧਕਾ। ਅਤਬੇ ਛਬੇਤਸਦੀ ਆਇਆ ॥ ਇਕ
ਅਜਗਰ ਦਦੀ ਮਕਾਰਨ ਦਦੀ ਤਕਾਕਤ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਕਸਿਰ ਦਬੇ ਵਕਾਰ'ਚ ਹਗੁਜੰ ਦਦੀ ਹਗੈ ਕਜੜਓ੍ਹਦੀ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਸ਼ਰਦੀਰ ਦਬੇ ਵਜਨ ਨਕਾਲ ਹਕਾਕਸਿਲ ਹਗੁਜੰ ਦਦੀ ਹਗੈ  ॥
ਜਬੇਕਰ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਇਕ ਨਨ ਜਬੇ ਦਕਾ । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਭਨਸ਼੍ਨਦਬੇ ਹਰੋਏ ਲਪੱ ਠਨ  ਦਕਾ । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ  ਇਕ ਹਥਰੋੜਬੇ ਦਕਾ ਕਖਆਲ ਕਰ ਸਿਕਦਬੇ ਹਹ ਕਜਓ੍ਹਧਕਾ ਵਜਨ
ਅਪੱ ਧਕਾ'ਕ ਟਜੰ ਨ ਹਰੋਵਬੇ । ਅਤਬੇ ਕਜਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਇਕ ਠਜੰ ਡਬੇ ਅਤਬੇ ਸ਼ਸਾਂਤ ਕਦਮਕਾਗ ਵਕਾਲਕਾ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਮਗੁਪੱ ਠ'ਚ ਬਗੈਠਕਾ ਚਲਕਾ ਕਰਹਕਾ ਹਰੋਵਬੇ । ਤਸਾਂ ਤਗੁਸਿਦੀ ਸਿਮਝ
ਸਿਕਦਬੇ ਹਹ ਕਕਾ ਕਕਵਵ ਲਗਦਕਾ ਸਿਦੀ ਜਦਹ ਓਹ ਲੜਦਕਾ ਸਿਦੀ ॥ ਇਕ ਚਕਾਰ ਜਸਾਂ ਪਜੰ ਜ ਫਗੁਟਟ੍ਟਿਕਾ ਅਜਗਰ ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਠਓ੍ਹ ਸਾਂ ਮਕਾਰ ਸਿਕਦਕਾ
ਹਗੈ ਜਬੇਕਰ ਓਹ ਠਦੀਕ ਛਕਾਤਸਦੀ'ਤਬੇ ਵਕਾਰ ਕਰਬੇ । ਅਤਬੇ ਕਕਾ ਤਦੀਹ ਫਗੁਟਟ੍ਟਿ ਲਜੰ ਮਸਾਂ ਸਿਦੀ । ਕਜਵਵ ਕਕ ਤਗੁਸਿਦੀ ਜਕਾਣਦਬੇ ਹਦੀ ਹਰੋ ॥ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਪਕਹਲਕਾ ਵਕਾਰ
ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਦਬੇ ਆਲਬੇ  ਦਗੁਵਕਾਲਬੇ  ਭਦੀੜ ਦਬੇ ਇਕਦਮ ਕਵਦਰ'ਚ ਸਿਦੀ ॥ ਇਸਿ ਵਕਾਰ ਨਨ  ਮਦੂਜੰ ਹ ਬਜੰ ਦ ਕਰ ਕਬੇ ਖਕਾਮਰੋਸ਼ ਕਰ ਕਦਤਸਬੇ । ਅਤਬੇ ਦਦੂਜਬੇ ਦਦੀ
ਲਰੋੜ ਨਹਸੀਂ ਪਈ ॥ ਬਸਾਂਦਰ "ਕਕਾ ! ਇਹ ਕਕਾ ਹਗੈ ! ਭਪੱਜਰੋ ! ਭਪੱਜਰੋ !" ਦਦੀਆਆਂ ਚਦੀਕਸਾਂ ਮਕਾਰਕਬੇ ਨਓ੍ਹ ਸਿਬੇ ॥

ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਕਈ ਪਗੁਸ਼ਤਸਾਂ ਅਪਨਨ  ਵਢਬੇਕਰਆਆਂ ਦਦੀਆਆਂ ਕਕਾ ਬਕਾਰਬੇ ਕਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਸਿਗੁਣ ਕਬੇ ਡਰ ਦਬੇ ਮਕਾਰਬੇ ਚਜੰ ਗਕਾ ਵਤਦੀਰਕਾ ਕਰਨ ਨਦੂਜੰ
ਮਜਬਦੂਰ ਹਰੋ ਗਈਆਆਂ ਸਿਨ । ਰਕਾਤ ਦਕਾ ਚਰੋਰ । ਜਰੋ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ'ਚ ਇਜੰ ਜ ਕਫਸਿਲ ਸਿਕਦਕਾ ਸਿਦੀ ਕਜਵਵ ਚਗੁਪੱ ਪ ਚਪਦੀਤਬੇ ਕਕਾਈ ਉਗਗ੍ਗਿਦਦੀ ਹਗੈ । ਅਤਬੇ
ਹਮਬੇਸ਼ਸਾਂ ਹਦੀ ਸਿਭ ਤਹ ਤਕਾਕਤਵਰ ਬਸਾਂਦਰ ਚਰੋਰਦੀ ਕਰ ਲਮੈਂਦਕਾ ਸਿਦੀ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਕਦਬੇ ਹਰੋਇਆ ਹਰੋਵਬੇ । ਓਹ ਅਪਨਨ  ਆਪ ਨਦੂਜੰ  ਇਕ ਸਿਗੁਪੱ ਕਦੀ ਮਰਦੀ
ਹਰੋਈ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀ ਜਸਾਂ ਸਿੜਬੇ ਹਰੋਏ ਤਨਨ  ਵਸਾਂਗ ਬਣਕਾ ਲਮੈਂਦਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਕਸਿਆਣਬੇ'ਤਹ ਕਸਿਆਣਕਾ ਭਦੀ ਧਰੋਖਕਾ ਖਕਾ ਜਕਾਓਂਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਜਦਹ ਤਕ ਕਕ ਓਹ
ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਫੜਓ੍ਹ ਨ ਲਵਬੇ ॥ ਕਕਾ ਓਹ ਸਿਭ ਕਗੁਝ ਸਿਦੀ ਕਜਸਿਤਹ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਬਸਾਂਦਰ ਡਰਦਬੇ ਸਿਦੀ । ਕਕਓਂਕਕ ਕਕਸਿਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਭਦੀ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਤਕਾਕਤ
ਦਦੀਆਆਂ  ਹਦਸਾਂ ਬਕਾਰਬੇ ਨਹਸੀਂ ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ । ਕਰੋਈ ਭਦੀ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਅਪੱ ਖਸਾਂ'ਚ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਪਕਾ ਕਬੇ ਨਹਸੀਂ ਵਬੇਖ ਸਿਕਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਕਰੋਈ ਭਦੀ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਜਪੱ ਫਦੀ'ਤਹ
ਕਜਊਂਦਕਾ ਨਹਸੀਂ ਬਕਚਚ੍ਚਆ ਸਿਦੀ ॥ ਅਤਬੇ ਓਹ ਡਪੱ ਰ ਦਬੇ ਮਕਾਰਬੇ ਥਥਲਕਾਉਂਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਦਵਕਾਰਸਾਂ ਅਤਬੇ ਘਰਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਛਤਸਸਾਂ ਵਪੱ ਲ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿਬੇ । ਅਤਬੇ ਭਕਾਪੱਲਦੂ
ਨਨ  ਚਗੈਨ ਦਕਾ ਸਿਕਾਹ ਕਲਆ ॥ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਜਤਸ ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਕਾਲਹ  ਕਜਆਦਕਾ ਮਓ੍ਹਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀ ਸਿਦੀ ਪਰ ਓਨਓ੍ਹਨੇਂ  ਲੜਕਾਈ'ਚ ਬਹਗੁਤਕਾ ਕਸਿਹਕਾ ਸਿਦੀ ॥ ਫਬੇਰ ਕਕਾ ਨਨ
ਪਕਹਲਦੀ ਵਕਾਰਦੀ ਅਪਨਕਾ ਮਦੂਜੰ ਹ ਖਰੋਬੋੱਕਲਆ ਅਤਬੇ ਇਕ ਫਗੁਫਕਕਾਰਦਕਾ ਹਰੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ । ਅਤਬੇ ਦਦੂਰ ਦਰਕਾਜ ਬਸਾਂਦਰ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਸਿਦੀ ਓਥਬੇ
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ਹਦੀ ਅਪਨਦੀ ਠਜੰ ਡਦੀਆਆਂ ਗਗੁਫਸਾਂਵਸਾਂ ਦਦੀ ਕਹਫਕਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਲਗੁਕਬੇ ਰਹਬੇ । ਜਦਹ ਤਕ ਕਕ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਹਬੇਠ ਮਗੁੜ ਤਗੁੜ ਕਬੇ ਟਗੁਟਟ੍ਟਿ ਨਹਸੀਂ
ਗਈਆਆਂ ॥ ਕਦਵਕਾਰਸਾਂ ਅਤਬੇ ਖਕਾਲਦੀ ਘਰਸਾਂ'ਤਬੇ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਨਨ  ਰਰੋਣਕਾ ਬਜੰ ਦ ਕਰ ਕਦਤਸਕਾ । ਅਤਬੇ ਉਸਿ ਖਮਰੋਸ਼ਦੀ'ਚ ਕਜੜਓ੍ਹਦੀ ਸ਼ਕਹਰ'ਤਬੇ ਛਕਾ ਗਈ ਸਿਦੀ
ਉਸਿ'ਚ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਸਿਰਰੋਵਰ'ਚਹ ਬਕਾਹਰ ਕਨਬੋੱਕਲਦਬੇ ਹਰੋਏ ਅਪਨਨ  ਪਕਾਸਿਬੇ ਕਹਲਕਾਉਂਦਬੇ ਹਰੋਏ ਸਿਗੁਕਣਆ  ॥ ਫਬੇਰ ਰਦੌਲਕਾ ਰਪੱ ਪਕਾ
ਦਗੁਬਕਾਰਕਾ ਪਗੈ ਕਗਆ ॥ ਬਸਾਂਦਰ ਕਦਵਕਾਰਸਾਂ'ਤਬੇ ਹਰੋਰ ਉਚਚ੍ਚਬੇ ਚੜਓ੍ਹ ਗਏ ॥ ਓਹ ਪਪੱਥਰਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਵਪੱ ਢਦੀਆਆਂ ਮਦੂਰਤਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਗਰਦਨਸਾਂ'ਤਹ ਲਟਕਦਬੇ
ਹਰੋਏ ਚਸਾਂਗਰਸਾਂ ਮਕਾਰਨ ਲਗ ਪਏ । ਅਤਬੇ ਚਕਾਰਦਵਕਾਰਦੀ ਦਬੇ ਆਸਿ ਪਕਾਸਿ ਕਫਸਿਲਣ ਲਗ ਪਏ । ਜਦਹ ਕਕ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਨਚਚ੍ਚਦਬੇ ਹਰੋਏ ।
ਗਰਮਦੀਆਆਂ ਦਬੇ ਘਰ'ਚ ਅਪਨਦੀ ਅਪੱ ਖ ਜਕਾਲਦੀ'ਤਬੇ ਰਪੱ ਖਦੀ ਅਤਬੇ ਉੱਲਦੂਆਆਂ ਵਸਾਂਗ ਅਪਨਨ  ਅਗਲਬੇ  ਦਜੰ ਦਸਾਂ'ਚਹ ਅਪਨਕਾ ਠਪੱ ਠਕਾ'ਤਬੇ ਨਫਰਤ ਜਕਾਹਰ
ਕਰਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ । ਚਦੀਕ ਮਕਾਰਦੀ ॥

"ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਕਗੁਕੜਕਦੀ'ਚਹ ਬਕਾਹਰ ਕਪੱਢਰੋ । ਮਬੇਰਬੇ'ਤਹ ਹਰੋਰ ਨਹਸੀਂ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਸਿਕਾਹਰੋ ਕਵਸਿਕਾਹ ਹਰੋ ਕਬੇ ਕਕਹਕਾ ॥ "ਅਸਿਸੀਂ
ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਲਇਏ ਤਬੇ ਚਪੱ ਕਲਏ ॥ ਓਹ ਫਬੇਰ ਹਮਲਕਾ ਬਰੋਲ ਸਿਕਦਬੇ ਨਨ  ॥"

"ਜਦਹ ਤਕ ਕਕ ਮਬੇਰਕਾ ਹਗੁਕਮ ਨਹਸੀਂ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਓਹ ਕਹਲਪੱ ਣਗਬੇ ਨਹਸੀਂ ॥ ਤਗੁਸਿਦੀ ਇਪੱ ਥਬੇ ਹਦੀ ਰਗੁਕਰੋ !" ਕਕਾ ਫਗੁਫਕਕਾਕਰਆ । ਅਤਬੇ ਇਕ ਵਕਾਰ ਫਬੇਰ
ਸ਼ਕਹਰ ਖਕਾਮਰੋਸ਼ ਹਰੋ ਕਗਆ ॥ "ਮਮੈਂ ਪਕਹਲਸਾਂ ਨਹਸੀਂ ਆ ਸਿਕਕਆ । ਭਰਕਾ । ਪਰ ਮਬੇਰਕਾ ਕਖਆਲ ਹਗੈ ਕਕ ਮਮੈਂ ਤਬੇਰਦੀ ਸਿਦਹ ਲਈ ਅਵਕਾਜ
ਲਗਕਾਈ ਹਰੋਈ ਸਿਗੁਣ ਲਈ ਸਿਦੀ" - ਇਹ ਬਘਦੀਰਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਸਿਦੀ ॥

"ਮਮੈਂ - ਮਮੈਂ ਸ਼ਕਾਇਦ ਲੜਕਾਈ'ਚ ਰਰੋ ਕਪਆ ਹਰੋਣਕਾ ।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਜਵਕਾਬ ਕਦਤਸਕਾ ॥ "ਭਕਾਪੱਲਦੂ । ਕਕ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਸਿਟਟ੍ਟਿ ਲਗਗ੍ਗਿਦੀ ਹਗੈ ?"

"ਮਮੈਂਨਦੂਜੰ  ਪਦੂਰਕਾ ਯਕਦੀਨ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ਕਕ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨ  ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਕਖਚਚ੍ਚਕਬੇ ਕਈ ਸਿਦੌ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਕਾਲਗੁਆਆਂ'ਚ ਨਹਸੀਂ ਤਬਦਦੀਲ ਕਰ ਕਦਤਸਕਾ ।" ਅਪਨਦੀਆਆਂ
ਲਤਸਸਾਂ ਵਕਾਰਦੀ ਵਕਾਰਦੀ ਕਸਿਰ ਜਰੋਰ ਜਰੋਰ ਦਦੀ ਕਹਲਕਾਉਂਦਬੇ ਹਰੋਏ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ॥ "ਆਹ ! ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਦਰਹ ਹਰੋ ਰਹਦੀ ਹਗੈ ॥ ਕਕਾ । ਤਬੇਰਕਾ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ' ਤਬੇ
ਬਹਗੁਤ ਵਪੱ ਢਕਾ ਇਹਸਿਕਾਨ ਹਗੈ । ਸਿਕਾਢਦੀਆਆਂ ਕਜਜੰ ਦਗਦੀਆਆਂ ਤਬੇਰਦੀ ਬਦਰੋਲਤ ਹਣ - ਮਬੇਰਦੀ ਤਬੇ ਬਘਦੀਰਬੇ ਦਦੀ ॥"

"ਕਰੋਈ ਗਪੱਲ ਨਹਸੀਂ ॥ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਕਕਪੱ ਥਬੇ ਹਗੈ ?"

"ਇਪੱ ਥਬੇ । ਇਕ ਕਗੁਕੜਪੱ ਕਦੀ'ਚ ਫਕਸਿਆ ਹਰੋਇਆ ਹਗੈ ॥ ਮਮੈਂ ਬਕਾਹਰ ਨਹਸੀਂ ਕਨਬੋੱਕਲ ਸਿਕਦਕਾ ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਰਹਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਕਹਕਾ ॥ ਟਗੁਟਟ੍ਟਿਬੇ ਗਗੁਜੰ ਬਦ
ਦਦੀ ਗਰੋਲਕਾਈ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਕਬਲਕਗੁਲ ਕਸਿਰ ਉੱਪਰ ਸਿਦੀ ॥

"ਇਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਲਗੈ  ਜਕਾਓ ॥ ਇਹ ਮਕਾਓ ਮਰੋਰ ਵਸਾਂਗ ਨਚਚ੍ਚਦਕਾ ਹਗੈ ॥ ਇਹ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਬਚਚ੍ਚਬੇ ਕਮਧ ਸਿਗੁਟਟ੍ਟਿਬੇਗਕਾ ।" ਅਜੰ ਦਰਹ ਨਕਾਗਸਾਂ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥

"ਓਓ੍ਹਹਰੋ  !" ਕਕਾ ਨਨ  ਮਗੁਪੱ ਸਿਕਰਕਾਉਂਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਕਹਕਾ ।  "ਇਸਿ ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ ਦਬੇ ਦਰੋਸਿਸ ਹਰ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਨਨ  ॥ ਕਪਛਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਹਰੋਕਬੇ ਖੜਕਾ ਹਰੋ ।
ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ ॥ ਅਪਨਨ  ਆਪ ਨਦੂਜੰ  ਲਗੁਕਰੋ ਲਵਰੋ । ਓਹ ਜਹਰਦੀਲਬੇ  ਲਰੋਕਰੋ ॥ ਮਮੈਂ ਕਦਵਕਾਰ ਤਰੋੜ ਕਰਹਕਾ ਹਸਾਂ ॥"
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ਕਕਾ ਨਨ  ਬੜਬੇ ਕਧਆਨ ਨਕਾਲ ਜਦਹ ਤਕ ਕਕ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਇਕ ਬਦਰਜੰਗਦੀ ਤਰਬੇੜ ਸਿਜੰ ਗਮਰਮਰ'ਚ ਨਹਸੀਂ ਕਦਖਦੀ ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ'ਚ ਇਕ ਕਮਜਰੋਰ
ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਸਿਦੀ । ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ । ਕਸਿਰ ਦਬੇ ਨਕਾਲ ਦਰੋ ਕਤਜੰ ਨ ਵਕਾਰਦੀ ਹਲਕਬੇ ਕਜਹਬੇ ਦਦੂਰਦੀ ਨਕਾਪਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਠਨੋ ਬੋੱਕਕਆ । ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਅਪਨਨ  ਸ਼ਰਦੀਰ ਦਬੇ
ਕਛਹ ਫਗੁਟਟ੍ਟਿ ਕਹਪੱ ਸਿਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਜਮਦੀਨ ਦਬੇ ਉੱਪਰ ਚਗੁਪੱ ਕਕਆ । ਅਤਬੇ ਅਪੱ ਧਕਾ'ਕਗੁ ਦਰਜਨ ਪਦੂਰਦੀ ਤਕਾਕਤ ਨਕਾਲ ਪਕਹਲਸਾਂ ਨਪੱ ਕ ਗਓ੍ਹਸਾਂ ਕਰਕਬੇ ਘਸਿਗੁਜੰ ਨ ਮਕਾਰਬੇ
॥ ਜਕਾਲਦੀ ਦਕਾ ਹਰੋਇਆ ਹਰੋਇਆ ਕਪੱਮ ਟਗੁਟਟ੍ਟਿ ਕਗਆ ਅਤਬੇ  ਦਦੂਰ ਇਕ ਕਮਟਟ੍ਟਿਦੀ ਅਤਬੇ ਘਟਟ੍ਟਿਬੇ ਦਬੇ ਬਦਹਲ ਦਦੀ ਸ਼ਕਲ'ਚ ਕਡਗ ਕਪਆ । ਅਤਬੇ
ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਮਰੋਰਦੀ'ਚਹ ਬਕਾਹਰ ਛਕਾਲ ਮਕਾਰਦੀ ਅਤਬੇ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਅਤਬੇ ਬਘਦੀਰਬੇ ਦਬੇ ਕਵਚਕਕਾਰ ਅਪਨਦੀ ਇਕ ਇਕ ਬਸਾਂਹ ਦਰੋਵਸਾਂ ਦਦੀ ਗਰਦਨ'ਤਬੇ
ਪਕਾਕਬੇ ਖੜਕਾ ਹਰੋ ਕਗਆ ॥

"ਕਦੀ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਸਿਟਟ੍ਟਿ ਲਗਗ੍ਗਿਦੀ ਹਗੈ ?" ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਨ  ਪਰੋਬੋੱਲਬੇ  ਕਜਹਬੇ ਜਪੱ ਫਦੀ ਪਕਾਉਂਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਕਹਕਾ ॥

"ਮਬੇਰਕਾ ਪਦੂਰਕਾ ਸ਼ਰਦੀਰ ਦਰਹ ਕਰ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ । ਮਮੈਂ ਭਗੁਪੱ ਖਕਾ ਹਸਾਂ । ਅਤਬੇ ਕਬਲਕਗੁਲ ਭਦੀ ਝਰਦੀਟਸਾਂ ਨਹਸੀਂ ਪਇਆਆਂ ਨਨ  ਮਗੈਨਸ਼੍ਨਦੂਜੰ ॥ ਮਗਰ । ਓਹ ।
ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨ  ਤਗੁਹਕਾਨਦੂਜੰ  ਬੜਕਾ ਬਗੁਰਕਾ ਵਤਦੀਰਕਾ ਕਦੀਤਸਕਾ ਹਗੈ । ਮਬੇਰਬੇ ਭਰਕਾਵਰੋ ! ਤਗੁਹਕਾਡਕਾ ਲਹਦੂ ਵਗਨ ਕਡਹਕਾ ਹਗੈ ॥"

"ਬਕਾਕਦੀ ਭਦੀ" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਅਪਨਨ  ਬਗੁਪੱ ਲ ਚਟਟ੍ਟਿਦਬੇ ਹਰੋਏ ਅਤਬੇ ਚਬਦੂਤਰਬੇ'ਤਬੇ ਅਤਬੇ ਸਿਰਰੋਵਰ ਦਬੇ ਆਲਬੇ  ਦਗੁਆਲਬੇ  ਮਰਬੇ ਹਰੋਏ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਵਬੇਖਦਬੇ
ਹਰੋਏ ਕਕਹਕਾ ॥

"ਇਹ ਕਗੁਝ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ । ਇਹ ਕਗੁਝ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ । ਜਬੇ ਤਦੂਜੰ  ਠਦੀਕ ਠਕਾਕ ਹਮੈਂ । ਓਹ ਮਬੇਰਦੀ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਡਪੱ ਡਦੂਆਆਂ ਦਦੀ ਸ਼ਕਾਨ !" ਰਦੂਜੰ  ਰਦੂਜੰ  ਕਰਦਬੇ ਹਰੋਏ
ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥

"ਇਓ੍ਹਧਕਾ ਫਗੈਸਿਲਕਾ ਅਸਿਸੀਂ ਬਕਾਦ'ਚਹ ਕਰਸਾਂਗਬੇ" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਸਿਗੁਪੱ ਕਦੀ ਕਜਹਦੀ ਅਵਕਾਜ'ਚ ਕਕਹਕਾ ਕਜੜਓ੍ਹਦੀ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਕਬਲਕਗੁਲ ਪਸਿਜੰ ਦ ਨਹਸੀਂ ਆਈ
॥ "ਮਗਰ ਇਪੱ ਥਬੇ ਕਕਾ ਹਗੈ ਕਜਓ੍ਹਧਕਾ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਉਤਸਬੇ ਇਹ ਜਜੰਗ ਕਜਤਸਨ ਦਕਾ ਅਤਬੇ ਤਬੇਰਦੀ ਜਕਾਨ ਬਚਕਾਉਣ ਦਕਾ ਇਹਸਿਕਾਨ ਹਗੈ ॥ ਇਓ੍ਹਧਕਾ ਧਨਵਕਾਦ
ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਕਰਵਕਾਜਸਾਂ ਮਗੁਤਕਾਬਕ ਕਰ । ਮਗੁਗਲਦੀ ॥"

ਮਗੁਗਲਦੀ ਮਗੁਕੜਆ ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਕਕ ਅਜਗਰ ਦਕਾ ਕਸਿਰ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਕਸਿਰ ਦਬੇ ਉੱਪਰ ਇਕ ਫਗੁਟਟ੍ਟਿ ਉਚਚ੍ਚਕਾ ਘਗੁਪੱ ਮ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ॥

"'ਤਬੇ ਫਬੇਰ ਇਹ ਹਗੈ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ।" ਕਕਾ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਇਓ੍ਹਧਦੀ ਚਮੜਦੀ ਬੜਦੀ ਕਦੂਲਦੀ ਹਗੈ । ਅਤਬੇ ਇਹ ਬਸਾਂਦਰ - ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਕਾਲਹ
ਕਰੋਈ ਵਖਰਕਾ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ॥ ਕਖਆਲ ਰਪੱ ਖਸੀਂ । ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ । ਕਕ ਕਜਸਿ ਸਿਵਬੇਰ ਜਸਾਂ ਕਤਪਕਕਾਲਸਾਂ ਦਬੇ ਘਗੁਸਿਮਗੁਪੱ ਸਿਬੇ ਮਮੈਂ ਅਪਨਦੀ ਖਪੱਲ ਲਕਾਹਦੀ
ਹਰੋਵਬੇ ਮਮੈਂ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਭਗੁਲਬੇਖਬੇ ਨਕਾਲ ਬਸਾਂਦਰ ਨ ਸਿਮਝ ਲਵਸਾਂ ॥"

"ਤਬੇਰਦੀਆਆਂ ਤਬੇ ਮਬੇਰਦੀਆਆਂ ਰਗਸਾਂ'ਚ ਇਕ ਹਦੀ ਲਹਦੂ ਦਦੌੜ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਜਵਕਾਬ ਕਦਤਸਕਾ ॥ "ਮਮੈਂ ਕਜਊਂਦਕਾ ਅਪੱ ਜ ਰਕਾਤ ਤਬੇਰਦੀ ਵਜਓ੍ਹਕਾ
ਨਕਾਲ ਹਸਾਂ ॥ ਜਦਹ ਭਦੀ ਤਦੂਜੰ  ਭਗੁਪੱ ਖਕਾ ਹਰੋਵਬੇਗਸਾਂ ਓਹ ਕਕਾ । ਮਬੇਰਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਤਬੇਰਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਹਰੋਵਬੇਗਕਾ ॥"
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"ਬਹਗੁਤ ਧਨਵਕਾਦ । ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਰਕਾ" ਕਕਾ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ । ਭਕਾਵਵ ਓਓ੍ਹਧਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਕਟਮਕਦਦੀਆਆਂ ਪਈਆਆਂ ਸਿਦੀ ॥ "ਅਤਬੇ ਇਨਓ੍ਹ ਕਾ ਬਓ੍ਹਕਾਦਰ ਕਕੜਓ੍ਹਕਾ
ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਦੂਗਕਾ ? ਮਮੈਂ ਇਸਿ ਕਰਕਬੇ ਪਗੁਪੱ ਛ ਕਰਹਸਾਂ ਹਸਾਂ ਕਕ ਜਦਹ ਇਹ ਪਰਦਬੇਸਿ ਜਕਾਵਬੇਗਕਾ'ਤਬੇ ਮਮੈਂ ਇਓ੍ਹਧਬੇ ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਜਕਾਵਸਾਂਗਕਾ ॥"

"ਮਮੈਂ ਕਗੁਝ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਮਕਾਰਦਕਾ । - ਮਮੈਂ ਬਹਗੁਤ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਹਸਾਂ - । ਮਗਰ ਮਮੈਂ ਬਕਰਦੀਆਆਂ ਨਠਕਾ ਕਬੇ ਕਲਓਂਦਕਾ ਹਸਾਂ ਤਕਾਕਕ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਇਸਿਸਮਕਾਲ
ਕਦੀਤਸਕਾ ਜਕਾ ਸਿਕਬੇ ॥ ਜਦਹ ਤਦੂਜੰ  ਖਕਾਪੱਲਦੀ ਕਢਪੱ ਡ ਹਰੋਵਵ ਓਦਹ ਆਈਆਂ'ਤਬੇ ਵਬੇਖਸੀਂ ਕਕ ਮਮੈਂ ਸਿਚਚ੍ਚ ਬਰੋਲ ਕਰਹਕਾ ਹਸਾਂ ॥ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਚਦੀਜਸਾਂ'ਚ ਕਗੁਝ ਹਗੁਨਰ
ਹਗੈਗਬੇ ਨਨ [ਓਨਓ੍ਹਨ  ਅਪਨਨ  ਹਪੱ ਥ ਅਗਗ੍ਗਿਬੇ ਪਸਿਕਾਰਬੇ]  । ਅਤਬੇ ਕਦਬੇ ਤਦੂਜੰ  ਕਗੁਕੜਕਦੀ'ਚ ਫਕਸਿਆਆਂ ਹਰੋਵਵ । ਮਗੈ ਉਧਕਾਰ ਜਰੋ ਤਬੇਰਕਾ । ਬਘਦੀਰਬੇ ਦਕਾ । ਅਤਬੇ
ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਦਕਾ । ਮਬੇਰਬੇ ਉਤਸਬੇ ਹਗੈ।  ਚਗੁਕਕਾ ਸਿਕਸਾਂਗਕਾ ॥ ਸਿਭ ਦਕਾ  ਵਧਦੀਆ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਹਰੋਵਬੇ । ਮਬੇਰਬੇ ਉਸਿਸਕਾਦਰੋ ॥"

"ਚਜੰਗਕਾ ਕਕਹਕਾ ਹਗੈ ।" ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਗੜਗੜਕਾਇਆ । ਕਕਓਂਕਕ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਧਨਵਕਾਦ ਬੜਦੀ ਚਜੰ ਗਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਕਦੀਤਸਕਾ ਸਿਦੀ ॥ ਅਜਗਰ ਨਨ  ਇਕ ਕਮਜੰ ਟ
ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਹਰੋਲਬੇ  ਕਜਹਬੇ ਅਪਨਕਾ ਕਸਿਰ ਮਗੁਗਲਦੀ ਦਬੇ ਮਰੋਢਬੇ'ਤਬੇ ਰਪੱ ਕਖਆ ॥ "ਇਕ ਵਪੱਢਬੇ ਕਦਲ ਵਕਾਲਕਾ'ਤਬੇ ਹਲਦੀਮਦੀ ਭਰਦੀ ਜਬਕਾਨ ।" ਓਨਓ੍ਹਨ  ਕਕਹਕਾ ॥
"ਓਹ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਜਜੰਗਲ'ਚ ਚਗੁਪੱ ਕ ਕਬੇ ਬੜਦੀ ਦਦੂਰ ਲਗੈ  ਜਕਾਣਗਬੇ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਆਦਮਦੀ ॥ ਮਗਰ ਹਗੁਣ ਛਬੇਤਸਦੀ ਕਰਕਬੇ ਅਪਨਨ  ਦਰੋਸਿਸਸਾਂ ਨਕਾਲ ਜਕਾ ॥ ਜਕਾ ਅਤਬੇ
ਸਿਭੌਂ । ਕਕਓਂਕਕ ਚਜੰਦਪਮਸਾਂ ਕਛਪ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ । ਅਤਬੇ  ਜਰੋ  ਆਓਣ ਵਕਾਲਕਾ ਹਗੈ ਇਹ ਚਜੰਗਕਾ ਹਰੋਵਬੇਗਕਾ ਕਕ ਤਦੂਜੰ  ਨਸਾਂ ਵਬੇਬੋੱਖਵ ॥"

ਚਜੰ ਦਪਮਸਾਂ ਪਓ੍ਹਕਾਕੜਆਆਂ ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਕਛਪ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਕਜੰ ਬਦਬੇ ਹਰੋਏ ਬਸਾਂਦਰਕਾ ਦਦੀਆਆਂ ਕਤਕਾਰਸਾਂ ਕਦਵਕਾਰਸਾਂ'ਤਬੇ ਕਪੱ ਕਠਆਆਂ ਹਰੋਈਆਆਂ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਬਗੁਰਜ
ਇਜੰਝ ਜਕਾਪਦਬੇ ਸਿਦੀ ਕਜਵਵ ਕਹਲਦਬੇ ਹਰੋਏ ਫਟਬੇ ਲਦੀੜਬੇ ॥ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਹਬੇਠਸਾਂ ਸਿਰਰੋਵਰ'ਤਬੇ ਪਦੀਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਗਆ ਅਤਬੇ ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਅਪਨਦੀ ਖਪੱਲ ਦਗੁਰਸਿਸ
ਕਦੀਤਸਦੀ । ਜਦਹ ਕਕ ਕਕਾ ਕਫਸਿਲ ਕਬੇ ਚਬਦੂਤਰਬੇ ਦਬੇ ਕਵਚਕਕਾਰ ਆ ਕਗਆ ਅਤਬੇ ਠਕਾਹ ਕਰਕਬੇ ਅਪਨਕਾ ਜਬਕਾੜਕਾ ਦਬਕਾਇਆ ਕਜਸਿਦਦੀ ਅਵਕਾਜ
ਸਿਗੁਣਕਬੇ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਇਓ੍ਹਧਬੇ ਵਪੱ ਲ ਕਖਚ ਪਈਆਆਂ ॥

"ਚਜੰ ਦਪਮਸਾਂ ਕਛਪ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ ।" ਓਨਓ੍ਹਨ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਕਦੀ ਹਕਾਲਬੇ  ਭਦੀ ਵਬੇਖਣ ਜਰੋਗਗ੍ਗਿਦੀ ਰਰੋਸ਼ਨਦੀ ਹਗੈ ?"

ਕਦਵਕਾਰਸਾਂ'ਤਹ ਦਪਖਸਸਾਂ ਉਤਸਹ ਰਹਦਦੀ ਹਰੋਈ ਹਵਕਾ ਵਰਗਦੀ ਅਵਕਾਜ ਆਈ "ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਦੂਜੰ ਕਦਖ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ ਓਹ ਕਕਾ ॥"

"ਬਹਗੁਤ ਵਧਦੀਆ ॥ ਨਕਾਚ ਹਗੁਣ ਸ਼ਗੁਰਦੂ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਹਗੈ - ਕਕਾ ਦਦੀ ਭਗੁਖ ਦਕਾ ਨਕਾਚ ॥ ਚਗੁਪ ਕਰਕਬੇ ਬਗੈਠਨੋ 'ਤਬੇ ਤਮਕਾਸ਼ਕਾ ਵਬੇਬੋੱਖਰੋ ॥"

ਓਹ ਦਰੋ ਜਸਾਂ ਕਤਜੰ ਨ ਵਕਾਰਸੀਂ ਇਕ ਵਪੱ ਢਬੇ ਘਬੇਰਬੇ'ਚ ਅਪਨਕਾ ਕਸਿਰ ਸਿਪੱਜਬੇ ਖਪੱ ਬਬੇ ਕਹਲਕਾਉਂਦਬੇ ਹਰੋਏ ਘਗੁਪੱ ਕਮਆ ॥ ਫਬੇਰ ਓਹ ਅਜੰਗਰਬੇਜਦੀ ਦਬੇ ਅਪੱ ਖਰ
ਅਪੱਠ ਵਰਗਬੇ ਗਰੋਲਬੇ  ਅਪਨਨ  ਸ਼ਰਦੀਰ ਦਬੇ ਨਕਾਲ ਵਕਾਹਗੁਣ ਲਗ ਕਪਆ । ਅਤਬੇ ਕਰੋਮਲ । ਕਤਕਰੋਣ ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ ਚਕਰੋਰ ਅਤਬੇ ਪਜੰ ਜਕਰੋਣ'ਚ ਬਦਲ
ਜਕਾਉਂਦਬੇ  । ਅਤਬੇ ਕਟਪੱ ਕਲਆਆਂ'ਤਬੇ  ਕਗੁਜੰ ਡਲਦੀ ਮਕਾਰਦਕਾ  ।  ਕਬਨਕਾ ਸਿਕਾਹ ਲਏ । ਕਬਨਕਾ ਜਲਹਬਕਾਜਦੀ । ਦਬੇ   ਕਬਨਕਾ ਰਗੁਕਬੇ  ।  ਅਪਨਕਾ ਗਕਾਣਕਾ
ਗਗੁਣਗਗੁਣਕਾਉਂਦਕਾ ਕਰਹਕਾ ॥ ਹਸ਼੍ਨਬੇਰਕਾ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਚਲਕਾ ਕਗਆ । ਅਤਬੇ ਅਖਦੀਰ'ਚ ਧਦੂਜੰ ਦਦੀਆ ਬਦਲਦਦੀਆਆਂ ਕਗੁਜੰ ਡਲਦੀਆਆਂ ਓੱਝਲ ਹਰੋ ਗਈਆਆਂ । ਪਰ
ਓਹ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਖਪੱਲ ਦਦੀ ਅਵਕਾਜ ਸਿਗੁਣ ਸਿਕਦਬੇ ਸਿਦੀ ॥
ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਅਤਬੇ ਬਘਦੀਰਕਾ ਇਜੰ ਜ ਚਗੁਪ ਚਕਾਪ ਖੜਬੇ ਹਰੋ ਗਏ ਕਜਵਵ ਪਪੱ ਥਰ ਹਰੋਣ । ਅਤਬੇ ਅਪਨਨ  ਗਲਬੇਆਆਂ'ਚ ਗੜਗੜਕਾਓਂਦਬੇ ਰਹਬੇ  । ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ
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ਗਰਦਨ ਦਬੇ ਰਹਗਟਬੇ ਖੜਬੇ ਹਰੋਏ ਹਰੋਏ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਵਬੇਖਦਕਾ ਕਰਹਕਾ'ਤਬੇ ਹਗੈਰਕਾਨ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਕਰਹਕਾ ॥

"ਬਸਾਂਦਰ - ਲਰੋਕਹ ।" ਅਖਦੀਰ'ਚ ਕਕਾ ਦਦੀ ਅਵਕਾਜ ਆਈ । "ਕਦੀ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਹਪੱ ਥ ਜਸਾਂ ਪਗੈਰ ਮਬੇਰਬੇ ਹਗੁਕਮ ਦਬੇ ਕਬਨਕਾ ਕਹਲਕਾ ਸਿਕਦਬੇ ਹਹ ? ਬਰੋਬੋੱਲਰੋ
!"

"ਤਬੇਰਬੇ ਹਗੁਕਮ ਦਬੇ ਕਬਨਕਾ ਅਸਿਸੀਂ ਹਪੱ ਥ ਜਸਾਂ ਪਗੈਰ ਨਹਸੀਂ ਕਹਲਕਾ ਸਿਕਦਬੇ । ਓਹ ਕਕਾ !"

"ਬਹਗੁਤ ਚਜੰਗਕਾ ! ਸਿਕਾਰਬੇ ਇਕ ਕਦਮ ਮਬੇਰਬੇ ਨਨ ੜਓ੍ਹਬੇ ਆਓ ॥"

ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਕਤਕਾਰਸਾਂ ਮਜਬਦੂਰਦੀ'ਚ ਗਓ੍ਹਸਾਂ ਹਰੋ ਗਇਆਆਂ । ਅਤਬੇ ਭਕਾਪੱਲਦੂ'ਤਬੇ ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਇਕ ਆਕਕੜਆ ਹਰੋਇਆ ਕਦਮ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਕਾਲ ਗਓ੍ਹਸਾਂ
ਭਕਰਆ ॥

"ਨਨ ੜਓ੍ਹਬੇ !" ਕਕਾ ਨਨ  ਫਗੁਫਕਕਾਰ ਮਕਾਰਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਹ ਸਿਕਾਰਬੇ ਇਕ ਵਕਾਰਦੀ ਫਬੇਰ ਟਗੁਰਨ ਲਗ ਪਏ ॥

ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਅਪਨਨ  ਹਪੱ ਥ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਅਤਬੇ ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਦਦੂਰ ਲਗੈ  ਜਕਾਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ 'ਤਬੇ ਰਪੱ ਖਬੇ  । ਅਤਬੇ ਦਰੋ ਮਹਕਾਨ ਵਓ੍ਹਸ਼ਦੀ ਇਜੰ ਜ ਸ਼ਗੁਰਦੂ ਹਰੋਏ ਕਜਵਵ
ਕਕਸਿਬੇ ਸਿਗੁਪਨਨ 'ਤਹ ਉੱਠਨ  ਹਰੋਣ ॥

"ਅਪਨਕਾ ਹਪੱ ਥ ਮਬੇਰਬੇ ਮਰੋਬੋੱਢਬੇ'ਤਬੇ ਰਪੱ ਖ ।" ਬਘਦੀਰਕਾ ਫਗੁਸਿਫਗੁਸਿਕਾਇਆ ॥ "ਇਪੱ ਥਬੇ ਹਦੀ ਰਪੱ ਖਸੀਂ । ਨਹਸੀਂ ਤਬੇ ਮਮੈਂਨਦੂਜੰ  ਜਰਦੂਰ ਵਕਾਪਸਿ ਜਕਾਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ
- ਜਰਦੂਰ ਵਕਾਪਸਿ ਕਕਾ ਕਰੋਲ ਜਕਾਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ ॥ ਆਹ !"

"ਬਗੁਪੱ ਢਕਾ ਕਕਾ ਕਸਿਰਫ ਕਮਟਟ੍ਟਿਦੀ'ਚ ਗਰੋਲਬੇ  ਵਕਾਹਗੁਣ ਕਢਹਕਾ ਹਗੈ ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਚਲਰੋ  ਅਸਿਸੀਂ ਚਪੱ ਕਲਏ ॥" ਅਤਬੇ ਕਤਜੰ ਨਓ੍ਹਨੋਂ  ਕਦਵਕਾਰ'ਚ ਖਕਾਲਦੀ
ਜਗਓ੍ਹਕਾ'ਚਹ ਜਜੰਗਲ ਵਪੱਲ ਕਨਬੋੱਕਲ ਗਏ ॥

"ਉਫਓ੍ਹਰੋ !" ਸ਼ਸਾਂਤ ਦਪਖਸਸਾਂ ਹਬੇਠ ਜਦਹ ਓਹ ਖੜਕਾ ਹਰੋਇਆ ਓਦਹ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਦਗੁਬਕਾਰਕਾ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਮਮੈਂ ਕਕਾ ਨਦੂਜੰ  ਦਰੋਸਿਸ ਬਨਸਾਂਵਸਾਂਗਕਾ ।"
ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨੇਂ  ਅਪਨਨ  ਆਪ ਨਦੂਜੰ  ਝਝਕਰੋਕੜਆ ॥

"ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਨਕਾਲਹ  ਬਹਗੁਤਕਾ ਪਤਕਾ ਹਗੈ ।" ਕਜੰ ਬਦਬੇ ਹਰੋਏ । ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਥਰੋੜਬੇ ਹਦੀ ਵਕਸ'ਚ । ਜਬੇਕਰ ਮਮੈਂ ਓੱਥਬੇ ਰਕਹ ਜਕਾਉਂਦਕਾ । ਮਗੈ
ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਸਿਜੰ ਘ'ਚ ਟਗੁਰ ਜਕਾਣਕਾ ਸਿਦੀ ॥"

"ਚਜੰ ਦਪਮਸਾਂ ਦਬੇ ਫਬੇਰ ਕਨਕਲਣ'ਤਹ ਪਕਹਲਸਾਂ ਕਈ ਲਰੋ ਬੋੱਕਦੀ ਇਸਿ ਰਸਿਸਬੇ'ਤਬੇ ਟਗੁਰਣਗਬੇ"  ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਇਓ੍ਹਧਕਾ ਅਪਨਨ  ਤਰਦੀਕਬੇ ਨਕਾਲ -
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ਵਧਦੀਆ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਹਰੋਵਬੇਗਕਾ ॥"

"ਮਗਰ ਇਸਿ ਸਿਭ ਦਕਾ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਸਿਦੀ ?" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ । ਕਜਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਅਜਗਰ ਦਦੀ ਮਨਮਰੋਹਣ ਦਦੀ ਤਕਾਕਤ ਬਕਾਰਬੇ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ
ਪਤਕਾ ॥ "ਮਮੈਂ ਇਕ ਵਪੱ ਢਬੇ ਸਿਪੱ ਪ'ਤਹ ਇਲਕਾਵਕਾ ਕਗੁਝ ਨਹਸੀਂ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਬਬੇਵਕਦੂਫਦੀ ਭਰਬੇ ਗਰੋਲਬੇ  ਵਕਾਹਗੁਣ ਕਢਹਕਾ ਸਿਦੀ ਜਦਹ ਤਸਾਂਈ ਕਕ ਰਕਾਤ
ਨਹਸੀਂ ਪਈ ॥ ਅਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਨਪੱ ਕ ਇਕਦਪੱਮ ਸਿਗੁਪੱ ਕਜਆ ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ ॥ ਹਕਾ ! ਹਕਾ !"

"ਮਗੁਗਲਦੀ ।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ ਨਕਾਲ ਕਕਹਕਾ । "ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਨਪੱ ਕ ਤਬੇਰਦੀ ਵਜਓ੍ਹਕਾ ਨਕਾਲ ਸਿਗੁਪੱ ਕਜਆ ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ । ਕਜਸਿ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਮਬੇਰਬੇ ਕਨਸ਼੍ਨ । ਪਕਾਪੱਸਿਬੇ'ਤਬੇ
ਪਜੰ ਜਬੇ  । ਅਤਬੇ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਦਦੀ ਗਰਦਨ ਅਤਬੇ ਮਰੋਕਢਆਆਂ'ਤਬੇ ਚਪੱ ਕ ਵਪੱ ਢਬੇ ਹਰੋਏ ਨਨ  ਕਸਿਰਫ ਤਬੇਰਦੀ ਵਜਓ੍ਹਕਾ ਕਰਕਬੇ  ॥ ਨਸਾਂ ਹਦੀ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਅਤਬੇ ਨਸਾਂ ਹਦੀ
ਬਘਦੀਰਕਾ ਮਜਬੇ ਨਕਾਲ ਕਈ ਕਦਨਸਾਂ ਤਕ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰ ਸਿਕਣਗਬੇ ॥"

"ਇਹ ਕਗੁਝ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ।" ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਕਰੋਲ ਮਗੁੜ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਹਗੈ ॥"

"ਸਿਚਚ੍ਚ ਹਗੈ । ਮਗਰ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਦੂਜੰ ਇਓ੍ਹਧਦੀ ਵਪੱ ਢਦੀ ਕਦੀਮਤ ਚਗੁਕਕਾਉਣਦੀ ਪਈ ਸਿਮਸਾਂ ਜ਼ਕਾਇਆ ਕਰਕਬੇ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਅਸਿਸੀਂ ਵਧਦੀਆ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਕਬੇ ਗਗੁਜਕਾਰ
ਸਿਕਦਬੇ ਸਿਦੀ । ਜਖਮਦੀ ਹਰੋਕਬੇ ਅਤਬੇ ਵਕਾਲ - ਮਬੇਰਦੀ ਕਪਠ ਕਰੋਈ ਅਪੱ ਧਦੀ'ਕ ਪਗੁਪੱ ਟਦੀ ਹਰੋਈ ਹਗੈ  -  ਅਤਬੇ ਅਖਦੀਰ'ਚ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਦੂਜੰ ਅਪਨਦੀ ਇਪੱ ਜਤ ਦਦੀ
ਕਦੀਮਤ ਚਗੁਕਕਾਉਣਦੀ ਪਈ ॥ ਕਕਓਂਕਕ । ਯਕਾਦ ਕਰ । ਮਗੁਗਲਦੀ । 'ਤਬੇ ਮਮੈਂ ਕਕਾਲਬੇ  ਤਬੇਘੈੰਦਗੁਏ ਨਦੂਜੰ  । ਮਜਬਦੂਰ ਹਰੋਕਬੇ ਅਪਨਨ  ਬਚਕਾਓ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਕਾ ਦਦੀ
ਮਦਦ ਲਗੈਣਦੀ ਪਈ । ਅਤਬੇ ਭਕਾਪੱਲਦੂ'ਤਬੇ ਮਗੈਨਸ਼੍ਨਦੂਜੰ ਦਰੋਵਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਪਕਰਜੰ ਕਦਆਆਂ ਵਸਾਂਗ ਭਗੁਪੱ ਖਬੇ ਨਚਚ੍ਚ ਕਬੇ ਝਪੱਲਕਾ ਬਣਨਕਾ ਪਇਆ ॥ ਇਹ ਸਿਭ । ਆਦਮਦੀ
ਦਬੇ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ । ਤਬੇਰਬੇ ਬਸਾਂਦਰ - ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਕਾਲ ਖਬੇਡਪੱ ਨ ਕਰਕਬੇ ਹਰੋਇਆ ॥"

"ਸਿਚਚ੍ਚ ਹਗੈ । ਇਹ ਸਿਚਚ੍ਚ ਹਗੈ ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਦਗੁਖਦੀ ਹਰੋਕਬੇ ਕਕਹਕਾ ॥ "ਮਮੈਂ ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਸ਼ਗੈਤਕਾਨਦੀ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਹਸਾਂ । ਅਤਬੇ ਮਬੇਰਬੇ ਅਜੰ ਦਰ
ਮਬੇਰਕਾ ਕਢਪੱ ਡ ਦਗੁਖਦੀ ਹਗੈ ॥"

"ਹਸਾਂ ! ਜਜੰ ਗਲ ਦਕਾ ਕਨਦੂਜੰ ਨ ਕਦੀ ਕਕਹਜੰ ਦਕਾ ਹਗੈ । ਭਕਾਪੱਲਦੂ ?"

ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਮਗੁਗਲਦੀ'ਤਬੇ ਹਰੋਰ ਮਗੁਸਿਦੀਬਤਸਾਂ ਨਹਦੀ ਸਿਦੀ ਕਲਆਓਨਕਾ ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਕਾ । ਮਗਰ ਓਹ ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ ਕਨਦੂਜੰ ਨ ਦਬੇ ਨਕਾਲ ਛਬੇੜਛਕਾੜ ਨਹਸੀਂ ਕਰ
ਸਿਕਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਸਿਰੋ ਓਹ ਬਗੁੜਬਗੁੜਕਾਇਆ । "ਦਗੁਖ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਸਿਜਕਾ ਨਦੂਜੰ  ਮਗੁਲਤਵਦੀ ਨਹਸੀਂ ਕਰਦਕਾ ॥ ਮਗਰ ਯਕਾਦ ਰਖ । ਬਘਦੀਰਬੇ । ਕਕ ਇਹ
ਬਹਗੁਤ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਹਗੈ ॥"

"ਮਮੈਂ ਯਕਾਦ ਰਖਸਾਂਗਕਾ ॥ ਪਰ ਇਨਓ੍ਹਨ  ਸ਼ਗੈਤਕਾਨਦੀ ਕਦੀਤਸਦੀ ਹਗੈ । ਅਤਬੇ ਇਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਹਗੁਣ ਕਗੁਟਟ੍ਟਿ ਪਗੈਣਦੀ ਚਕਾਕਹਦਦੀ ਹਗੈ ॥ ਮਗੁਗਲਦੀ । ਕਦੀ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਕਗੁਝ ਕਕਹਣਕਾ
ਹਗੈ ?"
"ਕਗੁਝ ਨਹਸੀਂ ॥ ਮਮੈਂ ਗਲਤਦੀ ਕਦੀਤਸਦੀ ਹਗੈ ॥ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਅਤਬੇ ਤਦੂਜੰ  ਦਹਵਬੇ ਜਖਮਦੀ ਹਹ ॥ ਇਹ ਜਕਾਇਜ਼ ਹਗੈ ॥"
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ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਇਕ ਤਬੇਘੈੰਦਗੁਏ ਦਦੀ ਕਨਗਓ੍ਹਕਾ ਨਕਾਲ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਕਪਆਰ ਨਕਾਲ ਕਪਪੱਠ ਥਪਥਪਕਾਈ(ਓਨਓ੍ਹਨ  ਸ਼ਕਾਇਦ ਹਦੀ ਕਦਬੇ ਅਪਨਨ  ਬਲਦੂਜੰ ਗਕੜਆਆਂ ਨਦੂਜੰ
ਕਗੁਕਟਟ੍ਟਿਆ ਹਰੋਵਬੇ) ਮਗਰ ਸਿਤਸ ਸਿਕਾਲ ਦਬੇ ਮਗੁਜੰ ਡਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ'ਤਬੇ ਇਹ ਕੜਦੀ ਸਿਜਕਾ ਸਿਦੀ ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ'ਤਹ ਹਰ ਕਰੋਈ ਬਚਨਕਾ ਚਕਾਹਹਬੇਗਕਾ ॥ ਜਦਹ ਇਹ ਸਿਭ ਹਰੋ
ਹਕਟਆ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਕਛਪੱ ਕ ਮਕਾਰਦੀ । ਅਤਬੇ ਅਪਨਨ  ਆਪ ਨਦੂਜੰ  ਕਬਨਕਾ ਕਗੁਝ ਬਰੋਬੋੱਲਬੇ  ਖਗੁਰਕਕਆ ॥

"ਹਗੁਣ ।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ । "ਛਕਾਲ ਮਕਾਰ ਕਬੇ ਮਬੇਰਦੀ ਕਪਠ'ਤਬੇ ਬਗੈਹ ਜਕਾ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਰਕਾ । ਅਤਬੇ ਅਸਿਸੀਂ ਘਪੱ ਰ ਨਦੂਜੰ  ਜਕਾਵਸਾਂਗਬੇ ॥"

ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ ਕਨਦੂਜੰ ਨ ਦਦੀ ਇਹ ਇਕ ਖਦੂਬਦੀ ਹਗੈ ਕਕ ਸਿਜਕਾ ਮਗਰਹ ਸਿਕਾਰਬੇ ਕਹਸਿਕਾਬ ਕਕਤਕਾਬ ਬਰਕਾਬਰ ਹਰੋ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨ  ॥ ਮਗਰਹ ਕਰੋਈ
ਨਗੁਕਸਕਾਚਦੀਨਦੀ ਨਹਸੀਂ ਕਰਦਕਾ ॥

ਮਗੁਗਲਦੀ ਅਪਨਕਾ ਕਸਿਰ ਬਘਦੀਰਬੇ ਦਦੀ ਕਪਠ ਤਬੇ ਰਪੱ ਖ ਕਬੇ ਇਨਓ੍ਹ ਦੀ ਗਦੂੜਓ੍ਹਦੀ ਨਦੀਜੰਦ ਸਿਗੁਤਸਕਾ ਕਕ ਜਦਹ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਗਗੁਫਕਾ । ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਘਰ
ਸਿਦੀ'ਤਬੇ ਲਕਾਕਹਆ'ਤਬੇ ਓਹ ਉੱਕਠਆ ਨਹਸੀਂ ॥
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ਬਜਦਰ - ਲਛੋਕਜ ਦਕਾ ਗਕਤ ਏ ਸੜਕ
ਮਕਾਰ ਛਕਾਲਸਾਂ ਇਪੱ ਥਬੇ ਅਸਿਸੀਂ ਜਕਾ ਰਹਬੇ ਹਸਾਂ ਫਗੁਪੱ ਲਸਾਂ ਦਬੇ ਹਕਾਰਸਾਂ'ਤਬੇ
ਅਪੱ ਧ'ਚ ਪਹਗੁਜੰ ਚਬੇ ਹਸਾਂ ਈਰਖਕਾਲਦੂ ਚਜੰ ਦਪਮਸਾਂ ਦਬੇ ਰਸਿਸਬੇ'ਤਬੇ
ਤਗੁਸਿਦੀ ਨਹਸੀਂ ਕਰਦਬੇ ਈਰਖਕਾ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਫਗੁਪੱ ਦਕਦਬੇ ਹਰੋਏ ਦਲਸਾਂ'ਤਬੇ ?
ਕਦੀ ਨਹਸੀਂ ਤਗੁਹਕਾਢਦੀ ਇਹ ਖਹਕਾਇਸ਼ ਕਕ ਤਗੁਹਕਾਢਬੇ ਥਰੋੜਓ੍ਹਬੇ ਹਰੋਰ ਹਪੱ ਥ ਹਗੁਜੰ ਦਬੇ ?
ਕਦੀ ਤਗੁਹਕਾਨਦੂਜੰ  ਲਗਦਕਾ ਨਹਸੀਂ ਚਜੰ ਗਕਾ ਜਬੇਕਰ ਸਿਕਾਢਦੀਆਆਂ ਪਦੂਛਸਾਂ ਹਗੁਜੰ ਦਦੀਆਆਂ ਮਗੁੜਦੀ -
ਇਜੰ ਝ ਕਜਵਵ ਕਕਾਮਦਬੇਵ ਦਕਾ ਕਮਕਾਨ ?

ਹਗੁਣ ਹਹ ਤਗੁਸਿਦੀ ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ । ਪਰ ਨਹਸੀਂ ਗਪੱਲ ਕਰੋਈ
ਭਕਾ । ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਤਬੇਰਬੇ ਹਗੈ ਲਟਕਦਦੀ ਪਦੂਛ ਪਈ !

ਇਪੱ ਥਬੇ ਅਸਿਸੀਂ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ'ਤਬੇ ਬਗੈਠਨ  ਹਸਾਂ ਪਜੰਗਤ ਲਗਕਾ
ਸਿਰੋਣਦੀਆਆਂ ਗਪੱਲਸਾਂ ਬਕਾਰਬੇ ਸਿਰੋਚ ਕਬੇ ਜਰੋ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਦੂਜੰ ਹਗੈ ਪਤਕਾ
ਸਿਗੁਪਨਨ  ਲਗੈਕਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਕਪੱ ਮਸਾਂ ਦਬੇ ਜਰੋ ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਬੇ ਹਸਾਂ ਅਸਿਸੀਂ ਕਰਨਕਾ
ਇਕ ਜਸਾਂ ਦਰੋ ਕਮਜੰ ਟ'ਚ ਜਰੋ ਅਸਿਸੀਂ ਸਿਕਦਬੇ ਨਨ  ਕਨਪਟਕਾ
ਕਗੁਝ  ਚਜੰ ਗਕਾ ਅਤਬੇ ਕਸਿਆਣਕਾ ਅਤਬੇ ਵਧਦੀਆ
ਕਰ ਸਿਕਕਏ ਅਸਿਸੀਂ ਹਗੈ ਮਗੁਰਕਾਦ ਇਹਦੀ 

ਭਗੁਪੱ ਲ ਚਗੁਪੱ ਕਬੇ ਹਸਾਂ ਅਸਿਸੀਂ । ਪਰ ਨਹਸੀਂ ਗਪੱਲ ਕਰੋਈ
ਭਕਾ । ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਤਬੇਰਬੇ ਹਗੈ ਲਟਕਦਦੀ ਪਦੂਛ ਪਈ !

ਜਰੋ ਗਪੱਲਸਾਂ ਸਿਕਾਰਦੀਆਆਂ ਅਸਿਸੀਂ ਹਗੈ ਸਿਗੁਣਦੀ
ਚਜੰ ਮਕਗਦਹੜ ਜਸਾਂ ਵਓ੍ਹਸ਼ਦੀ ਜਸਾਂ ਪਕਰਜੰ ਦਬੇ ਦਦੀਆਆਂ ਹਰੋਈਆਆਂ ਕਦੀਤਸਦੀ -
ਖਪੱਲ ਜਸਾਂ ਖਜੰ ਭ ਜਸਾਂ ਮਪੱ ਛਦੀ ਦਕਾ ਕਜੰ ਡਕਾ
ਬੜਬੜਕਾਓ ਛਬੇਤਸਦੀ ਅਤਬੇ ਸਿਕਾਰਕਾ ਹਦੀ ਕਪੱ ਠਕਾ !
ਬਹਗੁਤ ਵਧਦੀਆ ! ਸ਼ਕਾਨਦਕਾਰ ! ਫਬੇਰ ਇਕ ਵਕਾਰ !
ਕਰ ਰਹਬੇ ਹਸਾਂ ਗਪੱਲਸਾਂ ਹਗੁਣ ਆਦਮਦੀ ਵਸਾਂਗ ਅਸਿਸੀਂ !

ਆਓ ਆਪਸਾਂ ਸਿਰੋਕਚਚ੍ਚਏ ਕਕ ਹਸਾਂ ਅਸਿਸੀਂ ... ਨਹਸੀਂ ਗਪੱਲ ਕਰੋਈ ।
ਭਕਾ । ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਤਬੇਰਬੇ ਹਗੈ ਲਟਕਦਦੀ ਪਦੂਛ ਪਈ !
ਇਹ ਹਗੈ ਤਰਦੀਕਕਾ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਕਾ ॥
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ਤਸਾਂ ਫਬੇਰ ਹਰੋ ਸ਼ਕਾਮਲ ਸਿਕਾਢਦੀਆਆਂ ਕਤਕਾਰਸਾਂ ਨਕਾਲ ਕਜੜਓ੍ਹਦੀਆਆਂ ਕਰਦਦੀਆਆਂ ਨਨ  ਕਕਾਬਦੂ ਚਦੀੜ ਦਬੇ ਦਪਖਸਸਾਂ'ਚ ਘਗੁਟਟ੍ਟਿ ਕਬੇ ਗਲਕਾ
ਓਹ ਹਵਕਾਈਆਆਂ ਕਜਪੱ ਥਬੇ । ਹਗੈ ਰਰੋਸ਼ਨਦੀ'ਤਬੇ ਉਂਚਕਾਈ । ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਝਦੂਲਦਬੇ ਨਨ  ਜਜੰਗਲਦੀ ਅਜੰਗਦੂਰ
ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਚਜੰ ਗਕਾ ਸ਼ਰੋਰ ਅਸਿਸੀਂ ਹਗੈ ਪਕਾਉਂਦਬੇ । ਅਤਬੇ ਉਸਿ ਕਦੂੜਬੇ ਦਦੀ ਕਸਿਮ
ਬਬੇਸ਼ਕ । ਬਬੇਸ਼ਕ । ਅਸਿਸੀਂ ਕਰਨ ਜਕਾ ਰਹਬੇ ਹਸਾਂ ਕਗੁਝ ਵਧਦੀਆ ਕਪੱਮ !
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ਚਕਤਕਾ ! ਚਕਤਕਾ !
ਕਦੀ ਹਰੋਇਆ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਦਕਾ । ਬਹਕਾਦਰ ਕਸ਼ਕਕਾਰਦੀ ?
ਭਕਾ । ਉਡਦੀਕ ਸਿਦੀ ਲਜੰ ਮਦੀ'ਤਬੇ ਠਜੰ ਡਦੀ ॥
ਕਕ ਹਰੋਇਆ ਉਸਿ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਦਕਾ ਸਿਦੀ ਤਦੂਜੰ  ਮਕਾਰਣ ਕਜਪੱ ਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਗਇਆ ?
ਭਕਾ । ਓਹ ਹਬੇਠਸਾਂ ਸ਼ਸਾਂਤ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਬਗੈਹ ਗਇਆ 
ਕਕਪੱ ਥਬੇ ਹਗੈ ਓਹ ਤਕਾਕਤ ਕਜਓ੍ਹਧਕਾ ਸਿਦੀ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਫਪੱ ਖਰ ?
ਭਕਾ । ਇਹ ਹਗੈ ਮਬੇਰਬੇ ਖਪੱ ਬਬੇ'ਤਬੇ ਸਿਪੱ ਜਬੇ ਗਈ ਉਤਰ ॥
ਕਕਪੱ ਥਬੇ ਹਗੈ ਓਹ ਫਗੁਰਤਦੀ ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ ਨਕਾਲ ਮਚਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ ਤਦੂਜੰ  ਛਬੇਤਸਦੀ ?
ਭਕਾ । ਚਕਲਆਆਂ ਮਰਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਗਗੁਫਕਾ ਤਬੇ ਅਪਨਦੀ ॥
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ਚਕਤਕਾ ! ਚਕਤਕਾ !
ਣ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਦੂਜੰ ਪਕਹਲਦੀ ਕਹਕਾਣਦੀ'ਤਬੇ ਵਕਾਪਸਿ ਜਕਾਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ ॥ ਜਦਹ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਦਲ ਦਬੇ ਨਕਾਲ ਪਜੰਚਕਾਇਤਦੀ ਥੜਓ੍ਹਬੇ'ਤਬੇ ਲੜਕਾਈ
ਮਗਰਹ ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਦਦੀ ਗਗੁਫਕਾ ਛਪੱ ਡਦੀ ਸਿਦੀ । ਓਹ ਹਬੇਠਸਾਂ ਜਰੋਤਸਦੀਆਆਂ ਹਰੋਈਆਆਂ ਜਮਦੀਨਸਾਂ ਵਲ ਚਕਲਆ ਕਗਆ ਸਿਦੀ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਪਬੇਘੈੰਡਦੂ
ਰਕਹਜੰ ਦਬੇ ਸਿਦੀ । ਮਗਰ ਓਹ ਓਥਬੇ ਨਹਸੀਂ ਰਗੁਕਕਆ ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ ਬਹਗੁਤ ਨਨ ੜਓ੍ਹਬੇ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਓਨਓ੍ਹਨ

ਘਟਟ੍ਟਿਰੋ ਘਟਟ੍ਟਿ ਇਕ ਦਗੁਸ਼ਮਨ ਤਸਾਂ ਪਜੰਚਕਾਇਤ'ਚ ਬਨਕਾ ਹਦੀ ਕਲਆ ਸਿਦੀ ॥ ਸਿਰੋ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਛਬੇਤਸਦੀ ਕਦੀਤਸਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਹ ਕਚਚ੍ਚਦੀ ਸਿੜਕ'ਤਬੇ ਹਦੀ ਰਕਹਆ
ਕਜੜਓ੍ਹਦੀ ਘਕਾਟਦੀ'ਚ ਹਬੇਠਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਜਕਾਉਂਦਦੀ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਬੇ'ਤਬੇ ਓਹ ਕਗੁਝ ਵਦੀਹ'ਕ ਮਦੀਲ ਓਦਹ ਤਕ ਟਗੁਕਰਆ ਜਦਹ ਤਕ ਕਕ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਓਹ
ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਨਸਾਂ ਕਦਖਦੀ ਕਜਸਿ'ਤਹ ਓਹ ਅਨਜਕਾਣ ਸਿਦੀ ॥ ਘਕਾਟਦੀ ਇਕ ਖਗੁਪੱ ਲਬੇ  ਮਦਕਾਨ'ਚ ਖਗੁਲਦਦੀ ਸਿਦੀ ਕਜਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਦਕਰਆ ਨਨ  ਵਪੱ ਢ ਕਬੇ ਬਨਕਾਇਆ
ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਓਥਬੇ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਪਪੱ ਥਰ ਪਏ ਹਰੋਏ ਸਿਦੀ ॥ ਓੱਥਬੇ ਇਕ ਕਸਿਰਬੇ'ਤਬੇ ਇਕ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਕਪਜੰ ਡ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਦਦੂਜਬੇ ਕਸਿਰਬੇ'ਤਬੇ ਸਿਜੰ ਘਨਕਾ ਜਜੰਗਲ
ਡਜੰਗਰਸਾਂ ਦਬੇ ਚਰਕਾਗਕਾਹ ਨਦੂਜੰ  ਇਜੰ ਝ ਆਨ ਕਮਲਦਕਾ ਸਿਦੀ ਕਜਵਵ ਕਕਸਿਬੇ ਨਨ  ਕਓ੍ਹਦੀ ਨਕਾਲ ਵਪੱ ਕਢਆ ਹਰੋਵਬੇ  ॥ ਮਦਕਾਨ'ਚ ਸਿਭ ਤਰਫ । ਡਜੰ ਗਰ'ਤਬੇ
ਮਪੱ ਝਸਾਂ ਚਰਨ ਕਢਓ੍ਹਆਆਂ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਮਗੁਜੰ ਡਬੇ ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ ਮਪੱ ਝਸਾਂ ਚਰਕਾ ਰਹਬੇ ਸਿਦੀ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਵਬੇਖਕਬੇ ਚਸਾਂਗਰਸਾਂ ਮਕਾਰਕਬੇ ਭਪੱਜ ਗਏ । ਅਤਬੇ ਪਦੀਲਬੇ
ਅਵਕਾਰਕਾ ਕਗੁਤਸਬੇ ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ ਕਹਜੰ ਦਗੁਸਿਸਕਾਨ ਦਬੇ ਹਰ ਕਪਜੰ ਡ'ਚ ਹਗੁਜੰ ਦਬੇ ਨਨ  ਭਦੌਕਣ ਲਗ ਪਏ ॥ ਮਗੁਗਲਦੀ ਟਗੁਰਦਕਾ ਕਰਹਕਾ । ਕਕਓਂਕਕ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਭਗੁਪੱ ਖ ਲਗ ਰਹਦੀ
ਸਿਦੀ । ਜਦਹ ਓਹ ਕਪਜੰ ਡ ਦਬੇ ਮਗੁਖ ਦਰਵਕਾਜਬੇ'ਤਬੇ ਪਹਗੁਜੰ ਕਚਆ ਓੱਥਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਵਪੱ ਢਦੀ ਕਜੰ ਕਡਆਆਂ ਵਕਾਲਦੀ ਝਕਾੜਦੀ ਵਬੇਖਦੀ ਕਜਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਸ਼ਕਾਮ ਪਗੈਣ'ਤਬੇ ਦਰਵਕਾਜਬੇ
ਦਬੇ ਅਗਗ੍ਗਿਬੇ ਕਰ ਕਦਤਸਕਾ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਇਕ ਪਕਾਸਿਬੇ ਧਪੱ ਕਦੀ ਹਰੋਈ ਸਿਦੀ ॥

ਹਗੁ

"ਓਫਓ੍ਹਰੋ  !"  ਓਨਓ੍ਹਨ  ਕਕਹਕਾ ਕਕਓਂਕਕ ਇਹਰੋ ਕਜਹਦੀ ਰਗੁਕਕਾਵਟਸਾਂ ਇਕ'ਤਹ ਵਪੱ ਧ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਵਬੇਕਖਆਆਂ ਸਿਦੀ ਜਦਹ ਓਹ ਰਕਾਤ ਨਦੂਜੰ  ਖਕਾਣਬੇ ਦਦੀ ਤਲਕਾਸ਼'ਚ
ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ ॥ "'ਤਬੇ ਫਬੇਰ ਇਪੱ ਥਬੇ ਭਦੀ ਆਦਮਦੀ ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ ਲਰੋਕਸਾਂ'ਤਹ ਡਰਦਬੇ ਨਨ  ॥" ਓਹ ਦਰਵਕਾਜਬੇ ਨਨ ੜਬੇ ਬਗੈਹ ਕਗਆ । ਅਤਬੇ ਜਦਹ ਇਕ
ਆਦਮਦੀ ਆਇਆ ਓਹ ਖੜਕਾ ਹਰੋ ਕਗਆ । ਅਤਬੇ ਮਦੂਜੰ ਹ ਖਰੋਕਲਆ । 'ਤਬੇ ਇਸ਼ਕਾਰਕਾ ਕਦੀਤਸਕਾ ਕਕ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਖਕਾਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ ॥ ਆਦਮਦੀ ਨਨ
ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਘਦੂਕਰਆ । ਅਤਬੇ ਵਕਾਪਸਿ ਗਲਦੀ'ਚ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ ਕਗਆ ਅਤਬੇ ਪਜੰ ਡਤ  ਨਦੂਜੰ  ਅਵਕਾਜਸਾਂ ਮਕਾਰਕਬੇ ਸ਼ਰੋਰ ਪਕਾਉਣ ਲਗ ਕਗਆ । ਜਰੋ ਇਕ ਵਪੱ ਢਕਾ।
ਮਓ੍ਹਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਬਜੰ ਦਕਾ ਸਿਦੀ ਕਜਨਓ੍ਹਨ  ਕਚਟਟ੍ਟਿਬੇ ਕਪੜਬੇ ਪਕਾਏ ਹਰੋਏ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਮਪੱ ਥਬੇ'ਤਬੇ ਲਕਾਲ'ਤਬੇ ਪਦੀਲਕਾ ਕਟਪੱ ਕਕਾ ਲਕਾਇਆ ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ ॥ ਪਜੰ ਡਤ ਕਪਜੰ ਡ ਦਬੇ
ਮਗੁਖ ਦਰਵਕਾਜਬੇ ਤਸਾਂਈ ਆਇਆ । ਅਤਬੇ ਨਕਾਲ ਹਦੀ ਕਰੋਈ ਸਿਦੌ'ਕਗੁ ਬਜੰ ਦਕਾ ਭਦੀ ਆਇਆ । ਕਜਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਘਦੂਰਦੀਆਆਂ ਵਟਟ੍ਟਿਦੀਆਆਂ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਉਤਸਬੇ
ਚਦੀਕਬੇ ਅਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਉਤਸਬੇ ਉਜੰਗਲਦੀਆਆਂ ਚਗੁਪੱ ਕਦੀਆਆਂ ॥

"ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਆਦਮਦੀਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  । ਕਰੋਈ ਤਮਦੀਜ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ।"  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਅਪਨਨ  ਆਪ ਨਦੂਜੰ  ਕਕਹਕਾ  ॥  "ਕਸਿਰਫ ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਦਕਾ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ
ਵਰਗਕਾ ਰਪੱ ਵਇਆ ਹਗੈ ॥" ਸਿਰੋ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਅਪਨਨ  ਲਜੰ ਮਬੇ ਵਕਾਲ ਕਪਛਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਸਿਗੁਟਟ੍ਟਿਬੇ'ਤਬੇ ਭਦੀੜ ਨਦੂਜੰ  ਵਬੇਖ ਭਗੈੜਕਾ ਕਜਹਕਾ ਮਦੂਜੰ ਹ ਬਨਕਾ ਕਲਆ ॥

"ਇਓ੍ਹਧਬੇ'ਚ ਡਰਨ ਵਕਾਲਦੀ ਕਕੜਓ੍ਹਦੀ ਗਪੱਲ ਹਗੈ ?" ਪਜੰ ਡਤ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਓਓ੍ਹਧਦੀਆਆਂ ਬਓ੍ਹਸਾਂਵਸਾਂ'ਤਬੇ ਲਤਸਸਾਂ ਦਬੇ ਕਨਸ਼ਕਾਨਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਵਬੇਖਰੋ  ॥ ਇਹ ਕਨਸ਼ਕਾਨ
ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਦਬੇ ਚਪੱ ਕ ਵਪੱ ਢਣ ਦਬੇ ਹਣ ॥ ਇਹ ਕਰੋਈ ਹਰੋਰ ਨਹਸੀਂ ਇਕ ਬਕਘਆੜਦੀ - ਬਚਚ੍ਚਕਾ ਹਗੈ ਜਰੋ ਜਜੰਗਲਹ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ ਆਇਆ ਹਗੈ ॥"

ਬਬੇਸ਼ਕ । ਨਕਾਲ ਖਬੇਡਨ ਕਰਕਬੇ । ਬਲਦੂਜੰ ਗਕੜਆਆਂ ਨਨ  ਜਰਦੂਰਤ'ਤਹ ਕਜਆਦਕਾ ਜਰੋਰ ਦਦੀਆਆਂ ਦਜੰ ਦਦੀਆ ਵਪੱ ਢਦੀਆਆਂ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਦਜੰ ਦਦੀਆਆਂ ਵਪੱ ਢਣ ਦਬੇ
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ਕਚਟਟ੍ਟਿਬੇ ਕਨਸ਼ਕਾਨ ਓਓ੍ਹਧਦੀਆਆਂ ਲਤਸਸਾਂ'ਤਬੇ ਬਓ੍ਹਸਾਂਵਸਾਂ'ਤਬੇ ਹਰ ਪਕਾਪੱਸਿਬੇ ਸਿਦੀ  ॥ ਮਗਰ ਓਹ ਸਿਜੰ ਸਿਕਾਰ'ਚ ਆਖਰਦੀ ਆਦਮਦੀ ਹਰੋਉਗਕਾ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ
ਦਜੰ ਦਦੀਆਆਂ ਵਪੱ ਢਣਕਾ ਕਹਬੇ । ਕਕਓਂਕਕ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਅਸਿਲਦੀ ਦਜੰ ਦਦੀਆਆਂ ਵਪੱ ਢਣਕਾ ਕਕਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਕਕਹਜੰਦਬੇ ਨਨ  ॥

"ਓਏ ! ਓਏ !" ਦਰੋ ਕਤਜੰ ਨ ਤਸੀਂਵਸੀਂਆਆਂ ਨਨ  ਕਪੱ ਠਨ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਕਬਚਕਾਰਕਾ ਹਕਾਇ । ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਨਨ  ਵਪੱ ਕਢਆ ! ਇਹ ਸਿਰੋਹਣਕਾ ਮਗੁਜੰ ਡਕਾ ਹਗੈ ॥
ਇਓ੍ਹਧਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਲਕਾਲ ਅਗਗ੍ਗਿ ਵਰਗਦੀਆਆਂ ਨਨ  ॥ ਮਬੇਰਦੀ ਇਪੱ ਜ਼ਤ ਦਦੀ ਕਸਿਮ । ਮਸਿਦੂਆ ਇਹ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਵਰਗਕਾ ਨਹਸੀਂ ਲਗਦਕਾ ਹਗੈ ਕਜਸਿ ਤਬੇਰਬੇ ਮਗੁਜੰ ਡਬੇ
ਨਦੂਜੰ  ਚਦੀਤਕਾ ਚਗੁਪੱ ਕ ਕਬੇ ਲਗੈ  ਕਗਆ ਸਿਦੀ ॥"

"ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਵਬੇਖਣ ਦਬੇ  ।"  ਇਕ ਤਦੀਵਸੀਂ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ਕਜਓ੍ਹਧਦੀਆਆਂ ਕਲਕਾਈਆਆਂ ਅਤਬੇ ਅਪੱ ਡਦੀਆਆਂ'ਤਬੇ ਤਸਾਂਬਬੇ ਦਬੇ ਭਕਾਰਦੀ ਕੜਬੇ ਪਕਾਏ ਹਰੋਏ ਸਿਦੀ  । ਓਨਓ੍ਹਨ
ਮਗੁਗਲਦੀ'ਤਬੇ ਅਪਨਨ  ਹਪੱ ਥ ਦਕਾ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਉਤਸਬੇ ਛਪੱ ਜਕਾ ਬਣਕਾਕਬੇ ਝਕਾਤਸਦੀ ਮਕਾਰਦੀ ॥ "ਬਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਓਹ ਮਗੁਜੰ ਡਕਾ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ॥ ਇਹ ਪਤਲਕਾ ਹਗੈ । ਮਗਰ
ਵਬੇਖਣ ਨਦੂਜੰ  ਇਹ ਮਬੇਰਬੇ ਮਗੁਜੰ ਡਬੇ ਵਰਗਕਾ ਹਦੀ ਲਗਦਕਾ ਹਗੈ ॥"

ਪਜੰ ਡਤ ਇਕ ਚਲਕਾਕ ਆਦਮਦੀ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਮਸਿਦੂਆ ਕਪਜੰ ਡ ਦਬੇ ਸਿਭ ਤਹ ਅਮਦੀਰ ਆਦਮਦੀ ਦਦੀ ਵਪਟਦੀ ਹਗੈ ॥ ਸਿਰੋ ਓਨਓ੍ਹਨੇਂ
ਉੱਪਰ ਅਸਿਮਕਾਨ'ਚ ਇਕ ਕਮਜੰ ਟ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਅਤਬੇ ਬੜਦੀ ਸਿਜੰਜਦੀਦਗਦੀ ਨਕਾਲ ਕਕਹਕਾ : "ਜਰੋ ਜਜੰਗਲ ਨਨ  ਕਲਆ ਸਿਦੀ ਸਿਰੋ ਜਜੰ ਗਲ ਨਨ  ਮਰੋੜ
ਕਦਤਸਕਾ ਹਗੈ ॥ ਮਗੁਜੰ ਡਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਅਪਨਨ  ਘਰ ਲਗੈ  ਜਕਾ । ਮਬੇਰਦੀ ਭਗੈਣ । ਅਤਬੇ ਪਜੰ ਡਤ ਨਦੂਜੰ  ਭਬੇਟਟ੍ਟਿਕਾ ਦਬੇਣਕਾ ਨਸਾਂ ਭਗੁਪੱ ਲਸੀਂ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਦੀ ਕਜਜੰ ਦਗਦੀ'ਚ ਦਦੂਰ
ਤਸਾਂਈ ਝਕਾਤਸਦੀ ਮਕਾਰ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ ॥"

"ਉਸਿ ਸਿਜੰਢਬੇ ਦਦੀ ਕਸਿਮ ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ ਨਕਾਲ ਮਬੇਰਕਾ ਮਗੁਪੱ ਲ ਪਕਾਇਆ ਗਇਆ ਸਿਦੀ ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਅਪਨਨ  ਆਪ ਨਦੂਜੰ  ਕਕਹਕਾ । "ਪਰ ਇਹ ਇਜੰਝ
ਜਕਾਪਦਕਾ ਹਗੈ ਕਜਵਵ ਕਕ ਦਲ ਇਕ ਵਕਾਰਦੀ ਫਬੇਰ ਮਗੁਆਇਨਕਾ ਕਰਨ ਲਗਗ੍ਗਿਕਾ ਹਗੈ ! ਫਬੇਰ । ਜਬੇ ਮਮੈਂ ਆਦਮਦੀ ਹਸਾਂ । 'ਤਬੇ ਫਬੇਰ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਇਕ ਆਦਮਦੀ
ਜਰਦੂਰ ਬਣਨਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ ॥"

ਭਦੀੜ ਛਟ ਗਈ ਜਦਹ ਜਨਕਾਨਦੀ ਨਨ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਅਪਨਦੀ ਝਗੁਗਗ੍ਗਿਦੀ'ਤਬੇ ਚਪੱ ਲਣ ਨਦੂਜੰ  ਆਪੱ ਕਖਆ । ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਇਕ ਲਕਾਲ ਰਜੰਗ ਦਕਾ ਰਰੋਗਨ ਕਦੀਤਸਕਾ
ਪਲਜੰ ਗ ਕਡਪੱ ਕਠਆ ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ ।'ਤਬੇ ਇਕ ਵਪੱ ਢਕਾ ਸਿਕਾਰਕਾ ਕਮਟਟ੍ਟਿਦੀ ਦਕਾ ਭਕਾਜੰਡਕਾ ਸਿਦੀ ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ'ਚ ਅਨਕਾਜ ਰਪੱ ਕਖਆ ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ । 'ਤਬੇ ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ'ਤਬੇ
ਹਕਾਪੱਸਿਕਾ ਕਲਆਓਣ ਵਕਾਲਬੇ  ਅਜਦੀਬਰੋਗਰਦੀਬ ਉਭਰਬੇ ਕਨਸ਼ਕਾਨ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਕਰੋਈ ਅਪੱ ਧਕਾ'ਕ ਦਰਜਨ ਖਕਾਣਕਾ ਬਣਕਾਉਨ ਵਕਾਲਬੇ  ਤਸਾਂਬਬੇ ਦਬੇ ਭਸਾਂਡਬੇ ਸਿਦੀ
। ਅਤਬੇ ਇਕ ਆਲਬੇ 'ਚ ਇਕ ਕਹਜੰ ਦਦੂ ਕਦਓਤਬੇ ਦਦੀ ਤਸਿਵਦੀਰ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਕਦਵਕਾਰ'ਤਬੇ ਇਕ ਅਸਿਲਦੀ ਸ਼ਦੀਸ਼ਕਾ ਸਿਦੀ । ਕਜਸਿ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਦਬੇ ਮਬੇਲਬੇ 'ਚ
ਵਬੇਚਚ੍ਚਬੇ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨ  ॥

ਓਨਓ੍ਹਨ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਇਕ ਲਜੰ ਮਸਾਂ ਵਪੱ ਢਕਾ ਗਲਕਾਸਿ ਦਗੁਪੱ ਧ ਦਕਾ'ਤਬੇ ਨਕਾਲ ਰਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀ ਕਦਤਸਦੀ ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਓਹਦਬੇ ਕਸਿਰ'ਤਬੇ ਕਪਆਰ ਨਕਾਲ ਹਪੱਥ
ਫਬੇਕਰਆ ਅਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ'ਚ ਝਕਾਤਸਦੀ ਮਕਾਰਦੀ ਕਕਓਂਕਕ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਸਿਰੋਕਚਚ੍ਚਆ ਕਕ ਸ਼ਕਾਇਦ ਓਹ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਅਸਿਲਦੀ ਮਗੁਜੰ ਡਕਾ ਹਦੀ ਹਰੋਵਬੇ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਜਜੰ ਗਲਹ
ਮਗੁੜ ਆਇਆ ਹਗੈ ਕਜਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਚਦੀਤਕਾ ਚਗੁਪੱ ਕ ਕਬੇ ਲਗੈ  ਕਗਆ ਸਿਦੀ ॥ ਸਿਰੋ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਕਕਹਕਾ "ਨਪੱ ਥਦੂ ਓਹ ਨਪੱ ਥਦੂ!" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਇਜੰਝ ਜਕਾਹਰ ਕਦੀਤਸਕਾ ਕਜਵਵ
ਓਨਓ੍ਹਨ  ਕਦਦੀ ਭਦੀ ਇਹ ਨਸਾਂਓ ਨਸਾਂ ਸਿਗੁਕਣਆ ਹਰੋਵਬੇ ॥ "ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਓਹ ਕਦਨ ਚਬੇਤਸਕਾ ਨਹਸੀਂ ਕਜਸਿ ਕਦਨ ਮਮੈਂ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਨਵਦੀਆਆਂ ਜਗੁਤਸਦੀਆਆਂ ਕਦਤਸਦੀਆਆਂ ਸਿਦੀ
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?" ਓਨਓ੍ਹਨ  ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਪਗੈਰ ਨਦੂਜੰ  ਹਪੱ ਥ ਲਕਾਇਆ ਅਤਬੇ ਓਹ ਇਨਓ੍ਹ ਕਾ ਸਿਖਸ ਸਿਦੀ ਕਜਵਵ ਕਕ ਕਸਿਜੰ ਙ ਹਰੋਵਬੇ ॥ "ਨਹਸੀਂ" ਓਨਓ੍ਹਨ  ਦਗੁਖਦੀ ਹਰੋਕਬੇ ਕਕਹਕਾ "ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਪਗੈਰਸਾਂ
ਨਨ  ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਜਗੁਤਸਦੀਆਆਂ ਨਹਸੀਂ ਪਕਾਈਆਆਂ ਪਰ ਤਦੂਜੰ  ਮਬੇਰਬੇ ਨਪੱ ਥਦੂ ਵਰਗਕਾ ਹਮੈਂ ਅਤਬੇ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਮਮੈਂ ਪਗੁਤਸ ਬਨਸਾਂਵਸਾਂਗਦੀ ॥"

ਮਗੁਗਲਦੀ ਕਗੁਝ ਠਦੀਕ ਮਕਹਸਿਦੂਸਿ ਨਹਸੀਂ ਕਰ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ । ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ ਕਦਬੇ ਛਤਸ ਹਬੇਠਸਾਂ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਆਇਆ ॥ ਮਗਰ ਜਦ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਛਪੱ ਪਰ
ਨਦੂਜੰ  ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ । ਤਸਾਂ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਇਹ ਲਕਗਗ੍ਗਿਆ ਕਕ ਓਹ ਇਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਬੜਦੀ ਅਸਿਕਾਨਦੀ ਨਕਾਲ ਤਰੋੜ ਕਬੇ ਜਦਹ ਚਕਾਹਬੇ ਓਦਹ ਹਦੀ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ ।
ਅਤਬੇ ਕਖੜਕਦੀ'ਚ ਕਰੋਈ ਭਦੀ ਕਗੁਜੰ ਡਦੀ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਲਗਗ੍ਗਿਦੀ ॥ "ਆਦਮਦੀ ਹਰੋਣ ਦਕਾ ਕਦੀ ਫਕਾਇਦਕਾ ਹਗੈ ।" ਓਨਓ੍ਹਨ  ਅਖਦੀਰ'ਚ ਅਪਨਨ  ਆਪ ਨਦੂਜੰ  ਕਕਹਕਾ ।
"ਜਬੇਕਰ ਓਹ ਆਦਮਦੀ ਦਦੀ ਬਰੋਲਦੀ ਨਸਾਂ ਸਿਮਝ ਸਿਕਬੇ  ?  ਹਗੁਣ ਮਗੈ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਮਦੂਰਖ'ਤਬੇ ਝਪੱਲਕਾ ਹਸਾਂ ਕਜਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਕਕ ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਨਕਾਲ
ਜਜੰਗਲ'ਚ ਹਰੋਵਬੇਗਕਾ ॥ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀ ਬਰੋਬੋੱਲਦੀ ਜਰਦੂਰ ਬਰੋਲਣਦੀ ਚਕਾਕਹਦਦੀ ਹਗੈ ॥"

ਓਨਓ੍ਹਨ  ਅਪਨਨ  ਮਜਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਨਹਸੀਂ ਕਸਿਪੱ ਕਖਆ ਸਿਦੀ ਕਹਰਣਕਾ ਦਦੀ ਲਲਕਕਾਰ ਦਦੀ ਸਿਕਾਜੰਗ ਲਕਾਉਣਦੀ ਅਤਬੇ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਜਜੰ ਗਲਦੀ ਸਿਦੂਰ ਦਦੀ ਘਗੁਰਪ ਘਗੁਰਪ ਕਰਨਦੀ
। ਜਦਹ ਓਹ ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਦਬੇ ਨਕਾਲ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਸਿਦੀ ॥ ਸਿਰੋ ਜਦਹ ਹਦੀ ਮਸਿਦੂਆ ਕਰੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬਰੋਲਦਦੀ ਮਗੁਗਲਦੀ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਨਕਲ ਬਖਦੂਬਦੀ ਲਕਾਹ
ਲਮੈਂਦਕਾ ਅਤਬੇ ਨਓ੍ਹਨ ਰਕਾ ਹਰੋਣ'ਤਹ ਪਕਹਲਸਾਂ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਝਗੁਗਗ੍ਗਿਦੀ'ਚ ਪਈ ਕਈ ਚਦੀਜਸਾਂ ਦਬੇ ਨਕਾਉਂ ਕਸਿਪੱ ਖ ਲਏ ॥

ਸਿਦੌਣ ਵਬੇਲਓ੍ਹਬੇ  ਥਰੋੜਦੀ ਮਗੁਸ਼ਕਲ ਆਨ ਪਈ । ਕਕਓਂਕਕ ਮਗੁਗਲਦੀ ਐਸਿਦੀ ਕਕਸਿਦੀ ਚਦੀਜ ਹਬੇਠਸਾਂ ਨਹਸੀਂ ਸਿਭੌਂਵਬੇਗਕਾ ਕਜੜਓ੍ਹਦੀ ਤਬੇਘੈੰਦਗੁਏ ਦਬੇ ਜਕਾਲ ਵਰਗਦੀ
ਲਗਗ੍ਗਿਬੇ ਕਜਵਵ ਓਹ ਝਗੁਗਗ੍ਗਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਜਦਹ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨ  ਦਰਵਕਾਜਕਾ ਬਜੰ ਦ ਕਦੀਤਸਕਾ ਓਹ ਕਖੜਕਦੀ ਥਸਾਂਈ ਬਕਾਹਰ ਕਨਬੋੱਕਲ ਗਇਆ ॥ "ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ
ਅਪਨਦੀ ਮਰਜਦੀ ਕਰਨ ਦਬੇ ।" ਮਸਿਦੂਆ ਦਬੇ ਘਰਵਕਾਲਬੇ  ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਯਕਾਦ ਰਪੱ ਖ ਓਹ ਅਪੱਜ ਤਕ ਮਜੰਜਬੇ'ਤਬੇ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਸਿਗੁਸੁ੍ਤਸਕਾ ॥ ਜਬੇ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ
ਵਕਾਕਈ ਹਦੀ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਪਗੁਤਸਰ ਦਦੀ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਭਬੇਬੋੱਕਜਆ ਗਇਆ ਹਗੈ'ਤਬੇ ਓਹ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿਬੇਗਕਾ ਨਹਸੀਂ ॥"

ਸਿਰੋ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਸਿਕਾਫ ਘਕਾਹ'ਤਬੇ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਇਕ ਖਬੇਤ ਦਬੇ ਕਸਿਰਬੇ'ਤਬੇ ਸਿਦੀ । ਖਗੁਲ ਕਬੇ ਅਜੰਗੜਕਾਈ ਲਈ । ਮਗਰ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਬਜੰ ਦ ਕਰਨ'ਤਹ
ਪਕਹਲਸਾਂ ਹਦੀ ਇਕ ਕਦੂਲਬੇ  ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਨਪੱ ਕ ਨਨ  ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਠਨੋ ਬੋੱਡਦੀ ਹਬੇਠ ਠਨੋ ਬੋੱਕਕਆ ॥

"ਫਗੁਰਪ !" ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਭਰਕਾ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ(ਓਹ ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਦਕਾ ਸਿਭ'ਤਹ ਵਪੱ ਢਕਾ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਸਿਦੀ) ॥ "ਇਹ ਇਕ ਸਿਸਿਸਕਾ ਕਜਹਕਾ ਤਬੇਰਕਾ ਕਪਪੱ ਛਕਾ
ਵਦੀਹ ਮਦੀਲ ਕਰਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ । ਇਨਕਾਮ ਹਗੈ ॥ ਤਬੇਰਬੇ'ਤਹ ਲਪੱ ਕੜ ਬਲਣ ਦਬੇ ਧਦੂਜੰ ਵਬੇ ਅਤਬੇ ਡਜੰਗਰਸਾਂ ਦਦੀ ਬਰੋ ਆਓਂਦਦੀ ਹਗੈ । ਕਗੁਲ ਕਮਲਕਾਕਬੇ ਹਗੁਣਬੇ ਹਦੀ
ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਜਕਾਪਦਕਾ ਹਮੈਂ ॥ ਉੱਠ । ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਰਕਾ । ਮਮੈਂ ਖਬਰ ਕਲਆਇਆ ਹਸਾਂ ॥"

"ਕਦੀ ਜਜੰ ਗਲ'ਚ ਸਿਭ ਰਕਾਜਦੀ ਖਗੁਸ਼ਦੀ ਹਣ ?" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਜਪੱ ਫਦੀ ਪਕਾਕਬੇ ਕਕਹਕਾ ॥

"ਸਿਕਾਰਬੇ ਠਦੀਕ ਨਨ  ਕਸਿਰਫ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਬਕਘਆੜਸਾਂ'ਤਹ ਕਸਿਵਕਾ ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ ਲਕਾਲ ਫਗੁਪੱ ਲ ਨਕਾਲ ਸਿਪੱੜ ਗਏ ਸਿਦੀ ॥ ਹਗੁਣ । ਸਿਗੁਣ ॥ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਬੜਦੀ ਦਦੂਰ
ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਨ ਕਗਆ ਹਗੈ ਜਦ ਤਕ ਕਬੇ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਜਤਸ ਫਬੇਰ ਮਓ੍ਹਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀ ਨਹਸੀਂ ਹਰੋ ਜਕਾਉਂਦਦੀ । ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ ਬਹਗੁਤ ਬਗੁਰਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਜਖਮਦੀ ਹਰੋਇਆ
ਹਰੋਇਆ ਹਗੈ ॥ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਕਸਿਮ ਖਕਾਧਦੀ ਹਗੈ ਕਕ ਜਦਹ ਓਹ ਵਕਾਪਸਿ ਆਵਬੇਗਕਾ'ਤਬੇ ਤਬੇਰਦੀਆਆਂ ਹਪੱ ਡਦੀਆਆਂ ਵਬੇਨਗਜੰਗਕਾ'ਚ ਪਕਾ ਦਬੇਵਬੇਗਕਾ ॥"
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"ਇਸਿ ਗਪੱਲ ਦਬੇ ਮਬੇਰਬੇ ਕਰੋਲ ਦਰੋ ਸ਼ਬਦ ਨਨ  ॥ ਮਮੈਂ ਭਦੀ ਇਕ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਕਜਹਕਾ ਵਕਾਇਦਕਾ ਕਦੀਤਸਕਾ ਹਗੈ ॥ ਮਗਰ ਖਬਰ ਹਮਬੇਸ਼ਕਾ ਅਪੱ ਛਦੀ ਹਗੁਜੰ ਦਦੀ ਹਗੈ ॥
ਅਪੱਜ ਰਕਾਤ ਮਮੈਂ ਬੜਕਾ ਥਪੱ ਕਕਆ ਹਰੋਇਆ ਹਸਾਂ - ਨਵਦੀਆਆਂ ਚਦੀਜਸਾਂ ਨਕਾਲ ਬੜਕਾ ਥਪੱ ਕਕਆ ਹਰੋਇਆ ਹਸਾਂ । ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਭਰਕਾ - ਪਰ ਹਮਬੇਸ਼ਕਾ ਮਬੇਰਬੇ
ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਖਬਰਸਾਂ ਕਲਆਇਆ ਕਰ ॥"

"ਤਦੂਜੰ  ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਭਗੁਪੱ ਲਬੇਗਸਾਂ ਕਕ ਤਦੂਜੰ  ਇਕ ਬਕਘਆੜ ਹਮੈਂ? ਆਦਮਦੀ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਭਗੁਪੱ ਲਣ ਨਹਸੀਂ ਦਬੇਣਗਬੇ ?" ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਭਰਕਾ ਨਨ  ਬੜਕਾ ਕਫਕਰਮਜੰਦ
ਹਰੋਕਬੇ ਕਕਹਕਾ ॥

"ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ॥ ਮਮੈਂ ਹਮਬੇਸ਼ਕਾ ਯਕਾਦ ਰਪੱ ਖਸਾਂਗਕਾ ਕਕ ਮਮੈਂ ਤਗੁਹਕਾਨਦੂਜੰ  ਅਤਬੇ ਗਗੁਫਕਾ'ਚ ਬਕਾਕਦੀ ਸਿਕਾਕਰਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਕਕਨਸ਼੍ਨਕਾ ਕਪਆਰ ਕਰਦਕਾ ਹਸਾਂ ॥ ਮਗਰ
ਮਮੈਂ ਇਹ ਭਦੀ ਯਕਾਦ ਰਪੱ ਖਸਾਂਗਕਾ ਕਕ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਦਲ'ਚਹ ਬਕਾਹਰ ਕਪੱਢ ਕਦਤਸਕਾ ਕਗਆ ਹਗੈ ॥"

"ਅਤਬੇ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਸ਼ਕਾਇਦ ਇਕ ਹਰੋਰ ਦਲ'ਚਹ ਬਕਾਹਰ ਕਪੱਢ ਕਦਤਸਕਾ ਜਕਾਵਬੇ ॥ ਆਦਮਦੀ ਤਸਾਂ ਆਦਮਦੀ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਹਗੈ । ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਰਕਾ । ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ
ਗਪੱਲਸਾਂ ਇਜੰ ਝ ਕਜਵਵ ਡਪੱ ਡਗੁਆਆਂ ਦਕਾ ਛਪੱ ਪੜਦੀ'ਚ ਟਰਪ ਟਰਪ ਕਰਨਕਾ ॥ ਜਦਹ ਮਮੈਂ ਇਪੱ ਥਬੇ ਦਗੁਬਕਾਰਕਾ ਆਵਸਾਂਗਕਾ । ਮਮੈਂ ਤਬੇਰਕਾ ਇਜੰ ਤਜਕਾਰ ਬਸਾਂਸਿਸਾਂ'ਚ
ਕਰਸਾਂਗਕਾ ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ ਚਰਕਾਗਕਾਹ ਦਬੇ ਕਸਿਰਬੇ'ਤਬੇ ਨਨ  ॥"

ਉਸਿ ਰਕਾਤ ਦਬੇ ਕਤਨ ਮਕਹਕਨਆਆਂ ਤਸਾਂਈ ਮਗੁਗਲਦੀ ਕਪਜੰ ਡ ਦਕਾ ਦਰਵਕਾਜਕਾ ਨਹਸੀਂ ਟਪੱ ਕਪਆ। ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ ਆਦਮਦੀਆਆਂ ਦਬੇ ਤਦੌਰ ਤਰਦੀਕਬੇ
ਕਸਿਪੱ ਖਣ'ਚ ਮਸਿਰਦੂਫ ਸਿਦੀ ॥ ਪਕਹਲਸਾਂ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਅਪਨਨ  ਆਲਬੇ  ਦਗੁਵਕਾਲਬੇ  ਇਕ ਕਪੜਕਾ ਵਲਓ੍ਹਬੇਟਣਕਾ ਕਪਆ । ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ ਨਕਾਲ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਬੜਦੀ ਕਖਜ
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"ਉੱਠ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਰਕਾ ਮਮੈਂ ਖਬਰ ਕਲਆਇਆਆਂ ਹਸਾਂ"



ਚੜਦਦੀ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਪਗੈਸਿਬੇ ਬਕਾਰਬੇ ਕਸਿਪੱ ਖਣਕਾ ਕਪਆ । ਕਜਓ੍ਹਧਦੀ ਕਕ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਕਬਲਕਗੁਲ ਸਿਮਝ ਨਹਦੀ ਲਗਗ੍ਗਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਹਲ ਵਕਾਹਗੁਣ
ਬਕਾਰਬੇ । ਕਜਓ੍ਹਧਕਾ ਇਸਿਸਮਕਾਲ ਕਰਨਕਾ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਸਿਮਝ'ਤਹ ਬਕਾਹਰ ਸਿਦੀ ॥ ਫਬੇਰ ਕਪਜੰ ਡ'ਚ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਬਚਚ੍ਚਬੇ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਬੜਕਾ ਗਗੁਪੱ ਸਿਕਾ ਚੜਓ੍ਹਕਾਉਂਦਬੇ ਸਿਦੀ ॥
ਖਗੁਸ਼ਕਕਸਿਮਤਦੀ ਨਕਾਲ । ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ ਕਨਦੂਜੰ ਨ ਨਨ  ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਗਗੁਪੱ ਸਿਕਾ ਕਕਾਬਦੂ ਕਰਨਕਾ ਕਸਿਖਕਾਇਆ ਸਿਦੀ । ਕਕਓਂਕਕ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਕਜਜੰ ਦਗਦੀ'ਤਬੇ ਭਰੋਜਨ
ਇਸਿ ਗਪੱਲ ਦਬੇ ਆਸਿਰਬੇ ਰਕਹਜੰ ਦਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਅਪਨਕਾ ਗਗੁਪੱ ਸਿਕਾ ਕਕਾਬਦੂ'ਚ ਰਪੱ ਖ ਸਿਕਹ । ਮਗਰ ਜਦਹ ਓਹ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਮਜਕਾਕ ਉਡਕਾਉਂਦਬੇ ਕਕ ਓਹ
ਖਬੇਡਸਾਂ ਨਹਦੀ ਸਿਦੀ ਖਬੇਡਦਕਾ । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਪਤਜੰਗਸਾਂ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਉਡਕਾਉਂਦਕਾ । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਓਹ ਕਰੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਬਰੋਲਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਕਸਿਰਫ ਇਹ
ਕਗਆਨ ਕਕ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਨਜੰ ਗਬੇ ਬਲਦੂਜੰ ਗਕੜਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਮਕਾਰਨਕਾ ਕਰੋਈ ਚਜੰ ਗਦੀ ਗਪੱਲ ਨਹਸੀਂ । ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਚਗੁਪੱ ਕ ਕਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਦਰੋ ਟਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਕਰ ਕਬੇ
ਸਿਗੁਟਟ੍ਟਿਣ'ਤਹ ਰਰੋਕਦਦੀ ਸਿਦੀ ॥

ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਅਪਨਦੀ ਤਕਾਕਤ ਬਕਾਰਬੇ ਮਕਾੜਕਾ ਕਜਹਕਾ ਭਦੀ ਪਤਕਾ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ॥ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਓਹ ਵਓ੍ਹਕਸ਼ਆਆਂ ਦਬੇ ਮਗੁਕਕਾਬਲਬੇ
ਕਮਜਰੋਰ ਸਿਦੀ । ਮਗਰ ਕਪਜੰ ਡ'ਚ ਲਰੋ ਬੋੱਕਦੀ ਕਕਹਜੰ ਦਬੇ ਸਿਦੀ ਕਕ ਓਹ ਬਲਹ ਵਸਾਂਗ ਤਕਾਕਤਵਰ ਸਿਦੀ ॥

ਅਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਰਤਸਦੀ ਭਰ ਭਦੀ ਇਹ ਅਜੰਦਕਾਜਕਾ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਕਕ ਜਕਾਤ ਕਕਜੰ ਝ ਆਦਮਦੀ ਆਦਮਦੀ'ਚ ਫਰਕ ਪਗੈਦਕਾ ਕਰਦਦੀ ਹਗੈ  ॥ ਜਦਹ
ਕਗੁਕਮਓ੍ਹਆਰ ਦਕਾ ਖਰੋਤਸਕਾ ਕਮਟਟ੍ਟਿਦੀ ਦਬੇ ਟਰੋਏ'ਚ ਕਫਸਿਲ ਗਇਆ । ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਪਦੂਛ ਫਪੱ ੜਕਬੇ ਬਕਾਹਰ ਕਪੱ ਢ ਕਲਆ । ਅਤਬੇ ਕਮਟਟ੍ਟਿਦੀ ਦਬੇ
ਭਸਾਂਕਡਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਇਕ ਦਬੇ ਉੱਪਰ ਇਕ ਟਕਕਾ ਕਬੇ ਕਕਾਨਓ੍ਹ ਦੀਵਕਾੜਬੇ ਦਬੇ ਬਜਕਾਰ ਦਬੇ ਸਿਫਰ ਲਈ ਮਦਦ ਕਦੀਤਸਦੀ ॥ ਇਹ ਭਦੀ । ਬੜਦੀ ਬਬੇਤਰਤਦੀਬਦੀ
ਵਕਾਲਦੀ ਗਪੱਲ ਸਿਦੀ । ਕਕਓਂਕਕ ਕਗੁਕਮਓ੍ਹਆਰ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀ ਜਕਾਤ ਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਖਰੋਤਸਕਾ'ਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਬੇ'ਤਹ ਭਦੀ  ਬਹਗੁਤਕਾ ਮਕਾੜਕਾ ਸਿਦੀ ॥ ਜਦਹ ਪਜੰ ਡਤ ਨਨ
ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਕਝੜਕਬੇ ਮਕਾਰਬੇ । ਤਸਾਂ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਧਮਕਦੀ ਕਦਤਸਦੀ ਕਕ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਭਦੀ ਓਹ ਖਰੋਤਸਬੇ 'ਤਬੇ ਕਬਠਕਾ ਦਬੇਵਬੇਗਕਾ । ਅਤਬੇ ਪਜੰ ਡਤ ਨਨ  ਮਸਿਦੂਆ
ਦਬੇ ਘਰਵਕਾਲਬੇ  ਨਦੂਜੰ  ਕਕਹਕਾ ਕਕ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਛਬੇਤਸਦੀ'ਤਹ ਛਬੇਤਸਦੀ ਕਕਸਿਬੇ ਕਪੱ ਮ ਲਗਕਾਉਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ । ਅਤਬੇ ਕਪਜੰ ਡ ਦਬੇ ਮਗੁਖਦੀ ਨਨ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਕਕਹਕਾ
ਕਕ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਅਗਲਬੇ ਕਦਨ ਮਪੱਝਸਾਂ ਚਕਾਰਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਜਕਾਣਕਾ ਪਉਗਕਾ ॥ ਇਸਿ ਦਦੀ ਸਿਭ'ਤਹ ਕਜਆਦਕਾ ਖਗੁਸ਼ਦੀ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਹਰੋਈ । ਅਤਬੇ ਉਸਿ ਰਕਾਤ
। ਕਕਓਂਕਕ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਕਪਜੰ ਡ ਦਕਾ ਨਦੌ ਕਰ ਰਪੱ ਖ ਕਲਆ ਕਗਆ ਸਿਦੀ । ਓਹ ਚਦੌਪਕਾਲ ਵਲ ਟਗੁਰ ਕਪਆ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਇਕ ਵਪੱ ਢਬੇ ਅਜੰ ਞਦੀਰ ਦਬੇ ਦਪਖਸ ਹਬੇਠਸਾਂ
ਬਨਨ  ਥੜਓ੍ਹਬੇ'ਤਬੇ ਹਰ ਸ਼ਕਾਮ ਲਗਦਕਾ ਸਿਦੀ ॥ ਇਹ ਕਪਜੰ ਡ ਦਦੀ ਚਦੌਪਕਾਲ ਸਿਦੀ । ਇਪੱਥਬੇ ਮਗੁਪੱ ਖਦੀਆ ਅਤਬੇ ਚਦੌਕਦੀਦਕਾਰ ਅਤਬੇ ਨਕਾਈ । ਜਰੋ ਕਕ ਸਿਕਾਰਬੇ ਕਪਜੰ ਡ
ਦਦੀ ਖਬਰ ਰਖਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਬਗੁਪੱ ਢਕਾ ਬਲਦਬੇਵ । ਕਪਜੰ ਡ ਦਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰਦੀ । ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ ਕਰੋਲ ਵਪੱ ਢਦੀ ਬਜੰ ਦਦੂਕ ਸਿਦੀ । ਕਮਲਦਬੇ ਸਿਦੀ ਹਗੁਪੱ ਕਕਾ ਪਦੀਜੰਦਬੇ ਸਿਦੀ ॥
ਬਸਾਂਦਰ ਉੱਪਰਲਦੀਆਆਂ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ'ਚ ਬਓ੍ਹਮੈਂਦਬੇ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਗਪੱਲਸਾਂ ਕਰਦਬੇ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਇਕ ਨਕਾਗ ਥੜਓ੍ਹਬੇ ਹਬੇਠਸਾਂ ਮਰੋਰਦੀ'ਚ ਰਕਹਜੰ ਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਉਸਿ
ਨਦੂਜੰ  ਹਰ ਰਕਾਤ ਦਗੁਪੱ ਧ ਚੜਓ੍ਹਕਾਇਆ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ ਪਕਵਤਸਰ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਬਗੁਪੱ ਢਬੇ ਦਪਖਸ ਦਬੇ ਆਲਬੇ  ਦਗੁਵਕਾਲਬੇ  ਬਕਹ ਕਬੇ ਦਬੇਰ ਰਕਾਤ
ਤਸਾਂਈ ਹਗੁਪੱ ਕਕਾ ਗਗੁੜਗਗੁੜਕਾਉਂਦਬੇ ਸਿਦੀ ॥ ਓਹ ਅਜਦੀਬਰੋਗਰਦੀਬ ਕਦਓਕਤਆਆਂ'ਤਬੇ ਆਦਮਦੀ ਅਤਬੇ ਭਦੂਤਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਕਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਸਿਗੁਣਕਾਉਂਦਬੇ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ
ਬਲਦਬੇਵ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ'ਤਹ ਭਦੀ ਕਜਆਦਕਾ ਅਜਦੀਬਰੋਗਰਦੀਬ ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ ਵਓ੍ਹਕਸ਼ਆਆਂ ਦਦੀਆਆਂ ਕਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਸਿਗੁਣਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ  । ਜਦਹ ਤਕ ਕਬੇ ਘਬੇਰਬੇ ਦਬੇ
ਬਕਾਹਰ ਬਗੈਠਨ  ਬਕਚਚ੍ਚਆਆਂ ਦਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਬਕਾਹਰ ਨਸਾਂ ਕਨਬੋੱਕਲ ਜਸਾਂਣ ॥ ਕਜਆਦਕਾਤਰ ਕਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਜਕਾਨਵਰਸਾਂ ਬਕਾਰਬੇ ਹਗੁਜੰ ਦਦੀਆਆਂ ਸਿਦੀ । ਕਕਓਂਕਕ
ਜਜੰਗਲ ਹਮਬੇਸ਼ਸਾਂ ਕਬਲਕਗੁਲ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਦਰਵਕਾਜਬੇ'ਤਬੇ ਹਦੀ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਸਿਦੀ ॥ ਕਹਰਣ ਅਤਬੇ ਜਜੰ ਗਲਦੀ ਸਿਦੂਰ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀ ਖਬੇਤਸਦੀ ਪਗੁਟਟ੍ਟਿ ਦਵਦਬੇ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ
ਕਦਬੇ'ਕਗੁ ਤਸਾਂਈ ਚਦੀਤਕਾ ਆਦਮਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਸਿਵਬੇਰਬੇ ਜਸਾਂ ਸ਼ਕਾਮ ਨਦੂਜੰ  । ਕਪਜੰ ਡ ਦਬੇ ਦਰਵਕਾਕਜਆਆਂ ਦਬੇ ਨਨ ਕੜਓਂ ਚਗੁਪੱ ਕ ਕਬੇ ਲਗੈ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ ॥

ਮਗੁਗਲਦੀ । ਕਜਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਕਗੁਦਰਤਦੀ ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ ਕਜਸਿ ਬਕਾਰਬੇ ਓਹ ਗਪੱਲਸਾਂ ਕਰਦਬੇ ਸਿਦੀ । ਅਪਨਕਾ ਹਕਾਪੱਸਿਕਾ ਲਗੁਕਕਾਉਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਅਪਨਕਾ ਮਦੂਜੰ ਹ ਕਛਪਕਾਉਣਕਾ
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ਪਮੈਂਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਜਦਹ ਕਕ ਬਲਦਬੇਵ । ਅਪਨਦੀ ਬਜੰ ਦਦੂਕ ਅਪਨਨ  ਗਰੋਬੋੱਕਡਆਆਂ'ਤਬੇ ਰਪੱ ਖ ਕਬੇ । ਇਕ ਕਹਕਾਣਦੀ'ਤਹ ਦਦੂਜਦੀ ਕਹਕਾਣਦੀ'ਤਬੇ ਉੱਛਲਦਕਾ ਰਕਹਆਂਦਕਾ
ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਦਬੇ ਮਰੋਢਬੇ ਕਹਪੱ ਲਣ ਲਗ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਸਿਦੀ ॥

ਬਲਦਬੇਵ ਸਿਮਝਕਾ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਕਕਜੰ ਝ ਜਬੇੜਓ੍ਹਕਾ ਚਦੀਤਕਾ ਮਸਿਦੂਆ ਦਬੇ ਮਗੁਜੰ ਡਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਚਗੁਪੱ ਕ ਕਬੇ ਲਗੈ  ਕਗਆ ਸਿਦੀ ਇਕ ਭਦੂਤਦੀਆ ਚਦੀਤਕਾ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਬੇ
ਸ਼ਰਦੀਰ'ਚ ਇਕ ਮਪੱ ਕਕਾਰ ਸ਼ਕਾਹਦੂਕਕਾਰ ਦਦੀ ਆਤਮਕਾ ਵੜਦੀ ਹਰੋਈ ਸਿਦੀ । ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਕਗੁਝ ਸਿਕਾਲ ਪਕਹਲਸਾਂ ਮਰ ਕਗਆ ਸਿਦੀ ॥ "ਅਤਬੇ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਪਤਕਾ ਹਗੈ
ਕਕ ਇਹ ਸਿਚਚ੍ਚ ਹਗੈ  ।"  ਓਨਓ੍ਹਨ  ਕਕਹਕਾ  ।  "ਕਕਓਂਕਕ ਪਦੂਰਨ ਦਕਾਸਿ ਹਮਬੇਸ਼ਕਾ ਲਜੰ ਗੜਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ ਉਸਿ ਸਿਟਟ੍ਟਿ ਦਦੀ ਵਜਓ੍ਹਕਾ ਨਕਾਲ ਜਰੋ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ
ਦਜੰ ਕਗਆਆਂ'ਚ ਲਗਗ੍ਗਿਦੀ ਸਿਦੀ ਜਦਹ ਓਓ੍ਹਧਦੀਆਆਂ ਬਹਦੀ ਖਕਾਤਬੇਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਸਿਕਾੜ ਕਦਤਸਕਾ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਕਜਸਿ ਚਦੀਤਬੇ ਦਦੀ ਗਪੱਲ ਮਮੈਂ ਕਰਦਕਾ ਹਸਾਂ । ਓਹ ਭਦੀ ।
ਲਜੰ ਗ ਮਕਾਰਦਕਾ ਹਗੈ । ਕਕਓਂਕਕ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਪਜੰ ਕਜਆਆਂ ਦਬੇ ਕਨਸ਼ਕਾਨ ਬਰਕਾਬਰ ਨਹਸੀਂ ਹਣ ॥"

"ਸਿਚ ਹਗੈ । ਸਿਚ ਹਗੈ । ਇਹ ਕਬਲਕਗੁਲ ਸਿਚ ਹਰੋਣਕਾ ।" ਕਸਿਰ ਕਹਲਕਾਉਂਦਬੇ ਹਰੋਏ ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਦਕਾੜਦੀ ਵਕਾਕਲਆਆਂ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥

"ਕਦੀ ਇਹ ਸਿਭ ਕਹਕਾਣਦੀਆ ਕਸਿਰਫ ਗਗੁਮਰਕਾਹ ਕਰਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਨਨ  ?" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਓਹ ਚਦੀਤਕਾ ਲਜੰ ਗ ਮਕਾਰਦਕਾ ਹਗੈ ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ
ਜਜੰਮਸਾਂਦਰਦੂ ਲਜੰ ਗੜਕਾ ਹਗੈ  । ਕਜਵਵ ਕਕ ਸਿਭ ਨਦੂਜੰ  ਪਤਕਾ ਹਗੈ ॥ ਇਹ ਗਪੱਲ ਕਰਨਦੀ ਕਕ ਸ਼ਕਾਹਦੂਕਕਾਰ ਦਦੀ ਆਤਮਕਾ ਇਕ ਵਓ੍ਹਸ਼ਦੀ'ਚ ਹਗੈ ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ'ਚ
ਕਗਦਹੜਸਾਂ ਵਰਗਦੀ ਬਓ੍ਹਕਾਦਰਦੀ ਹਰੋਵਬੇ ਇਕ ਬਚਚ੍ਚਕਕਾਨਕਾ ਗਪੱਲ ਹਗੈ ॥"

ਬਲਦਬੇਵ ਇਕ ਕਮਜੰ ਟ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਹਰਕਾਨ ਹਰੋਕਬੇ ਚਗੁਪੱ ਪ ਕਰ ਕਗਆ । ਅਤਬੇ ਮਗੁਕਖਏ ਨਨ  ਘਦੂਰਦੀ ਵਟਟ੍ਟਿਦੀ ॥

"ਓਹ ਹਰੋ ! ਇਹ ਕਕਤਬੇ ਕਵਗਕੜਆ ਹਰੋਇਆ ਜਜੰਗਲਦੀ ਮਗੁਜੰ ਡਕਾ ਤਬੇ ਨਹਸੀਂ ?" ਬਲਦਬੇਵ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਕਜਹ ਤਦੂਜੰ  ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਕਸਿਆਣਕਾ ਹਗੈ । ਤਸਾਂ
ਫਬੇਰ ਬਬੇਹਸਰ ਹਰੋਵਬੇਗਕਾ ਜਬੇ ਤਦੂਜੰ  ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਖਪੱਲ ਕਕਾਨਓ੍ਹ ਦੀਵਕਾੜਬੇ ਲਗੈ  ਕਬੇ ਆਵਵ । ਕਕਓਂਕਕ ਸਿਰਕਕਾਰ ਨਨ  ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਜਕਾਣ ਤਬੇ ਸਿਦੌ ਰਗੁਪਇਏ ਦਕਾ ਇਨਕਾਮ
ਰਪੱ ਕਖਆ ਹਗੈ ॥ ਇਓ੍ਹਧਬੇ'ਤਹ ਭਦੀ ਚਜੰ ਗਕਾ ਹਰੋਵਬੇਗਕਾ । ਜਬੇ ਤਦੂਜੰ  ਓਦਹ ਨਸਾਂ ਬਰੋਬੋੱਲਵ  ਜਦਹ ਤਬੇਰਬੇ ਵਢਬੇਰਬੇ ਬਰੋਲਦਬੇ ਹਰੋਣ ॥"

ਮਗੁਗਲਦੀ ਜਕਾਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਉੱਠ ਖੜਕਾ ਹਰੋਇਆ ॥  "ਸਿਕਾਰਦੀ ਰਕਾਤ ਮਮੈਂ ਸਿਗੁਣਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਇਪੱ ਥਬੇ ਪਇਆ ਰਕਹਆ ।"  ਅਪਨਦੀ ਕਪਠ ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਓਹ
ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ । "ਅਤਬੇ । ਕਸਿਰਫ ਇਕ ਜਸਾਂ ਦਰੋ ਵਕਾਰ ਨਦੂਜੰ  ਛਪੱ ਡ ਕਬੇ । ਬਲਦਬੇਵ ਨਨ  ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਭਦੀ ਜਜੰ ਗਲ ਬਕਾਰਬੇ ਸਿਚਚ੍ਚ ਨਹਸੀਂ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ।
ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਇਓ੍ਹਧਬੇ ਅਪਨਨ  ਦਰਵਕਾਜਬੇ'ਤਬੇ ਹਗੈ ॥ ਫਬੇਰ । ਮਮੈਂ ਕਕਜੰ ਝ । ਭਦੂਤਸਾਂ ਕਦਓਕਤਆਆਂ'ਤਬੇ ਕਜਜੰ ਨਸ਼੍ਨਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਕਹਕਾਣਦੀਆਆਂ'ਤਬੇ ਜਕਦੀਨ ਕਰ ਲਵਸਾਂ ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ
ਇਹ ਕਕਹਜੰ ਦਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਇਨਓ੍ਹਨ  ਵਬੇਖਬੇ ਨਨ  ?"

"ਇਹ ਵਕਸ ਹਗੈ ਇਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਪਦੂਰਕਾ ਕਦਨ ਮਪੱਝਸਾਂ ਚਕਾਰਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਭਬੇਬੋੱਜਨ ਦਕਾ ।" ਮਗੁਕਖਏ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ । ਜਦ ਕਕ ਬਲਦਬੇਵ ਮਗੁਗਲਦੀ ਦਦੀ ਇਸਿ
ਗਗੁਸਿਸਕਾਖਦੀ'ਤਬੇ ਹਰੋਘੈੰਕਦਕਾ'ਤਬੇ ਫਗੁਜੰ ਕਕਾਰਦਕਾ ਕਰਹਕਾ ॥
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ਕਹਜੰ ਦਗੁਸਿਸਕਾਨ ਦਬੇ ਕਜਆਦਕਾਤਰ ਕਪਜੰ ਡਕਾ ਦਕਾ ਇਹ ਰਵਕਾਜ ਹਗੈ ਕਕ ਕਗੁਝ ਮਗੁਜੰ ਡਬੇ ਡਜੰਗਰ ਅਤਬੇ ਮਪੱ ਝਸਾਂ ਲਗੈ  ਕਬੇ ਬੜਬੇ ਸਿਵਬੇਰਬੇ ਚਰਕਾਉਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਨਬੋੱਕਲ
ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨ  । ਅਤਬੇ ਰਕਾਤ ਪਗੈਣ'ਤਬੇ ਵਕਾਕਪਸਿ ਕਲਆਓਂਦਬੇ ਨਨ  ॥ ਓਹ ਡਜੰਗਰ ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ ਇਕ ਗਰੋਰਬੇ ਆਦਮਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਲਤਕਾੜ ਕਬੇ ਮਕਾਰ ਸਿਕਦਬੇ ਨਨ
ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਬਕਚਚ੍ਚਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਨਪੱ ਕ ਤਕਾਈਆਂ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਪਹਗੁਜੰ ਚਦਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਅਪਨਨ 'ਤਬੇ ਚਦੀਕਣ । ਰਰੋਭ ਪਕਾਉਣ । 'ਤਬੇ ਮਕਾਰਨ ਦਵਦਬੇ ਨਨ  ॥
ਜਦਹ ਤਕ ਮਗੁਜੰ ਡਬੇ ਇਪੱ ਜੜ ਨਕਾਲ ਰਕਹਣ ਓਹ ਮਕਹਫਦੂਜ਼ ਰਕਹਜੰ ਦਬੇ ਨਨ  । ਕਕਓਂਕਕ ਚਦੀਤਕਾ ਭਦੀ ਇਕ ਡਜੰਗਰਸਾਂ ਦਬੇ ਇਜਪੱ ੜ'ਤਬੇ ਧਕਾਵਕਾ ਨਹਸੀਂ
ਬਰੋਬੋੱਲਦੂਗਕਾ  ॥ ਮਗਰ ਜਬੇਕਰ ਓਹ ਫਗੁਪੱ ਲ ਚਗੁਗਣ ਜਸਾਂ ਕਕਰਲਬੇਆਆਂ ਦਬੇ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਦਬੇ ਭਟਕ ਜਕਾਣ ।  'ਤਬੇ ਦਦੂਰ ਕਨਬੋੱਕਲ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨ  ॥
ਮਗੁਗਲਦੀ ਕਪਜੰ ਡ ਦਦੀ ਗਲਦੀ'ਚਹ ਰਕਾਮਕਾ । ਜਰੋ ਕਕ ਇਪੱ ਜੜ ਦਕਾ ਬਹਗੁਤ ਵਧਦੀਆ ਝਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਸਿਦੀ । 'ਤਬੇ ਬਗੈਹ ਕਬੇ ਰਰੋਜ ਸਿਵਬੇਰਬੇ ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ ॥ ਸਿਲਬੇਟਦੀ
ਨਦੀਲਬੇ  ਰਜੰਗ ਦਦੀਆਆਂ ਮਪੱ ਝਸਾਂ । ਲਪੱ ਮਬੇ ਕਸਿਜੰ ਙਕਾ'ਤਬੇ ਵਓ੍ਹਸ਼ਦੀ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਵਕਾਲਦੀਆਆਂ । ਅਪਨਨ  ਤਬਬੇਕਲਆਆਂ'ਤਹ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕਬੇ । ਮਗੁਗਲਦੀ ਦਬੇ ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਟਗੁਰ
ਪਗੈਘੈੰਕਦਆਆਂ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਬਕਚਚ੍ਚਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਸਿਕਾਫ ਕਕਹ ਕਦਤਸਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਓਹ ਸਿਰਦਕਾਰ ਹਗੈ ॥ ਓਹ ਮਪੱਝਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਇਕ ਲਜੰ ਮਬੇ ਚਮਦੀਕਦੀਲਬੇ
ਬਸਾਂਸਿ ਦਬੇ ਡਜੰ ਡਬੇ ਨਕਾਲ ਮਕਾਰਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਇਕ ਮਗੁਜੰ ਡਬੇ । ਕਕਾਮਯਕਾ ਨਦੂਜੰ  ਕਕਹਕਾ ਸਿਦੀ । ਕਕ ਡਜੰ ਗਰਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਆਪ ਚਰਕਾਉਣ । ਜਦਹ ਕਕ ਓਹ
ਆਪ ਮਪੱਝਸਾਂ ਨਕਾਲ ਚਲਕਾ ਕਗਆ । ਅਤਬੇ ਕਕਹਕਾ ਕਕ ਖਬਰਦਕਾਰ ਰਕਹਣ ਅਤਬੇ ਅਪਨਨ  ਇਜਪੱ ੜ'ਤਹ ਦਦੂਰ ਨਸਾਂ ਭਟਕਣ ॥

ਇਕ ਕਹਜੰ ਦਗੁਸਿਸਕਾਨਦੀ ਚਰਕਾਗਕਾਹ'ਚ ਪਪੱ ਥਰ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀਆਆਂ ਝਕਾੜਦੀਆਆਂ ਅਤਬੇ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਘਕਾਹ ਦਬੇ ਪਦੂੜਬੇ ਅਤਬੇ ਪਕਾਣਦੀ ਵਗਨ ਨਕਾਲ ਬਣਬੇ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਖਪੱ ਡ ਹਗੁਜੰ ਦਬੇ ਨਨ
। ਕਜਨਓ੍ਹ ਸਾਂ'ਚ ਇਪੱ ਜੜ ਕਖਪੱਲਰ ਕਬੇ ਲਰੋਪ ਹਰੋ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨ  ॥ ਮਪੱ ਝਸਾਂ ਕਜਆਦਕਾਤਰ ਛਪੱ ਪੜਦੀਆਆਂ ਜਸਾਂ ਕਚਪੱ ਕੜ ਪਸਿਜੰਦ ਕਰਦਦੀਆਆਂ ਨਨ  ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਪਈਆਆਂ
ਪਈਆਆਂ ਗਰਮ ਕਮਟਟ੍ਟਿਦੀ'ਚ ਘਜੰ ਟਬੇਆਆਂ ਤਸਾਂਈ ਲਰੋਟਦਦੀਆਆਂ ਅਤਬੇ ਗਰਮਦੀ ਸਿਬੇਕਦਦੀਆਆਂ ਨਨ  ॥ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਮਦਕਾਨ ਦਬੇ ਕਸਿਰਬੇ'ਤਬੇ ਭਜਕਾ
ਕਦਤਸਕਾ ਸਿਦੀ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਵਬੇਨਗਜੰਗਕਾ ਜਜੰਗਲ'ਚਹ ਬਕਾਹਰ ਕਨਬੋੱਕਲਦਦੀ ਸਿਦੀ  । ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਓਹ ਰਕਾਮਕਾ ਦਦੀ ਗਰਦਨ'ਤਹ ਉਤਸਰ ਕਬੇ  । ਬਸਾਂਸਿਸਾਂ ਦਬੇ
ਝਗੁਰਮਟ ਵਲ ਟਗੁਰ ਕਪਆ । ਕਜਪੱ ਥਬੇ  ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਭਰਕਾ ਕਮਕਲਆ ॥ "ਆਹ ।" ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਭਰਕਾ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ । "ਮਮੈਂ ਇਪੱ ਥਬੇ ਬੜਬੇ ਕਦਨ
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"ਕਦੀ ਇਹ ਸਿਪੱ ਭ ਕਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਕਸਿਰਫ ਗਗੁਮਰਕਾਹ ਕਰਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਨਨ  ?" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥



ਇਜੰਤਜਕਾਰ ਕਦੀਤਸਕਾ ਹਗੈ ॥ ਇਹ ਡਜੰਗਰ - ਚਕਾਰਣ ਦਬੇ ਕਪੱ ਮ ਦਕਾ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਹਗੈ ?"

"ਇਹ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਹਗੁਕਮ ਹਰੋਇਆ ਹਗੈ ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਮਮੈਂ ਕਗੁਝ'ਕ ਕਚਰ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਚਰਵਕਾਕਹਆ ਹਸਾਂ ॥ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਦੀ ਕਦੀ ਖਬਰ ਹਗੈ ?"

"ਓਹ ਇਹ ਮਗੁਲਕ ਵਕਾਪਸਿ ਆ ਕਗਆ ਹਗੈ । ਅਤਬੇ ਤਬੇਰਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਇਪੱ ਥਬੇ ਇਕ ਲਜੰ ਮਸਾਂ ਇਜੰ ਤਜਕਾਰ ਕਦੀਤਸਕਾ ਹਗੈ ॥ ਹਗੁਣ ਓਹ ਫਬੇਰ ਚਲਕਾ
ਕਗਆ ਹਗੈ । ਕਕਓਂਕਕ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਘਟਟ੍ਟਿ ਵਪੱ ਧ ਹਦੀ ਲਪੱ ਭਦਕਾ ਹਗੈ ॥ ਮਗਰ ਓਹ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਮਕਾਰਨਕਾ ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਹਗੈ ॥"

"ਬਹਗੁਤ ਚਜੰਗਕਾ ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਜਦਹ ਤਕ ਓਹ ਗਇਆ ਹਰੋਇਆ ਹਗੈ ਤਦੂ ਜਸਾਂ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਭਰਕਾਵਸਾਂ'ਚਰੋ ਇਕ ਉਸਿ ਪਪੱਥਰ'ਤਬੇ ਬਗੈਬੋੱਠਨੋ  ।
ਤਕਾਕਕ ਜਦਹ ਮਮੈਂ ਕਪਜੰ ਡ'ਚਹ ਬਕਾਹਰ ਆਵਸਾਂ ਤਗੁਹਕਾਨਦੂਜੰ  ਵਬੇਖ ਸਿਕਸਾਂ ॥ ਜਦਹ ਓਹ ਵਕਾਪਸਿ ਆਵਬੇ ਮਬੇਰਕਾ ਇਜੰ ਤਜਕਾਰ ਖਪੱ ਡ'ਚ ਢਕ ਦਬੇ ਦਪਖਸ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ
ਮਦਕਾਨ ਦਬੇ ਕਵਚਚ੍ਚਹ ਕਵਚ ਹਗੈ । ਦਬੇ ਕਰੋਲ ਕਰਨਕਾ ॥ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਦੂਜੰ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਬੇ ਮਦੂਜੰ ਹ'ਚ ਪਗੈਣ ਦਦੀ ਕਰੋਈ ਲਰੋੜ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ॥"

ਫਬੇਰ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਇਕ ਜਗਓ੍ਹਕਾ ਚਗੁਨਦੀ ਕਜੜਓ੍ਹਦੀ ਛਕਾਵਵ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਓੱਥਬੇ ਲਜੰ ਮਸਾਂ ਪਗੈ ਕਬੇ ਸਿਭੌਂ ਕਗਆ ਜਦਕਕ ਮਪੱਝਸਾਂ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਆਲਬੇ ਦਗੁਆਲਬੇ ਚਰਦਦੀਆਆਂ
ਰਹਦੀਆਆਂ ॥ ਕਹਜੰ ਦਗੁਸਿਸਕਾਨ'ਚ ਡਜੰ ਗਰ ਚਰਕਾਉਨਕਾ ਸਿਜੰ ਸਿਕਾਰ'ਚ ਇਕ ਸਿਭ ਤਹ ਆਲਸਿ ਭਕਰਆ ਕਪੱਮ ਹਗੈ ॥ ਡਜੰ ਗਰ ਘਗੁਪੱ ਮਦਬੇ ਰਕਹਜੰ ਦਬੇ'ਤਬੇ ਚਰਦਬੇ
ਰਕਹਜੰ ਦਬੇ ਨਨ  । ਫਬੇਰ ਲਜੰ ਮਬੇ ਪਗੈ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨ  । ਫਬੇਰ ਉਠ ਕਬੇ ਘਗੁਪੱ ਮਨ ਲਗ ਪਮੈਂਦਬੇ ਨਨ  । ਅਤਬੇ ਓਹ ਜਰਕਾ ਭਦੀ ਥਪੱ ਕਦਬੇ ਨਹਸੀਂ ॥ ਓਹ ਕਸਿਰਫ ਘਗੁਰਪ
ਘਗੁਰਪ ਕਰਦਬੇ ਨਨ  । ਅਤਬੇ ਮਪੱ ਝਸਾਂ ਸ਼ਕਾਇਦ ਹਦੀ ਕਦਬੇ ਕਗੁਝ ਕਕਹਜੰ ਦਦੀਆਆਂ ਨਨ  । ਪਰ ਮਟਮਗੈਲਦੀ ਛਪੜਦੀਆਆਂ 'ਚ ਇਕ ਦਬੇ ਬਕਾਦ ਇਕ ਵੜ
ਜਕਾਉਂਦਦੀਆਆਂ ਨਨ  । ਅਤਬੇ ਕਮਟਟ੍ਟਿਦੀ'ਚ ਕਲਟਣ ਲਗ ਜਕਾਉਂਦਦੀਆਆਂ ਨਨ  ਜਦਹ ਤਕ ਕਕ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਕਸਿਰਫ ਨਪੱ ਕ ਤਬੇ ਚਦੀਨਦੀ ਕਮਟਟ੍ਟਿਦੀ ਵਰਗਦੀਆਆਂ
ਨਦੀਲਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਹਦੀ ਛਪੜਦੀ ਉੱਪਰ ਨਜਰ ਆਓਂਦਦੀਆਆਂ ਨਨ  । ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਓਹ ਲਪੱ ਠਨ  ਵਸਾਂਗ ਲਪੱ ਮਦੀਆਆਂ ਪਗੈ ਜਕਾਉਂਦਦੀਆਆਂ ਨਨ  ॥ ਸਿਦੂਰਜ ਪਪੱਥਰਸਾਂ
ਨਦੂਜੰ  ਗਰਮਦੀ'ਚ ਨਚਚ੍ਚਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਮਜਬਦੂਰ ਕਰ ਦਵਦਕਾ ਹਗੈ  । ਅਤਬੇ ਇਪੱ ਜੜ ਦਬੇ ਬਚਚ੍ਚਬੇ ਇਕ ਬਕਾਜ (ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਇਕ ਤਹ ਕਜਆਦਕਾ ਨਹਸੀਂ) ਨਦੂਜੰ
ਨਜਰਸਾਂ'ਤਹ ਓੱਝਲ ਕਸਿਰ ਉੱਪਰ ਸਿਦੀਟਦੀ ਮਕਾਰਦਬੇ ਹਰੋਏ ਸਿਗੁਣਦਬੇ ਨਨ  । ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਪਤਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਜਬੇਕਰ ਓਹ ਮਰ ਗਏ । ਜਸਾਂ ਇਕ ਗਊ
ਮਰ ਜਕਾਵਬੇ । 'ਤਬੇ ਬਕਾਜ ਹਬੇਠਸਾਂ ਆ ਜਕਾਵਬੇਗਕਾ । ਅਤਬੇ ਮਦੀਲਸਾਂ ਦਦੂਰ ਅਗਲਕਾ ਬਕਾਜ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਹਬੇਠਸਾਂ ਆਓਂਦਕਾ ਵਬੇਖ ਕਬੇ ਥਪੱਲਬੇ  ਆ ਜਕਾਵਬੇਗਕਾ ।
ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਅਗਲਕਾ ਬਕਾਜ । ਅਤਬੇ ਹਰੋਰ ਅਗਲਕਾ ਬਕਾਜ । ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਮਰਨ'ਤਹ ਪਕਹਲਸਾਂ ਹਦੀ ਭਗੁਪੱ ਖਬੇ ਬਕਾਜਸਾਂ ਦਕਾ ਦਲ ਪਤਕਾ ਨਹਸੀਂ
ਕਕਧਰਹ ਆ ਜਕਾਵਬੇਗਕਾ ॥ ਫਬੇਰ ਓਹ ਸਿਭੌਂ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨ 'ਤਬੇ ਉਠ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨ 'ਤਬੇ ਫਬੇਰ ਸਿਭੌਂ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨ  । ਅਤਬੇ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀ ਛਰੋਟਦੀਆਆਂ ਸਿਗੁਪੱ ਕਬੇ ਘਕਾਹ ਦਦੀਆਆਂ
ਟਰੋਕਰਦੀਆਆਂ ਬਗੁਣਦਬੇ ਨਨ  । ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ'ਚ ਕਟਪੱ ਡਬੇ ਪਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨ  । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਦਰੋ ਕਦੀੜਬੇਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਫੜਕਬੇ ਆਪਸਿ'ਚ ਲੜਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨ  । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਲਕਾਲ
ਕਕਾਲਦੀ ਰਤਸਦੀਆਆਂ ਦਬੇ ਹਕਾਰ ਕਪਰਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨ  । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਕਕਰਲਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਧਗੁਪੱ ਪ ਸਿਬੇਕਦਬੇ ਹਰੋਏ ਵਬੇਖਦਬੇ ਨਨ  । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਇਕ ਸਿਪੱ ਪ ਨਦੂਜੰ  ਡਪੱ ਡਦੂ ਮਕਾਰਦਬੇ ਹਰੋਏ
ਨਦੂਜੰ  ਵਬੇਖਦਬੇ ਨਨ  ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਜਕਾਨਵਰ ਲਰੋਟਦਬੇ ਨਨ  ॥ ਫਬੇਰ ਓਹ ਲਪੱ ਮਵ ਲਪੱ ਮਵ ਗਕਾਣਬੇ ਗਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨ  । ਕਜਨਓ੍ਹ ਸਾਂ'ਚ ਅਲਕਾਪ ਹਗੁਜੰ ਦਬੇ ਨਨ  । ਅਤਬੇ ਕਦਨ ਸਿਕਾਕਰਆਆਂ
ਦਦੀ ਕਜਜੰ ਦਗਦੀ ਤਹ ਲਪੱ ਮਕਾ ਜਕਾਪਦਕਾ ਹਗੈ । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਸ਼ਕਾਇਦ ਓਹ ਕਮਟਟ੍ਟਿਦੀ ਦਬੇ ਕਕਲਬੇ  ਬਨਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨ  ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ'ਚ ਕਮਟਟ੍ਟਿਦੀ ਦਬੇ ਆਦਮਦੀ ਘਰੋੜਬੇ ਅਤਬੇ
ਮਪੱ ਝਸਾਂ ਕਬਠਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨ  । ਅਤਬੇ ਆਦਮਦੀਆਆਂ ਦਬੇ ਹਪੱ ਥਸਾਂ'ਚ ਕਕਾਨਓ੍ਹਨ  ਫੜਕਾਕਬੇ ।  ਇਜੰਝ ਕਰਦਬੇ ਨਨ  ਕਕ ਕਜਵਵ ਓਹ ਰਕਾਜਬੇ ਹਰੋਣ ।   ਅਤਬੇ ਬਕਾਕਦੀ ਦਬੇ
ਕਖਡਕਾਉਨਨ  ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀ ਫਦੌਜ । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਓਹ ਕਦਓਤਬੇ ਹਰੋਣ ਕਜਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀ ਉਸਿਤਕਤ ਕਦੀਤਸਦੀ ਜਕਾਵਬੇ ॥ ਫਬੇਰ ਸ਼ਕਾਮ ਪਗੈ ਜਕਾਉਂਦਦੀ ਹਗੈ ਅਤਬੇ ਬਚਚ੍ਚਬੇ
ਅਵਕਾਜ ਲਗਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨ  । 'ਤਬੇ ਮਪੱ ਝਸਾਂ ਕਚਪੱ ਕੜ'ਚਹ ਇਕ ਤਹ ਬਕਾਦ ਇਕ ਬਕਾਹਰ ਕਨਬੋੱਕਲ ਆਓਂਦਦੀਆਆਂ ਨਨ  । 'ਤਬੇ ਇਜੰ ਝ ਅਵਕਾਜਸਾਂ ਕਪੱ ਢਦਦੀਆਆਂ ਨਨ
ਕਜਵਵ ਕਕ ਗਰੋਲਦੀਆਆਂ ਚਲਕਦਆਆਂ ਹਰੋਣ  । ਅਤਬੇ ਓਹ ਕਤਕਾਰ ਬਨਕਾਕਬੇ ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਮਦਕਾਨ ਦਬੇ ਪਕਾਰ ਵਕਾਪਸਿ ਕਪਜੰ ਡ ਦਦੀਆਆਂ ਕਟਮਕਦਦੀਆਆਂ
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ਹਰੋਈਆਆਂ ਰਰੋਸ਼ਨਦੀਆਆਂ ਵਪੱਲ ਚਲਬੇ ਜਕਾਉਂਦਦੀਆਆਂ ਨਨ  ॥

ਹਰ ਰਰੋਜ ਮਗੁਗਲਦੀ ਮਪੱਝਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਲਗੈਕਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀ ਚਰਕਾਗਕਾਹ'ਤਬੇ ਜਕਾਉਂਦਕਾ । 'ਤਬੇ ਹਰ ਰਰੋਜ ਡਬੇਢ ਮਦੀਲ ਦਦੂਰ ਮਦਕਾਨ ਦਬੇ ਉਸਿ ਪਕਾਰ ਸਿਲਬੇਟਦੀ
ਭਰਕਾ ਨਦੂਜੰ  ਕਮਲਦਕਾ(ਤਕਾਕਕ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਪਤਕਾ ਲਗਗ੍ਗਿਬੇ ਕਕ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਵਕਾਪਸਿ ਨਹਦੀ ਸਿਦੀ ਆਇਆ)  । ਅਤਬੇ ਹਰ ਰਰੋਜ ਓਹ ਘਕਾਹ'ਚ ਲਜੰ ਮਸਾਂ ਪਗੈ
ਜਕਾਉਂਦਕਾ ਅਤਬੇ ਅਪਨਨ  ਆਸਿ ਪਕਾਸਿ ਦਦੀਆਆਂ ਅਵਕਾਜਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਸਿਗੁਣਦਕਾ । ਅਤਬੇ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਗਗੁਜਕਾਰਬੇ ਪਗੁਰਕਾਣਬੇ ਕਦਨਸਾਂ ਦਬੇ ਸਿਗੁਪਨਨ  ਲਮੈਂਦਕਾ ॥ ਜਬੇਕਰ
ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨ  ਅਪਨਨ  ਲਜੰ ਗੜਬੇ ਪਜੰਜਬੇ ਨਕਾਲ ਵਬੇਨਗਜੰਗਕਾ ਦਬੇ ਆਲਬੇ  ਦਗੁਆਲਬੇ  ਦਬੇ ਜਜੰ ਗਲ'ਚ ਕਰੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਪਗੁਕਟਟ੍ਟਿਆ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ । 'ਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ
ਨਦੂਜੰ  ਲਜੰ ਮਦੀਆਆਂ ਸ਼ਸਾਂਤ ਸਿਵਬੇਰਸਾਂ'ਚ । ਓਹ ਜਰਦੂਰ ਸਿਗੁਣਦਕਾ ॥

ਆਕਖਰਕਕਾਰ ਇਕ ਕਦਨ ਆਇਆ ਜਦਹ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਭਰਕਾ ਨਦੂਜੰ  ਇਸ਼ਕਾਰਕਾ ਕਰਨ
ਵਕਾਲਦੀ ਜਗਓ੍ਹਕਾ'ਤਬੇ ਨਹਸੀਂ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ । ਅਤਬੇ ਓਹ ਹਪੱ ਕਸਿਆ'ਤਬੇ ਮਪੱ ਝਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਖਪੱ ਡ ਵਪੱ ਲ ਕਜਪੱ ਥਬੇ
ਢਪੱ ਕ ਦਕਾ ਦਪਖਸ ਸਿਦੀ । ਲਗੈ  ਕਗਆ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਸਿਗੁਕਨਓ੍ਹ ਰਦੀ ਲਕਾਲ ਫਗੁਪੱ ਲਸਾਂ ਨਕਾਲ ਢਕਕਆ ਹਰੋਇਆ
ਸਿਦੀ ॥ ਓੱਥਬੇ ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਭਰਕਾ ਬਗੈਠਕਾ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਰਰੋਘੈੰਗਟਬੇ ਖੜਬੇ ਹਰੋਏ ਹਰੋਏ ਸਿਦੀ ॥

"ਓਹ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਚਕਮਕਾ ਦਬੇਕਬੇ ਇਕ ਮਹਦੀਨਨ 'ਤਹ ਲਗੁਕਕਆ ਹਰੋਇਆ ਹਗੈ ॥ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਕਪੱ ਲ ਰਕਾਤ
ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਨਕਾਲ ਪਓ੍ਹਕਾਕੜਆਆਂ ਪਕਾਰ ਕਦੀਤਦੀਆਆਂ ਨਨ  । ਅਤਬੇ ਜਰੋਰਸਾਂ ਸ਼ਰੋਰਸਾਂ ਨਕਾਲ ਤਬੇਰਦੀ ਭਕਾਲ
ਕਰ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ ।" ਸਿਕਾਹਰੋ - ਕਵਸਿਕਾਹ ਹਰੋਏ । ਬਕਘਆੜ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥

ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਕਤਓਰਦੀਆਆਂ ਚੜਓ੍ਹਕਾਈਆਆਂ  ॥  "ਮਮੈਂ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਤਹ ਡਰਦਕਾ ਨਹਸੀਂ ਹਸਾਂ  । ਪਰ
ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਬਹਗੁਤ ਮਪੱ ਕਕਾਰ ਹਗੈ ॥"

"ਡਰਨ ਦਦੀ ਕਰੋਈ ਲਰੋੜ ਨਹਸੀਂ ।" ਮਕਾੜਬੇ ਕਜਹਬੇ ਅਪਨਨ  ਬਗੁਪੱ ਲ ਚਟਟ੍ਟਿਦਬੇ ਹਰੋਏ ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਭਰਕਾ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਮਮੈਂ ਸਿਵਬੇਰਬੇ ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਕਮਕਲਆ
ਸਿਦੀ ॥ ਹਗੁਣ ਓਹ ਅਪਨਦੀ ਸਿਕਾਰਦੀ ਕਸਿਆਣਪ ਬਕਾਜਸਾਂ ਨਕਾਲ ਸਿਸਾਂਝਦੀ ਕਰ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ । ਮਗਰ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਕਮਰ ਤਰੋੜਨ ਤਹ ਪਕਹਲਸਾਂ
ਹਦੀ ਸਿਭ ਕਗੁਝ ਦਪੱ ਸਿ ਕਦਤਸਕਾ ॥ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਕਾ ਇਹ ਮਨਸਿਦੂਬਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਓਹ ਤਬੇਰਕਾ ਇਜੰ ਤਜਕਾਰ ਕਪਜੰ ਡ ਦਬੇ ਦਰਵਕਾਜਬੇ'ਤਬੇ ਕਰਬੇਗਕਾ - ਕਸਿਰਫ ਤਬੇਰਕਾ
ਅਤਬੇ ਹਰੋਰ ਕਕਸਿਬੇ ਦਕਾ ਨਹਸੀਂ ॥ ਓਹ ਹਗੁਣ ਵਬੇਨਗਜੰਗਕਾ ਦਬੇ ਵਪੱ ਢਬੇ ਸਿਗੁਪੱ ਕਬੇ ਹਰੋਏ ਖਪੱ ਡ'ਚ । ਕਪਆ ਹਰੋਇਆ ਹਗੈ ॥"

"ਕਕ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਅਪੱ ਜ ਕਗੁਝ ਖਕਾਧਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਨਹਸੀਂ । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਓਹ ਭਗੁਪੱ ਖਬੇ ਕਢਪੱ ਡ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਦਕਾ ਹਗੈ ?" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ । ਕਕਓਂਕਕ ਇਸਿਦਬੇ
ਜਵਕਾਬ ਦਕਾ ਮਤਲਬ ਸਿਦੀ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਕਜਜੰ ਦਗਦੀ ਜਸਾਂ ਮਦੌਤ ॥

"ਸਿਵਬੇਰਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਮਕਾਕਰਆ ਸਿਦੀ - ਇਕ ਸਿਦੂਰ - ਓਨਓ੍ਹਨ  ਪਦੀਤਸਕਾ ਭਦੀ ਹਗੈ ॥ ਯਕਾਦ ਰਪੱ ਖਸੀਂ । ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਭਗੁਪੱ ਖਬੇ ਪਬੇਟ ਨਹਸੀਂ ਕਰਹ ਸਿਕਦਕਾ । ਭਕਾਵਵ ਓਨਓ੍ਹਨ
ਬਦਲਕਾ ਹਦੀ ਨਸਾਂ ਕਕਓਂ ਲਗੈਣਕਾ ਹਰੋਵਬੇ ॥"
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"ਓਹ ! ਮਦੂਰਖ । ਬਬੇਵਕਦੂਫ ! ਇਹ ਕਬੇੜਓ੍ਹਕਾ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ ਦਕਾ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਹਗੈ ! ਖਕਾਧਕਾ ਅਤਬੇ ਪਦੀਤਕਾ ਭਦੀ ਹਰੋਇਆ ਹਗੈ । ਅਤਬੇ ਓਹ ਸਿਰੋਚਦਕਾ ਹਗੈ ਕਕ
ਮਮੈਂ ਇਜੰ ਤਜਕਾਰ ਕਰਸਾਂਗਸਾਂ ਜਦਹ ਤਕ ਕਕ ਓਹ ਸਿਭੌਂ ਨਸਾਂ ਜਕਾਵਬੇ ! ਹਗੁਣ । ਓਹ ਕਕਪੱ ਥਬੇ ਪਇਆ ਹਰੋਇਆ ਹਗੈ ? ਜਬੇਕਰ ਅਸਿਸੀਂ ਕਰੋਈ ਦਪੱ ਸਿ'ਕ ਬਜੰਦਬੇ
ਹਗੁਜੰ ਦਬੇ ਤਸਾਂ ਅਸਿਸੀਂ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਕਲਟਬੇ ਹਰੋਏ ਨਦੂਜੰ  ਹਬੇਠਸਾਂ ਧਦੂ ਕਲਆਓਂਦਬੇ ॥ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਮਪੱ ਝਸਾਂ ਨਨ  ਓਓ੍ਹਧਬੇ'ਤਬੇ ਹਮਲਕਾ ਨਹਸੀਂ ਕਰਨਕਾ ਜਦਹ ਤਕ ਕਕ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ
ਇਓ੍ਹਧਦੀ ਧਦੂਜੰ  ਨਸਾਂ ਲਗਗ੍ਗਿਬੇ । ਅਤਬੇ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀ ਬਰੋਬੋੱਲਦੀ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਆਓਂਦਦੀ ਹਗੈ ॥ ਕਦੀ ਅਸਿਸੀਂ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਛਪੱ ਡਬੇ ਹਰੋਏ ਕਨਸ਼ਕਾਨਸਾਂ ਦਬੇ ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਜਕਾ ਸਿਕਦਬੇ ਹਸਾਂ
ਤਕਾਕਕ ਇਹ ਉਸਿ ਰਕਾਹ ਨਦੂਜੰ  ਸਿਗੁਜੰ ਘ ਸਿਕਣ?"

"ਓਹ ਵਬੇਨਗਜੰਗਕਾ'ਚ ਕਕਾਫਦੀ ਦਦੂਰ ਤਸਾਂਈ ਤਕਰਆ ਤਕਾਕਕ ਛਪੱ ਡਬੇ ਹਰੋਏ ਕਨਸ਼ਕਾਨਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਲਗੁਕਰੋ ਸਿਕਬੇ ।" ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਭਰਕਾ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥

"ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਪਤਕਾ ਹਗੈ । ਇਹ ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਨਨ  ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਹਰੋਣਕਾ ॥ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਨ  ਇਹ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਨਹਦੀ ਸਿਰੋਕਚਚ੍ਚਆ ਹਰੋਣਕਾ ॥" ਮਗੁਗਲਦੀ ਅਪਨਦੀ
ਉਜੰਗਲਦੀ ਮਦੂਜੰ ਹ'ਚ ਪਕਾਕਬੇ । ਸਿਰੋਚਦਕਾ ਹਰੋਇਆ ਖਪੱੜਕਾ ਕਰਹਕਾ ॥ ਵਬੇਨਗਜੰਗਕਾ ਦਕਾ ਵਪੱ ਢਕਾ ਖਪੱ ਡ ॥ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਕਕ ਇਥਹ ਕਰੋਈ ਅਪੱ ਧਕਾ'ਕ ਮਦੀਲ ਤਬੇ ਇਕ
ਮਦਕਾਨ'ਚ ਖਗੁਲਦਕਾ ਹਗੈ ॥ ਮਮੈਂ ਇਪੱ ਜੜ ਲਗੈਕਬੇ ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ ਦਗੁਆਕਲਓਂ ਖਪੱਡ  ਦਬੇ  ਮਦੂਜੰ ਹ ਤਬੇ ਜਕਾਕਬੇ ਹਬੇਠਸਾਂ ਆ ਸਿਕਦਕਾ ਹਸਾਂ ਮਗਰ ਓਹ ਖਪੱਡ ਦਬੇ
ਦਦੂਜਬੇ ਬਕਨਸ਼੍ਨਓਂ ਕਖਸਿਕ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ ॥ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਦੂਜੰ ਓਹ ਕਸਿਰਕਾ ਬਜੰ ਦ ਕਰਨਕਾ ਪਵਬੇਗਕਾ ॥ ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਭਰਕਾ । ਕਕ ਤਦੂਜੰ  ਮਬੇਰਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਇਪੱ ਜੜ ਦਬੇ ਦਰੋ ਕਹਪੱ ਸਿਬੇ
ਕਰ ਸਿਕਦਕਾ ਹਮੈਂ ?"

"ਮਗੈ ਨਹਸੀਂ । ਪਰ ਸ਼ਕਾਇਦ - ਮਗਰ ਮਮੈਂ ਇਕ ਕਸਿਆਣਕਾ ਮਦਦਗਕਾਰ ਕਲਆਇਆਆਂ ਹਸਾਂ ॥" ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਭਰਕਾ ਕਦਮ ਪਗੁਟਟ੍ਟਿਦਕਾ ਇਕ ਮਰੋਰਦੀ'ਚ
ਕਡਗ ਕਪਆ ॥ ਫਬੇਰ ਉਸਿ'ਚਹ ਇਕ ਵਪੱ ਢਕਾ ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਕਸਿਰ ਕਨਬੋੱਕਕਲਆ ਕਜਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਚਜੰ ਗਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਜਕਾਣਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਗਰਮ ਹਵਕਾ
ਜਜੰਗਲ ਦਦੀ ਸਿਭ ਤਹ ਕਜਆਦਕਾ ਸਿਗੁਜੰ ਨਸਿਕਾਨ ਚਦੀਕ ਨਕਾਲ ਭਰ ਗਈ - ਦਗੁਪਕਹਰ'ਚ ਇਕ ਬਕਘਆੜ ਦਬੇ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਨ ਦਦੀ ਭਭੌਂਕ ਨਕਾਲ ॥

"ਕਕਲਓ੍ਹਆ ! ਕਕਲਓ੍ਹਆ !" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਤਕਾੜਦੀਆਆਂ ਮਕਾਰਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਕਹਕਾ ॥ "ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਸ਼ਕਾਇਦ ਇਹ ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਤਦੂਜੰ  ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ
ਭਗੁਪੱ ਲਬੇਗਸਾਂ ॥ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਦੂਜੰ ਇਕ ਵਪੱ ਢਕਾ ਕਪੱ ਮ ਕਰਨਕਾ ਹਗੈ ॥ ਇਪੱਜੜ ਦਬੇ ਦਰੋ ਟਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਕਰ ਦਬੇ । ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ॥ ਗਕਾਈਆਆਂ 'ਤਬੇ ਵਪੱ ਕਛਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਕਪੱ ਠਨ  ਰਪੱ ਖਸੀਂ ॥ ਅਤਬੇ
ਝਰੋਕਟਟ੍ਟਿਆਆਂ'ਤਬੇ ਹਪੱ ਲ ਵਕਾਹਗੁਣ ਵਕਾਲਦੀਆਆਂ ਮਪੱ ਝਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਅਪੱ ਡ ਅਪੱ ਡ ਰਖਸੀਂ ॥"

ਦਰੋ ਬਕਘਆੜ ਇਜੰਝ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿਬੇ । ਕਜਵਵ ਤਦੀਵਦੀਆਆਂ ਲੜਦੀਵਕਾਰ ਨਚਚ੍ਚਦਦੀਆਆਂ ਨਨ  । ਇਜਪੱ ੜ ਦਬੇ ਅਜੰ ਦਰ ਬਕਾਹਰ ਕਰਦਬੇ ਨਪੱ ਕ ਨਕਾਲ ਫਰਪਕਾਟਬੇ ਮਕਾਰਦਬੇ
ਹਰੋਏ'ਤਬੇ ਕਸਿਰ ਸਿਗੁਟਟ੍ਟਿਕਬੇ ਇਪੱ ਜੜ ਨਦੂਜੰ  ਦਰੋ ਕਹਪੱ ਕਸਿਆਆਂ'ਚ ਵਜੰ ਡ ਕਦਤਸਕਾ ॥ ਇਕ ਕਹਪੱ ਸਿਬੇ'ਚ । ਗਸਾਂਈਆਆਂ'ਤਬੇ ਮਪੱ ਝਸਾਂ ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਵਪੱ ਛਬੇ ਕਵਚਕਕਾਰ ਸਿਦੀ
। ਅਤਬੇ ਹਪੱਲਕਾ ਬਰੋਬੋੱਲਣ ਨਦੂਜੰ  ਕਤਆਰ ਸਿਦੀ । ਜਬੇਕਰ ਇਕ ਬਕਘਆੜ ਕਬਨਕਾ ਕਹਲਬੇ  ਡਗੁਲਬੇ  ਖੜਕਾ ਹਰੋ ਸਿਕਦਕਾ । ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਜਕਾਨ ਕਪੱ ਢਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ
ਕਤਆਰ ਸਿਦੀ ॥ ਦਦੂਜਬੇ ਕਹਪੱ ਸਿਬੇ'ਚ । ਬਗੁਪੱ ਢਬੇ'ਤਬੇ ਜਵਕਾਨ ਝਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਘਗੁਰਪ ਘਗੁਰਪ ਕਰਦਬੇ ਖਗੁਰ ਹਬੇਠਸਾਂ ਮਕਾਰਨ ਢਹਬੇ ਸਿਦੀ । ਭਕਾਵਵ ਓਹ ਬੜਬੇ ਰਰੋਬਦਕਾਰ ਲਗ
ਰਹਬੇ ਸਿਦੀ ਓਹ ਕਜਆਦਕਾ ਖਤਰਨਕਾਕ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ । ਕਕਓਂਕਕ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਵਪੱ ਕਛਆਆਂ ਦਦੀ ਰਪੱ ਕਖਆ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਕਰਨਦੀ ॥ ਕਰੋਈ ਭਦੀ ਕਛਹ
ਆਦਮਦੀ ਇਨਓ੍ਹ ਦੀ ਸਿਫਕਾਈ ਨਕਾਲ ਇਪੱਜੜ ਦਰੋਫਕਾੜ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਕਰ ਸਿਕਦਬੇ ॥

"ਕਕੜਓ੍ਹਬੇ ਹਗੁਕਮ !" ਹਪੱ ਫਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਓਹ ਫਬੇਰ ਕਪੱਠਨ  ਹਰੋਣ ਲਗਗ੍ਗਿਬੇ ਨਨ  ॥"
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ਮਗੁਗਲਦੀ ਰਕਾਮਕਾ ਦਦੀ ਕਪਠ ਤਬੇ ਚਓ੍ਹੜ ਕਗਆ ॥ "ਝਰੋਕਟਟ੍ਟਿਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਖਪੱ ਬਬੇ ਭਜਕਾ । ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ॥ ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਭਰਕਾ । ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਜਕਾਨ ਮਗਰਹ । ਗਸਾਂਈਆਆਂ ਨਦੂਜੰ
ਕਪੱ ਠਨ  ਰਖਸੀਂ । ਅਤਬੇ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਖਪੱ ਡ ਦਬੇ ਮਦਕਾਨ ਵਕਾਲਬੇ  ਕਸਿਰਬੇ'ਤਬੇ ਨਪੱ ਸਿਓ੍ਹਸਾਂ ਦਬੇਵਸੀਂ ॥"

"ਕਕਨਸ਼੍ਨਦੀ ਦਦੂਰ ?" ਹਪੱ ਫਦਬੇ'ਤਬੇ ਚਟਕਦਬੇ ਹਰੋਏ ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਭਰਕਾ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥

"ਜਦਹ ਤਕ ਕਕ ਪਕਾਸਿਬੇ ਇਨਓ੍ਹਨ  ਉਚਚ੍ਚਬੇ ਹਰੋਣ ਕਕ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਛਕਾਲ ਨਸਾਂ ਮਕਾਰ ਸਿਕਬੇ ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਜਰੋਰ ਦਦੀ ਚਦੀਬੋੱਕਕਆ ॥ "ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਓਥਬੇ ਹਦੀ ਰਪੱ ਖਸੀਂ
ਜਦਹ ਤਕ ਕਕ ਅਸਿਸੀਂ ਹਬੇਠਸਾਂ ਨਸਾਂ ਪਹਗੁਜੰ ਚ ਜਕਾਇਏ ॥" ਝਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਪਕਾਸਿਬੇ ਹਰੋ ਗਏ ਜਦਕਕ ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਭਭੌਂ ਭਭੌਂ ਕਰਦਕਾ ਕਰਹਕਾ । ਅਤਬੇ ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਭਰਕਾ
ਗਸਾਂਈਆਆਂ ਅਗਗ੍ਗਿਬੇ ਖੜਕਾ ਹਰੋ ਕਗਆ ॥ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨ  ਓਓ੍ਹਧਬੇ'ਤਬੇ ਧਕਾਵਕਾ ਬਰੋਲ ਕਦਤਸਕਾ ਅਤਬੇ ਓਹ ਖਪੱਡ ਦਬੇ ਮਦਕਾਨਦੀ ਕਸਿਰਬੇ ਤਸਾਂਈਆਂ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਅਗਗ੍ਗਿਬੇ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿਦਕਾ
ਕਰਹਕਾ ਜਦਹ ਕਕ ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਨ  ਝਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਦਦੂਰ ਖਪੱ ਬਬੇ ਪਕਾਸਿਬੇ ਨਪੱ ਠਕਾਏ ॥

"ਬਹਗੁਤ ਵਧਦੀਆ ! ਇਕ ਹਰੋਰ ਧਕਾਵਕਾ ਬਰੋਲਣ'ਤਬੇ ਕਬਲਕਗੁਲ ਕਤਆਰ ਹਰੋ ਜਕਾਣਗਬੇ ॥ ਖਬਰਦਕਾਰ । ਹਗੁਣ - ਖਬਰਦਕਾਰ ਕਕਲਓ੍ਹਆ ॥ ਜਬੇ
ਥਰੋੜਕਾ ਕਜਆਦਕਾ ਚਟਕਕਆਆਂ'ਤਬੇ ਝਰੋਕਟਟ੍ਟਿਆਆਂ ਨਨ  ਧਕਾਵਕਾ ਬਰੋਲ ਦਬੇਨਕਾ ਹਗੈ ॥ ਓਹਓ੍ਹਕਾ ! ਇਹ ਕਕਾਲਬੇ  ਕਹਰਣ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿਕਾਓਣ ਤਹ ਕਜਆਦਕਾ ਔਖਕਾ ਕਪੱ ਮ ਹਗੈ
॥ ਕਦੀ ਤਦੂਜੰ  ਸਿਰੋਕਚਚ੍ਚਆ ਸਿਦੀ ਕਕ ਇਹ ਜਕਾਨਵਰ ਇਨਓ੍ਹ ਦੀ ਫਗੁਰਤਦੀ ਨਕਾਲ ਕਹਲ ਸਿਕਦਬੇ ਨਨ  ?" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਪਗੁਪੱ ਕਛਆ ॥

"ਮਮੈਂ ਕਦੀਤਸਕਾ ਹਗੈ - ਅਪਨਨ  ਵਕਸ'ਚ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਕਾ ਭਦੀ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਦੀਤਸਕਾ ਹਗੈ ।" ਉੜਦਦੀ ਕਮਟਟ੍ਟਿਦੀ'ਚ ਸਿਕਾਹਰੋ - ਕਵਸਿਕਾਹ ਹਰੋਕਬੇ ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਕਦੀ
ਮਮੈਂ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਜਜੰਗਲ ਵਪੱਲ ਮਰੋੜ ਕਦਆਆਂ ?"

"ਓਏ ! ਮਗੁੜ ॥ ਛਬੇਤਸਦੀ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਛਬੇਤਸਦੀ ਮਰੋੜ ਦਬੇ ! ਰਕਾਮਕਾ ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ ਨਕਾਲ ਪਕਾਗਲ ਹਰੋਇਆ ਹਰੋਇਆ ਹਗੈ ॥ ਓਹ । ਜਬੇਕਰ ਮਮੈਂ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਦਪੱ ਸਿ
ਸਿਕਸਾਂ ਕਕ ਅਪੱਜ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਤਹ ਕਦੀ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ ॥"

ਝਰੋਕਟਟ੍ਟਿਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਇਸਿ ਵਕਾਰ ਸਿਪੱਜਬੇ ਮਰੋਕੜਆ ਗਇਆ ਅਤਬੇ ਓਹ ਸਿਜੰਘਣਦੀਆਆਂ ਝਕਾੜਦੀਆਆਂ'ਚ ਜਕਾ ਵਪੱ ਜਬੇ ॥ ਇਪੱ ਜੜ ਦਬੇ ਬਕਾਕਦੀ ਬਚਚ੍ਚਬੇ ਡਜੰ ਗਰਸਾਂ ਨਕਾਲ
ਅਪੱ ਧਕਾ ਮਦੀਲ ਦਦੂਰ ਇਹ ਵਬੇਖਕਬੇ ਕਪਜੰ ਡ ਵਪੱਲ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਤਬੇਜ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿਬੇ ਕਕ ਕਜਨਓ੍ਹ ਦੀਆਆਂ ਤਬੇਜ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਲਤਸਸਾਂ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਕਲਜਕਾ ਸਿਕਦਦੀਆਆਂ ਸਿਦੀ ।
ਅਤਬੇ ਰਰੋਘੈੰਦਬੇ ਹਰੋਏ ਗਏ ਕਕ ਮਪੱਝਸਾਂ ਪਕਾਗਲ ਹਰੋ ਕਬੇ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ ਗਈਆਆਂ ਨਨ  ॥

ਪਰ ਮਗੁਗਲਦੀ ਦਕਾ ਮਨਸਿਦੂਬਕਾ ਬੜਕਾ ਕਸਿਪੱ ਧਕਾ ਕਜਹਕਾ ਸਿਦੀ ॥ ਓਹ ਬਪੱ ਸਿ ਖਪੱ ਡ ਦਬੇ ਉਤਸਲਬੇ  ਕਸਿਰਬੇ'ਤਬੇ ਇਕ ਵਪੱ ਢਕਾ ਘਬੇਰਕਾ ਬਣਕਾਉਨਕਾ ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਸਿਦੀ
ਅਤਬੇ ਖਪੱ ਡ ਦਬੇ ਕਸਿਰਬੇ'ਤਬੇ ਪਹਗੁਜੰ ਚਨਕਾ ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਝਰੋਕਟਟ੍ਟਿਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਓਓ੍ਹਧਬੇ'ਚ ਲਜਕਾ ਕਬੇ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਝਰੋਕਟਟ੍ਟਿਆਆਂ'ਤਬੇ ਗਸਾਂਈਆਆਂ'ਚ ਘਬੇਰਨਕਾ
ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਸਿਦੀ  । ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ ਜਕਾਣਦਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਖਕਾਧਕਾ ਪਦੀਤਕਾ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਲੜਨ ਦਦੀ ਹਕਾਲਤ'ਚ ਨਹਸੀਂ ਹਰੋਣਕਾ ਨਸਾਂ ਹਦੀ ਓਹ ਖਪੱਡ ਦਬੇ
ਪਕਾਕਸਿਆਆਂ'ਤਬੇ ਚੜਓ੍ਹ ਸਿਕਦਕਾ ਸਿਦੀ ॥  ਹਗੁਣ ਓਹ ਅਵਕਾਜ ਨਕਾਲ ਮਪੱਝਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਸ਼ਸਾਂਤ ਕਰ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਇਕਦਮ ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਛਗੁਟਟ੍ਟਿ ਕਗਆ
ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਕਸਿਰਫ ਇਕ ਜਸਾਂ ਦਰੋ ਵਕਾਰਦੀ ਕਪਛਲਦੀ ਰਪੱ ਕਖਆ ਨਦੂਜੰ  ਤਬੇਜ ਕਰਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਬਲਕਬਲਕਾਇਆ ॥ ਓਹ ਇਕ ਲਜੰ ਮਕਾ । ਬੜਕਾ ਲਜੰ ਮਸਾਂ
ਘਬੇਰਕਾ ਸਿਦੀ । ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ ਖਪੱਡ ਦਬੇ ਬਹਗੁਤਬੇ ਨਨ ੜਓ੍ਹਬੇ ਜਕਾਕਬੇ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਖਬਰਦਕਾਰ ਨਹਸੀਂ ਕਰਨਕਾ ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਬੇ ਸਿਦੀ ॥ ਆਕਖਰਕਕਾਰ ਭਦੌਘੈੰਦਰਬੇ ਹਰੋਏ
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ਇਪੱਜੜ ਨਦੂਜੰ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਖਪੱ ਡ ਦਬੇ ਕਸਿਰਬੇ'ਤਬੇ ਇਕ ਘਕਾਹ ਦਬੇ ਟਗੁਕੜਬੇ'ਤਬੇ ਕਪੱ ਠਕਾ ਕਦੀਤਸਕਾ ਕਜਓ੍ਹਧਕਾ ਢਲਕਾਨ ਖਪੱ ਡ ਵਪੱਲ ਸਿਦੀ ॥ ਉਸਿ ਉਚਕਾਈ'ਤਹ ਤਗੁਸਿਦੀ
ਦਪਖਸਸਾਂ ਦਬੇ ਉੱਪਰ ਤਹ ਲਗੈਕਬੇ ਹਬੇਠਸਾਂ ਮਦਕਾਨ ਤਸਾਂਈ ਵਬੇਖ ਸਿਕਦਬੇ ਸਿਦੀ । ਮਗਰ ਜਰੋ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਓਹ ਇਹ ਸਿਦੀ ਕਕ ਖਪੱ ਡ ਦਬੇ ਪਕਾਸਿਬੇ ।
ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਇਹ ਬੜਦੀ ਤਸਿਪੱਲਦੀ ਨਕਾਲ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਕਕ ਇਹ ਇਕਦਮ ਕਸਿਪੱ ਧਬੇ ਉੱਪਰ'ਤਬੇ ਥਪੱ ਲਬੇ  ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ'ਤਬੇ ਲਟਕਦਦੀਆਆਂ
ਵਬੇਲਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਫੜਕਬੇ ਇਕ ਚਦੀਤਕਾ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਸਿਕਦਕਾ ॥

"ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਸਿਕਾਹ ਲਗੈ ਲਗੈਣ ਦਬੇ । ਕਕਲਓ੍ਹਆ ।" ਅਪਨਕਾ ਹਪੱ ਥ ਫਪੱ ੜਕਬੇ । ਓਨਓ੍ਹਨ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਹਜਬੇ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਧਦੂਜੰ  ਨਹਸੀਂ ਲਗਗ੍ਗਿਦੀ ਹਗੈ ॥ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ
ਸਿਕਾਹ ਲਗੈ ਲਗੈਣ ਦਬੇ ॥ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਦਪੱ ਸਿਨਕਾ ਜਰਦੂਰਦੀ ਹਗੈ ਕਕ ਕਰੋਣ ਆ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ ॥ ਅਸਿਸੀਂ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਜਕਾਲ'ਚ ਫਸਿਕਾ ਹਦੀ ਕਲਆ ਹਗੈ ॥"

ਓਨਓ੍ਹਨ  ਅਪਨਨ  ਹਪੱ ਥ ਮਦੂਜੰ ਹ ਅਗਗ੍ਗਿਬੇ ਰਪੱ ਖਬੇ ਅਤਬੇ ਖਪੱ ਡ'ਚ ਜਰੋਰ ਦਦੀ ਚਦੀਕਕਆ - ਇਹ ਇਜੰਝ ਸਿਦੀ ਕਜਵਵ ਕਕਸਿਦੀ ਸਿਗੁਰਜੰਗ'ਚ ਚਦੀਕਨਕਾ - ਅਤਬੇ ਚਦੀਕ
ਇਕ ਪਪੱਥਰ'ਤਹ ਦਦੂਜਬੇ ਪਪੱ ਥਰ ਤਸਾਂਈ ਗਦੂਜੰ ਜਦਦੀ ਰਹਦੀ ॥

ਬਹਗੁਤ ਕਚਰ ਬਕਾਦ ਓਥਬੇ ਹਦੌਲਬੇ  ਹਦੌਲਬੇ  ਹਗੁਣਬੇ ਹਗੁਣਬੇ ਸਿਭੌਂ ਕਬੇ ਉੱਠਨ  ਚਦੀਤਬੇ ਦਬੇ ਗਰਜਨ ਦਦੀ ਅਵਕਾਜ ਆਈ । ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਰਪੱ ਕਜਆ ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ ॥

"ਕਕਨਓ੍ਹਨ  ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਬਗੁਲਕਾਇਆ ?" ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨ  ਪਗੁਪੱ ਕਛਆ । ਅਤਬੇ ਇਕ ਆਲਦੀਸ਼ਕਾਨ ਮਰੋਰ ਚਦੀਕਸਾਂ ਮਕਾਰਦਕਾ ਹਰੋਇਆ ਖਪੱਡ'ਚਰੋ ਖਜੰ ਭ ਫੜਫੜਕਾਉਂਦਕਾ
ਹਰੋਇਆ ਉੱਕਡਆ ॥

"ਮਮੈਂ । ਮਗੁਗਲਦੀ ॥ ਡਜੰਗਰ ਚਰੋਰ । ਇਹ ਸਿਮਸਾਂ ਹਗੈ ਪਜੰ ਚਕਾਇਤਦੀ ਥੜਓ੍ਹਬੇ ਉਤਸਬੇ ਆਓਣ ਦਕਾ ! ਹਬੇਠਸਾਂ - ਛਬੇਤਸਦੀ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਹਬੇਠਸਾਂ ਕਲਆ । ਕਕਲਓ੍ਹਆ !
ਹਬੇਠਸਾਂ । ਰਕਾਮਕਾ । ਹਬੇਠਸਾਂ !"

ਇਜਪੱ ੜ ਇਕ ਘੜਦੀ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਢਲਕਾਨ ਦਬੇ ਕਸਿਰਬੇ ਤਬੇ ਰਗੁਕ ਕਗਆ । ਮਗਰ ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਨ  ਜਰੋਰ ਦਦੀ ਕਸ਼ਕਕਾਰਦੀ - ਚਦੀਕ ਮਕਾਰਦੀ । ਅਤਬੇ ਇਕ ਇਕ
ਕਰਕਬੇ ਇਜੰ ਝ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿਬੇ । ਕਜਵਵ ਭਕਾਫ ਨਕਾਲ ਚਲਣ ਵਕਾਲਕਾ ਜਹਕਾਜ ਰਬੇਤਕਾ'ਤਬੇ ਰਰੋੜਬੇ ਜਰੋਰ ਦਦੀ ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਸਿਗੁਟਟ੍ਟਿਦਕਾ ਹਗੈ ॥ ਇਕ ਵਕਾਰਦੀ ਜਦਭੌਂ ਸ਼ਦੂਰਦੂ ਹਰੋਏ ।
ਕਫਰ ਰਰੋਕਣ ਦਕਾ ਕਰੋਈ ਮਦੌਕਕਾ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਖਪੱ ਡ ਦਬੇ ਤਲ'ਤਬੇ ਪਹਗੁਜੰ ਚਨ ਤਹ ਪਕਹਲਸਾਂ ਹਦੀ ਰਕਾਮਕਾ ਨਦੂਜੰ  ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਦੀ ਧਦੂਜੰ  ਲਗ ਗਈ ਅਤਬੇ
ਓਹ ਬੜਓ੍ਹਕਕਆ ॥

"ਹਕਾ ! ਹਕਾ ! " ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  । ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਕਪਠ'ਤਬੇ ਬਗੈਠਨ  ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਹਗੁਣ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਪਤਕਾ ਚਕਲਆ !" ਅਤਬੇ ਕਕਾਲਬੇ  ਕਸਿਜੰ ਙ । 'ਤਬੇ ਝਗਗ੍ਗਿ ਵਕਾਲਬੇ  ਮਦੂਜੰ ਹ
। 'ਤਬੇ ਘਦੂਰਦਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਦਕਾ ਹੜਓ੍ਹ ਖਪੱ ਡ'ਚ ਇਜੰ ਝ ਆਇਆ ਕਜਵਵ ਵਪੱ ਢਬੇ ਪਪੱ ਥਰ ਹਪੱ ੜਸਾਂ ਦਬੇ ਵਕਸ ਵਗ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨ  । ਕਮਜਰੋਰ ਮਪੱਝਸਾਂ ਖਪੱ ਡ ਦਬੇ
ਪਕਾਸਿਬੇ ਹਰੋ ਗਈਆਆਂ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨ  ਵਬੇਲਸਾਂ ਤਰੋੜ ਕਸਿਟਟ੍ਟਿਦੀਆਆਂ ॥ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਸਿਕਾਹਮਨਨ  ਕਕੜਓ੍ਹਕਾ ਕਪੱ ਮ ਕਰਨ ਵਕਾਲਕਾ ਪਇਆ
ਹਗੈ - ਇਕ ਇਪੱਜੜ ਦਕਾ ਭਗੈੜਕਾ ਹਪੱਲਕਾ ਬਰੋਲਨਕਾ ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ ਸਿਕਾਹਮਨਨ  ਕਰੋਈ ਚਦੀਤਕਾ ਕਟਕਣ ਦਦੀ ਉੱਮਦੀਦ ਨਹਸੀਂ ਕਰ ਸਿਕਦਕਾ ॥ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨ  ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ
ਦਬੇ ਖਗੁਰਸਾਂ ਦਦੀ ਗਰਜ ਸਿਗੁਣਦੀ । ਅਪਨਨ  ਆਪ ਨਦੂਜੰ  ਚਗੁਪੱ ਕਕਆ । ਅਤਬੇ ਖਪੱ ਡ'ਚ ਹਬੇਠਸਾਂ ਵਪੱ ਲ ਨਓ੍ਹਪੱ ਕਸਿਆ । ਅਤਬੇ ਸਿਕਾਰਬੇ ਪਕਾਸਿਬੇ ਵਬੇਖਦਕਾ ਕਰਹਕਾ ਕਕ
ਕਕਥਹ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿਣ ਦਕਾ ਰਕਾਹ ਲਪੱ ਭ ਜਕਾਵਬੇ । ਪਰ ਖਪੱਡ ਦਦੀਆਆਂ ਕਦਵਕਾਰਸਾਂ ਇਕਦਮ ਕਸਿਪੱ ਧਦੀਆਆਂ ਸਿਦੀ ਅਤਬੇ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਸਿਬਰ ਕਰਨਕਾ ਪਇਆ । ਰਕਾਤ
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ਦਕਾ ਭਰੋਜਨ ਖਕਾਧਕਾ ਅਤਬੇ ਪਦੀਤਕਾ ਹਰੋਣ ਕਰਕਬੇ ਓਹ ਭਕਾਰਦੀ ਹਰੋਣ ਦਦੀ ਵਜਓ੍ਹਕਾ ਨਕਾਲ । ਲੜਕਾਈ ਦਬੇ ਕਸਿਵਕਾ ਸਿਭ ਕਗੁਝ ਕਰਨਕਾ ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਸਿਦੀ ॥
ਇਪੱ ਜੜ ਨਨ  ਸਿਰਰੋਵਰ ਦਕਾ ਪਕਾਣਦੀ ਛਲਕਕਾਇਆ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਓਹ ਹਗੁਣਬੇ ਛਪੱ ਡਕਬੇ ਕਗਆ ਸਿਦੀ । 'ਤਬੇ ਬੜਓ੍ਹਕਸਾਂ ਮਕਾਰਦੀਆਆਂ ਜਦਹ ਤਕ ਕਕ ਭਦੀੜਕਾ ਪਕਾੜ
ਵਪੱ ਜਣ ਨਹਸੀਂ ਲਗ ਕਪਆ ॥ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਜਵਕਾਬਦੀ ਬੜਓ੍ਹਕਸਾਂ ਖਪੱ ਡ ਦਬੇ ਮਦਕਾਨਦੀ ਪਕਾਕਸਿਓਂ ਆਓਂਦਦੀਆਆਂ ਸਿਗੁਣਦੀਆਆਂ। ਅਤਬੇ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਕਕ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ
ਮਗੁੜ ਕਗਆ(ਚਦੀਤਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਜਬੇ ਮਕਾੜਬੇ ਤਹ ਮਕਾੜਕਾ ਹਰੋਇਆ ਇਹ ਚਜੰਗਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਵਕਾਹ ਝਰੋਕਟਟ੍ਟਿਆਆਂ ਨਕਾਲ ਪਵਬੇ ਨਸਾਂ ਕਕ ਗਕਾਇਆਆਂ
ਦਕਾ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਵਕਛਆਆਂ ਨਕਾਲ)  । ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਰਕਾਮਕਾ ਦਕਾ ਪਗੈਰ ਕਥੜਕ ਗਇਆ । ਓਹ ਡਗਮਗਕਾਇਆ । ਅਤਬੇ ਫਬੇਰ ਕਕਸਿਬੇ ਨਰਮ ਚਦੀਜ
ਉਤਸਬੇ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਪਗੈਰ ਕਪਆ । ਅਤਬੇ। ਝਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਮਗਰ ਸਿਦੀ । 'ਤਬੇ ਪਦੂਰਬੇ ਜਰੋਰ ਨਕਾਲ ਓਹ ਇਪੱਜੜ ਦਬੇ ਦਦੂਜਬੇ ਕਹਪੱ ਸਿਬੇ'ਚ ਜਕਾ ਵਪੱ ਜਕਾ । 'ਤਬੇ ਕਮਜਰੋਰ
ਮਪੱਝਸਾਂ ਇਸਿ ਝਟਕਬੇ ਨਕਾਲ ਹਵਕਾ'ਚ ਉੱਪਰ ਉਠ ਗਈਆਆਂ ॥ ਇਪੱ ਸਿ ਹਪੱਲਬੇ  ਨਕਾਲ ਇਜਪੱੜ ਦਬੇ ਦਰੋਵਵ ਕਹਪੱ ਸਿਬੇ ਮਦਕਾਨ'ਚ ਲਹਦੂ ਲਗੁਹਕਾਣ ਕਰਦਬੇ ।
ਮਸਿਲਦਬੇ । 'ਤਬੇ ਫੜਓ੍ਹ ਫੜਓ੍ਹ ਕਰਦਬੇ ਪਹਗੁਜੰ ਚ ਗਏ ॥ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਅਪਨਕਾ ਸਿਮਸਾਂ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ । ਅਤਬੇ ਰਕਾਮਕਾ ਦਦੀ ਗਰਦਨ ਤਹ ਹਬੇਠਸਾਂ ਉਤਸਰ
ਆਇਆ । ਅਤਬੇ ਅਪਨਦੀ ਸਿਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀ ਨਕਾਲ ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਸਿਪੱ ਜਬੇ ਖਪੱ ਬਬੇ ਰਖਦਕਾ ਕਰਹਕਾ ॥

"ਛਬੇਤਸਦੀ । ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ! ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਅਪੱ ਡ ਅਪੱ ਡ ਕਰਦਬੇ ॥ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਖਲਕਾਰ ਦਬੇ । ਨਹਸੀਂ ਤਬੇ ਇਹ ਆਪਸਿ'ਚ ਹਦੀ ਲੜਨ ਲਗਗ੍ਗਿ ਪਗੈਣਗਬੇ ॥ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ
ਦਦੂਰ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿਕਾ ਦਬੇ । ਕਕਲਓ੍ਹਆ ॥ ਹਕਾਇ । ਰਕਾਮਕਾ ! ਹਕਾਇ ! ਹਕਾਇ ! ਹਕਾਇ ! ਮਬੇਰਬੇ ਬਪੱ ਚਚ੍ਚਬੇ ॥ ਪਰੋਬੋੱਲਬੇ  ਕਜਹਬੇ ਹਗੁਣ । ਪਰੋਬੋੱਲਬੇ  ਕਜਹਬੇ ! ਸਿਭ ਕਗੁਝ ਖਤਮ
ਹਰੋ ਚਗੁਪੱ ਕਕਾ ਹਗੈ ॥"

ਕਲਓ੍ਹਕਾ'ਤਬੇ ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਭਰਕਾ ਗਓ੍ਹਸਾਂ ਕਪਛਸਾਂ ਮਪੱਝਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਲਤਸਸਾਂ ਨਪੱ ਪਦਬੇ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿਦਬੇ ਰਹਬੇ । ਭਕਾਵਵ ਇਪੱ ਜੜ ਇਕ ਵਕਾਰਦੀ ਫਬੇਰ ਖਪੱ ਡ'ਚ ਹਪੱਲਕਾ ਬਰੋਲਣ ਨਦੂਜੰ
ਕਤਆਰ ਸਿਦੀ । ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਰਕਾਮਕਾ ਨਦੂਜੰ  ਮਰੋੜ ਹਦੀ ਕਲਆ । ਅਤਬੇ ਬਕਾਕਦੀ ਦਬੇ ਸਿਭ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਮਗਰਬੇ ਮਗਰ ਆ ਗਏ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਓਹ ਕਮਟਟ੍ਟਿਦੀ 'ਚ
ਕਲਟਟ੍ਟਿਦਬੇ ਸਿਨ ॥

ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਹਰੋਰ ਮਸਿਭਲਣ ਦਦੀ ਲਰੋੜ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ॥ ਓਹ ਮਰ ਚਗੁਪੱ ਕਕਆ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਬਕਾਜ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਹਗੁਣਬੇ ਹਦੀ ਆ ਗਏ ਸਿਦੀ ॥

"ਭਰਕਾਵਰੋ । ਇਹ ਇਕ ਕਗੁਤਸਬੇ ਦਦੀ ਮਦੌਤ ਸਿਦੀ ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਅਪਨਕਾ ਚਕਾਕਦੂ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਓਹ ਹਮਬੇਸ਼ਕਾ ਅਪਨਨ  ਗਲਬੇ 'ਚ ਲਟਕਕਾ ਕਬੇ ਰਪੱ ਖਦਕਾ ਸਿਦੀ
ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ ਹਗੁਣ ਆਦਮਦੀਆਆਂ ਦਬੇ ਨਕਾਲ ਰਕਹਆਂਦਕਾ ਸਿਦੀ । ਲਪੱ ਭਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਕਹਕਾ ॥ "ਮਗਰ ਓਨਓ੍ਹਨੇਂ  ਕਦਬੇ ਲੜਕਾਈ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਕਰਨਦੀ ॥ ਓਓ੍ਹਧਦੀ
ਖਪੱਲ ਪਜੰਚਕਾਇਤਦੀ ਥੜਓ੍ਹਬੇ'ਤਬੇ ਪਈ ਬੜਦੀ ਚਜੰ ਗਦੀ ਲਗਗ੍ਗਿਦੂਗਦੀ ॥ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਦੂਜੰ ਛਬੇਤਸਦੀ ਹਦੀ ਕਪੱ ਮ ਸ਼ਗੁਰਦੂ ਕਰ ਦਬੇਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ ॥"

ਇਕ ਮਗੁਜੰ ਡਕਾ ਕਜਨਓ੍ਹਨ  ਆਦਮਦੀਆਆਂ'ਚ ਕਸਿਖਲਕਾਈ ਕਦੀਤਸਦੀ ਹਰੋਵਬੇ ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਇਹ ਸਿਗੁਪਨਨ 'ਚ ਭਦੀ ਇਕ ਦਪੱ ਸਿ ਫਗੁਟਟ੍ਟਿਬੇ ਚਦੀਤਬੇ ਦਦੀ ਖਪੱਲ ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਲਕਾਹਗੁਣ
ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਨਹਸੀਂ ਸਿਰੋਕਚਚ੍ਚਆ ਹਰੋਣਕਾ । ਪਰ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਸਿਭਤਹ ਕਜਆਦਕਾ ਚਜੰ ਗਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਇਕ ਜਕਾਨਵਰ ਦਦੀ ਖਪੱਲ ਕਕਵਵ ਚੜਓ੍ਹਕਾਈ
ਜਕਾਉਂਦਦੀ ਹਗੈ'ਤਬੇ ਕਕਵਵ ਲਕਾਹਦੀ ਜਕਾਉਂਦਦੀ ਹਗੈ ॥ ਮਗਰ ਇਹ ਇਕ ਔਖਕਾ ਕਪੱ ਮ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਇਕ ਘਜੰਟਬੇ ਤਸਾਂਈ ਫਕਾਕੜਆ'ਤਬੇ ਕਕਕਲਓ੍ਹਆ
ਜਦਹ ਕਕ ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਨਨ  ਅਪਨਦੀਆਆਂ ਜਦੀਭਸਾਂ ਲਮਕਕਾਈਆਆਂ । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਗਓ੍ਹਸਾਂ ਆਏ'ਤਬੇ ਹਪੱ ਥ ਕਦਤਸਕਾ ਕਜਵਵ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਹਗੁਕਮ ਕਦਤਸਕਾ ਸਿਦੀ
॥ ਹਕਾਲਬੇ  ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਮਰੋਬੋੱਢਬੇ'ਤਬੇ ਇਕ ਹਪੱਥ ਕਪਆ । ਓਨਓ੍ਹਨ  ਉੱਪਰ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ਕਕ ਬਲਦਬੇਵ ਅਪਨਦੀ  ਬਜੰ ਦਦੂਕ ਨਕਾਲ ਖੜਕਾ ਸਿਦੀ ॥ ਬਕਚਚ੍ਚਆਆਂ ਨਨ
ਕਪਜੰ ਡ'ਚ ਮਪੱਝਕਾ ਦਦੀ ਭਗਦੜ ਬਕਾਰਬੇ ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਬਲਦਬੇਵ ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ ਨਕਾਲ ਬਕਾਹਰ ਕਨਬੋੱਕਲ ਕਗਆ ਸਿਦੀ । ਉਤਕਾਵਲਕਾ ਹਰੋਕਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ
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ਨਦੂਜੰ  ਸਿਰੋਧਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਕਓਂਕਕ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਇਪੱ ਜੜ ਦਦੀ ਦਬੇਖਭਕਾਲ ਠਦੀਕ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਨਹਸੀਂ ਕਦੀਤਸਦੀ ਸਿਦੀ ॥ ਬਕਘਆੜ ਕਨਗਓ੍ਹਕਾ'ਤਹ ਦਦੂਰ ਹਰੋ ਗਏ ਜਦਹ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨ
ਆਦਮਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਆਓਂਦਬੇ ਹਰੋਏ ਵਬੇਬੋੱਕਖਆ ॥

"ਇਹ ਕਦੀ ਹਗੈ ?" ਬਲਦਬੇਵ ਨਨ  ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ ਦਬੇ ਨਕਾਲ ਕਕਹਕਾ ॥ "ਤਦੂਜੰ  ਸਿਰੋਚਦਕਾ ਹਮੈਂ ਕਕ ਚਦੀਤਬੇ ਦਦੀ ਖਪੱਲ ਲਕਾਹ ਸਿਕਦਕਾ ਹਮੈਂ ! ਮਪੱ ਝਸਾਂ ਨਨ  ਕਕਪੱ ਥਬੇ ਇਨਸ਼੍ਹੂ
ਮਕਾਕਰਆ ? ਇਹ ਭਦੀ ਲਜੰ ਗੜਕਾ ਚਦੀਤਕਾ ਹਗੈ । ਅਤਬੇ ਇਓ੍ਹਧਬੇ ਕਸਿਰ ਤਬੇ ਸਿਦੌ ਰਗੁਪੱ ਪਇਏ ਦਕਾ ਇਨਕਾਮ ਹਗੈ ॥ ਚਜੰ ਗਕਾ । ਤਬੇਰਕਾ ਇਪੱ ਜੜ ਦਕਾ ਨਠਕਾਉਣਕਾ
ਅਸਿਸੀਂ ਅਨਦਬੇਖਕਾ ਕਰ ਦਵਸਾਂਗਬੇ । ਅਤਬੇ ਸ਼ਕਾਇਦ ਮਮੈਂ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਇਨਕਾਮ'ਚਹ ਇਕ ਰਗੁਪਪੱਇਆ ਭਦੀ ਦਬੇ ਦਬੇਵਸਾਂਗਕਾ ਜਦਹ ਮਮੈਂ ਖਪੱ ਲ ਕਕਾਨਓ੍ਹ ਦੀਵਕਾੜਬੇ ਲਗੈਕਬੇ
ਜਕਾਵਸਾਂਗਸਾਂ ॥" ਓਨਓ੍ਹਨ  ਅਪਨਨ  ਲਜੰ ਗਰੋਟ'ਚ ਚਮਕਦੀਲਕਾ ਪਪੱ ਥਰ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਚਜੰ ਗਕਾੜਦੀਆਆਂ ਪਗੈਦਕਾ ਕਰਦਕਾ ਹਗੈ । ਅਤਬੇ ਲਰੋਹਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਲਪੱ ਕਭਆ । ਅਤਬੇ ਹਬੇਠਸਾਂ
ਝਗੁਕਕਆ ਕਕ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਮਗੁਛਸਾਂ ਦਬੇ ਵਕਾਲ ਪਗੁਟਟ੍ਟਿ ਸਿਕਬੇ ॥ ਕਜਆਦਕਾਤਰ ਦਬੇਸਿਦੀ ਕਸ਼ਕਕਾਰਦੀ ਚਦੀਤਬੇ ਦਦੀਆਆਂ ਮਗੁਪੱ ਛਸਾਂ ਦਬੇ ਵਕਾਲ ਪਗੁਟਟ੍ਟਿ ਲਮੈਂਦਬੇ ਨਨ
ਤਕਾਕਕ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਚਦੀਤਬੇ ਦਕਾ ਭਦੂਤ ਨਸਾਂ ਸਿਤਕਾਵਬੇ ॥

"ਹਆਂਮ !" ਮਕਾੜਕਾ ਕਜਹਕਾ ਅਪਨਨ  ਆਪ ਨਦੂਜੰ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ । ਜਦਹ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਇਕ ਅਗਲਬੇ ਪਜੰ ਜਬੇ ਦਦੀ ਖਪੱਲ ਕਪਛਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਲਕਾਹਦੀ ॥ "ਤਸਾਂ ਫਬੇਰ ਤਦੂਜੰ
ਖਪੱ ਲ ਇਨਕਾਮ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਕਾਨਓ੍ਹ ਦੀਵਕਾੜਬੇ ਲਗੈਕਬੇ ਜਕਾਏ ਆਂਗਕਾ । ਅਤਬੇ ਸ਼ਕਾਇਦ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਇਕ ਰਗੁਪਪੱਇਆ ਭਦੀ ਦਬੇਵਵਗਕਾ ? ਹਗੁਣ ਮਬੇਰਬੇ ਮਨ'ਚ ਇਕ ਕਖਆਲ
ਹਗੈ ਕਕ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਇਹ ਖਪੱਲ ਅਪਨਨ  ਕਪੱ ਮ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਚਕਾਕਹਦਦੀ ਹਗੈ ॥ ਓਏ ! ਬਗੁਪੱ ਢਬੇ ਆਦਮਦੀ । ਇਹ ਬਜੰਦਦੂਕ ਪਰਬੇ ਕਰ !"

"ਕਪਜੰ ਡ ਦਬੇ ਮਗੁਖ ਕਸ਼ਕਕਾਰਦੀ ਨਕਾਲ ਇਹ ਕਕਸਿ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਦਦੀ ਗਪੱਲ ਹਰੋਈ ? ਤਬੇਰਦੀ ਕਕਸਿਮਤ'ਤਬੇ ਤਬੇਰਦੀ ਮਪੱ ਝਸਾਂ ਦਦੀ ਮਦੂਰਖਤਕਾ ਨਨ  ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਇਹ
ਮਕਾਰਨ'ਚ ਮਦਦ ਕਦੀਤਸਦੀ ਹਗੈ  ॥ ਚਦੀਤਬੇ ਨਨ  ਥਰੋੜਦੀ ਦਬੇਰ ਪਕਹਲਸਾਂ ਹਦੀ ਖਕਾਧਕਾ ਸਿਦੀ । ਨਹਸੀਂ'ਤਬੇ ਓਹ ਇਨਓ੍ਹਨ  ਵਕਸ'ਚ ਵਦੀਹ ਮਦੀਲ ਦਦੂਰ ਚਲਕਾ
ਜਕਾਉਂਦਕਾ ॥ ਤਦੂ'ਤਬੇ ਠਦੀਕ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਇਓ੍ਹਧਦੀ ਖਪੱਲ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਲਕਾਹ ਸਿਕਦਕਾ । ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਸ਼ਗੈਤਕਾਨ ਮਜੰਗਕਤਆ । ਅਤਬੇ ਮਮੈਂ ਕਬਲਕਗੁਲ ਸਿਚਚ੍ਚਕਾ । ਬਲਦਬੇਵ ।
ਕਕਹਜੰ ਦਕਾ ਹਸਾਂ ਕਕ ਇਓ੍ਹਧਦੀਆਆਂ ਮਗੁਪੱ ਛਸਾਂ ਨਸਾਂ ਪਗੁਟਟ੍ਟਿ ॥ ਮਗੁਗਲਦੀ। ਮਮੈਂ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਇਨਕਾਮ ਦਕਾ ਇਕ ਆਨਸ਼੍ਨਕਾ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਦਬੇਵਸਾਂਗਕਾ । ਮਗਰ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਬਹਗੁਤ
ਕਗੁਟਕਾਪਕਾ ਚਕਾੜਓ੍ਹਸਾਂਗਸਾਂ ॥ ਮਰਬੇ ਹਰੋਏ ਸ਼ਰਦੀਰ ਨਦੂਜੰ  ਛਪੱ ਡ ਦਬੇ !"

"ਉਸਿ ਝਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਦਦੀ ਕਸਿਮ ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ ਨਕਾਲ ਮਬੇਰਕਾ ਮਗੁਪੱ ਲ ਪਕਾਇਆ ਗਇਆ ਸਿਦੀ ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ । ਜਰੋ ਮਰੋਬੋੱਢਬੇ ਵਪੱ ਲ ਜਕਾਣਕਾ ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਸਿਦੀ ।
"ਕਕ ਮਮੈਂ ਇਕ ਬਗੁਪੱ ਢਬੇ ਬਸਾਂਦਰ ਨਕਾਲ ਸਿਕਾਰਦੀ ਦਗੁਕਪਓ੍ਹਰ ਬੜਬੜਕਾਉਂਦਕਾ ਰਹਸਾਂ ? ਕਕਲਓ੍ਹਆ । ਇਪੱ ਥਬੇ ਆ । ਇਹ ਆਦਮਦੀ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਦਗੁਖਦੀ ਕਰਨ
ਕਢਹਕਾ ਹਗੈ ॥"

ਬਲਦਬੇਵ । ਜਰੋ ਹਕਾਲਬੇ  ਭਦੀ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਬੇ ਕਸਿਰ ਤਬੇ ਝਗੁਕਕਆ ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ । ਨਨ  ਅਪਨਨ  ਆਪ ਨਦੂਜੰ  ਘਕਾਹ'ਤਬੇ ਪਕਾਇਆ । 'ਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਉੱਪਰ ਇਕ
ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਬਕਘਆੜ ਚਕੜਓ੍ਹਆ ਹਰੋਇਆ ਸਿਦੀ । ਜਦ ਕਕ ਮਗੁਗਲਦੀ ਖਪੱਲ ਲਕਾਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਕਰਹਕਾ ਕਜਵਵ ਕਕ ਓਹ ਪਦੂਰਬੇ ਕਹਜੰ ਦਗੁਸਿਸਕਾਨ'ਚ ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਹਰੋਵਬੇ ॥

"ਹਸਾਂ - ਆਆਂ ।" ਦਜੰ ਦ ਭਦੀਚਦਬੇ ਹਰੋਏ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਤਦੂਜੰ  ਕਬਲਕਗੁਲ ਠਦੀਕ ਕਕਹਕਾ ਹਗੈ । ਬਲਦਬੇਵ ॥ ਤਦੂਜੰ  ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਇਨਕਾਮ ਦਕਾ ਇਕ
ਆਨਸ਼੍ਨਕਾ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਦਬੇਵਵਗਕਾ ॥ ਇਸਿ ਲਜੰ ਗੜਬੇ ਚਦੀਤਬੇ'ਤਬੇ ਮਬੇਰਬੇ ਕਵਚਕਕਾਰ ਇਕ ਪਗੁਰਕਾਣਦੀ ਲੜਕਾਈ ਹਗੈ - ਇਕ ਬੜਦੀ ਪਗੁਰਕਾਣਦੀ ਲੜਕਾਈ । ਅਤਬੇ -
ਮਮੈਂ ਇਹ ਕਜਤਸ ਚਗੁਪੱ ਕਸਾਂ ਹਸਾਂ ॥"
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ਬਲਦਬੇਵ ਨਕਾਲ ਕਨਆਆਂ ਕਰਦਬੇ ਹਰੋਏ । ਜਬੇਕਰ ਓਹ ਦਪੱ ਸਿ ਸਿਕਾਲ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਕਾਲ ਮਦੌਕਕਾ ਕਲਆ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਜਬੇਕਰ ਓਹ ਬਕਘਆੜ
ਨਦੂਜੰ  ਜਜੰ ਗਲ'ਚ ਕਮਕਲਆ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ । ਮਗਰ ਓਹ ਬਕਘਆੜ ਜਰੋ ਇਸਿ ਮਗੁਜੰ ਡਬੇ ਦਕਾ ਹਗੁਕਮ ਮਜੰਨਦਕਾ ਸਿਦੀ ਕਜਓ੍ਹਧਦੀਆਆਂ ਕਨਜਦੀ ਲੜਕਾਈਆਆਂ ਸਿਦੀ ਇਕ
ਆਦਮਖਰੋਰ ਚਦੀਤਬੇ ਨਕਾਲ । ਇਕ ਆਮ ਜਕਾਨਵਰ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ॥ ਇਹ ਕਕਾਲਕਾ ਜਕਾਦਦੂ ਸਿਦੀ । ਬੜਬੇ ਮਕਾੜਬੇ ਕਕਸਿਮ ਦਕਾ ਕਕਾਲਕਾ ਜਕਾਦਦੂ । ਬਲਦਬੇਵ
ਨਨ  ਸਿਰੋਕਚਚ੍ਚਆ । ਅਤਬੇ ਓਹ ਹਰਕਾਨ ਹਰੋਇਆ ਕਕ ਪਤਕਾ ਨਹਸੀਂ ਕਦੀ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਗਲਬੇ 'ਚ ਪਕਾਈ ਹਰੋਈ ਤਵਦੀਤਦੀ ਪਤਕਾ ਨਹਸੀਂ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਬਚਕਾ ਕਰਦੂਗਦੀ ਕਬੇ
ਨਹਸੀਂ ॥ ਓਹ ਕਬਨਕਾ ਕਹਲਬੇ ਡਗੁਲਬੇ  ਕਲਕਟਆ ਕਰਹਕਾ । ਇਸਿ ਉੱਮਦੀਦ'ਚ ਕਬੇ ਕਕਸਿਬੇ ਭਦੀ ਕਮਜੰ ਟ ਮਗੁਗਲਦੀ ਇਕ ਚਦੀਤਬੇ'ਚ ਬਦਲ ਜਕਾਉਗਕਾ ॥

"ਮਹਕਾਰਕਾਜ  !  ਮਹਕਾਨ
ਰਕਾਜਨ  ।"  ਅਖਦੀਰ'ਚ
ਓਨਓ੍ਹਨ  ਇਕ ਭਕਾਰਦੀ ਕਜਹਦੀ
ਅਵਕਾਜ'ਚ ਕਕਹਕਾ ॥

"ਹਸਾਂ  ।"  ਕਬਨਕਾ ਅਪਨਕਾ
ਕਸਿਰ ਘਗੁਮਕਾਏ  । ਮਦੂਜੰ ਹ'ਚ
ਹਦੌਲਬੇ  ਕਜਹਬੇ ਹਪੱਸਿਦਬੇ ਹਰੋਏ
। ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥

"ਮਮੈਂ  ਇਕ  ਬਗੁਪੱ ਢਕਾ
ਆਦਮਦੀ  ਹਸਾਂ  ॥  ਮਗੈਨਦੂਜੰ
ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਪਤਕਾ ਕਕ ਤਦੂਜੰ

ਇਕ ਮਪੱਝਸਾਂ ਚਰਕਾਉਨ ਵਕਾਲਬੇ  ਮਗੁਜੰ ਡਬੇ'ਤਹ ਵਪੱ ਧ ਕਗੁਝ ਸਿਦੀ ॥ ਕਦੀ ਮਮੈਂ ਉੱਠ ਕਬੇ ਚਲਕਾ ਜਕਾਵਸਾਂ । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਤਬੇਰਕਾ ਨਦੌ ਕਰ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਫਕਾੜ ਕਬੇ ਟਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਟਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ
ਕਰ ਦਬੇਵਬੇਗਕਾ ?"

"ਜਕਾ । 'ਤਬੇ ਅਮਨ ਤਬੇਰਬੇ ਨਕਾਲ ਜਕਾਵਬੇ ॥ ਕਸਿਰਫ । ਇਹ ਕਕ ਮਬੇਰਦੀ ਖਬੇਡ'ਚ ਪਜੰਗਕਾ ਨਸਾਂ ਪਸਾਂਵਸੀਂ ॥ ਕਲਓ੍ਹਬੇ  । ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਜਕਾਣ ਦਬੇ ॥"

ਬਲਦਬੇਵ ਕਪਜੰ ਡ ਵਲ ਕਜਨਓ੍ਹ ਦੀ ਤਬੇਜਦੀ ਨਕਾਲ ਜਕਾ ਸਿਕਦਕਾ ਸਿਦੀ ਟਗੁਰ ਕਪਆ । ਅਤਬੇ ਅਪਨਨ  ਮਰੋਢਬੇ ਉਕਤਸਓਂ ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਮਗੁੜ ਕਬੇ ਵਬੇਖਦਕਾ ਕਰਹਕਾ ਕਕ
ਕਕਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਕਕਸਿਬੇ ਭਗੈੜਦੀ ਚਦੀਜ'ਚ ਨਸਾਂ ਤਬਦਦੀਲ ਹਰੋ ਜਕਾਵਬੇ ॥ ਜਦਹ ਓਹ ਕਪਜੰ ਡ ਪਹਗੁਜੰ ਕਚਆ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਜਕਾਦਦੂ ਟਦੂਣਕਾ ਅਤਬੇ ਕਕਾਲਬੇ  ਜਕਾਦਦੂ ਦਦੀ
ਕਹਕਾਣਦੀ ਸਿਗੁਨਕਾਈ ਜਰੋ ਸਿਗੁਣ ਕਬੇ ਪਜੰ ਡਤ ਬੜਕਾ ਡਕਰਆ ਕਜਹਕਾ ਲਗਗ੍ਗਿਣ ਲਗਗ੍ਗਿ ਕਪਆ ॥

"ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਅਪਨਕਾ ਕਪੱ ਮ ਚਕਾਲਦੂ ਰਪੱ ਕਖਆ । ਮਗਰ ਸ਼ਕਾਮ ਪਗੈ ਚਪੱ ਲਦੀ ਸਿਦੀ ਇਸਿਤਹ ਪਕਹਲਸਾਂ ਕਕ ਓਹ'ਤਬੇ ਬਕਘਆੜ ਸ਼ਰਦੀਰ'ਤਹ ਸਿਕਾਰਦੀ
ਵਧਦੀਆ ਚਮੜਦੀ ਹਟਕਾ ਸਿਕਦਬੇ ॥"
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"ਹਗੁਣ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਦੂਜੰ ਇਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਕਛਪਕਾ ਕਬੇ ਮਪੱ ਝਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਘਰ ਲਗੈ ਜਕਾਣਕਾ ਚਕਾਕਹਦਕਾ ਹਗੈ ! ਕਕਲਓ੍ਹਆ । ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਕਪੱ ਠਕਾ ਕਰਨ'ਚ ਮਬੇਰਦੀ ਮਦਦਹ ਕਰ ॥"

ਇਪੱਜੜ ਧਗੁਜੰ ਦ ਭਰਦੀ ਸ਼ਕਾਮ'ਚ ਕਪੱਠਕਾ ਹਰੋ ਕਗਆ । ਅਤਬੇ ਜਦਹ ਓਹ ਕਪਜੰ ਡ ਨਨ ੜਓ੍ਹਬੇ ਪਹਗੁਜੰ ਚਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਬਤਸਦੀਆਆਂ ਕਦਪੱ ਖਦੀਆਆਂ । ਅਤਬੇ ਮਜੰ ਦਰ'ਚ
ਸ਼ਜੰ ਖ ਅਤਬੇ ਟਲਪੱ ਲਦੀਆਆਂ ਵਪੱ ਜਦਦੀਆਆਂ ਸਿਗੁਣਦੀਆਆਂ ॥ ਕਗੁਝ ਅਪੱ ਧਕਾ'ਕ ਕਪਜੰ ਡ ਉਸਿਦਕਾ ਇਜੰ ਤਜਕਾਰ ਕਪਜੰ ਡ ਦਬੇ ਦਰਵਕਾਜਬੇ'ਤਬੇ ਕਰਦਕਾ ਕਪਆ ਜਕਾਪਦਕਾ
ਸਿਦੀ ॥ "ਇਹ ਇਸਿ ਲਈ ਕਕਓਂਕਕ ਮਮੈਂ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਮਕਾਕਰਆ ਹਗੈ ।" ਓਨਓ੍ਹਨ  ਅਪਨਨ  ਆਪ ਨਦੂਜੰ  ਕਕਹਕਾ ॥ ਮਗਰ ਪਪੱਥਰਸਾਂ ਦਦੀ ਵਕਾਛੜ ਦਦੀ
ਅਵਕਾਜ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਕਪੱ ਨਸਾਂ'ਚ ਪਈ । ਅਤਬੇ ਪਬੇਘੈੰਡਦੂ ਚਦੀਕਬੇ : ਜਕਾਦਦੂਗਰ ! ਬਕਘਆੜ ਦਕਾ ਬਚਚ੍ਚਕਾ ! ਜਜੰ ਗਲਦੀ ਸ਼ਗੈਤਕਾਨ ! ਦਦੂਰ ਚਕਲਆ ਜਕਾ ! ਛਬੇਤਸਦੀ
ਇਥਹ ਚਲਕਾ ਜਕਾ ਨਹਸੀਂ ਤਬੇ ਪਜੰ ਡਤ ਨਨ  ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਫਬੇਰ'ਤਹ ਬਕਘਆੜ ਬਣਕਾ ਦਬੇਨਕਾ ਹਗੈ ॥ ਗਰੋਲਦੀ ਮਕਾਰ ਬਲਦਬੇਵ । ਗਰੋਲਦੀ ਮਕਾਰ !"

ਪਗੁਰਕਾਣਦੀ ਬਜੰ ਦਦੂਕ ਠਕਾਹ ਕਰਕਬੇ ਚਪੱ ਲਦੀ ਅਤਬੇ ਇਕ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀ ਮਪੱ ਝ ਦਰਹ ਨਕਾਲ ਚਜੰਘਕਾੜਦੀ ॥

"ਹਰੋਰ ਕਕਾਲਕਾ ਜਕਾਦਦੂ !" ਕਪਜੰ ਡ ਵਕਾਲਬੇ  ਚਦੀਬੋੱਕਬੇ ॥ "ਇਹ ਗਰੋਲਦੀਆਆਂ ਦਕਾ ਮਦੂਜੰ ਹ ਮਰੋੜ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ ॥ ਬਲਦਬੇਵ । ਓਹ ਤਬੇਰਦੀ ਮਪੱ ਝ ਸਿਦੀ ॥"

"ਹਗੁਣ ਇਹ ਕਦੀ ਹਗੈ ?" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਹਗੈਰਕਾਨ ਹਗੁਜੰ ਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਕਹਕਾ । ਜਦ ਕਕ ਪਪੱ ਥਰਸਾਂ ਦਕਾ ਵਰਓ੍ਹਨਕਾ ਹਰੋਰ ਤਬੇਜ ਹਰੋ ਕਗਆ ॥

"ਇਹ ਤਬੇਰਬੇ ਭਰਕਾ । ਦਲ'ਤਹ ਕਰੋਈ ਵਪੱ ਖਰਬੇ ਨਹਸੀਂ ਹਣ ।" ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਨ  ਬੜਬੇ ਸਿਜੰ ਜਦੀਦਕਾ ਹਰੋ ਕਬੇ ਬਮੈਂਹਹਬੇ ਹਰੋਏ ਕਕਹਕਾ ॥ "ਮਬੇਰਬੇ ਕਦਮਕਾਗ'ਚ ਇਹ ਹਗੈ
ਕਕ । ਜਬੇ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਗਰੋਲਦੀਆਆਂ ਦਕਾ ਕਗੁਝ ਮਤਲਬ ਹਗੈ । 'ਤਬੇ ਓਹ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਬਕਾਹਰ ਕਪੱਢ ਦਬੇਣਗਬੇ ॥"

"ਬਕਘਆੜ ! ਬਕਘਆੜ ਦਕਾ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ! ਦਦੂਰ ਚਕਲਆ ਜਕਾ !" ਪਜੰ ਡਤ ਹਪੱਥ'ਚ ਪਕਵਤਸਰ ਤਗੁਲਸਿਦੀ ਦਦੀ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀ ਫਪੱ ੜਕਬੇ ਚਦੀਕਕਆ ॥

"ਫਬੇਰ ? ਕਪਛਲਦੀ ਵਕਾਰ ਇਸਿ ਕਰਕਬੇ ਕਕ ਮਮੈਂ ਆਦਮਦੀ ਸਿਦੀ ॥ ਇਸਿ ਵਕਾਰਦੀ ਕਕਓਂਕਕ ਮਮੈਂ ਬਕਘਆੜ ਹਸਾਂ ॥ ਚਲ ਆਪਸਾਂ ਚਪੱ ਕਲਏ । ਕਕਲਓ੍ਹਆ
॥"

ਇਕ ਜਨਕਾਨਦੀ - ਇਹ ਮਸਿਦੂਆ ਸਿਦੀ - ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ ਕਬੇ ਇਪੱ ਜੜ ਵਪੱਲ ਆਈ । ਅਤਬੇ ਰਰੋਈ : "ਓਹ। ਮਬੇਰਬੇ ਪਗੁਤਸਰ । ਮਬੇਰਬੇ ਪਗੁਤਸਰ ! ਓਹ ਕਕਹਜੰਦਬੇ ਨਨ
ਕਬੇ ਤਦੂਜੰ  ਕਕਾਲਕਾ ਜਕਾਦਦੂਗਰ ਹਮੈਂ'ਤਬੇ ਅਪਨਦੀ ਮਰਜਦੀ ਨਕਾਲ ਇਕ ਹਗੈਵਕਾਨ'ਚ ਤਬਦਦੀਲ ਹਰੋ ਸਿਕਦਕਾ ਹਮੈਂ ॥ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਇਓ੍ਹਧਬੇ'ਤਬੇ ਯਕਦੀਨ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ।
ਪਰ ਤਦੂਜੰ  ਦਦੂਰ ਚਲਬੇ  ਜਕਾ ਨਹਸੀਂ ਤਬੇ ਇਹ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਮਕਾਰ ਕਸਿਟਟ੍ਟਿਣਗਬੇ ॥ ਬਲਦਬੇਵ ਕਕਹਜੰ ਦਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਤਦੂਜੰ  ਜਕਾਦਦੂਗਰ ਹਮੈਂ । ਪਰ ਮਮੈਂ ਜਕਾਣਦਦੀ ਹਸਾਂ ਕਕ
ਤਦੂਜੰ  ਨਪੱ ਥਦੂ ਦਦੀ ਮਦੌਤ ਦਕਾ ਬਦਲਕਾ ਲਗੈ ਕਲਆ ਹਗੈ ॥"

"ਵਕਾਕਪਸਿ ਆ । ਮਸਿਦੂਆ !" ਭਦੀੜ ਚਦੀਬੋੱਕਦੀ ॥ "ਵਕਾਕਪਸਿ ਆ । ਨਹਸੀਂ ਤਬੇ ਅਸਿਸੀਂ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਪਪੱ ਥਰ ਮਕਾਰਸਾਂਗਬੇ ॥"
ਮਗੁਗਲਦੀ ਮਕਾੜਕਾ ਕਜਹਕਾ ਭਗੈੜਕਾ ਹਕਾਪੱਸਿਕਾ ਹਪੱ ਕਸਿਆ । ਕਕਓਂਕਕ ਇਕ ਪਪੱਥਰ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਮਦੂਜੰ ਹ ਤਬੇ ਵਪੱ ਜਕਾ ਸਿਦੀ ॥ "ਵਕਾਕਪਸਿ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ ਜਕਾ । ਮਸਿਦੂਆ ॥ ਇਹ
ਇਕ ਬਬੇਵਕਦੂਫਦੀ ਭਰਦੀ ਕਹਕਾਣਦੀ ਹਗੈ ਕਜੜਓ੍ਹਦੀ ਇਹ ਵਪੱ ਢਬੇ ਦਪਖਸ ਹਬੇਠਸਾਂ ਸ਼ਕਾਮ ਨਦੂਜੰ  ਸਿਗੁਣਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨ  ॥ ਮਮੈਂ ਘਟਟ੍ਟਿਰੋ ਘਟਟ੍ਟਿ ਤਬੇਰਬੇ ਪਗੁਤਸਰ ਦਦੀ ਜਕਾਨ ਦਦੀ
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ਕਦੀਮਤ ਅਦਕਾ ਕਰ ਕਦਤਸਦੀ ਹਗੈ ॥ ਅਲਕਵਦਕਾ ॥ ਅਤਬੇ ਛਬੇਤਸਦੀ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ । ਕਕਓਂਕਕ ਮਮੈਂ ਇਪੱ ਜੜ ਨਦੂਜੰ  ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ ਰਰੋਕੜਆਆਂ ਤਹ ਭਦੀ ਤਬੇਜ ਰਫਤਕਾਰ
ਨਕਾਲ ਭਬੇਜਕਾਗਸਾਂ ॥ ਮਮੈਂ ਕਰੋਈ ਜਕਾਦਦੂਗਰ ਨਹਸੀਂ । ਮਸਿਦੂਆ ॥ ਅਲਕਵਦਕਾ !"

"ਹਗੁਣ ਇਕ ਵਕਾਰਦੀ ਫਬੇਰ ਕਕਲਓ੍ਹਆ ।" ਓਹ ਰਰੋਇਆ ॥ "ਇਪੱਜੜ ਨਦੂਜੰ  ਲਗੈ  ਆ ॥"

ਮਪੱਝਸਾਂ ਕਪਜੰ ਡ ਜਸਾਂਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਬੜਦੀਆਆਂ ਬਬੇਤਕਾਬ ਸਿਦੀ ॥ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਦਬੇ ਮਕਾੜਕਾ ਕਜਹਕਾ ਕਕਹਣ ਭਰ ਦਦੀ ਭਦੀ ਲਰੋੜ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ । ਪਰ ਦਰਵਕਾਜਬੇ
ਚਹ ਇਜੰ ਝ ਧਕਾਵਕਾ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ਕਜਵਵ ਵਰਰੋਲਕਾ । 'ਤਬੇ ਭਦੀੜ ਨਦੂਜੰ  ਕਤਤਰ ਕਬਤਰ ਕਰ ਕਦਤਸਕਾ ॥

"ਕਗਨਤਦੀ ਕਰ ਕਲਓ!" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ ਨਕਾਲ ਕਕਹਕਾ ॥ "ਹਰੋ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਮਮੈਂ ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ'ਚਹ ਇਕ ਦਦੀ ਚਰੋਰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹਰੋਵਬੇ ॥ ਕਗਨਤਦੀ
ਕਰ ਕਲਓ । ਕਕਓਂਕਕ ਹਗੁਣ'ਤਹ ਮਗੈ ਮਪੱ ਝਸਾਂ ਨਹਸੀਂ ਚਕਾਰਕਨਆਆਂ ॥ ਤਗੁਹਕਾਨਦੂਜੰ  ਸਿਭ ਨਦੂਜੰ  ਅਲਕਵਦਕਾ । ਇਨਸਿਕਾਨ ਦਦੀ ਔਲਕਾਦ । ਅਤਬੇ ਮਸਿਦੂਆ ਦਕਾ
ਸ਼ਗੁਕਕਪਆ ਅਦਕਾ ਕਰਰੋ ਕਕ ਮਮੈਂ ਅਪਨਨ  ਬਕਘਆੜ ਕਲਆ ਕਬੇ ਤਗੁਹਕਾਪੱਡਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਤਗੁਹਕਾਪੱਡਦੀਆਆਂ ਹਦੀ ਗਲਦੀਆਆਂ'ਚ ਨਸਾਂ ਕਰਸਾਂ ॥"

ਓਹ ਅਪਨਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਡਦੀਆਆਂ'ਤਬੇ ਮਗੁਕੜਆ ਅਤਬੇ ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਬਕਘਆੜ ਨਕਾਲ ਦਦੂਰ ਚਲਕਾ ਕਗਆ । ਕਜਵਵ ਓਨਓ੍ਹਨੇਂ  ਉੱਪਰ ਤਕਾਰਬੇ ਵਬੇਖਬੇ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਬੜਦੀ
ਖਗੁਸ਼ਦੀ ਮਕਹਸਿਦੂਸਿ ਹਰੋਈ ॥ "ਹਗੁਣ'ਤਹ ਮਬੇਰਕਾ ਸਿਰੋਣਕਾ ਕਗੁਕੜਕਦੀਆਆਂ'ਚ ਬਜੰਦ । ਕਕਲਓ੍ਹਆ ॥ ਚਪੱਲ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਦੀ ਖਪੱਲ ਚਗੁਪੱ ਕਕਏ'ਤਬੇ ਚਪੱ ਕਲਏ ॥ ਨਹਸੀਂ ।
ਅਸਿਸੀਂ ਕਪਜੰ ਡ ਦਕਾ ਨਗੁਕਸਿਕਾਨ ਨਹਸੀਂ ਕਰਨਕਾ । ਕਕਓਂਕਕ ਮਸਿਦੂਆ ਨਨ  ਮਬੇਰਬੇ'ਤਬੇ ਬੜਦੀ ਕਕਰਪਕਾ ਕਦੀਤਸਦੀ ਸਿਦੀ ॥"

ਜਦਹ ਮਦਕਾਨ'ਤਬੇ  ਚਜੰ ਦਪਮਸਾਂ ਚਕੜਓ੍ਹਆ  । ਸਿਭ ਕਗੁਝ ਦਗੁਧ ਵਰਗਕਾ
ਕਚਟਟ੍ਟਿਕਾ ਕਦਖਨ ਲਗਗ੍ਗਿ ਕਪਆ । ਡਰਬੇ ਹਰੋਏ ਪਬੇਘੈੰਡਦੂਆਆਂ ਨਨ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ
ਕਸਿਰ'ਤਬੇ  ਇਕ ਪਜੰਡ ਚਗੁਪੱ ਕਦੀ  । ਦਰੋ  ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਓਓ੍ਹਧਬੇ  ਮਗਰ
ਤਬੇਜਦੀ  ਨਕਾਲ  ਟਗੁਰਦਬੇ  ਹਰੋਏ  ਉਸਿ  ਚਕਾਲ'ਚ  ਵਬੇਕਖਆ  ।  ਕਜੜਓ੍ਹਦੀ
ਬਕਘਆੜ ਚਕਾਲ ਲਜੰ ਮਬੇ ਮਦੀਲ ਅਗਗ੍ਗਿ ਵਸਾਂਗ ਖਕਾ ਜਕਾਉਂਦਦੀ ਹਗੈ ॥ ਤਸਾਂ
ਫਬੇਰ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨ  ਮਜੰ ਦਰ ਦਦੀਆਆਂ ਟਪੱਲਦੀਆਆਂ'ਤਬੇ ਸ਼ਜੰ ਖ ਇਨਓ੍ਹਨ  ਜਰੋਰ ਦਬੇ
ਵਜਕਾਏ ਕਕ ਕਜਨਓ੍ਹਨ  ਅਪੱ ਜ ਤਸਾਂਈ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਵਜਕਾਏ ॥ ਅਤਬੇ ਮਸਿਦੂਆ
ਰਰੋਈ । ਅਤਬੇ ਬਲਦਬੇਵ ਨਨ  ਅਪਨਦੀ ਜਜੰ ਗਲ ਦਦੀ ਜਸਾਂਬਕਾਜਦੀ ਦਦੀ
ਕਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਦਦੀ ਕਢਕਾਈ ਕਦੀਤਦੀ । ਜਦ ਤਕ ਕਕ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਕਹਕਾਣਦੀ
ਇਹ  ਕਹਕਬੇ  ਖਤਮ  ਨਸਾਂ  ਕਦੀਤਸਦੀ  ਕਕ  ਕਲਓ੍ਹਕਾ  ਅਪਨਨ  ਕਪਛਲਬੇ
ਪਗੈਰਸਾਂ'ਤਬੇ ਖੜਕਾ ਹਰੋਕਬੇ ਆਦਮਦੀਆਆਂ ਵਸਾਂਗ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ॥

ਚਜੰ ਦਪਮਸਾਂ ਕਛਪ ਹਦੀ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ਜਦਹ ਮਗੁਗਲਦੀ'ਤਬੇ ਦਰੋ ਬਕਘਆੜ ਪਜੰਚਕਾਇਤਦੀ ਥੜਓ੍ਹਬੇ ਵਕਾਲਦੀ ਪਓ੍ਹਕਾੜਦੀ'ਤਬੇ ਆਏ । ਅਤਬੇ ਓਹ ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ
ਦਦੀ ਗਗੁਫਕਾ'ਤਬੇ ਰਗੁਪੱ ਕ ਗਏ ॥
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"ਜਦਹ ਮਦਕਾਨ'ਚ ਚਜੰਨ ਚਕੜਓ੍ਹਅਕਾ ਪਬੇਘੈੰਡਦੂਅਸਾਂ ਨਨ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਦਗੁੜਕਦੀ ਚਕਾਲ'ਚ ਟਗੁਰਕਦਅਸਾਂ
ਵਬੇਬੋੱਕਖਅਕਾ । ਅਤਬੇ ਦਰੋ ਬਕਘਅਕਾੜ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਮਗਰ ਸਿਦੀ ॥”



"ਮਸਾਂ । ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨ  ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਆਦਮਦੀਆਆਂ ਦਬੇ ਦਲ'ਚਹ ਕਪੱ ਢ ਕਦਤਸਕਾ ਹਗੈ ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਜਰੋਰ ਦਦੀ ਚਦੀਕਕਆ । "ਮਗਰ ਮਮੈਂ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਦੀ ਖਪੱਲ ਨਕਾਲ
ਅਪਨਦੀ ਗਪੱਲ ਰਪੱ ਖਨ ਕਰਕਬੇ ਆਇਆ ਹਸਾਂ ॥"

ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਆਕੜ ਕਬੇ ਗਗੁਫਕਾ ਦਬੇ ਬਕਾਹਰ ਆਈ'ਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਮਗਰ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਚਮਕ ਉੱਕਠਆਆਂ
ਕਜਵਵ ਹਦੀ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਖਪੱ ਲ ਵਬੇਖਦੀ ॥

"ਮਮੈਂ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਉਸਿ ਕਦਨ ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਸਿਦੀ । ਕਜਸਿ ਕਦਨ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਅਪਨਕਾ ਕਸਿਰ'ਤਬੇ ਮਰੋਢਬੇ ਇਸਿ ਗਗੁਫਕਾ'ਚ ਫਸਿਕਾਏ ਸਿਦੀ । ਤਬੇਰਦੀ ਕਜਜੰ ਦਗਦੀ ਦਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ
ਕਰਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ । ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਡਪੱ ਡਦੂਆ - ਮਗੈ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਦਪੱ ਕਸਿਆ ਸਿਦੀ ਕਕ ਕਸ਼ਕਕਾਰਦੀ ਦਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਹਰੋਵਬੇਗਕਾ ॥ ਇਹ ਵਧਦੀਆ ਕਪੱਮ ਹਰੋਇਆ ਹਗੈ ॥"

"ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਰਕਾ । ਇਹ ਵਧਦੀਆ ਹਰੋਇਆ ਹਗੈ ।" ਇਕ ਭਕਾਰਦੀ ਅਵਕਾਜ ਨਨ  ਸਿਜੰਘਣਬੇ ਜਜੰ ਗਲ'ਚ ਕਕਹਕਾ ॥ "ਅਸਿਸੀਂ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਤਬੇਰਬੇ ਕਬਨਕਾ ਕਲਓ੍ਹਬੇ
ਸਿਦੀ ।" ਅਤਬੇ ਬਘਦੀਰਕਾ ਮਗੁਗਲਦੀ ਦਬੇ ਨਜੰ ਗਬੇ ਪਗੈਰਸਾਂ ਵਪੱਲ ਨਪੱ ਕਸਿਓ੍ਹਆ ਆਇਆ ॥ ਓਹ ਪਜੰਚਕਾਇਤਦੀ ਥੜਓ੍ਹਬੇ ਵਪੱ ਲ ਕਪੱਠਨ  ਟਗੁਰ ਪਏ । ਅਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ
ਪਧਰਬੇ ਪਪੱ ਥਰ'ਤਬੇ ਖਪੱ ਲ ਕਖਲਕਾਰ ਕਦਤਸਦੀ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਬਗੈਕਠਆ ਕਰਦਕਾ ਸਿਦੀ। ਅਤਬੇ ਬਸਾਂਸਿ ਦਬੇ ਚਕਾਰ ਕਚਪੱ ਪਰਸਾਂ ਨਕਾਲ ਕਪੱ ਸਿ ਕਦਤਸਦੀ । ਅਤਬੇ
ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਉੱਪਰ ਚੜਓ੍ਹਕਬੇ ਬਗੈਹ ਕਗਆ । ਅਤਬੇ ਪਗੁਰਕਾਨਦੀ ਸਿਦਹ ਲਈ ਅਵਕਾਜ ਪਜੰਚਕਾਇਤ ਬਗੁਲਕਾਉਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਪੱ ਢਦੀ । "ਵਬੇਬੋੱਖਰੋ - ਚਜੰ ਗਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ
ਵਬੇਖਰੋ । ਓਹ ਬਕਘਆੜਰੋ" ਕਬਲਕਗੁਲ ਉਜੰਝ ਹਦੀ ਜਦਹ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਓੱਥਬੇ ਪਹਲਦੀ ਵਕਾਰ ਕਲਆਇਆ ਕਗਆ ਸਿਦੀ ॥

ਜਦਹ'ਤਹ ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਦੂਜੰ  ਸਿਰਦਕਾਰਦੀ'ਤਹ ਬਬੇਦਖਲ ਕਦੀਤਸਕਾ ਕਗਆ ਹਗੈ । ਦਲ ਕਕਸਿਬੇ ਸਿਰਦਕਾਰ'ਤਹ ਕਬਨਕਾ ਹਦੀ । ਜਦਹ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਕਾ ਕਦਲ ਕਰਦਕਾ ਹਗੈ
ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਦਕਾ ਹਗੈ'ਤਬੇ ਲੜਦਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਮਗਰ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨ  ਆਦਤ ਵਪੱਜਹ ਸਿਦਹ ਲਈ ਲਗਕਾਈ ਅਵਕਾਜ ਦਕਾ ਜਵਕਾਬ ਕਦਤਸਕਾ । ਅਤਬੇ ਕਗੁਝ
ਕਗੁਕੜਕਦੀ'ਚ ਫਪੱ ਸਿਣ ਕਰਕਬੇ ਲਜੰ ਗੜਬੇ ਹਰੋ ਗਏ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਕਗੁਝ ਗਰੋਲਦੀ ਵਪੱ ਜਣ ਦਬੇ ਜਪੱ ਖਮਸਾਂ ਕਰਕਬੇ ਲਜੰ ਗ ਮਕਾਰਦਬੇ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਕਗੁਝ ਖਰਕਾਬ
ਭਰੋਜਨ ਖਕਾਣ ਕਰਕਬੇ ਖਗੁਰਕ ਦਬੇ ਮਕਾਰਬੇ ਹਰੋਏ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਕਈ ਲਕਾਪਤਕਾ ਸਿਦੀ ॥ ਮਗਰ ਓਹ ਸਿਕਾਰਬੇ ਪਜੰ ਚਕਾਇਤਦੀ ਥੜਓ੍ਹਬੇ'ਤਬੇ ਆਏ । ਜਰੋ ਭਦੀ ਬਚ
ਖਗੁਚ ਗਏ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਨ  ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਦੀ ਧਕਾਰਦੀਦਕਾਰ ਖਪੱਲ ਨਦੂਜੰ  ਪਜੰ ਚਕਾਇਤਦੀ ਥੜਓ੍ਹਬੇ 'ਤਬੇ ਵਬੇਕਖਆ । ਅਤਬੇ ਵਪੱ ਢਬੇ ਪਜੰਜਬੇ ਖਕਾਲਦੀ ਪਗੈਰਸਾਂ ਦਬੇ
ਅਖਦੀਰ'ਚ ਲਟਕਦਬੇ ਪਏ ਸਿਦੀ ॥ ਉਸਿ ਵਕਸ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਇਕ ਗਦੀਤ ਬਨਕਾਇਆ । ਇਕ ਇਹਰੋ ਕਜਹਕਾ ਗਦੀਤ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਮਦੂਜੰ ਹ'ਚ ਅਪਨਨ
ਆਪ ਆ ਕਗਆ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਓਹ ਜਰੋਰ ਦਦੀ ਚਦੀਕਕਆ । ਛਣਕਦਦੀ ਖਪੱਲ ਦਬੇ ਉੱਪਰ ਹਬੇਠਸਾਂ ਕਦਮ ਪਗੁਟਟ੍ਟਿਦਕਾ ਕਰਹਕਾ । ਅਤਬੇ ਜਦਹ ਤਕ ਓਓ੍ਹਧਕਾ
ਸਿਕਾਹ ਨਹਸੀਂ ਸਿਗੁਪੱ ਕ ਕਗਆ ਅਪਨਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਡਦੀਆਆਂ ਨਕਾਲ ਸਿਮਵ ਨਦੂਜੰ  ਕਗੁਟਟ੍ਟਿਦਕਾ ਕਰਹਕਾ । ਜਦਹ ਕਕ ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਭਰਕਾ ਅਤਬੇ ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਤਗੁਕਸਾਂ ਦਬੇ ਕਵਚ ਕਵਚ
ਭਰੋਘੈੰਕ ਦਵਦਬੇ ਸਿਦੀ ॥

"ਚਜੰਗਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਵਬੇਖਰੋ । ਓਹ ਬਕਘਆੜਰੋ ॥ ਕਕ ਮਮੈਂ ਅਪਨਦੀ ਗਪੱਲ ਰਪੱ ਖਦੀ ?" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥ ਅਤਬੇ ਬਕਘਆੜ ਬਰੋਲਬੇ  "ਹਸਾਂ ।" ਅਤਬੇ
ਇਕ ਮਕਰਆ ਕਜਹਕਾ ਬਕਘਆੜ ਭਹਕਕਆ : 
"ਸਿਕਾਪੱਢਦੀ ਫਬੇਰ'ਤਹ ਸਿਰਦਕਾਰਦੀ ਕਰ । ਓਹ ਕਕਲਓ੍ਹਆ ॥ ਫਬੇਰ ਤਹ ਸਿਰਦਕਾਰਦੀ ਕਰ । ਓਹ ਆਦਮਦੀ ਦਬੇ ਬਲਦੂਜੰ ਗਕੜਆ । ਕਕਓਂਕਕ ਅਸਿਸੀਂ ਇਸਿ
ਅਰਕਾਜਕਤਕਾ'ਤਹ ਤਜੰ ਗ ਆ ਚਗੁਪੱ ਕਬੇ ਹਸਾਂ । ਅਤਬੇ ਇਕ ਵਕਾਰਦੀ ਫਬੇਰ ਅਜਕਾਦ ਲਰੋਕ ਹਰੋਣਕਾ ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਬੇ ਹਸਾਂ ॥"
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"ਨਹਸੀਂ ।" ਬਘਦੀਰਕਾ ਮਕਮਆਇਆ । "ਇਹ ਨਹਸੀਂ ਹਰੋ ਸਿਕਦਕਾ ॥ ਜਦਹ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਰਪੱਜਬੇ ਹਰੋਵਹਗਬੇ । ਤਸਾਂ ਤਗੁਹਕਾਡਬੇ'ਤਬੇ ਪਕਾਗਲਪਨ ਦਕਾ ਦਦੌਰਕਾ ਫਬੇਰ
ਪਗੈਹ ਜਕਾਣਕਾ ਹਗੈ ॥ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਐ ਆਂਵਬੇ ਹਦੀ ਨਹਸੀਂ ਅਜਕਾਦ ਲਰੋਕ ਕਹਕਾਉਂਦਬੇ ਹਰੋ ॥ ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਅਜਕਾਦਦੀ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਲੜਕਾਈ ਲੜਦੀ ਹਗੈ । ਅਤਬੇ ਇਹ ਤਗੁਹਕਾਡਦੀ ਹਗੈ
॥ ਇਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਖਕਾਓ । ਓਹ  ਬਕਘਆੜਰੋ ॥

"ਆਦਮਦੀਆਆਂ ਦਬੇ ਦਲ ਅਤਬੇ ਬਕਘਆੜਸਾਂ  ਦਬੇ ਦਲ ਨਨ  ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਕਪੱ ਢ ਕਦਤਸਕਾ ਹਗੈ  ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਹਗੁਣ ਮਮੈਂ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਹਦੀ
ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਸਾਂਗਕਾ ॥"

"ਅਤਬੇ ਅਸਿਸੀਂ ਤਬੇਰਬੇ ਨਕਾਲ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਰਸਾਂਗਬੇ ।" ਚਕਾਰਹ ਬਲਦੂਜੰ ਗਕੜਆਆਂ
ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥

ਸਿਰੋ ਮਗੁਗਲਦੀ ਚਲਕਾ ਕਗਆ ਅਤਬੇ ਉਸਿ ਕਦਨ ਤਹ ਬਕਾਦ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਚਕਾਰਸਾਂ
ਬਲਦੂਜੰ ਗਕੜਆਆਂ  ਨਕਾਲ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਕਦੀਤਸਕਾ  ॥ ਮਗਰ ਓਹ
ਹਮਬੇਸ਼ਸਾਂ ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਨਹਸੀਂ ਕਰਹਕਾ । ਕਕਓਂਕਕ । ਕਈ ਸਿਕਾਲਸਾਂ ਬਕਾਦ । ਓਹ
ਆਦਮਦੀ ਹਰੋ ਕਗਆ ਅਤਬੇ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਕਵਆਹ ਕਰ ਕਲਆ ॥

ਮਗਰ ਇਹ ਕਹਕਾਣਦੀ ਵਪੱ ਢਬੇ ਲਰੋਕਸਾਂ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਹਗੈ ॥
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ਮਤੁਗਲਕ ਦਕਾ ਗਕਤ
ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਪਜੰ ਚਕਾਇਤਦੀ ਥੜਓ੍ਹਬੇ'ਤਬੇ ਗਕਾਇਆ ਸਿਦੀ ਜਦਹ ਓਹ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਦੀ ਖਪੱਲ'ਤਬੇ ਨਚ੍ਚਕਚਆ ਸਿਦੀ ॥

ਮਗੁਗਲਦੀ ਦਕਾ ਗਦੀਤ - ਮਮੈਂ । ਮਗੁਗਲਦੀ । ਗਕਾ ਕਰਹਕਾ ਹਸਾਂ ॥ ਜਜੰ ਗਲ ਨਦੂਜੰ   ਸਿਗੁਣਨ ਕਦਓ ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ ਕਪੱ ਮ ਮਮੈਂ ਕਦੀਤਬੇ ਨਨ  ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਬਕਾਰਬੇ ॥

ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਓਹ ਮਕਾਰਦੂਗਕਾ - ਓਹ ਮਕਾਰਦੂਗਕਾ ! ਦਰਵਕਾਕਜਆਆਂ'ਤਬੇ ਸ਼ਕਾਮ ਨਦੂਜੰ  ਓਹ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਮਕਾਰਦੂਗਕਾ । ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਹਗੈ ਡਪੱ ਡਦੂ !

ਓਨਓ੍ਹਨ  ਖਕਾਧਕਾ'ਤਬੇ ਪਦੀਤਸਕਾ ॥ ਰਪੱ ਜ ਕਬੇ ਪਦੀ । ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ । ਫਬੇਰ ਕਦਬੇ ਤਦੂਜੰ  ਪਦੀਏ ਆਂਗਸਾਂ ਦਗੁਬਕਾਰਕਾ ? ਸਿਭੌਂ ਅਤਬੇ ਸਿਗੁਪਨਕਾ ਵਬੇਖ ਮਕਾਰਨ ਦਕਾ  ॥

ਮਮੈਂ ਚਰਗਕਾਹ'ਤਬੇ ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਹਸਾਂ ॥ ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਭਰਕਾ । ਮਬੇਰਬੇ ਕਰੋਲ ਆ ! ਮਬੇਰਬੇ ਕਰੋਲ ਆ । ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਬਕਘਆੜ । ਕਕਓਂਕਕ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਹਗੈ ਨਨ ੜਬੇ ਵਪੱ ਢਕਾ  ॥

ਮਹਕਾਨ  ਝਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ  ਮਪੱ ਝਸਾਂ  ਲਗੈਕਬੇ  ਆ  ।  ਨਦੀਲਦੀ  ਚਜੰ ਮੜਦੀ  ਵਕਾਲਬੇ  ਇਪੱਜੜ  ਦਬੇ  ਝਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ  ਕਜਨਓ੍ਹ ਸਾਂ  ਦਦੀਆਆਂ  ਹਮੈਂ  ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ  ਭਰਦੀਆਆਂ  ਅਪੱ ਖਸਾਂ  ॥   
ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਗਓ੍ਹਸਾਂ ਕਪਛਸਾਂ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿਕਾ ਕਜਵਵ ਹਗੁਕਮ ਮਮੈਂ ਦਬੇਵਸਾਂ ॥

ਨਸੀਂਦ'ਚ ਅਰਕਾਮ ਨਕਾਲ ਕਪਆ ਹਮੈਂ । ਕਦੀ ਤਦੂਜੰ  ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ? ਉੱਠ । ਵਬੇ । ਉੱਠ ! ਇਪੱ ਥਬੇ ਮਮੈਂ ਆਇਆ । ਅਤਬੇ ਝਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਨਨ  ਮਬੇਰਬੇ ਮਗਰ ॥

ਰਕਾਮਕਾ । ਮਪੱ ਝਸਾਂ ਦਬੇ ਰਕਾਜਬੇ ਨਨ  । ਅਪਨਨ  ਪਗੈਰਸਾਂ ਨਕਾਲ ਕਮਧ ਕਸਿਕਟਟ੍ਟਿਆ ॥ ਓਹ ਪਕਾਣਦੀਓਂ ਵਬੇਨਗਜੰਗਕਾ ਦਬੇ । ਕਕਪੱ ਥਬੇ ਗਇਆ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ?

ਓਹ ਇਪੱ ਕਦੀ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਟਰੋਏ ਪਗੁਟਟ੍ਟਿਬੇ । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਮਕਾਓ ਮਰੋਰ । ਕਕ ਓਹ ਉੱਡਬੇ ॥ ਓਹ ਮਜੰਗਦੂ ਚਪੱ ਮਕਗਦਹੜ ਨਹਸੀਂ । 
ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ'ਚ ਪਗੁਪੱ ਠਕਾ ਲਟਕਬੇ ॥ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਬਸਾਂਸਿਰੋ ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ ਕਪੱ ਠਨ  ਕਤੜਕਦਬੇ ਪਏ ਹਹ । ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਦਪੱ ਸਿਰੋ ਓਹ ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ ਕਗਆ ਹਗੈ ਕਕਪੱ ਥਬੇ ?

ਓਹ ! ਓਹ ਓੱਥਬੇ ਹਗੈ ॥ ਵਕਾਹ ! ਓਹ ਓਥਬੇ ਹਗੈ ॥ ਰਕਾਮਕਾ ਦਬੇ ਪਗੈਰਸਾਂ ਹਬੇਠ ਕਪਆ ਹਗੈ ਲਜੰ ਗੜਕਾ ! ਉਠ । ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ! 
  

ਉਠ'ਤਬੇ ਮਕਾਰ ! ਮਕਾਸਿ ਇਪੱ ਥਬੇ ਹਗੈ । ਝਰੋਕਟਟ੍ਟਿਆਆਂ ਦਦੀ ਗਰਦਨ ਤਰੋੜ ਦਬੇ !

ਸ਼ਸ਼ਸ਼ ! ਓਹ ਸਿਭੌਂ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ । ਅਸਿਸੀਂ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ਉਠਕਾਉਣਕਾ । ਕਕਓਂਕਕ ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਤਕਾਕਤ ਹਗੈ ਬਹਗੁਤ ਕਜਆਦਕਾ ॥
ਬਕਾਜ ਹਬੇਠਸਾਂ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਵਬੇਖਨ ਆਏ ਨਨ  ॥ ਕਕਾਲਬੇ  ਕਕਾਪੱਢਬੇ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਉੱਪਰ ਜਕਾਣਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਆਏ ਨਨ  ॥
ਓਥਬੇ ਇਕ ਵਪੱ ਢਕਾ ਹਰੋਇਆ ਹਗੈ ਕਪੱ ਠ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਦਬੇਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ  ਸਿਤਕਕਾਰ ॥
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ਅਲਕਾਲਕਾ ! ਮਬੇਰਬੇ ਕਰੋਲ ਢਕਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਰੋਈ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ਕਪੜਕਾ ॥ ਬਕਾਜ ਵਬੇਖਣਗਬੇ ਕਕ ਮਮੈਂ ਹਸਾਂ ਨਜੰ ਗਕਾ ॥ 
ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਕਮਲਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਆਓਂਦਦੀ ਹਗੈ ਸ਼ਰਮ ॥

ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਅਪਨਦੀ ਜਤਸ ਉਧਕਾਰ ਦਬੇਦਬੇ । ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ॥ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਅਪਨਦੀ ਵਧਦੀਆ ਧਕਾਰਦੀਦਕਾਰ ਜਤਸ ਉਧਕਾਰ ਦਬੇਦਬੇ ਤਕਾਕਕ ਮਮੈਂ ਪਜੰ ਚਕਾਇਤਦੀ ਥੜਓ੍ਹਬੇ 'ਤਬੇ ਜਕਾ
ਸਿਕਸਾਂ ॥

ਉਸਿ ਝਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਦਦੀ ਕਸਿਮ ਕਜਨਓ੍ਹਨ  ਮਬੇਰਦੀ ਕਦੀਮਤ ਸਿਦੀ ਅਦਕਾ ਕਦੀਤਸਦੀ  । ਮਮੈਂ ਖਕਾਧਦੀ ਹਗੈ ਇਕ ਕਸਿਮ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀ ਕਜਹਦੀ -  ਕਸਿਮ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀ ਕਜਹਦੀ  ॥
ਅਪਨਦੀ ਗਪੱਲ ਰਪੱ ਖਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਸਿਰਫ ਇਕ ਤਬੇਰਦੀ ਖਪੱਲ ਦਦੀ ਹਗੈ ਕਮਦੀ ॥

ਛਗੁਰਬੇ ਨਕਾਲ । ਛਗੁਰਬੇ ਨਕਾਲ ਕਜਸਿ ਦਕਾ ਇਪੱ ਸਿਸਮਕਾਲ ਆਦਮਦੀ ਕਰਦਬੇ ਨਨ  ।  ਛਗੁਰਬੇ ਨਕਾਲ ਨਕਾਲ ਕਸ਼ਕਕਾਰਦੀ ਦਬੇ । ਮਮੈਂ ਅਪਨਨ  ਤਰੋਹਫਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਹਬੇਠਸਾਂ
ਝਗੁਕਸਾਂਗਕਾ ॥

ਵਬੇਨਗਜੰਗਕਾ ਦਬੇ ਪਕਾਣਦੀਓਂ  । ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨ  ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਅਪਨਦੀ ਖਪੱਲ ਕਦਤਸਦੀ  ਹਗੈ  ਇਸਿ ਵਕਾਸਿਸਬੇ  ਕਕ ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ  ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਕਪਆਰ ਮਬੇਰਬੇ  ਲਈ ਹਗੈ  ॥  
ਕਖਚਚ੍ਚ । ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਭਰਕਾ ! ਕਖਚਚ੍ਚ । ਕਕਲਓ੍ਹਆ ! ਭਕਾਰਦੀ ਹਗੈ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਦੀ ਖਪੱਲ॥

ਆਦਮਦੀਆਆਂ ਦਕਾ ਦਲ ਮਬੇਰਬੇ ਤਹ ਖਫਕਾ ਹਗੈ । ਓਹ ਮਕਾਰਦਬੇ ਨਨ  ਪਪੱ ਥਰ'ਤਬੇ ਕਰਦਬੇ ਨਨ  ਬਚਕਕਾਨਦੀਆਆਂ ਗਪੱਲਸਾਂ ॥ ਮਬੇਰਬੇ ਮਦੂਜੰ ਹ ਤਹ ਲਸ਼੍ਹੂ ਵਗਗ੍ਗਿ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ
॥ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿ ਜਕਾਣ ਕਦਓ ॥

ਇਸਿ ਰਕਾਤ'ਚ । ਇਸਿ ਗਰਮ ਰਕਾਤ'ਚ । ਮਬੇਰਬੇ ਨਕਾਲ ਤਬੇਜ ਦਦੌੜਓ੍ਹਰੋ । ਮਬੇਰਬੇ ਭਰਕਾਵਰੋ ॥ ਅਸਿਸੀਂ ਕਪਜੰ ਡ ਦਦੀਆਆਂ ਬਤਸਦੀਆਆਂ ਛਪੱ ਡ ਜਸਾਂਵਸਾਂਗਬੇ  ਝਗੁਕਬੇ
ਹਰੋਏ ਚਜੰ ਦਪਆਂਮਸਾਂ ਵਪੱ ਲ  ॥

ਵਬੇਨਗਜੰਗਕਾ ਦਬੇ ਪਕਾਣਦੀਓਂ । ਆਦਮਦੀਆਆਂ ਦਬੇ ਦਲ ਨਨ  ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਕਦਤਸਕਾ ਹਗੈ ਕਪੱ ਢ ॥ ਮਮੈਂ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਕਾ ਕਗੁਝ ਮਕਾੜਕਾ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ਕਦੀਤਸਕਾ । 
ਮਗਰ ਓਹ ਮਬੇਰਬੇ ਤਹ ਖਦੌਫ ਸਿਦੀ ਖਸਾਂਦਬੇ ॥ ਕਕਓਂ ?

ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਦਬੇ ਦਲ । ਤਗੁਸਿਦੀ ਭਦੀ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਬਕਾਹਰ ਕਦਤਸਕਾ ਹਗੈ ਕਪੱ ਢ ॥ ਜਜੰ ਗਲ ਦਕਾ ਰਕਾਹ ਮਬੇਰਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਬਜੰ ਦ ਹਗੈ ਅਤਬੇ ਕਪਜੰ ਡ ਦਬੇ ਦਰਵਕਾਜਬੇ ਮਬੇਰਬੇ
ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਬਜੰ ਦ ਨਨ  ॥ ਕਕਓਂ ?

ਕਜਵਵ ਮਜੰ ਗਦੂ ਵਓ੍ਹਸ਼ਦੀਆਆਂ ਅਤਬੇ ਪਕਰਜੰ ਕਦਆਆਂ'ਚ ਉੱਡਦਕਾ ਹਗੈ । ਇਜੰ ਝ ਮਮੈਂ ਉਡਦਕਾ ਹਸਾਂ ਕਪਜੰ ਡ ਅਤਬੇ ਜਜੰ ਗਲ'ਚ ॥ ਕਕਓਂ ?

ਮਮੈਂ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਦੀ ਖਪੱਲ ਤਬੇ ਨਚਚ੍ਚਦਕਾ ਹਸਾਂ । ਪਰ ਮਬੇਰਕਾ ਕਦਲ ਬਪਤ ਭਕਾਰਦੀ ਹਗੈ ॥ ਮਬੇਰਕਾ ਮਦੂਜੰ ਹ ਕਪਜੰ ਡ ਦਬੇ ਪਪੱ ਥਰਸਾਂ ਕਰਕਬੇ ਵਪੱ ਕਢਆ ਅਤਬੇ ਜਖਮਦੀ
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ਹਗੈ । ਮਗਰ ਮਬੇਰਕਾ ਕਦਲ ਬੜਕਾ ਹਲਕਕਾ ਹਗੈ । ਕਕਓਂਕਕ ਮਮੈਂ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਵਕਾਪਸਿ ਆ ਕਗਆ ਹਸਾਂ ॥  ਕਕਓਂ?

ਇਹ ਦਰੋ ਗਪੱਲਸਾਂ ਮਬੇਰਬੇ ਅਜੰ ਦਰ ਜਜੰਗ ਕਰਦਦੀਆਆਂ ਪਈਆਆਂ ਨਨ  ਕਜਵਵ ਸਿਪੱ ਪ ਲੜਦਬੇ ਨਨ  ਬਸਿਜੰਤ'ਚ ॥ 
ਮਬੇਰਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ'ਚਹ ਪਕਾਣਦੀ ਆਓਂਦਕਾ ਹਗੈ ॥ ਪਰ ਫਬੇਰ ਭਦੀ ਮਮੈਂ ਹਪੱ ਸਿਦਕਾ ਹਸਾਂ ਜਦਹ ਇਹ ਕਡਗਦਕਾ ਹਗੈ ॥ ਕਕਓਂ ?

ਮਮੈਂ ਦਰੋ ਮਗੁਗਲਦੀ ਹਸਾਂ । ਪਰ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਦੀ ਖਪੱਲ ਮਬੇਰਬੇ ਪਗੈਰਸਾਂ'ਚ ਹਗੈ ॥  

ਪਦੂਰਕਾ ਜਜੰ ਗਲ ਜਕਾਣਦਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਮਮੈਂ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਮਕਾਰ ਕਦਤਸਕਾ ਹਗੈ ॥ ਵਬੇਬੋੱਖਰੋ - ਚਜੰ ਗਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਵਬੇਬੋੱਖਰੋ । ਓਹ ਬਕਘਆੜਰੋ !

ਆਹਕਾ ! ਜਬੇੜਓ੍ਹਦੀਆਆਂ ਗਪੱਲਸਾਂ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਸਿਮਝ ਨਹਸੀਂ ਆਓਂਦਦੀਆਆਂ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਕਰਕਬੇ ਮਬੇਰਕਾ ਕਦਲ ਹਗੈ ਬੜਕਾ ਭਕਾਰਦੀ ॥
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ਇਸ ਹਕਤਕਾਬ ਦਕ ਨਕਲ ਤਤੁਸਸੀਂ http://www.KhalsaSchool.net ਤਤੋਂ ਮਤੁਫਫ'ਚ ਪਰਕਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਖੇ ਹਤੋਂ ॥

STRICTLY FOR FREE DISTRIBUTION.
A free copy of this book can be obtained from  http://www.KhalsaSchool.net
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