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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 ਜਜੰਗਲ ਭਕਾਗ ਦਦੂਜਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਸਿਸਾਂਝਕਾ ਕਰਨ ਵਕਾਸਿਤਬੇ । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਇਸਿਦਦੀਆਆਂ ਨਕਲਸਾਂ ਕਰਨ ਵਕਾਸਿਤਬੇ । ਜਸਾਂ ਫਬੇਰ ਇਸਿ ਕਕਾਰਜ 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 ॥

d ਗਗੈਰ ਕਵਉਤਪਪੱਨ
ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਇਸਿ ਕਕਤਕਾਬ ਏ ਜਜੰ ਗਲ ਭਕਾਗ ਪਕਹਲਬੇ 'ਚ ਫਬੇਰ ਬਦਲ ਨਹਸੀਂ 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 ਵਜੰਡਨ 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 ੨੦੧੭ ਤਨਵਦੀਰ ਕਸਿਜੰ ਘ । ਅਕਪੱਥ ਕਥਕਾ ਪਬਲਦੀਕਬੇਸ਼ਸ਼੍ਨਸਿ । ਓਂਟਗੈਕਰਓ । ਕਗੈਨਡਕਾ ॥ ਕਗੁਝ ਹਪੱ ਕ ਰਕਾਖਵਵ ॥
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इहि कितारज(ककितताब ए जजँगल भताग पहहिलता) आम लसरजनतातमकि गमुण आररोपण-गसैर वपतारकि-गसैर ववउतपन्न ३.० बबे 
तबददील आगगआ पत्तर हिकेठ ममुहिइआ किरताइआ गइआ हिटै ॥ 

तमुससीं अजताद हिह:
इस ककितताब ए जजँगल भताग ददजबे नदजँ ससांझता किरन वतासतबे । जसां फके र इसददीआआं नकिलसां किरन वतासतबे । जसां फके र इस 
कितारज नदजँ वजँडन जसां परचतार किरन वतासबे ॥

लसरफ हिकेठ ललखलीआआं शरतसां दके ममुतताबकि:

b गमुण आररोपण
इस कितारज दता गमुण आररोपण किरनता हिटै(मगर इस तरलीकिके  नताल नहिहीं ककि इजँ झ 
जतापबे ककि तमुहितानदजँ लबेखकि जसां अकिथ्थ किथता पबललीकिके श्नस ददी आगगआ पतापत हिटै 
जसां लबेखकि तमुहिताडके  नताल सहिमतत हिटै)

n गसैर वपतारकि
इस ककितताब ए जजँगल भताग पहहिलबे दता इसमताल तमुसली ककिसबे वपतारकि किजँ म 
वतासतबे जसां पसैसता किमताउण वतासतबे नहिहीं किर सकिदके ॥ तमुससीं इसनदजँ छताप किके  वबेच 
नहिहीं सकिदके अतबे इस तह ममुनताफता नहिहीं किमता सकिदके ॥

d गसैर ववउतपन्न तमुससीं इस ककितताब ए जजँगल भताग पहहिलबे'च फके र बदल नहिहीं सकिदके जसां फके र 
इहिहदके'तबे अधतारत किरोई हिरोर कितारज नहिहीं बनता सकिदके हिह॥

इस समझ नताल ककि:
 छरोट उप्पर ललखलीआआं सतारलीआआं शरतसां'तह छरोट गमल सकिददी हिटै जबेकिर तमुससीं लबेखकि(कितापलीरताईट 

हिरोलडर) तह आगग्गिआ पतापत किर लवह 
लरोकिक्क  कितारज  
खबेतर 

जबेकिर इहि कितारज जसां इस कितारज दके किमु झ तत्त लरोकिक्क कितारज खबेतर'च हिण इस 
आगगआ पत्तर नताल ओहहिधली हिटैलसअत'च किरोई तबददीलली नहिहीं आवबेगली

बताकिकी  हिक्क  हिकेठ ललखबे हिक्क ककिसबे भली तरलीकिके  नताल इस आगग्गिआ पत्तर किरकिके  असर पताउआंदके नबे:
• तमुहिताडता वताजब इसमताल किरन दता हिक्क जसां फके र लतागद कितापलीरताईट ददीआआं 

किमजरोरलीआआं जसां छरोट
• लबेखकि दके नसैतकि हिक्क
• बताकिकी लरोकिसां दके हिक्क इस कितारज'च जसां गजववें इस नदजँ इसमताल किकीतता गइआ हिटै 

गजववें ककि मश्हिदरली किरनता अतबे ननजली हिक्क 
हहिदताइत वजँडन जसां दमुबतारता इसमताल(इस कितारज नदजँ किमु झ हिरोर बणताउन वतासतबे) । तमुहितानदजँ इस कितारज 

ददीआआं शरतसां इस आगग्गिआ पत्तर हिकेठ ददगजआआं नदजँ सताफ किरनलीआआं चताहहिददीआआं नबे ॥
इहि  तरजमता  तमुहिताडडी  सहिद ललअत  वतासतबे  ममुहिइआ  किरताइआ  गइआ हिटै  ककिसबे  भली  शक्क जसां शमुभता ददी हितालत'च

  English Version हिही  लतागद  हिरोवबेगता.

cbnd २०१७ तनवलीर लसलिँघ । अकिथ्थ किथता पबललीकिके श्नस । ओओंटटैहरओ । किटै नडता ॥ किमु झ हिक्क रताखववें ॥
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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 ਕੲਿਹ 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 । ਓਂਟਗੈਕਰਓ
ਕਗੈਨਡਕਾ

੧ ਨਵਜੰ ਬਰ ੨੦੧੭
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दरो शबद (ददसरली गजल)
वताहहिगमुरू जली किता खतालसता वताहहिगमुरू जली किकी फततहि ॥ मसां बरोलली पजँजताबली नदजँ अज इकि वढता खतरता हिटै । 
खतम हिरो जताण दता खतरता ॥ पजँजताबली दरोवसां पजँजताबसां'च यतलीम हिरो चमुक्ककी हिटै ॥ लहहिलिँदके पजँजताब'च उड़दद नदजँ 
तवजरो वदत्तली जताउआंददी हिटै अतबे चढ़दके पजँजताब'च हहिलिँददी नदजँ ॥ अज पजँडत रताओ धतारबेन्नवर वरगबे सजण सतान्नदजँ 
सरोच्चण'च मजबदर किरदके नबे ककि ककिववें अससीं आपणली मसां बरोलली पजँजताबली ददी बबेअदबली किरदके पए हिसां ॥ चढ़दके 
पजँजताब'च हहिलिँददी पजँजताबली'तबे हितावली हिरो चमुक्ककी हिटै ॥ गजववें ककि "जताणकितारली लसैण लई सजँपरकि किररो" अताम हिही 
समुणन नदजँ गमलदता हिटै । इहहिधबे'च पजँजताबली ककिथ्थबे हिटै दसरो ? किरोई भली जमुबतान बमुरली नहिहीं पर जदह इकि जमुबतान नदजँ
खतम किरन वतासबे ददसरली ओहहिधबे'तबे थप्प वदत्तली जतावबे'तबे हि गलत हिटै ॥ इहहिधली इकि वजहिता शताइद ੲिि

हहिलिँदमुसतान ददी सरकितार ददी पतालसली हिरो सकिददी हिटै ॥ सरो जबे अज अससीं पजँजताबली अतबे पजँजताबबअत नदजँ बचताउनता 
चताहिमुजँदके हिसां’तबे सतान्नदजँ आपणली नवसीं पनलीरली नदजँ पजँजताबली अतबे गमुरममुखली जरूर लसखताउनली चताहहिददी हिटै ॥

सरो इहि मबेरली किरोलशश हिटै ककि वदलचसप किहिसांणलीआआं गजढ़सींआआं बचच्चआआं नदजँ पहहिलसां हिही पतता नबे । ओनसां दता 
पजँजताबली'च तरजमता किरकिके  बचच्चआआं नदजँ पजँजताबली लसखताई अतबे पढ़ताई जतावबे ॥ इस सरोच दके नताल ममैं रुडयताडर्ड  
ककिपलललिँग ददी "द जजँगल बमुक्क" दता तरजमता किकीत्तता हिटै ॥

गजढ़ता बच्चता बबलकिमु ल पजँजताबली जसां गमुरममुखली नहिहीं जताणदता ओनद इस ककितताब ददी दमुबरोलली गजल नताल 
लसख्खन दता कितारज अरजँभ किरनता चताहहिदता हिटै अतबे नताल हिही नताल इस ककितताब दता जरोड़लीदतार किताइदता भली 
पढ़नता चताहहिदता हिटै ॥ इहहिधबे नताल बचच्चआआं नदजँ इहि ककितताब पढ़न'च असतानली हिरोवबेगली अतबे नताल हिही नताल 
ओनसां ददी वदलचसपली बणली रहिकेगली ॥

ऊमलीद किरदसां हिसां ककि आप सभ्भ नदजँ इहि ककितताब पजँजताबली/गमुरममुखली लसख्खण'च सहिताई हिरोवबेगली ॥

गमुर फततहि
तनवलीर लसलिँघ

सबेवतादतार । ओपन गमुरदमुआरता फसांउआंडके शन
टरोरजँटरो । ओओंटटैहरओ
किटै नडता

१ नवजँबर २०१७
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ਕਕਿਤਤਾਬ ਏ ਜਜੰਗਲ
ककितताब ए जजँगल

    ਹਗੁਣ ਰਣ ਜਰੋ ਹਗੈ ਬਕਾਜ ਘਰ ਕਲਆਇਆ ਹਗੈ ਰਕਾਤ
    हिमुण रण जरो हिटै बताज घर ललआइआ हिटै रतात
        ਕਜਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਮਜੰ ਗਦੂ ਚਮਕਗਦਹੜ ਕਰਦਕਾ ਹਗੈ ਅਜਕਾਦ
        गजस नदजँ मजँगद चमगगद्दड़ किरदता हिटै अजताद
    ਕੲਿਪੱਜੜ ਤਬਬੇਲਬੇ  ਅਤਬੇ ਝਗੁਗਗ੍ਗਿਦੀ'ਚ ਹਗੈ ਬਜੰ ਦ
    इजड़  तबबेलबे अतबे झमुग्गिली'च हिटै बजँद
        ਸਿਵਬੇਰ ਤਕ ਅਸਿਸੀਂ ਹਸਾਂ ਖਗੁਲਓ੍ਹਬੇ  ਤਬੇ ਅਜਕਾਦ
        सवबेर तकि अससीं हिसां खमुलके तबे अजताद
    ਸਿਮਸਾਂ ਹਗੈ ਇਹ ਕਰਨ ਦਕਾ ਗਰਦੂਰ ਅਤਬੇ ਕਵਖਕਾਉਣ ਦਕਾ ਦਜੰ ਮ
    समसां हिटै इहि किरन दता गरूर अतबे ववखताउण दता दजँम
        ਨਨੋਂ ਹ ਅਤਬੇ ਬੜਦੀ ਬਬੇਸਿਬਰਦੀ ਅਤਬੇ ਇਹ ਪਜੰਜ
        नहहि अतबे बड़ली बबेसबरली अतबे इहि पजँज
    ਓਹ ਸਿਗੁਨਨੋ  ਇਹ ਪਗੁਕਕਾਰ ਹਰੋਵਬੇ ਵਕਧਆ ਕਸ਼ਕਕਾਰ
    ओहि समुनरो इहि पमुकितार हिरोवबे वनधआ लशकितार
        ਮਨਓ੍ਹਨੋ  ਕਨਦੂਜੰ ਨ ਜਜੰ ਗਲ ਦਕਾ
        मनरो किनदजँन जजँगल दता

       ਇਹ ਰਭਤ ਗਲਤ ।   ਵਵਚ ਜਬਗਲ
    इहि रतात गलीत । ववच जजँगल 
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ਮਤੁਗਲਕ ਦਖੇ ਭਕਾਈ ਬਬੰ ਧ
ममुगलली दके भताई बजँध

ਕਸਿਉਨਦੀ 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"  ॥

लसउनली ददी पहिताड़ली'च इकि गरमली भरली शताम नदजँ सत्त वजबे दता समता सली जदह बपतता बनघआड़ अपनली नसींद'चह
जतागगआ  । अपनबे आप नदजँ खमुरककिआ  । उबतासली लई अतबे अपनबे इकि इकि किरकिके  सतारबे पजँजबे पसतारबे  । ककि
नसींद  ददर  हिरोवबे   ॥  मतातता  बनघआड़  अपनता  वढता  सलबेटदी  नक्क  समुटकिके  अपनबे  चमुलबमुलताउआंददें  हिरोए  चतार
बलदजँगहड़आआं नताल लजँमसीं पई हिरोई सली अतबे चजँद्रमसां गमुफता दके मदआंहि तबे चमकिदता पइआ सली  । गजथ्थबे इहि सतारबे
रहहिओंदके सली  ॥ आहि फके र लशकितार किरन दता समसां आ गगआ  । बपतता बनघआड़ नबे ककिहिता ॥  ओहि छलसांगसां मतार
पहिताड़ली उतरन वतालता हिही सली ककि इकि परछसांई नबे ओहहिधता रसता किवट्टिआ अतबे अवताज आई "वढभतागली हिरोवरो
ओहि बनघआड़सां दके सरदतार  ॥ अतबे वढभताग तबे मजबदत नचट्टिके दजँद नवताबली बचच्चआआं दके हिमुददें हिण तताककि ओहि
किदके भली इस सजँसतार दके भमुखखआआं नदजँ नसां भमुलण"  ॥ 

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
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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   ॥

तबताक्ककी  । ओहि इकि गगद्दड़ सली  ॥ तश्तहरआआं चट्टिन वतालता । अतबे हहिलिँदमुसतान दके  बनघआड़ तबताक्ककी तह
नफरत किरदके सली ककिओओंककि ओहि शरतारतसां किरदता कफरदता सली  ॥ किहिताखणआआं समुणताउआंदता कफरदता सली अतबे
ललीड़के  अतबे चमड़के  दके टरोट्टिके बपलिँड दके किद ड़के  दके ढकेरसां'चह चमुकि किके  खताउआंदता सली  ॥ मगर ओहि तबताक्ककी तह डरदके भली नबे
ककिओओंककि तबताक्ककी नदजँ पतागल हिरोण दता अजँदकेशता हिटै  अतबे ओहि उस वबेलबे भमुल जताउआंदता हिटै  ककि ओहि ककिसबे तह
डरदता भली सली  । अतबे जजँगल'च ददौड़न लग पमैंदता हिटै   । जरो भली ओहहिधबे रसबे ववच आओओंदता हिटै  उस नदजँ दजँददीआआं
वढ लमैंदता हिटै  ॥ इथह तकि ककि चलीतता भली नस किके  लमुकि जताउआंदता हिटै जदह छरोट्टिता तबताक्ककी पतागल हिरो जताउआंदता हिटै
। ककिओओंककि पतागलपन सभ'तह गजआदता भसैड़ली चलीज हिटै जरो इकि जजँगलली जलीअ'तबे हितावली हिरो जतावबे  ॥ अससीं इस
नदजँ पताणली तह लग्गिण वतालता डर आखदके हिसां पर ओहि इस नदजँ वदवतानली  -  पतागलपन -  किहहिददें  नबे अतबे ददौड़
जताउआंदके नबे  ॥ 

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

"अजँदर आ'तबे वबेख" बपतता बनघआड़ नबे औखता हिरोकिके  ककिहिता "मगर इथ्थबे किरोई भरोजन नहिहीं हिटै"  ॥ 

"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  ॥

"इकि बनघआड़ वतासबे नहिहीं" तबताक्ककी नबे ककिहिता  । "पर मबेरबे वरगबे किमलीनबे वतासबे तसां इकि समुक्ककी हिडडी भली
इकि वढता भरोज हिटै" ॥ अससीं किरोण लरोग हिसां  । गगद्दड़ लरोग  । अपनली मन मरजली किरन वतालबे  ॥ ओहि गमुफता
दके  बपछलबे पतासबे चलता गगआ गजथ्थबे उस नदजँ इकि हहिरण ददी हिडडी लभ पई गजसदके उप्पर किमु झ मतास लग्गिता
हिरोइआ सली। अतबे ओहि बसैठ किके  उस नदजँ चबता किके  अनजँद मतानण लग बपआ  ॥ 

"ਇਸਿ ਅਪੱਛਬੇ ਭਰੋਜਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਬਹਗੁਤ ਸ਼ਗੁਕਕਪਆ  ।" ਓਨਓ੍ਹਨ  ਅਪਨਨ  ਬਗੁਪੱ ਲ ਚਟਟ੍ਟਿਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਕਹਕਾ  ॥ "ਕਕਨਸ਼੍ਨਬੇ ਸਿਰੋਹਣਬੇ ਹਣ ਨਵਕਾਬਦੀ ਬਚਚ੍ਚਬੇ ! ਇਨਓ੍ਹ ਸਾਂ
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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 "  ॥

"इस अछह छके भरोजन वतासबे बहिमुत शमुवक्रिआ  ।" ओनके अपनबे बमुल चट्टिदके हिरोए ककिहिता  ॥ "ककिन्नबे सरोहिणबे हिण
नवताबली बच्चबे ! इनसां ददीआआं अख्खसां ककिन्नलीआआं वढदीआआं नबे ! अतबे ककिन्नबे जवतान भली हिण  । बबेशकि मसैनदजँ शताइद
यताद हिटै ककि रतागजआआं दके बच्चबे शमुरू'तह हिही मदर्ड हिमुजँदके नबे"  ॥ 

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  ॥

हिमुण तबताक्ककी अतबे ककिसबे हिरोर नदजँ भली पतता सली ककि इहि ककिन्नली मजँदभतागली गल हिटै। बचच्चआआं ददी ओनसां दके
मदजँहि'तबे तरलीफ किरनता  ॥ उस नदजँ बड़ली खमुशली हिरोई इहि वबेख किके  ककि मतातता अतबे बपतता बनघआड़ बड़के  खफता लग
रहिके सली  ॥ 

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

तबताक्ककी चमुप चपलीतबे  बसैठता  हरहिता  ।  अपनली शरतारत'तबे  खमुश हिमुजँदता हिरोइआ  । अतबे  फके र  औखली अवताज'च
बरोललआ : 

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  ॥

वढके  शबेर  खसां  नबे  अपनबे  लशकितार  ददी  जग्हिता  बदल  लई  हिटै   ॥  अगलता  चजँद्रमता  खखडन  तसांईं  ओहि  इनसां
पहिताड़लीआआं'च लशकितार किरबेगता  । इहि ओनके मसैनदजँ दलसआ हिटै  ॥ 

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

शबेर खसां ओहि चलीतता सली जरो वबेनगजँगता दहरआ नबेड़के  वलीहि मलील ददर रहहिओंदता सली  ॥

"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
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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  ॥"

"उस नदजँ किरोई हिक्क नहिहीं हिटै" गमुसबे'च बपतता बनघआड़ शमुरू हिरोइआ - "जजँगल दके किनदजँन ममुतताबबकि उस नदजँ
किरोई हिक्क नहिहीं हिटै ककि ओहि अपनली हरहिताइश बबनता ककिसबे नदजँ खबरदतार किकीतबे बदल लवबे  ॥ ओहि दस मलील
दके अजँदर सतारबे दलसां दके हिर जतानवर नदजँ डरता दकेवबेगता  । अतबे मसैनदजँ  - मसैनदजँ दरो बजँवदआआं वतासबे मतारनता पमैंदता हिटै   ।
अजकिल  ॥" 

"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 !"

"ओहहिधली मसां ऐववें हिही नहिहीं उस नदजँ लजँगड़ता आखददी सली" मतातता बनघआड़ चमुपचपलीतबे बरोलली  ॥ "ओहि जनम
तह हिही इकि पसैर'तह लजँगड़ता सली  ॥ इस लई ओनके लसरफ डजँ गर हिही मतारबे हिण  ॥ हिमुण वबेनगजँगता दके बपलिँडसां वतालबे
इस तह नरताज नबे  । अतबे इहि इथ्थबे आइआ हिटै  सताढके बपलिँडसां वताललआआं नदजँ नरताज किरन  ॥ ओहि जजँगल छतान
मतारनगबे इस नदजँ  लभ्भन वतासबे  । जदह ओहि बहिमुत ददर हिरोवबेगता  । सतान्नदजँ  अतबे सताढके  बचच्चआआं नदजँ  भजनता
पवबेगता जदह घ्हिता नदजँ अग लगता वदत्तली जतावबेगली  ॥ बबेशकि अससीं शबेर खसां दके बहिमुत शमुकिरगमुजतार हिसां !" 

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

"ककि ममैं उस नदजँ तमुहिताडडी शमुकिरगमुजतारली बतारबे दस वदआआं ?" तबताक्ककी बरोललआ॥ 

"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  ॥"

"दफता हिरो जता !" भड़कि किके  बपतता बनघआड़ बरोललआ  ॥ "दफता हिरो तबे अपनबे मताललकि नताल गमलकिके  लशकितार
किर  । तदजँ इकि रतात जरोग्गिता बहिमुत नमुकिसतान पहिमुजँचता चमुकक्कआआं हिहैं  ॥" 
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"ਮਮੈਂ ਜਕਾਉਦਸਾਂ ਹਸਾਂ  ।" ਤਬਕਾਪੱਕਦੀ ਹਰੋਲਬੇ  ਕਜਹਬੇ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥ "ਤਗੁਸਿਸੀਂ ਥਪੱਲਬੇ  ਸਿਜੰ ਘਨਦੀ ਝਕਾੜਦੀਆਆਂ'ਚ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਸਿਗੁਣ ਹਦੀ ਸਿਕਦਬੇ ਹਰੋ  ॥ ਮਮੈਂ
ਸ਼ਕਾਇਦ ਸਿਗੁਨਨ ਹਸਾਂ ਸਿਸਾਂਭ ਕਲਆ ਹਰੋਵਬੇ  ॥"

"ममैं जताउदसां हिसां  ।" तबताक्ककी हिरोलबे गजहिके बरोललआ  ॥ "तमुससीं थलबे सजँघनली झताड़लीआआं'च शबेर खसां नदजँ समुण हिही
सकिदके हिरो  ॥ ममैं शताइद समुनबेहिसां ससांभ ललआ हिरोवबे  ॥" 
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  ॥

बपतता बनघआड़ नबे समुखणआ  । अतबे थलबे घताटदी'च जबेड़हहिही इकि चरोई तकि जताउआंददी सली  । ओनके समुक्ककी गमुसबे
भरली चलीतबे ददी दहिताड़ समुणली गजस नदजँ किरोई लशकितार नहिहीं लवभ्भआ सली अतबे उस नदजँ किरोई परवताहि नहिहीं सली ककि
इसदता भताववें पदरबे जजँगल नदजँ पतता लग्गिबे  ॥ 

"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   ॥

"बबेवकिद फ !" बपतता बनघआड़ नबे ककिहिता  ॥ अपनबे किम ददी शमुरुआत इनही खप्प पता किके  किरनली ! ओहि किकी
सरोचदता हिटै ककि सताढके हहिरण वबेनगजँगता दके सजँवढआआं वरगबे मरोट्टिके डताढके नबे  ॥ 

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  ॥"

हि शश  ॥ नसां सजँढके नसां हिही हहिरण दता लशकितार ओहि अज रतात किर हरहिता हिटै  ।" मतातता बनघआड़ बरोलली॥ "ओहि
आदमली दता लशकितार किर हरहिता हिटै  ॥" 

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  ॥

सहिकिनता हिमुण गमुनगमुनताउण'च बदल गगआ सली गजड़हहिता हिर पतालसओओं आओओंदता जतापदता सली  ॥ ओहि ऐसली
अवताज सली ककि गजड़हहिही खमुलबे'च समुत्तबे हिरोए लकिडहड़हिताहरआआं अतबे खतानताबदरोशसां नदजँ किदके किदके शबेर दके मदजँहि ववच
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जताण वतासबे गमुमरताहि किर ददेंददी सली  ॥ 

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

"आदमली" बपतता बनघआड़ नबे अपनबे सतारबे नचट्टिके दजँद ववखताउआंदके हिरोए ककिहिता  ॥ "आहि ! ककि छप्पड़सां'च किकीड़के 'तबे
डडड  किताफकी नहिहीं हिटैगबे जबेड़हहिता इनके आदमली नदजँ हिही खताणता हिटै ओहि भली सताढके इलताकिके 'च !" 

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   ॥
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"ਚਜੰਗਦੀ ਕਕਸਿਮਤ ਤਬੇਰਬੇ ਨਕਾਲ ਜਕਾਵਬੇ ਓ ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਦਬੇ ਸਿਰਦਕਾਰ"
""चजँगली ककिसमत तबेरबे नताल जतावबे ओ बनघआड़सां दके सरदतार""



जजँगल दता किनदजँन  । जबेड़हहिता किदके भली ककिसबे वजहिता बबनता किरोई हिमुकिम नहिहीं किरदता  । हिर इकि व्हशली नदजँ आदमली
दके खताण'तबे ररोकि लगताउआंदता हिटै  बशरतबे ककि ओहि अपनबे बचच्चआआं नदजँ लशकितार ककिववें किरनता हिटै  लसखता हरहिता हिरोवबे
अतबे उस नदजँ लशकितार अपनबे दल जसां किबलीलबे दके इलताकिके  तह बताहिर किरनता हिमुजँदता हिटै॥  इसददी असलली वजहिता हिटै
ककि आदमली दके मतारन दता मतलब  । अज नहिहीं तबे किल  । गरोरबे आदमलीआआं दता बजँददकिसां लसैकिके  हिताथली'तबे सवतार
हिरोकिके  अतबे किई सदौ दकेसली आदमलीआआं दता घघैँटके   । हिवताईआआं अतबे मशतालसां लसैकिके  आओणता  ॥ कफर हिर किरोई
जजँगल'च दमुख भरोगदता हिटै   ॥ व्हशली आपस'च तरकि किरदके हिण ककि आदमली सतारबे जलीआआं तह किमजरोर अतबे
बबेबस हिमुजँदता हिटै  । अतबे उस नदजँ हिथ्थ पताउणता जतानवरसां नदजँ सरोभता नहिहीं ददेंदता  ॥ ओहि किहहिलिँदके नबे अतबे इहि सच्च भली
हिटै ककि आदमली नदजँ खताण वताललआआं नदजँ खमुरकि पसै जताउआंददी हिटै  । अतबे ओनसां दके दजँद टमुट्टि जताउआंदके नबे  ॥ 

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

मगमओनता हिदौलली हिदौलली तबेज हिमुजँदता गगआ अतबे इकि चड़हहिताई किरदके हिरोए चलीतबे ददी दहिताड़'च खतम हिरोइआ  ॥

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

फके र भभौंकिददी हिरोई इकि बबेचलीतई दहिताड़ शबेर खसां तह आई  ॥ "ओहि चदकि गगआ  ।" मतातता बनघआड़ नबे ककिहिता
॥ "ओहि किकी हिटै ?"

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

बपतता बनघआड़ किमु झ किदम नलसआ अतबे समुखणआ ककि शबेर खसां व्हटैलशआनता तरलीकिके  नताल बड़बड़ताउआंदके हिरोए
इकि झताड़ली'च ढहहिटै बपआ  ॥ 

"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  ॥"

"मदरख नदजँ किरोई हिरोश नहिहीं हिटै ककिओओंककि ओनके इकि लकिड़हितारबे ददी लताई हिथ्थ सबेकिन जरोगली अग्गि 'च अपनबे
पसैर सताड़ लए हिन  ।" बपतता बनघआड़ नबे घमुरर्रघमुरर्र किरदके बरोललआ  ॥ "तबताक्ककी ओहहिधबे नताल हिटै  ॥" 
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"ਕਗੁਝ ਉਪਪੱਰ ਪਹਕਾੜਦੀ ਤਬੇ ਆ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ  ।" ਮਕਾਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨ  ਇਕ ਕਨਸ਼੍ਨ ਫੜਕਕਾਉਂਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਕਹਕਾ  ॥ "ਕਤਆਰ ਹਰੋ ਜਕਾਓ  ॥"

"किमु झ उपरर्र पहिताड़ली तबे आ हरहिता हिटै   ।" मतातता बनघआड़ नबे इकि किन्न फड़किताउआंदके  हिरोए ककिहिता  ॥ "ततआर हिरो
जताओ  ॥" 

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  ॥

सजँघनली झताड़लीआआं'च थरोड़हहिही गजहिही सरसरताहिट हिरोई अतबे बपतता बनघआड़ बपछवताड़के  दके  भतार ढहि बपआ अतबे
छलसांग मतारन वतासबे ततआर हिरो गगआ  ॥ फके र जबेकिर तमुससीं वबेख रहिके  लसगबे तसां तमुससीं वबेखख्खआ हिरोवबेगता इस
सजँसतार ददी सभ तह वधलीआ चलीज  । बसजँत'च बनघआड़  ॥ ओहि बबनता वबेखबे हिही छतालसां मतारन लग बपआ  ।
अतबे फके र अपनबे आप नदजँ ररोकिन ददी किरोलशश किरन लग्गिता  ॥ इहहिधता इहि नतलीजता हिरोइआ ककि ओहि हिवता 'च
लसध्धता चतार जसां पजँज फमु ट उछह छल बपआ  । ओहि ओथ्थबे हिही आन हडग्गिता गजथ्थह ओनके छताल मतारली सली  ॥ 

"ਆਦਮਦੀ" ਓਹ ਫਗੁਟਟ੍ਟਿ ਕਪਆ  ॥ "ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ  ॥ ਵਬੇਬੋੱਖਰੋ !"
"आदमली" ओहि फमु ट्टि बपआ  ॥ "इकि आदमली दता बलदजँगड़ता  ॥ वबेख्खरो !" 

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  ॥

ओहहिधबे इकिदम सताहिमनबे  । इकि नलीवसीं टहहिताणली नदजँ फड़के  हिरोए  । इकि दकेसली बच्चता खड़ता सली जरो किमु झ इस तहिर
टमुर सकिदता सली गजववें किद लता अतबे सलरोनता छरोट्टिता गजहिता जरर्रा किददीं इकि बनघआड़ ददी गमुफता'च रतात नदजँ आइआ
हिरोवबे  ॥ ओनके बपतता बनघआड़ दके मदजँहि ददी तरफ वबेखख्खआ अतबे हिस बपआ  ॥ 

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

"ककि इहि आदमली दता बलदजँगड़ता हिटै ?" मतातता बनघआड़ नबे ककिहिता  ॥ "ममैं किदके भली इकि नहिहीं वबेखख्खआ  ॥ इस नदजँ
इथ्थबे लसैकिके  आओ  ॥" 

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  ॥

इकि बनघआड़ अपनबे बलदजँगहड़आआं नदजँ इध्धर उध्धर लसै किके  जताण'च गगवझझआ हिरोवबे तसां जरूरत पसैण'तबे इकि
आआंडता बबनता तरोड़के  अपनबे मदजँहि'च ललजता सकिदता हिटै  । अतबे बबेशक्क बपतता बनघआड़ नबे बच्चता अपनबे जबताड़के 'च
फड़ ललआ पर इकि भली दजँद नबे बच्चबे'तबे झरलीट नहिहीं पताई जदह ओनके आदमली दके बच्चबे नदजँ अपनबे बलदजँगहड़आआं
दके नताल हिकेठसां लजँमसां पताइआ  ॥ 

"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 ?"

"ककिन्नता छरोट्टिता  !  ककिववें नजँगता  । अतबे ककिन्नता बहितादर !"  मतातता बनघआड़ नबे हिरोलली गजहिके  बरोललआ  ॥ बच्चता
ववछही हिरोई गरम खल दके नबेड़के  हिरोण वतासबे बलदजँगहड़आआं नदजँ धक्क किके  अपनता रताहि बनताउण लग्गिता  ॥ "आहिता
इहि अपनता भरोजन बताकिकीआआं दके नताल गमल किके  किर हरहिता हिटै   ॥ अतबे फके र इहि आदमली दता बलदजँगड़ता हिटै  ॥ हिमुण
दसरो किदके किरोई बनघआड़ सली जरो किहहि सकिके  ककि ओहहिधबे बचच्चआआं'च इकि आदमली दता बलदजँगड़ता भली हिटै ?" 

"ਮਮੈਂ ਕਕਾਫਦੀ ਵਕਾਰ ਪਕਹਲਸਾਂ 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  ॥"

"ममैं किताफकी वतार पहहिलसां भली इस तहिर ददी गल समुनली हिटै। पर अपनबे दल जसां अपनबे वक 'च नहिहीं ।" बपतता
बनघआड़ नबे ककिहिता ॥  "इहि पदरता बबनता वतालसां दके  हिटै  अतबे ममैं इस नदजँ  लसरफ अपनबे पसैर ददी छरोहि नताल मतार
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सकिदसां हिसां  ॥ मगर वबेख्खरो  । ओहि उपरर्र वबेख हरहिता हिटै अतबे उस नदजँ डर भली नहिहीं लग हरहिता हिटै  ॥" 

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 !"

चजँद्रमसां ददी ररोशनली गमुफता दके मदजँहि'चह आओण तह रुकि गई सली ककिओओंककि शबेर खसां नबे अपनता चकिरोर लसर अतबे
मरोढके  दरवताजबे'च फसता लए सली  ॥ तबताकिकी ओहहिधबे बपछह छके  चदजँ  चदजँ  किरदता बरोललआ  : "मबेरबे मताललकि मबेरबे
मताललकि ओहि इथ्थबे हिही अजँदर गगआ हिटै !" 

"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 ?"

"शबेर खसां नबे सतान्नद बड़ता मतान बकिलशआ हिटै   ।" बपतता बनघआड़ बरोललआ  । पर ओहहिधलीआआं अख्खसां गमुसबे
नताल भरलीआआं हिरोईआआं सली  ॥ "शबेर खसां नदजँ ककि चताहहिदता हिटै ?" 

"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  ॥"

"मबेरता लशकितार  ॥ इकि आदमली दता बलदजँगड़ता इस रसबे गगआ हिटै  ।" शबेर खसां नबे ककिहिता  ॥  "ओहहिधबे मसां बताप
नस गए नबे  ॥ ओनद मसैनदजँ दकेदके  ॥" 

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  ॥

शबेर खसां नबे इकि लक्कड़हितारबे ददी बतालली धदणली'च छताल मतारली सली  । गजववें बपतता बनघआड़ नबे दलसआ सली  ।
अतबे अपनबे पसैर बलण ददी ददर्ड किरकिके  बड़ता गमुसताइआ हिरोइआ सली  ॥ पर बपतता बनघआड़ जताणदता सली ककि
गमुफता दता मदजँहि इकि चलीतबे दके अजँदर आओण वतासबे किताफकी छरोट्टिता सली  ॥ गजथ्थबे शबेर खसां सली  । इहहिधबे मरोढके अतबे
अगलबे पजँजबे घट्टि जग्हिता हिरोण किरकिके  किड़वलबे हिरोए सली  । गजववें इकि आदमली दके हिरोणगबे जबे ओहि इकि पलीपबे 'च
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बपआ लड़न ददी किरोलशश किरबे  ॥ 

"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  ॥"

"बनघआड़ इकि अजताद किदौम हिण  ॥" बपतता बनघआड़ बरोललआ  ॥ "ओहि अपनबे सरदतार दता हिमुकिम मन्नदके
नवें  । नसां ककि ककिसबे धतारलीदतार डजँ गर मतारन वतालबे दता  ॥ आदमली दता बलदजँगड़ता सताढता हिटै मतारलीए जसां रखलीए  । इहि
सताढके उत्तबे हिटै  ॥" 

"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 !"

"अपनली मरजली किररो जसां नसां किररो ! इहि अपनली मरजली किरन ददी किकी गल हिरोई ? जबेड़हहिता ममैं सजँढता मताहरआ हिटै
उसददी किसम  । मसै किकी तबेरली किमु त्तली गमुफता'च अपनता जताइज बकिताइआ वसदलण वतासबे नक्क पताई खड़सां रहसां
? इहि ममैं हिसां शबेर खसां  । जरो इहि बरोल हरहिता हिटै !" 

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॥

चलीतबे ददी दहिताड़ नबे गमुफता'च गड़हिड़ताहिहट पसैदता किर वदत्तली  ॥ मतातता बनघआड़ नबे झटकि किके  बलदजँगड़के  पतासबे किकीतबे
अतबे अग्गिबे टपदसली मतारली  । ओहहिधलीआआं अख्खसां  । गजववें हिनबेरबे'च दरो हिरबे चजँद्रमसां शबेर खसां ददीआआं घदरददीआआं हिरोईआआं
अख्खसां दता टताकिरता किर रहिके हिरोण॥ 

"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
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ਹਦੀ ਤਦੂਜੰ  ਇਸਿ ਸਿਜੰ ਸਿਕਾਰ'ਚ  ਆਈਆਆਂ ਸਿਦੀ ! ਦਫਕਾ ਹਰੋ ਜਕਾ !"

"अतबे इहि ममैं हिसां  । रताकिशस  । जरो जवताब दके हरहिता हिटै   ॥ आदमली दता बलदजँगड़ता मबेरता हिटै लजँगहड़आ  । मबेरता अतबे
लसरफ मबेरता  !  इस नदजँ मताहरआ नहिहीं जतावबेगता  ॥ इहि जलीउआंदता रहिकेगता दल नताल ददौड़न लई अतबे दल नताल
लशकितार खबेडन लई  ॥ अतबे अखलीर'च ।  इध्धर वबेख ।  छरोट्टिके नजँगबे  बलदजँगहड़आआं दता लशकितार किरनता'तबे डडड
खताण'तबे मछह छही मतारण वताललआ  । इहि तबेरता लशकितार किरबेगता  !  हिमुण इहि समझझ लसैहि जबेड़हहिता ममैं ससांभर
मताहरआ हिटै  (ममैं भमुखमरली दता लशकितार हिरोइआ डजँ गर नहिहीं खताओओंदता) उसददी किसम  । हिमुण चलता जता वताबपस
अपनली मसां दके किरोल  । जलबे हिरोए जजँगलली जतानवर  । लजँग मतारदता हिरोइआ हिही तदजँ इस सजँसतार'च  आईआआं सली !
दफता हिरो जता !" 

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 :
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"ਚਦੀਤਬੇ ਦਦੀ ਦਓ੍ਹਕਾੜ ਨਨ  ਗਗੁਫਕਾ ਨਦੂਜੰ  ਗੜਗੜਕਾਹਟ੍ਟਿ ਨਕਾਲ ਭਰ ਕਦਤਸਕਾ"
"चलीतबे ददी दहहिताड़ नबे गमुफता नदजँ गड़गड़ताहिहट नताल भर वदत्तता"



बपतता बनघआड़ हिटैरतान हिरोकिके  वबेख हरहिता सली  ॥ ओहि बबलकिमु ल भमुल गगआ सली ओहि वदन जदह ओनके मतातता
बनघआड़ नदजँ पजँज बनघआड़सां नताल इकि ममुनतासब लड़ताई'च गजत्त ललआ सली  । जदह ओहि दल नताल रहहिलिँददी
सली अतबे उस नदजँ तरलीफ वजह रताकिशस नहिहीं किहहिलिँदके सली  ॥ बबेशकि शबेर खसां नबे बपतता बनघआड़ दता टताक्रिता किर
ललआ हिरोवबे  । पर ओहि मतातता बनघआड़ दता सताहिमनता नहिहीं किर सककिआ  । ककिओओंककि ओनद पतता सली ककि
गजस जग्हिता ओहि सली मतातता बनघआड़ नदजँ  ओहि जग्हिता पदरली तहिर लताभवजँत सली  ।  अतबे  ओहि मरण तकि
ममुकिताबलता किरूगली  ॥ इस लई ओहि घमुरर्र घमुरर्र किरदता हिरोइआ गमुफता दके  मदजँहि'चह बताहिर ननक्कल आइआ  ।
अतबे जदह ओहि महिफद ज सली ओहि चलीककिआ : 

"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 !"

"हिर किमु त्तता अपनली गलली'च भभौंकि लमैंदता हिटै  ! अससीं वबेखसांगबे ककि दल नदजँ आदमली दता बलदजँगड़ता पतालन बतारबे किकी
किहहिणता हिटै  ॥ आदमली दता बलदजँगड़ता मबेरता हिटै   । आखखरकितार इनके मबेरबे दजँदता हिकेठ हिही आओणता हिटै  । ओहि झताट्टिके
वतालबे पदछह छड़ चरोरह !" 

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: 

मतातता बनघआड़ जरोर जरोर ददी सताहि भरदके हिरोए बलदजँगहड़आआं'च आकिके  ढहहि पई  । अतबे बपतता बनघआड़ नबे उस
नदजँ बड़ता सजँजलीदता हिरो किके  ककिहिता: 

"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 ?"

"शबेर खसां नबे इहि सच्च ककिहिता हिटै  ॥ आदमली दता बलदजँगड़ता दल नदजँ जरूर ववखताउणता पवबेगता  ॥ ककि मतातता तदजँ फके र
भली इस नदजँ रखनता चताहदेंगली ?"

"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
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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  ॥"

"रखनता चताहसांगली!" इकि आहि लसैकिके  बरोलली  ॥ "इहि इकि रतात नजँगता आइआ सली  । किलता अतबे बहिमुत भमुख्खता
॥ फके र भली इहि बबलकिमु ल डहरआ हिरोइआ नहिहीं सली ! वबेख्खरो इनके हिमुणबे हिही मबेरबे इकि बच्चबे नदजँ धक्क किके  पतासबे
किर वदत्तता हिटै  ॥ अतबे उस लजँगड़के  जलताद नबे इस नदजँ मतार दकेनता सली अतबे आप वबेनगजँगता नदजँ नस जताणता सली
अतबे बपलिँड वताललआआं नबे इथ्थबे सताडडीआआं गमुफतावसां'च लशकितार किरकिके  अपनता बदलता लसैणता सली ! रखनता चताहसांगली ?
बबेशकि ममैं इस नदजँ रखसांगली  ॥ हहिल डमुल नसां  । छरोट्टिके डडड   ॥ ओहि तदजँ ममुगलली - ककिओओंककि ममैं तसैनदजँ ममुगलली डडड
किहहि किके  बमुलतावसांगली - इकि समसां आवबेगता जदह तदजँ शबेर खसां दता लशकितार किरवेंगता गजस तहिर ओनके तबेरता किकीत्तता हिटै
॥" 

"ਪਰ ਅਪਨਕਾ ਦਲ ਇਸਿ ਬਕਾਰਬੇ'ਚ ਕਦੀ ਕਕਹਗਕਾ ?" ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥

"पर अपनता दल इस बतारबे'च किकी किहहिगता ?" बपतता बनघआड़ बरोललआ  ॥ 

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  ॥

जजँगल दता किनदजँन बड़ता सताफ किहहिलिँदता हिटै  ककि जद इकि बनघआड़ ववआहिता जतावबे  तबे  ओहि दल तह अड हिरो
सकिदता हिटै  ॥ पर जदह ओहहिधबे बलदजँगड़के  इनके वढके हिरो जताण ककि अपनबे पसैरली आप खलरो सकिण उस नदजँ ओनसां
नदजँ दल ददी पजँचताइत अग्गिबे पबेश किरनता पघैँदता हिटै  । जरो ककि हिर महिहीनबे पदरनमतासली नदजँ बसैठकि लताउआंददी हिटै  । तताककि
ददजबे बनघआड़ ओनता ददी पछतान किर सकिन  ॥ ममुआइणता हिरोण तह बताअद ओहि ककिधरबे भली जताण वतासबे
अजताद हिमुजँदके नबे  । अतबे जदह तकि ओहि अपनता पहहिलता लशकितार नसां किर लसैण किरोई भली बहितानता मबन्नआ नहिहीं
जताओओंदता जबेकिर इकि दल दता जवतान बनघआड़ इनता'च इकि नदजँ मतार लसट्टिके  ॥ इस ददी सजता मदौत हिमुजँददी हिटै
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जबेकिर किताततल लभ ललआ जतावबे  ॥ जबेकिर तसैनदजँ इकि पल वतासबे भली लगदता हिटै ककि तदजँ इहि वबेख सकिददी हिहैं तसां
फके र इहि हिही सहिही  ॥ 
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 !"

बपतता बनघआड़ नबे उस वक दता इजँ तजतार किकीत्तता जदह ओहहिधबे बलदजँगड़के  थरोड़ता'कि नसण जरोगबे हिरो गए  ॥ अतबे
फके र गजस रतात पजँचताइत ददी बसैठकि हिरोणली सली ओनता नदजँ'तबे ममुगलली नदजँ  अतबे मतातता बनघआड़ नदजँ  लसैकिके  उस
थड़हहिके'तबे गगआ गजथ्थबे पजँचताइत ब्हिटैददी सली जरो ककि इकि प्हिताड़ली दके  उप्पर सली जरो किई छरोट्टिके वढके  पथ्थरसां नताल
ढकिकी हिरोई सली गजथ्थबे किई सदौ बनघआड़ लमुक्क सकिदके सली  ॥ किलता  । महितान सलबेटदी छड़ता बनघआड़  । जरो
ककि पदरबे दल  ददी सरदतारली बड़ली तताकित अतबे मक्कतारली नताल किरदता सली  । लजँमसां हिरो किके  अपनबे थड़हहिके उत्तबे बपआ
सली  । अतबे भमुजँजबे हिर रजँग अतबे हिर अकितार दके किरोई चतालली 'कि बनघआड़ बसैठके हिरोए सली  । जरो ककि बबजद दके रजँग दके
बजमुगर्र जरो किलके हिही इकि हहिरण दता लशकितार किर सकिदके सली तह लसैकिके  कितालबे जवतान ततन सतालता गजनता दता
खखआल सली ककि ओहि भली किलके हिही इकि हहिरण दता लशकितार किर सकिदके नबे  ॥ बपछलबे इकि सताल 'तह किलता
छड़ता बनघआड़ इनता दता सरदतार सली  ॥ ओहि अपनली जवतानली'च दरो वतारली बनघआड़ किमु हड़क्ककी'च फस
चमुक्कता हिटै  । अतबे इकि वतार इस नदजँ किमु ट्टि किके  महरआ हिरोइआ समझ किके  छड गए सली  । इस लई ओहि आदमली
दके रसमरो हरवताजसां नताल अछह छही तहिर वताककिफ सली  ॥ थड़हहिके उत्तबे बड़ली घट्टि गल हिरोई  ॥ बलदजँगड़के  इकि ददसरबे
दके  उप्पर इकि घबेरबे दके  ववचकितार हडगदके  रहिके  गजथ्थबे  ओनता दके  मसां बपउ बसैठके  सली  । किददी 'कि'तसांई इकि वढता
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बनघआड़ उठ्ठ किके  चमुपचताप जताउआंदता सली इकि बलदजँगड़के  दके किरोल अतबे उस नदजँ चजँगली तहिर वबेख किके  अपनबे पसैरसां नताल
बबनता किरोई अवताज किकीतबे आ किके  अपनली जग्हिता तबे बसैठ जताउआंदता सली  ॥ किदके किदके इकि मसां अपनबे बलदजँगड़के  नदजँ
ददर चजँद्रमसां ददी ररोशनली'च धकि ददेंददी सली इहि तसलली किरन वतासबे ककि ककिधरबे ओहहिधता बलदजँगड़ता ववखताउणता
हरहि नसां जतावबे  ॥ किलता अपनबे थड़हहिके'तह बरोलदता: "तमुहितानदजँ किनदजँन पतता हिटै  - तमुहितानदजँ किनदजँन पतता हिटै   ॥ चजँगली
तहिर वबेख्खरो  । ओहि बनघआड़रो  !"  अतबे बबेचसैन मतातसांवसां अग्गिबे बरोलण लग पघैँवदआआं  :"वबेख्खरो  -  चजँगली तहिर
वबेख्खरो  । ओहि बनघआड़रो !" 

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  ॥

आखखरकितार - जदह समसां आइआ मतातता बनघआड़ ददी गरदन दके ररोँगटके खड़के  हिरो गए - बपतता बनघआड़ नबे
"ममुगलली डडड" नदजँ ववचकितार धकक्कआ  । जदह उस नदजँ अवताज पई  । ओहि ओथ्थबे बसैठता हिसदता अतबे ववट्टिआआं
नताल खबेडदता बपआ सली जबेड़हहिके चजँद्रमसां ददी ररोशनली'च चमकिदके पए सली  ॥ 

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
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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 !"

किलके नबे अपनता लसर पजँगजआआं'तह उच्चता नहिहीं चमुकक्कआ  । पर इहि हिही किहहिलिँदता हरहिता :"चजँगली तहिर वबेख्खरो !"
इकि दबली हिरोई अवताज थड़हहिके  दके बपछह छह आई - शबेर खसां ददी रहददी हिरोई अवताज :"इहि बलदजँगड़ता मबेरता हिटै  ॥ इस
नदजँ मसैनदजँ दके वदओ  ॥ अजताद लरोकिसां नबे इकि आदमली दके बलदजँगड़के  दता किकी किरनता हिटै ?" किलके नबे किददीं अपनबे किन्न
नहिहीं सली फड़किताए  ॥ लसरफ इनता हिही ककिहिता सली : "चजँगली तहिर वबेख्खरो ओहि बनघआड़रो ! अजताद लरोकिसां दता
ककिसबे हिरोर दके हिमुकिम बतारबे किकी किरनता हिटै लसरफ अजताद लरोकिसां दके हिमुकिम दके बजताए ? चजँगली तहिर वबेख्खरो !" 

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  ॥

इकि अवताज'च बनघआड़ घमुरर्र घमुरर्र किरन लग पए अतबे इकि बनघआड़ गजस नदजँ चदौथता सताल चड़ह हहिआ सली  ।
किलके नदजँ शबेर खसां दता सवताल दके मताहरआ : "अजताद लरोकिसां दता आदमली दके बलदजँगड़के  नताल किकी लसैणता दकेणता हिटै ?"
हिमुण जजँगल दता किनदजँन किहहिओंदता हिटै  ककि जबेकिर किरोई झगड़ता झबेड़ता हिरोवबे ककि दल नदजँ बलदजँगड़ता किबदल किरन दता
अखततआर हिटै ककि नहिहीं  । इहहिधबे वतासबे दल दके घट्टिह घट दरो लरोकिसां नदजँ मजँजदर हिरोणता लताजमली हिटै जरो बलदजँगड़के  दके
मसां बताप नसां हिरोण  ॥

"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  ॥

"इस बलदजँगड़के  लई किदौण बरोलबेगता  ?"  किलके  नबे ककिहिता  ॥  "अजताद लरोकिसां'चह किदौण बरोलबेगता  ?"  किरोई
जवताब नहिहीं आइआ अतबे मतातता बनघआड़ उस लड़ताई वतासबे ततआर हिरो गई वजहिधता उस नदजँ पतता सली ककि इहि
ओहहिधली आखरली लड़ताई हिरोवबेगली। जबेकिर इस ददी नदौबत आ जतावबे  ॥ 

ਫਬੇਰ ਜਬੇ ਕਰੋਈ ਹਰੋਰ ਜਕਾਨਵਰ ਜਰੋ ਪਜੰ ਚਕਾਇਤ'ਚ ਆ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ ਓਹ ਹਗੈ ਭਕਾਪੱਲਦੂ  । ਸਿਭੌਂਦਦੂ ਭਦੂਰਕਾ ਕਰਛ ਜਰੋ ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਦਬੇ ਬਲਦੂਜੰ ਗਕੜਆਆਂ ਨਦੂਜੰ
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ਜਜੰਗਲ ਦਕਾ ਕਨਦੂਜੰ ਨ ਕਸਿਖਕਾਉਂਦਕਾ ਹਗੈ : ਬਜਗੁਰਗ੍ਗਿ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਜਰੋ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਕਦਲ ਕਰਬੇ ਆ ਅਤਬੇ ਜਕਾ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ ਕਕਓਂਕਕ ਓਹ ਕਸਿਰਫ ਜੜਓ੍ਹਸਾਂ
ਸ਼ਕਹਦ ਅਤਬੇ ਮਬੇਵਬੇ ਹਦੀ ਖਕਾਉਂਦਕਾ ਹਗੈ - ਅਪਨਨ  ਪਗੁਪੱ ਠਸਾਂ'ਤਬੇ ਖੜਕਾ ਹਰੋਇਆ'ਤਬੇ ਗੜਗੜਕਾਇਆ  ॥

फके र जबे किरोई हिरोर जतानवर जरो पजँचताइत'च आ सकिदता हिटै ओहि हिटै भतालद  । सभौंदद भदरता हरछ जरो बनघआड़सां दके
बलदजँगहड़आआं नदजँ जजँगल दता किनदजँन लसखताउआंदता हिटै  :  बजमुगर्र भतालद जरो गजथ्थबे ओहहिधता वदल किरबे आ अतबे जता
सकिदता हिटै  ककिओओंककि ओहि लसरफ जड़हहिसां शहहिद अतबे मबेवबे  हिही खताउआंदता हिटै  -  अपनबे पमुठ्ठसां'तबे खड़ता हिरोइआ'तबे
गड़गड़ताइआ  ॥ 

"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  ॥"

"आदमली दता बलदजँगड़ता - आदमली दता बलदजँगड़ता ?" ओहि बरोललआ  ॥ "मसै बरोलसांगता इस बलदजँगड़के  वतासबे  ॥
आदमली दके बलदजँगड़के 'च किरोई बमुरताई नहिहीं हिटै  ॥ मबेरबे किरोल बरोलण वतासबे शबद नहिहीं हिण पर ममैं सच्च बरोलदता
हिसां  ॥ इस नदजँ दल नताल हिही रहहिण वदओ  ॥ ममैं खमुद इस नदजँ लसखसांवसांगता  ॥" 
"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? "

"सतान्नदजँ इकि हिरोर बजँदता चताहहिदता हिटै" किलके नबे ककिहिता  ॥ "भतालद बरोललआ हिटै  । अतबे इहि सताढके छरोट्टिके बलदजँगहड़आआं
दता उसताद हिटै  ॥ भतालद तह इलतावता हिरोर किदौण बरोलबेगता? " 

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  ॥

इकि कितालली परछसांई घबेरबे'च आन हडग्गिली  ॥ ओहि सली बघलीरता कितालता तवेंदमुआ  । हिर तरफह कितालता लसआहि  ।
मगर ककिसबे ककिसबे ररोशनली'च ओहहिधबे ननशतान नजर आओओंदके  सली गजववें पताणली'च गभजजआ हिरोइआ रबेशम
हिरोवबे  ॥ हिर किरोई बघलीरबे नदजँ जताणदता सली  । अतबे किरोई भली उसदता रसता किट्टिण ददी किरोलशश नहिहीं किरदता सली  ॥
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ककिओओंककि ओहि इनता मक्कतार सली गजनता तबताक्ककी  । जजँगलली मझझ वरगता बहितादर अतबे इनता तरथल
मचताउण वतालता गजनता इकि जखमली हिताथली  ॥ मगर ओहहिधली अवताज इनही किरोमल सली गजववें इकि द्रख 'तह
हडगदता हिरोइआ शहहिद  । अतबे चमड़ली खजँभसां नतालह भली किरोमल  ॥ 

"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 ?"

"ओहि किललआ  । अतबे अजताद लरोक्करो  ।" ओहि मगमआइआ  ।  "मबेरता किरोई हिक्क नहिहीं बणदता ककि ममैं
तमुहिताडडी पजँचताइत'च आआंवसां  । मगर जजँगल दता किनदजँन किहहिलिँदता हिटै  ककि किरोई शजँकिता शमुभता हिरोवबे अतबे जबेकिर इहि
इकि बलदजँगड़के  नदजँ लसैकिके  मरन मतारन ददी गल नसां हिरोवबे  । 'तबे उस बलदजँगड़के  ददी गजलिँदगली इकि ममुल'तबे खरलीददी जता
सकिददी हिटै   ॥ अतबे किनदजँन इहि नहिहीं किहहिलिँदता ककि इहि ममुल किदौण अदता किर सकिदता हिटै   ॥ ककि ममैं ठदीकि
बरोललआ ?" 

"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  ॥"

"बहिमुत चजँगता ! बहिमुत वनधआ !" जवतान बनघआड़सां नबे ककिहिता  । जरो हिमबेशता हिही भमुख्खबे रहहिलिँदके नबे  ॥ "बघलीरबे नदजँ
समुणरो  ॥ बलदजँगड़ता इकि किकीमत दके किके  खरलीवदआ जता सकिदता हिटै  ॥ इहि हिही किनदजँन हिटै  ॥" 

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

"इहि जताणदके हिरोए ककि मबेरता इथ्थबे बरोलण दता किरोई हिकि नहिहीं हिटै  । मसै तमुहिताडडी इजताजत चताहिमुजँदता हिसां  ॥" 

"     ਤਭਤ ਬਬਲ ਫਦਰ ॥" ਵਲਹ'     ਕ ਅਵਭਜਭਤ ਚਲਕਲਆਤ ॥

"तसां बरोल फके र  ॥" वलीहि'कि अवताजसां चलीकिकीआआं  ॥

"ਇਕ ਨਜੰ ਗਬੇ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਬੇ ਨਦੂਜੰ  ਮਕਾਰਨਕਾ ਬੜਬੇ ਸ਼ਰਮ ਦਦੀ ਗਪੱਲ ਹਗੈ  ॥ ਓਹ ਵਪੱ ਢਕਾ ਹਰੋਕਬੇ ਤਗੁਹਕਾਡਕਾ ਵਧਦੀਆ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਬਣ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ  ॥ ਭਕਾਪੱਲਦੂ
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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 ?"

"इकि नजँगबे बलदजँगड़के  नदजँ  मतारनता बड़के  शरम ददी गल हिटै   ॥ ओहि वढता हिरोकिके  तमुहिताडता वधलीआ लशकितार बण
सकिदता हिटै  ॥ भतालद नबे ओहहिधबे वलह बरोललआ  ॥ हिमुण ओहहिधली गल नताल मसै इकि सजँढता  । ओहि भली इकि
मरोट्टिता तताजता  । हिमुणबे हिमुणबे मताहरआ हिरोइआ  । इथ्थह अध्धबे मलील'तह भली घट्टि ददरली'तबे  । दकेवसांगता जबेकिर तमुससीं
आदमली दके बलदजँगड़के  नदजँ किनदजँन ममुतताबबकि किबदल लवह  ॥ ककि इहि ममुशककिल हिटै ?" 

            ਓਓਥਦ ਕਈ ਅਵਭਜਭਤ ਦਭ ਚਲਕ ਵਚਹਭੜਭ ਪਪਣ ਲਗ ਵਪਆ ਅਤਦ ਅਵਭਜਭਤ ਆਈਆਤ "   ਕਦੜੜਲ ਗਓਲ ?    ਓਹ ਸਰਦਲਆਤ ਦਲ ਬਭਵਰਸ਼ਭਤ'ਚ
   ਮਰ ਜਭਵਦਗਭ ॥        ॥          ਓਹ ਸਸਰਜ ਹਦਠਭਤ ਜਲ ਭਮਬਨ ਜਭਵਦਗਭ ਇਕ ਨਬ ਗਭ ਡਓਡਸ ਸਭਓਢਭ ਕਲ ਬਮਰਭ ਕਰ ਸਕਦਭ ਹਪ ?     ਇਸ ਨਸਬ ਦਲ ਨਭਲ ਹਲ

   ਰਵਹਣ ਵਦਓ ॥     ਸਬਢਭ ਵਕਓਥਦ ਹਪ ਬਘਲਰਦ ?       ਇਨੜਸ ਕਬਸਲ ਕਰ ਵਲਆ ਜਭਵਦ ॥"         ਅਤਦ ਫਦਰ ਕਲੜਦ ਦਲ ਭਭਰਲ ਭਭਕਣ ਵਜਹਲ ਅਵਭਜ ਆਈ
: "    ਚਬਗਲ ਤਰੜਭਤ ਵਵਖਬ -     ਚਬਗਲ ਤਰੜਭਤ ਵਵਖਬ ।   ਓਹ ਬਵਘਆੜਬ !

ओथ्थबे  किई अवताजसां  दता  चलीकि  नचहिताड़ता  पसैण लग  बपआ  अतबे  अवताजसां  आईआआं  "किके ड़हहिही  गल  ?  ओहि
सरददीआआं ददी बताहरशसां'च मर जतावबेगता  ॥ ओहि सदरज हिकेठसां जल भमुजँन जतावबेगता  ॥ इकि नजँगता डडड  सताढता किकी बमुरता
किर सकिदता हिटै ? इस नदजँ दल नताल हिही रहहिण वदओ  ॥ सजँढता ककिथ्थबे हिटै बघलीरबे ? इनद किबदल किर ललआ जतावबे
॥" अतबे फके र किलके ददी भतारली भभौँकिण गजहिही अवताज आई : "चजँगली तहिर वबेख्खरो - चजँगली तहिर वबेख्खरो  । ओहि
बनघआड़रो ! 

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  ॥

ममुगलली ददी हिजबे भली ववट्टिआआं'च वदलचसपली सली  । अतबे उस नदजँ  पतता नहिहीं चललआ ककि इकि इकि किरकिके
बनघआड़ ओनद वबेख किके  गए सली  ॥ अखलीर'च ओहि सतारबे मरबे हिरोए सजँढके वतासबे प्हिताड़ली'तह थलबे उतरबे  । अतबे
लसरफ किलता  । बघलीरता  । भतालद अतबे ममुगलली दके अपनबे बनघआड़ बपछह छके  रहिके   ॥ शबेर खसां हिजबे भली रतात नदजँ
बड़किसां मतारदता सली  । ककिओओंककि ओहि हिजबे भली गमुसताइआ हिरोइआ सली ककि  ममुगलली नदजँ ओनद नहिहीं सभौंबपआ
गगआ  ॥ 
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"      ਉਏ ਚਬਗਲ ਤਰੜਭਤ ਦਹਭੜ ।"         ਬਘਲਰਦ ਨਦ ਅਪਨਲਆਤ ਮਮਓਛਭਤ ਸਵਭਰਕਦ ਵਕਹਭ ।  "       ਵਕਓਤਵਕ ਇਕ ਵਦਨ ਆਵਦਗਭ ਜਦਦ ਇਹ ਨਬ ਗਭ
     ਬਲਸਬਗੜਭ ਤਪਨਸਬ ਵਕਸਦ ਹਬਰ ਹਲ ਧਮਨ'        ਚ ਦਹਭੜਨ ਵਭਸਸਤਦ ਮਜਬਸਰ ਕਰ ਦਦਵਦਗਭ ।         ਜਭਤ ਫਦਰ ਮਪਨਸਬ ਆਦਮਲਆਤ ਬਭਰਦ ਕਮਝ ਪਤਭ ਹਲ ਨਹਹ

॥"

"उए चजँगली तहिर दहिताड़  ।" बघलीरबे नबे अपनलीआआं ममुछह छसां सवतारकिके  ककिहिता  । "ककिओओंककि इकि वदन आवबेगता जदह
इहि नजँगता बलदजँगड़ता तसैनदजँ ककिसबे हिरोर हिही धमुन'च दहिताड़न वतासबे मजबदर किर दकेवबेगता  । जसां फके र मसैनदजँ आदमलीआआं
बतारबे किमु झ पतता हिही नहिहीं  ॥" 

"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  ॥"

"इहि बड़ली चजँगली तहिर हिरोइआ  ।" किलके नबे ककिहिता  ॥ "आदमली अतबे ओनसां दके  बलदजँगड़के  बड़के  लसआणबे नबे  ॥
समसां आओण'तबे इहहिधली बड़ली मदद हिरोवबेगली  ॥"

"      ਠਲਕ ਗਓਲ ਹਪ ਓਹ ਲਬੜ ਪਪਣ'    ਤਦ ਮਦਦ ॥             ਵਕਓਤਵਕ ਕਬਈ ਭਲ ਹਮਦਸ਼ਭਤ ਵਭਸਸਤਦ ਦਲ ਦਲ ਸਰਦਭਰਲ ਕਰਨ ਬਭਰਦ ਨਹਹ ਉਓਮਲਦ ਕਰ
  ।ਸਕਦਭ "     ਬਘਲਰਦ ਨਦ ਵਕਹਭ ॥

"ठदीकि गल हिटै ओहि लरोड़ पसैण'तबे मदद  ॥ ककिओओंककि किरोई भली हिमबेशसां वतासबे दल ददी सरदतारली किरन बतारबे
नहिहीं उमलीद किर सकिदता  ।" बघलीरबे नबे ककिहिता  ॥ 

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  ॥

किलके  नबे  किमु झ नहिहीं किहहिआ  ॥ ओहि उस वक बतारबे सरोच हरहिता सली गजड़हहिता  हिरबेकि दल दके  सरदतार ददी
गजलिँदगली'च आओओंदता हिटै जदह ओहहिधली तताकित वदन पर वदन घट्टिददी जताउआंददी हिटै  । तबे आखखरकितार बनघआड़ उस
नदजँ  मतार लसट्टिदके  नबे अतबे इकि नवसां सरदतार आ जताउआंदसां हिटै  -  गजस नदजँ  ओहहिधली वतारली आओण तबे मतार वदत्तता
जताउआंदता हिटै  ॥
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"ਇਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਲਗੈ  ਜਕਾਓ  ।" ਓਨਓ੍ਹਨ  ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਦੂਜੰ  ਕਕਹਕਾ  ॥ "ਅਤਬੇ ਕਜਵਵ ਅਜਕਾਦ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਠਦੀਕ ਜਕਾਪਦਕਾ ਹਗੈ ਇਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਕਸਿਪੱ ਕਖਆ
ਕਦਓ  ॥"

"इस नदजँ लसै जताओ  ।" ओनके बपतता बनघआड़ नदजँ ककिहिता  ॥ "अतबे गजववें अजताद लरोकिसां नदजँ ठदीकि जतापदता हिटै इस
नदजँ लसखख्खआ वदओ  ॥" 

ਅਤਬੇ  ਇਸਿ  ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ  ਮਗੁਗਲਦੀ  ਕਸਿਉਨਦੀ  ਦਬੇ
ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਦਬੇ ਦਲ'ਚ ਸ਼ਕਾਕਮਲ ਹਰੋਇਆ ਇਕ
ਸਿਜੰਢਬੇ ਦਦੀ ਕਦੀਮਤ ਅਤਬੇ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਦਬੇ ਕਮਠੜਬੇ ਬਰੋਬੋੱਲਸਾਂ
ਦਬੇ ਸਿਦਕਬੇ  ॥

अतबे  इस  तहिर  ममुगलली  लसउनली  दके
बनघआड़सां दके  दल'च शतागमल हिरोइआ
इकि सजँढके  ददी  किकीमत अतबे  भतालद दके
गमठड़के  बरोलसां दके सदकिके   ॥ 

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
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"ਬਘਦੀਰਕਾ ਇਕ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀ'ਤਬੇ ਲਜੰ ਮਕਾ ਪਗੈਕਬੇ ਅਵਕਾਜ ਮਕਾਰਦਕਾ ਆ ਜਕਾ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਰਕਾ"
"बघलीरता इकि टहहिताणली'तबे लजँमता पसैकिके  अवताज मतारदता आ जता छरोट्टिके भरता"



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  ॥ 

हिमुण तमुहितानदजँ पदरबे दस जसां गगआहिर सताल छड किके  सजँतरोख किर लसैणता चताहहिदता हिटै  । अतबे लसरफ इहि खखआल
किरनता चताहहिदता हिटै ककि ममुगलली ददी गजलिँदगली बनघआड़सां नताल ककिनही मजबे 'च गमुजरली हिरोवबेगली  । ककिओओंककि अगर
इस बतारबे ललखखआ जतावबे तसां किई ककितताबसां भर जताणगलीआआं  ॥ ओहि बलदजँगहड़आआं नताल वढता हिरोइआ  । बबेशकि
ओहि बहिमुत पहहिलसां हिही जवतान हिरो गए जदह ककि इहि हिजबे बच्चता हिही सली  ॥ अतबे बपतता बनघआड़ नबे इस नदजँ
अपनता किम लसखताइआ  । अतबे जजँगल ददीआआं चलीजसां दता मतलब समझताइआ। घताहि 'च हिवता ददी हिरबेकि झहकि
। हिर गरम रतात'च सताहि लसैण दता इहिसतास  ।   ओहहिधबे   लसर उत्तबे  बरोलदके  हिरोए उलद दता हिरबेकि समुर   ।
चजँमगगदडहड़ दके पजँगजआआं ददी हिरबेकि झरलीट जदह ओहि द्रख तबे अपनबे बसबेरबे'च हिरोवबे  । अतबे हिर मछह छही ददीआआं
छप्पड़'च मतारददीआआं हिरोईआआं छतालसां ददीआआं नछट्टिसां दता ओहहिधबे वतासबे ओनता हिही मतलब सली गजनता ककि इकि
अपनबे दफतर'च बसैठके हिरोए इकि वपतारली नदजँ अपनबे किम नताल  ॥ जदह ओहि लसख नहिहीं रहहिआ हिमुजँदता सली ओहि
बताहिर धमुप्पबे बसैठदता अतबे सभौंदता सली  । अतबे खताउआंदता सली अतबे फके र सभौं जताउआंदता सली  ॥ जदह ओहि गजँदता हिरो जताउआंदता
सली जसां ओनद गरमली लगददी सली  । ओहि जजँगल ददीआआं छपड़लीआआं'च नता लमैंदता सली  । अतबे जदह ओनद शहहिद
ददी लरोड़ हिमुजँददी सली (भतालद नबे इनद  दलसआ सली ककि शहहिद अतबे मबेवबे खताण'च ओनता हिही मजता आओओंदता हिटै
गजनता किच्चता मतास खताण'च) ओहि ओहहिधबे वतासबे उप्पर चड़हहि जताउआंदता सली  । अतबे इहि ककिववें किरनता हिटै  इनद
बघलीरबे नबे लसखताइआ सली  ॥ 

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
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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
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  ॥

बघलीरता इकि टताहिणली'तबे लजँमसां पसै  जताउआंदता अतबे अवताज लगताउआंदता  "मबेरबे बपछह छके  आ जता छरोट्टिके  भरता  ।"  अतबे
पहहिलसां ममुगलली हिरोलबे गजहिके फड़दता सली मगर बताद'चह ओहि बहितादरली नताल इजँ झ इकि टहहिताणली'तह ददजली टहहिताणली
टप्पदता सली गजववें इकि सलबेटदी बसांदर  ॥ ओहि उस थड़हहिके 'तबे अपनली जग्हिता जता किके  बसैठदता सली गजथ्थबे पजँचताइत
लगददी सली  । अतबे ओथ्थबे ओनद पतता चललआ ककि जबे ओहि ककिसबे बनघआड़ वल जरोर ददी घदरली वट्टिके तसां ओहि
बनघआड़ नलीवसीं पताउण नदजँ मजबदर हिरो जताउआंदता सली  । अतबे ओहि इजँ ज मजताकि वतासतबे घदरलीआआं वट्टिदता रहहिलिँदता सली
॥ ककिसबे हिरोर वबेलके  ओहि अपनबे दरोससां दके  पसैरसां'चह लजँमबे किजँ डके  किढदता रहहिलिँदता सली  । ककिओओंककि बनघआड़सां नदजँ
अपनली खल'च पईआआं झरलीटसां अतबे किजँ हडआआं'तह बहिमुत दमुख भरोगणता पघैँदता हिटै  ॥ ओहि रतात नदजँ प्हिताड़ली उत्तर किके
थलबे  खबेतलीहिर  जमलीनसां'तबे  जताउआंदता  सली   ।  अतबे  बड़ता  गजगगआसद  हिरोकिके  बपलिँड  वताललआआं  नदजँ  ओनसां ददीआआं
झमुग्गिलीआआं'च वबेखदता सली  ॥ मगर ओहि इनसतानसां'तबे बबलकिमु ल इतबतार नहिहीं किरदता सली ककिओओंककि बघलीरबे नबे
उस नदजँ  इकि चकिरोर डबता ववखताइआ सली वजहिधबे  उत्तबे  इकि दरवताजता सली जरो हडग पघैँदता  सली  जबेकिर किरोई
दरवताजबे'तबे फसताई हिरोई लक्कड़ नदजँ छकेड़के   । अतबे डबबे नदजँ इनही मक्कतारली नताल जजँगल 'च लमुकिरोइआ गगआ सली
ककि ओहि इकि बतारली डबबे'च फसदता फसदता बनचआ  । अतबे दलसआ सली किकी ओहि इकि किमु हड़क्ककी सली  ॥
उस नदजँ सभ'तह गजआदता चजँगता बघलीरबे दके नताल गरम'तबे हिनबेरबे जजँगल दके अजँदर जता किके  समुसताउआंदके हिरोए वदन'च
सदौणता चजँगता लगदता सली अतबे रतात नदजँ वबेखणता ककि बघलीरबे नबे लशकितार ककिववें किकीत्तता  ॥ जदह बघलीरबे नदजँ  भमुख्ख
लगददी सली ओहि गजड़हहिता भली जतानवर ओहहिधबे रसबे'च आओओंदता सली उस नदजँ  ओहि मतार लसट्टिदता सली  । अतबे
ममुगलली भली इजँ ज हिही किरदता सली लसवताए इकि गल दके   ॥ जदह ओहि इनता वढता हिरो गगआ 'तबे ओनके  हिरोश
सजँभताललआ  । बघलीरबे नबे उस नदजँ दलसआ ककि ओनद किदके भली डजँ गरसां'तबे हिथ्थ नहिहीं पताउणता चताहहिदता ककिओओंककि
दल नबे उस नदजँ इकि सजँढके  ददी किकीमत चमुकिता किके  खरलीवदआ सली  ॥ "सतारता जजँगल तबेरता हिटै" बघलीरबे नबे ककिहिता  ।
"अतबे तदजँ हिजबे इनता जरोरदतार नहिहीं हिरोइआ ककि जजँगल'च हिर चलीज नदजँ मतार सकिदें   ॥ पर उस सजँढके ददी खताततर
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वजहिधली वजहिता नताल तसैनदजँ खरलीवदआ गइआ सली  । तसैनदजँ किरोई भली छरोट्टिता जसां वढता डजँ गर नसां तबे मतारनता चताहहिदता हिटै
अतबे न हिही खताणता चताहहिदता हिटै  ॥ इहि हिही जजँगल दता किनदजँन हिटै॥" ममुगलली नबे वफतादतारली नताल इस नदजँ ननभताइआ
॥ 

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  ॥

अतबे ओहि वढता'तबे भलवतान हिमुजँदता गइआ गजववें ककि इकि ममुजँडके  नदजँ वढता हिरोणता हिही चताहहिदता हिटै  गजस नदजँ इहि नहिहीं
पतता लग्गिदता ककि ओहि किमु झ सबकि लसख हरहिता हिटै  । अतबे गजस नदजँ खताण 'तह लसवता किमु झ हिरोर नहिहीं समुझझदता
॥ 

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  ॥

मतातता बनघआड़ नबे इकि जसां दरो वतार ओनद दलसआ सली ककि शबेर खसां वरगबे जलीअ'तबे भररोसता नहिहीं किकीत्तता जता
सकिदता  । अतबे ककिसबे वदन उस नदजँ शबेर खसां नदजँ जरूर मतारनता पएगता  ॥ पर इकि जवतान बनघआड़ नदजँ इहि
मशवरता हिर वक यताद रहहिओंदता  । पर ममुगलली इहि भमुल गगआ ककिओओंककि ओहि इकि ममुजँडता सली - मगर अपनबे
आप नदजँ ओहि जरूर बनघआड़ अखवताउआंदता गजहि ओहि ककिसबे इनसतानली जबतान'च बरोल सकिदता  ॥ 

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  ॥

शबेर खसां हिमबेशसां ओहहिधबे रसबे'च आ जताउआंदता सली  । ककिओओंककि गजउआं  गजउआं  किलता बमुढता 'तबे किमजरोर हिमुजँदता गगआ
लजँगड़ता चलीतता दल दके जवतान बनघआड़सां नताल बड़ता दरोसतानता हिमुजँदता गगआ  । जरो ओहहिधबे बपछह छके रहहिलिँद खमुहिजँद
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वतासबे जताउआंदके सली  । जरो किलके नदजँ किदके भली गवतारता नहिहीं हिमुजँदता जबे ओहि अपनता पदरता ररोभ पता किके  रख्ख सकिदता  ॥
फके र शबेर खसां ओनसां नदजँ  उकिसताओओंदता अतबे हिटैरतान हिमुजँदता ककि ककिनके  चजँगबे  जवतान लशकितारली इकि मरन जरोगबे
बनघआड़ अतबे इकि आदमली दके बलदजँगड़के  ददी सरदतारली'तह सजँतरोख किर लघैँदके सली  ॥ "ओहि मसैनदजँ दसदके नबे  ।"
शबेर खसां ओनसां नदजँ किहहिलिँदता  ।  "ककि पजँचताइत ददी बसैठकि'च किदके भली ओहहिधलीआआं अख्खसां ववच्चकितार वबेखण ददी
हहिमत नहिहीं किरनता  ॥" अतबे जवतान बनघआड़ घमुरर्र घमुरर्र किरन लग पमैंदके  ॥ 

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 ?"

बघलीरता जहिकेधलीआआं अख्खसां'तबे किन्न हिर तरफ रहहिओंदके  सली  । इस बतारबे किमु झ जताणदता सली  । अतबे इकि दरो वतार
ओनके ममुगलली नदजँ बहिमुत सतारबे शबदसां'च दलसआ सली ककि शबेर खसां ककिसबे वदन उस नदजँ मतार दकेवबेगता  ॥ ममुगलली
हिस पमैंदता अतबे किहहिलिँदता  : "मबेरबे किरोल दल हिटै  अतबे मबेरबे किरोल तमुससीं हिरो  । अतबे भतालद  । मगर ओहि बहिमुत
आलसली हिटै  । इकि दरो हिथ्थ मबेरबे वतासबे मतार हिही सकिदता हिटै  ॥ मसैनदजँ डरन ददी किकी लरोड़ हिटै ?" 

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 ?"

इकि वदन बड़ली गरमली सली ककि बघलीरबे नदजँ इकि फमु रनता फमु हरआ - जरो ओनके ककिधरबे समुखणआ सली  ॥ शताइद
इक्ककी सबेहिके  नबे उस नदजँ  किमु झ दलसआ सली  ॥ पर ओनके  ममुगलली नदजँ  इहहिधबे बतारबे दलसआ जदह ओहि डदजँ घबे
जजँगल'च सली जदह ममुगलली ओहहिधली कितालली चमड़ली नताल ढरोहि लताकिके  बसैठता सली  । "छरोट्टिके भरता  । मसै तसैनदजँ ककिन्नली
वतार दलसआ हिटै ककि शबेर खसां तबेरता दमुशमन हिटै ?" 

"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  ॥"

"इनही वतार गजनके उस तताड़ तबे मबेवबे नबे  ।" ममुगलली बरोललआ  । गजस नदजँ  । किमु दरतली  । गगनतली नहिहीं आओओंददी
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सली  ॥ "ओहहिधता किकी ? मसैनदजँ बहिमुत जरोर ददी नसींद आई हिटै  । बघलीरबे  । अतबे शबेर खसां हिटै बस इकि लजँबली पदछह छड़
अतबे बड़बरोलता - गजववें मताओ मरोर  ॥" 

"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  ॥"

"मगर इहि सदौण दता समता नहिहीं हिटै  ॥ भतालद नदजँ इहहिधता पतता हिटै  । मसैनदजँ पतता हिटै  । दल नदजँ पतता हिटै  । अतबे महिसां
मदरख हहिरण नदजँ भली पतता हिटै  ॥ तबताक्ककी नबे भली तसैनदजँ दलसआ हिटै  ॥" 

"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  ॥"

"हिरो  !  हिरो  !"  ममुगलली  बरोललआ   ॥  "तबताक्ककी किमु झ समसां  पहहिलसां  मबेरबे  किरोल  आइआ  सली  अतबे  बड़ली
बदहतमलीजली नताल बरोललआ ककि ममैं नजँगता  । आदमली दता बलदजँगड़ता हिसां अतबे ममैं ममुजँगफलली नहिहीं खरोद सकिदता  ॥
पर ममैं तबताक्ककी नदजँ पदछ'तह फडहड़किके  दरो वतारली घमुमताकिके  तताड़'तबे दके मताहरआ तताककि ओहि किमु झ तमलीज लसख्ख
सकिके   ॥" 

"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  ॥"

"इहि इकि बबेवकिद फकी सली  । ककिओओंककि भताववें तबताक्ककी इकि पवताड़के  पताउण वतालता हिटै  । पर ओनके तसैनदजँ किमु झ गल
किहिही हिरोणली जरो तसैनदजँ लग्गि गई हिरोणली  ॥ ओहि अख्खसां खरोल  । छरोट्टिके भरता  ॥ शबेर खसां जजँगल 'च तसैनदजँ मतारन ददी
जमुरर्रत नसां किरबे  ॥ मगर यताद रख्ख किलता बहिमुत बमुढता हिटै  । अतबे जलदी हिही इकि वदन आवबेगता ककि अपनता सजँढता
नहिहीं मतार सकिके गता  । अतबे ओहि सरदतार नहिहीं रहिकेगता  ॥ बड़के  बनघआड़ गजनसां नबे तसैनदजँ वबेखख्खआ सली जदह तसैनदजँ
पहहिलली वतारली पजँचताइत'च ललआइआ गगआ सली  । ओहि भली बमुढके  हिरो गए नबे  । अतबे जवतान बनघआड़ उसबे
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गल'तबे भररोसता किरदके नबे जरो शबेर खसां नबे ओनसां नदजँ पट्टिदी पड़ताहिही हिटै  । ककि आदमली दके बलदजँगड़के  ददी दल 'च किरोई
जग्हिता नहिहीं हिटै  ॥ किमु झ हिही वक'च तदजँ जवतान हिरो जसांववेंगता  ॥" 

"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  !"

"अतबे ओहि किके ड़हहिता मरद हिटै  जरो अपनबे भरसांवसां दता सताथ नसां दकेवबे  ?" ममुगलली नबे ककिहिता  ॥ "ममैं जजँगल'च पसैदता
हिरोइआ सली  ॥ ममैं जजँगल दता किनदजँन मबन्नआ हिटै  । अतबे इकि भली बनघआड़ नहिहीं हिटै वजहिधबे पजँगजआ 'चह मसै किजँ डके
नहिहीं किढके हिरोण  ॥ यकिकीनन ओहि मबेरबे भरता नबे !" 

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  ॥"

बघलीरबे नबे अजँगड़ताई लई'तबे पदरता लजँमसां हिरो गगआ अतबे अपनलीआआं अख्खसां अध्धलीआआं बजँद किर लइआआं  ॥ "छरोट्टिके
भरता  ।" ओहि बरोललआ  । "मबेरबे जबताड़के  हिकेठसां महिसदस किर  ॥" 

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  ॥

ममुगलली  नबे  अपनता  मजबदत  भदरता  हिथ्थ   ।  बघलीरबे  ददी  रबेशमली  ठरोडडी  हिकेठसां  रखखआ   ।  गजथ्थबे  घमुमतावदतार
मतासपबेशलीआआं चमकिकीलबे वतालसां'च लमुकिकीआआं हिरोईआआं सली  । अतबे ओनके इकि गजँजता धबता महिसदस किकीत्तता  ॥ 

"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
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ਇਸਿ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ?"

"जजँगल'च किरोई नहिहीं हिटै गजस नदजँ इहि पतता हिटै ककि ममैं  । बघलीरता । इस ननशतान दता मताललकि हिसां - इकि पटके दता
ननशतान  । अतबे फके र  । छरोट्टिके भरता  । ममैं आदमलीआआं 'च जममआ सली । अतबे आदमलीआआं'च हिही मबेरली मसां मरली सली
-  उदकेपमुर दके  रताजबे  दके  महहिल दके  बपलिँजहरआआं'च  ॥ इस लई ममैं तबेरता ममुल चमुकिताइआ सली  । बनघआड़सां ददी
पजँचताइत'च जदह तदजँ इकि छरोट्टिता गजहिता नजँगता बलदजँगड़ता सली  ॥ हिसां। मसै भली आदमलीआआं'च जममआ सली  ॥ मवें
किददी जजँगल नहिहीं वबेखख्खआ सली  ॥ ओहि जजँगलबेआआं बपछह छके मसैनदजँ इकि लरोहिके दके बताटके'च खवताउआंदके सली जदह तसांई
ममैं इकि रतात महहिसदस किकीत्तता ककि ममैं बघलीरता हिसां - कितालता ततेँदमुआ - अतबे ककिसबे आदमली दता खखडताउनता नहिहीं।
अतबे मसै झलता गजहिता ततालता अपनबे पजँजबे ददी इकि सट्टि नताल तरोड़ लसवट्टिआ अतबे नस आइआ  ॥ अतबे ममैं
आदमली दके  तरलीकिके  लसख्खबे हिरोण किरकिके   । जजँगल'च शबेर खसां'तह भली गजआदता खमुजँखतार बण गगआ  ॥ ककिओओं
इस तहिर नहिहीं हिटै ?" 

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

"हिसां जली  ।" ममुगलली नबे ककिहिता "पदरता जजँगल बघलीरबे तह डरदता हिटै - लसरफ इकि ममुगलली दके लसवताए  ॥"

"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  ॥"

"ओहि  । तदजँ इकि आदमली दता बलदजँगड़ता हिहैं  ।" कितालबे ततेँदमुए नबे बड़ली नरमली नताल ककिहिता  ॥ "अतबे गजववें ममैं अपनबे
जजँगल वताबपस चलता गगआ  । तसैनदजँ भली आखखरकितार वताबपस आदमलीआआं किरोल जताणता चताहहिदता हिटै  - ओनसां
आदमलीआआं किरोल जरो तबेरबे भरता नवें - जबेकिर तदजँ पजँचताइत'च मतार वदत्तता नसां जताववें  ॥"

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

"मगर ककिओओं - ककिओओं किरोई मसैनदजँ मतारनता चताहिकेगता ?" ममुगलली नबे ककिहिता  ॥

"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  ॥
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"मबेरबे वल वबेख  ।" बघलीरबे नबे ककिहिता  ॥ अतबे ममुगलली ओहहिधलीआआं अख्खसां'च अख्खसां पता किके  वबेखण लग बपआ
॥ ततेँदमुए नबे किमु झ अध्धबे'कि गमलिँट'च अपनता लसर परबे फके र ललआ  ॥ 

"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  ॥"

"इस लई  ।" अपनता पजँजता पतत्तआआं'तबे चलताउआंदके हिरोए ओनके ककिहिता॥ "तबेरलीआआं अख्खसां'च अख्खसां पता किके  ममैं भली
नहिहीं वबेख सकिदता  । अतबे ममैं आदमलीआआं'च जममआ सली  । ममैं तसैनदजँ बहिमुत बपआर किरदता हिसां  । छरोट्टिके भरता  ॥
बताकिकी तबेरबे'तह नफरत किरदके नवें ककिओओंककि ओहि तबेरलीआआं अख्खसां नताल अख्खसां नहिहीं गमलता सकिदके  ॥ ककिओओंककि
तदजँ समझदतार हिहैं  । ककिओओंककि तदजँ ओनसां दके पसैरसां'चह किजँ डके  किढके नबे - ककिओओंककि तदजँ आदमली हिहैं  ॥" 

"ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਇਨਓ੍ਹ ਕਾ ਗਪੱਲਸਾਂ ਦਕਾ ਪਤਕਾ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ  ।"  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਮਦੂਜੰ ਹ ਵਟਟ੍ਟਿਕਦਆਆਂ ਕਕਹਕਾ  । ਅਤਬੇ ਓਹ ਅਪਨਨ  ਸਿਜੰਘਣਬੇ ਭਰਵਕਟਟ੍ਟਿਆਆਂ ਹਬੇਠ
ਕਤਓੜਦੀਆਆਂ ਚੜਓ੍ਹਕਾਉਣ ਲਗਗ੍ਗਿ ਕਪਆ  ॥

"मसैनदजँ  इनता गलसां दता पतता नहिहीं सली  ।"  ममुगलली नबे  मदजँहि  वट्टिवदआआं ककिहिता  ।  अतबे  ओहि अपनबे  सजँघणबे
भरववट्टिआआं हिकेठ ततओड़लीआआं चड़हहिताउण लग्गि बपआ  ॥ 

"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  ॥"

"जजँगल दता किनदजँन किकी हिटै  ? पहहिलसां वतार किररो कफर बरोलरो  ॥ तबेरली लतापरवताहिही नताल ओहि जताणदके नबे ककि तदजँ
इकि आदमली हिहैं  ॥ मगर लसआणता बण  ॥ मबेरबे वदल'च इहि हिटै ककि जदह किलके तह अगलता लशकितार छमु वट्टिआ -
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अतबे  हिर वतार लशकितार वबेलके  ओनद  पहहिलली वतार नतालह गजआदता गमहिनत किरनली पमैंददी  हिटै  -  दल ओहहिधबे
खखलताफ अतबे तबेरबे खखलताफ हिरो जतावबेगता  ॥ ओहि थड़हहिके 'तबे पजँचताइत बमुलताउणगबे  । अतबे फके र - अतबे फके र - मसैनदजँ
पतता हिटै  ॥" बघलीरबे नबे  । छताल मतारदके हिरोए ककिहिता  ॥ "तदजँ छकेत्तली थलबे घताटदी'च आदमलीआआं ददी झमुग्गिली'च चलता
जता  । अतबे अपनबे नताल ओहि लताल फमु ल लसै आवसीं गजड़हहिता ओहि ओथ्थबे उगताओओंदके नबे  । ककिओओंककि जदह समसां
आए उस वबेलबे तबेरबे किरोल मबेरबे जसां भतालद जसां दल'च जरो तसैनदजँ बपआर किरदके नबे  । ओनसां'तरो भली तताकितवर
दरोस हिरोवबेगता  ॥ लताल फमु ल लसैकिके  आ  ॥" 

          ਲਭਲ ਫਮਓਲ ਦਦ ਨਭਲ ਬਘਲਰਦ ਦਭ ਮਤਲਬ ਸਲ ਅਗਸਗ ।            ਵਸਰਫ ਕਬਈ ਭਲ ਜਭਨਵਰ ਅਗਸਗ ਨਸਬ ਠਲਕ ਨਭਓਤ ਨਭਲ ਨਹਹ ਬਮਲਭਓਤਦਭ ਸਲ
॥    ਹਰ ਵੜਸ਼ਲ ਓੜਧਲ ਦਹਸ਼ਤ'               ਚ ਰਵਹਤਦਭ ਸਲ ਅਤਦ ਉਸ ਨਸਬ ਦਓਸਣ ਦਦ ਸਸ ਤਰਲਕਦ ਇਜਭਦ ਕਰਦਭ ਹਪ ॥

लताल फमु ल दके नताल बघलीरबे दता मतलब सली अग्गि  । लसरफ किरोई भली जतानवर अग्गि नदजँ ठदीकि नताओओं नताल
नहिहीं बमुलताओओंदता सली  ॥ हिर व्हशली ओहहिधली दहिशत'च रहहिओंदता सली अतबे उस नदजँ दसण दके सदौ तरलीकिके  इजताद
किरदता हिटै  ॥ 

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

"लताल फमु ल ?" ममुगलली नबे ककिहिता  ॥ "जरो सवबेरबे जसां तकितालसां दके वक ओनसां ददीआआं झमुग्गिलीआआं बताहिर उगदता
हिटै। मसै किमु झ लसै आवसांगता  ॥" 

"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  ॥"

"इहि गल हिरोई नसां आदमली दके  बलदजँगड़के   ।"  बड़के  फखर नताल बघलीरता बरोललआ  ॥  "यताद रखसीं ककि ओहि
छरोट्टिदी गजहिही तदौड़ली'च उग्गिदता हिटै   ॥ छकेत्तली इकि चमुक्क ललआईं  । अतबे अपनबे किरोल रख्खसीं मताड़के  वक किम
आएगता  ॥" 

"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
?"
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"अछह छता !" ममुगलली बरोललआ  ॥ "ममैं चलदता हिसां  ॥ मगर ककि तसैनदजँ पक्कता यकिकीन हिटै  । ओहि मबेरबे बघलीरबे" -
ओनके अपनली बसांहि वढदी गरदन तबे फके रली तबे वढदीआआं अख्खसां'च डदजँ गली झतात्तली मतारली - "किकी तसैनदजँ पदरता यकिकीन हिटै
ककि इहि शबेर खसां ददी किरनली हिटै ?" 

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

"उस टमुट्टिके ततालबे ददी किसम गजनके मसैनदजँ अजताददी बकिशली  । मसैनदजँ पदरता यकिकीन हिटै  । छरोट्टिके भरता  ॥"

"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  ॥

"तसां फके र  । उस सजँढके  ददी किसम  । गजनके  मबेरता ममुल पताइआ  । मसै शबेर खसां नदजँ इहहिधली पदरली किकीमत अदता
किरसांगता  । शताइद थरोड़ली गजहिही गजआदता हिही  ।" किहहि ककि ममुगलली नस गगआ  ॥ 

"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 !"

"इहि आदमली हिटै  । इहि पदरता आदमली हिटै  ।" बघलीरबे नबे अपनबे आप नदजँ  ॥ दमुबतारता लमबे पमैंदके हिरोए ककिहिता  ॥ "ओहि
। शबेर खसां  । तबेरली दस सताल पहहिलसां डडड  दके लशकितार वरगली किरतदत 'तह पहहिलसां किदके किरोई कितालली किरतदत नहिहीं
सली !" 

ਮਗੁਗਲਦੀ ਤਬੇਜ ਦਦੌੜਦਬੇ ਹਰੋਏ ਦਦੂਰ ਬਹਗੁਤ ਦਦੂਰ ਜਜੰ ਗਲ'ਚ ਕਨਬੋੱਕਲ ਗਇਆ  । ਅਤਬੇ ਓਓ੍ਹਧਕਾ ਕਦਲ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਅਜੰ ਦਰ ਬਪੱ ਲ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ  ॥ ਓਹ
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  ॥
ममुगलली तबेज ददौड़दके हिरोए ददर बहिमुत ददर जजँगल'च ननक्कल गइआ  । अतबे ओहहिधता वदल ओहहिधबे अजँदर बल
हरहिता सली  ॥ ओहि गमुफता'च आइआ जदह शताम ददी धमुजँध पसै रहिही सली  । अतबे इकि लजँमता सताहि ललआ। अतबे हिकेठसां
घताटदी'च झतात्तली मतारली  ॥ बलदजँगड़के  बताहिर सली  । पर मतातता बनघआड़ नदजँ  । बपछह छके गमुफता'च ओहहिधबे सताहि लसैण'तह
पतता सली  । ककि ओहहिधबे डडड  नदजँ किमु झ तकिललीफ हिटै  ॥ 
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"ਕਦੀ ਗਪੱਲ ਹਗੈ  । ਪਗੁਤਸਰ ?" ਓਨਓ੍ਹਨ  ਕਕਹਕਾ  ॥

"किकी गल हिटै  । पमुत्तर ?" ओनके ककिहिता  ॥ 

"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!"

"किमु झ चजँमगगद्दड़ शबेर खसां बतारबे खमुसर फमु सर किर रहिके  सली" ओनके ममुड़ जवताब वदत्तता  ॥ "अज रतात मसै वताहिके
हिरोए खबेतसां'च लशकितार किरनता हिटै   ।" अतबे ओहि झताड़लीआआं'चह हिमुजँदता हिरोइआ हिकेठसां चलता गगआ  । उस चरोई वल
जरो हिकेठसां घताटदी'च वगददी सली  ॥ ओथ्थबे ओनके पतता किकीत्तता  । जदह उस नदजँ दल दके लशकितार किरन ददी जरोरसां नताल
अवताज आई  । अतबे ओनके ससांभर दके  अहड़लिँगन ददी अवताज समुणली  । अतबे चलीतल दता फड़फड़ताउआंदता हिरोइआ
नक्क समुखणआ जदह हहिरण घताटदी वल ममुहड़आ  ॥ फके र जवतान बनघआड़सां ददी बड़के  गमुसबे 'च भहकिण ददी
अवताज : "किललआ ! किललआ ! किलके बनघआड़ नदजँ अपनली तताकित ववखताउण वदओ  ॥ जग्हिता वदउ सरदतार
नदजँ ! मतार छताल  । किललआ!" 

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  ॥ 

किलके बनघआड़'तह छताल मतारदके वक पकिड़ छमु ट गई हिरोणली  । ककिओओंककि ममुगलली नबे ओहहिधबे दजँदसां दके चटखण
ददी अवताज समुणली अतबे फके र भहकिण ददी अवताज जदह ससांभर नबे अगलबे पसैरसां नताल ओनद हिकेठसां दके मताहरआ  ॥ 

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  ॥

ओनके ककिसबे हिरोर चलीज दता इजँ तजतार नहिहीं किकीत्तता  । बस नसदता गगआ  । अतबे चलीकिसां ओहहिधबे बपछह छके  मजँद
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हिमुजँददीआआं गईआआं गजववें ओहि खबेतसां'च दरोड़ह हहिआ गजथ्थबे पतेँडद  रहहिलिँदके सली  ॥ 

"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  ॥"

"बघलीरता सच्च बरोलदता सली" ओनके सताहिरो - ववसताहि हिरोकिके  ककिहिता  । जदह ओहि इकि झमुग्गिली ददी खखड़किकी हिकेठ
पवठ्ठआआं'च सताहि लसैण लई बसैवठ्ठआ  ॥ "किल दता वदन किलके अतबे मबेरबे वतासबे इकि वदन हिरोवबेगता  ॥" 

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  ॥

फके र ओनके  अपनता मदजँहि खखड़किकी दके  नताल लताइआ'तबे चमुलके'च बलददी हिरोई अग्गि नदजँ वबेखण लग बपआ  ॥
ओनके वबेखख्खआ ककि ककिसतान ददी घर वतालली नबे रतात नदजँ उठ्ठ किके  ओहहिधबे 'च कितालबे डलबे पताए  ॥ अतबे जदह सवबेर
हिरोई अतबे धमुजँध जदह नचट्टिदी'तबे ठजँडडी सली  । ओनके वबेखख्खआ ककि ककिसतान दके बच्चबे नबे  इकि बवेंत ददी टरोकिरली चमुक्ककी
गजड़हहिही अजँदरह गमट्टिदी नताल ललपली हिरोई सली  । उस नदजँ गरम लताल किच्चबे किरोललआआं नताल भहरआ  । अतबे अपनबे
किजँ बल हिकेठसां रख्ख किके   । तबबेलबे'च गसांईआआं नदजँ सजँभतालन वतासबे चलता गगआ  ॥ 

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

"बस लसरफ इनता हिही ?" ममुगलली बरोललआ  ॥ "अगर इकि बलदजँगड़ता किर सकिदता हिटै   । तबे फके र डरन ददी
किरोई गल नहिहीं  ॥" सरो ओहि लजँमबे किदम पमुट्टिदता हिरोइआ नमुक्कर तबे ममुजँडके  नदजँ गमललआ  । ओहहिधबे हिथसां 'चह
भसांडता लसै ललआ  । अतबे धमुजँध'च लरोप हिरो गगआ जदककि ममुजँडता डर दके मतारबे चचाँगरसां मतारदता हरहि गइआ  ॥ 

"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
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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  ॥

"ओहि बबलकिमु ल मबेरबे वरगबे नबे  ।" ममुगलली भसांडके 'च फद किसां मतारदके हिरोए गजववें ओनके जनतानली नदजँ वबेखख्खआ सली  ।
बरोललआ  ॥ "इहि चलीज मर जतावबेगली गजहि मसै इनद  किमु झ खताण वतासबे नहिहीं वदत्तता  ॥" अतबे ओनके छरोट्टिदीआआं
टहहिताणलीआआं अतबे समुक्ककी हिरोई छल उस लताल चलीज तबे समुट्टि वदत्तली  ॥ प्हिताड़ली चड़वदआआं अध्धबे रसबे 'च ओनद
बघलीरता गमललआ ओस ओहहिधली खल तबे इजँ झ चमकि रहिही सली गजववें चजँदरमणली  ॥ 

"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  ॥"

"किलके तह चदकि हिरो गई हिटै  ।" ततेँदमुए नबे ककिहिता  ॥ "ओनसां नबे ओनद किल रतात हिही मतार दकेणता सली  । पर ओनता
नदजँ तबेरली भली लरोड़ सली  ॥ ओहि तबेरली भताल प्हिताड़ली'तबे किर रहिके सली  ॥"

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

"ममैं खबेतसां'च सली  । ममैं ततआर हिसां  ॥ वबेख !" ममुगलली नबे अजँगलीठदी उप्पर चमुक्ककी  ॥ 

"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 ?"

"बहिमुत वधलीआ ! हिमुण  । ममैं वबेखख्खआ हिटै ककि आदमली इस चलीज'च समुक्ककीआआं टहहिताणलीआआं पताउआंदके नबे  । अतबे हिमुण
अखलीर'च लताल फमु ल खखड़ बपआ हिटै  ॥ तसैनदजँ किकी डरर्र नहिहीं लगदता ?" 

"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  ॥"
"नहिहीं  । मसैनदजँ डरर्र ककिओओं लग्गिदगता ? मसैनदजँ हिमुण चबेत्तता आइआ - गजहि इहि समुपनता नसां हिरोवबे - ककिववें  । जदह ममैं
हिजबे बनघआड़ नहिहीं सली  । ममैं लताल फमु ल नबेड़के  लजँमता बपआ सली  । अतबे ममैंनदजँ बहिमुत ननघ्घता'तबे चजँगता लगग्गिआ
सली  ॥" 
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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  ॥

उस पमुरबे वदन ममुगलली गमुफता'च बसैहि किके  अपनली अजँगलीठदी'च समुक्ककीआआं टहहिताणलीआआं पताउआंदता हरहिता इहि वबेखण
वतासबे ककि ओहि ककिववें लगददीआआं हिण  ॥ ओनद इकि टहहिताणली लभ्भली गजड़हहिही ओनद चजँगली लग्गिली  । अतबे शताम
नदजँ जदह तबताक्ककी गमुफता'च आइआ अतबे उस नदजँ दलसआ ककि ओहहिधली लरोड़ पजँचताइत दके थड़हहिके'तबे हिटै   । ओहि
हिसदता हरहिता जदह तकि तबताक्ककी नस नहिहीं गगआ  ॥ फके र ममुगलली हिजबे भली हिसदके हिरोए  । पजँचताइत वल
टमुर बपआ  ॥ 

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  ॥

किलता अपनबे पथ्थर दके इकि पतासबे बपआ हिरोइआ सली जरो दसदता सली ककि दल ददी सरदतारली हिमुण ककिसबे हिरोर ददी
उडडीकि किर रहिही हिटै   । अतबे शबेर खसां अपनबे टमुकिहड़आआं'तबे पतालबे हिरोए बनघआड़सां नताल शबेखली मतारदके हिरोए अग्गिबे
बपछह छके  कफर हरहिता सली  ॥ बघलीरता ममुगलली किरोल लजँमता बपआ हिरोइआ सली  । अतबे अजँगलीठदी ममुगलली नबे अपनबे
गरोहडआआं'च रख्खली हिरोई सली  ॥ जदह सतारबे किठ्ठके हिरो गए। तसां शबेर खसां नबे बरोलणता शमुरू किकीत्तता - इहि ओहि किदके
भली नहिहीं किरदता जबे किलता अपनबे जदौबन'च हिमुजँदता  ॥ 

"ਉਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਕਰੋਈ ਹਪੱ ਕ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ  ।" ਬਘਦੀਰਕਾ ਫਗੁਸਿਫਗੁਸਿਕਾਇਆ  ॥ "ਮਮੈਂ ਦਪੱ ਸਿ ਕਰਹਸਾਂ ਹਸਾਂ  ॥ ਓਹ ਕਗੁਤਸਬੇ ਦਕਾ ਪਗੁਤਸਰ ਹਗੈ  ॥ ਓਹ ਡਰ
ਜਕਾਵਬੇਗਕਾ  ॥"

"उस नदजँ किरोई हिक्क नहिहीं हिटै  ।" बघलीरता फमु सफमु सताइआ  ॥ "ममैं दस हरहिसां हिसां  ॥ ओहि किमु त्तबे दता पमुत्तर हिटै  ॥
ओहि डर जतावबेगता  ॥" 

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 ?"

37



ममुगलली अपनबे पसैरसां'तबे खड़ता हिरो गगआ  ॥ "अजताद लरोकिरो  ।" ओहि चलीककिआ  । "किकी शबेर खसां दल ददी सरदतारली
किरदता हिटै ? इकि चलीतबे दता सताढदी सरदतारली नताल किकी लसैणता दकेणता हिटै ?" 

"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  ॥

"इहि वबेख किके  ककि दल ददी सरदतारली ककिसबे हिरोर ददी उडडीकि'च हिटै  । अतबे ओनद बरोलण वतासबे आखख्खआ गगआ
हिटै - " शबेर खसां शमुरू हिरोइआ  ॥ 

"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  ॥"

"ककिनके आखख्खआ ?" ममुगलली बरोललआ  ॥ "किकी असली सतारबे गगद्दड़ हिसां  । गजड़हहिके इस डजँ गर मतार किसताई ददी
चतापलदसली किरलीए ? दल ददी सरदतारली दता फटै सलता दल हिही किरबेगता  ॥" 

"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  ॥

"चमुप्प किर  । आदमली दके बलदजँगड़के  !" ददीआआं जरोरदतार अवताजसां आईआआं  । "इनद बरोलण दके  । इनके सताढता किनदजँन
मबन्नआ हिटै  ॥" अतबे अखलीर'च दल दके बजमुगर्र दहिताड़के  : "मरबे हिरोए बनघआड़ नदजँ बरोलण वदओ  ॥" जदह दल दता
सरदतार लशकितार किरन तह चदकि जताउआंदता हिटै  । ओनद महरआ हिरोइआ समझझआ जताउआंदता हिटै  । जदह तसांई ओहि
गजऊआं दता रहिके  । वजहिधली ककि बहिमुतली दकेर नहिहीं हिटै  ॥ 

ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਨ  ਥਕਕਾਨ ਭਕਰਆ ਕਸਿਰ ਚਗੁਪੱ ਕਕਆ : - 

किलके नबे थकितान भहरआ लसर चमुकक्कआ : - 

38



"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  ॥"

"अजताद लरोकिरो  । अतबे तमुससीं भली  । शबेर खसां दके गगद्दड़रो  । बताहिर वरहिआआं'तह ममैं इस दल ददी लशकितार किरन
वतासबे सरदतारली किकीत्तली हिटै   । अतबे इस वक दरोरतान नसां हिही किरोई किमु हड़किकी 'च फलसआ अतबे नसां हिही ककिसबे दता
किरोई हिथ्थ पसैर टमु वट्टिआ  ॥ हिमुण ममैं लशकितार किरन तह चदकि गगआआं हिसां  ॥ तमुससीं जताणदके हिरो ककि इहि जताल ककिलिँ ववें
ववछताइआ गइआ सली  ॥ तमुससीं जताणदके हिही हिरो ककि मसैनदजँ इकि अजँजताण हहिरण दता लशकितार किरन नदजँ ककिहिता गगआ
सली तताककि मबेरली किमजरोरली उजताग्गिर हिरो सकिके   ॥ इहि बड़ली चलताकिकी नताल किकीत्तता गगआ सली  ॥ इहि तमुहिताडता
हिक्क हिटै ककि मसैनदजँ इथ्थबे हिही पजँचताइतली थड़हहिके  उत्तबे मतार वदत्तता जतावबे  । हिमुणबे  ॥ इस लई  । ममैं आखदसां हिसां  । ककि
किरोण आवबेगता इस किलके बनघआड़ दता किम तमताम किरन वतासबे ? जजँगल दके किनदजँन ममुतताबबकि  । इहि मबेरता
हिक्क हिटै  । ककि तमुससीं इकि इकि किरकिके  आओ  ॥" 

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  ।
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 !"

ओथबे इकि लजँमली खमरोशली छता गई  । ककिओओंककि ककिसबे भली बनघआड़ ददी इनही जमुरर्रत नहिहीं सली ककि ओहि किलता
हिही किलके नताल मरन मतारन ददी लड़ताई किरबे  ॥ फके र शबेर खसां दहिताहड़आ : "सतान्नदजँ इस दजँदबरोड़के  मदरख नताल किकी
लसैणता दकेणता हिटै ? इहहिधली ककिसमत'च मदौत हिही ललखली हिरोई हिटै ! इहि जरो आदमली दता बलदजँगड़ता हिटै इनके बड़ली लजँमली
उमर जली लई हिटै  ॥ अजताद लरोकिरो  । इहि बड़के  पहहिलसां तह हिही मबेरता लशकितार सली  ॥ इनद  मसैनदजँ दके वदओ  ॥ ममैं
इस आदमली - बनघआड़ ददी मदरखतता तह थकि चमुकक्कआआं हिसां  ॥ इनके दस वरहिआआं 'तह जजँगल नदजँ दमुखली किरकिके
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रखख्खआ हिरोइआ हिटै  ॥ मसैनदजँ दके वदओ आदमली दता बलदजँगड़ता  । नहिहीं तबे मसै इथ्थबे हिमबेशसां लशकितार किरसांगता  ॥ अतबे
तमुहितानदजँ इकि भली हिडडी नहिहीं दकेवसांगता॥ इहि आदमली हिटै  । इकि आदमली दता बच्चता  । अतबे मबेरबे शरलीर ददी हिर हिडडी
इस तह नफरत किरददी हिटै !" 

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  ॥"

फके र अध्धबे'तह गजआदता दल चलीककिआ : "इकि आदमली ! इकि आदमली ! इकि आदमली दता सताढके'च किकी किम हिटै
? इनद अपनली जग्हिता वताबपस जताण वदओ  ॥" 

"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  ॥"

"अतबे सतारबे बपलिँड दके लरोकिसां नदजँ अपनबे खखलताफ किर लइए ?" शबेर खसां खखज किके  बरोललआ  ॥ "नहिहीं  । इनद
मसैनदजँ दके वदओ  ॥ इहि इकि आदमली हिटै  । अतबे अससीं सताहरआआं'चह किरोई भली इहहिधबे नताल अख्खसां'च अखसां पता किके
नहिही वबेख सकिदता  ॥" 

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  ॥"

किलके नबे अपनता लसर फके र चमुकक्कआ अतबे बरोललआ  ।  "इनके  सताढता भरोजन खताधता हिटै   ॥ इहि सताढके  नताल
समुत्तता हिटै   ॥ इहि सताढके  वतासबे लशकितार नदजँ खदकेड़ किके  ललआइआ हिटै   ॥ इनके  किरोई भली जजँगल दता किनदजँन नहिहीं
तरोहड़आ हिटै  ॥" 

"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  ॥
"अतबे  । ममैं इकि सजँढके ददी किकीमत चमुकिताई सली जदह इनद दल'च किबदललआ गगआ सली  ॥ इकि सजँढके ददी किकीमत
बहिमुतली नहिहीं हिमुजँददी  । पर बघलीरबे ददी इजत किमु झ हिटै वजहिधबे वतासबे ओहि शताइद लड़दगता  ।" बघलीरबे नबे बड़ली हिललीमली
नताल बरोललआ  ॥ 
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"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 ?" 

"इकि सजँढता वजहिधता दस सताल पहहिलसां ममुल पताइआ गइआ सली !"दल धमकिकी भरबे लहहिजबे'च बरोललआ
॥ "दस सताल पमुरतानलीआआं हिडडीआआं दता सतान्नदजँ किकी भताहि ?" 

"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  !"

"जसां चमुक्ककी सभौंहि दता ?" बघलीरता बरोललआ  । अतबे ओहहिधबे नचट्टिके दजँद बमुलसां हिकेठ नजर आ रहिके  सली  ॥ "अतबे
तमुहितानदजँ अजताद लरोकि आखदके नबे !" 

"              ਕਬਈ ਭਲ ਆਦਮਲ ਦਭ ਬਲਸਬਗੜਭ ਜਬਗਲ ਦਦ ਲਬਕਭਤ ਨਭਲ ਨਹਹ ਰਵਹ ਸਕਦਭ ॥"     ਸ਼ਦਰ ਖਭਤ ਅੜਸਓਵਕਆ ॥ "    ਇਨੜਸ ਮਪਨਸਬ ਦਦ ਵਦਓ!"

"किरोई भली आदमली दता बलदजँगड़ता जजँगल दके लरोकिसां नताल नहिहीं रहहि सकिदता  ॥" शबेर खसां अड़द कक्कआ  ॥ "इनद
मसैनदजँ दके वदओ!" 

"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
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  ॥ "
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"भसांवबे इहहिधलीआआं रगसां'च सताढता लहिद  नहिहीं दरोड़हहिदता  । पर इहि सताढता भरता हिटै   ।" किलता बरोलदता हरहिता "अतबे
तमुससीं इनद  इथ्थबे हिही मतार वदओओंगबे ! सच्चताई तसां इहि हिटै   । ककि ममैं बहिमुत नचर जली ललआ हिटै  ॥ तमुहिताडके 'च किमु झ
लरोग डजँ गर खताण वतालबे नबे  । अतबे किमु झ बतारबे मवें इहि समुखणआ हिटै  ककि शबेर खसां ददी पट्टिदी पड़हहिरोण किरकिके  तमुससीं
लरोकि बपलिँड'च जताकिके  दरवताजबे ममुहिहरओओं छरोट्टिके बलदजँगड़के  झपट ललआओओंदके हिह  ॥ इस लई मसैनदजँ पतता हिटै ककि तमुससीं
लरोकि किताइर हिह  । अतबे मसै किताइरसां नदजँ किहहि हरहिसां हिसां  ॥ इहि यकिकीनली हिटै ककि मसैनदजँ मर जताउणता चताहहिदता हिटै  । अतबे
मबेरली गजलिँदगली ददी किरोई किकीमत नहिहीं हिटै  । नहिहीं तबे ममैं आदमली दके बलदजँगड़के  ददी जतान वट्टिके अपनली जतान दके दवसां  ॥
पर दल ददी इजत ददी खताततर - इकि छरोट्टिदी गजहिही गल ककि बबनता इकि सरदतार दके तमुसली भमुल गए हिह - ममैं
वताइदता किरदता हिसां ककि जबेकिर तमुससीं आदमली दके बलदजँगड़के  नदजँ ओहहिधली जग्हिता वताबपस जताण वदओ  । 'तबे जदह मबेरबे
मरन दता समसां आवबेगता तमुहिताडके  सताहिमनबे किमु सकिदआं गता भली नहिहीं  ॥ ममैं बबनता लड़ताई किकीतबे हिही मर जतावसांगता  ॥
इहहिधबे नताल दल ददीआआं घट्टिरो घट्टि ततलिँन गजलिँदगलीआआं बच जताणगलीआआं  ॥ गजआदता मसै किमु झ किर नहिहीं सकिदता  ॥
मगर जबे तमुससीं चताहिरो  । तसां ममैं तमुहितानदजँ अपनबे भरता नदजँ जरो बबेकिसदर हिरोवबे नदजँ मतारन ददी शरम 'तह बचता सकिदता हिसां
-  इकि भरता वजहिधबे बतारबे चजँगता बरोललआ जताउआंदता हिटै  अतबे वजहिधली किकीमत चमुकिता किके  दल'च जजँगल दके  किनदजँन
ममुतताबबकि शतागमल किकीत्तता गगआ सली  ॥ " 

"    ਇਹ ਆਦਮਲ ਹਪ -   ਇਕ ਆਦਮਲ -   ਇਕ ਆਦਮਲ !"    ਦਲ ਧਮਕਲ ਭਰਦ ਲਵਹਜਦ'    ਚ ਬਬਵਲਆ ॥   ਅਤਦ ਵਜਆਦਭਤਰ ਬਵਘਆੜ
          ।            ॥ਸ਼ਦਰ ਖਭਤ ਦਦ ਆਲਦ ਦਵਭਲਦ ਕਓਠਦ ਹਬਣ ਲਗ ਪਏ ਵਜੜਧਲ ਪਸਛ ਜਬਰ ਜਬਰ ਨਭਲ ਵਹਲਨਭ ਸ਼ਮਰਸ ਹਬ ਗਈ ਸਲ

"इहि आदमली हिटै - इकि आदमली - इकि आदमली !" दल धमकिकी भरबे लहहिजबे'च बरोललआ  ॥ अतबे गजआदतातर
बनघआड़ शबेर खसां दके आलबे दवतालबे किठ्ठके हिरोण लग पए  । वजहिधली पदछ जरोर जरोर नताल हहिलनता शमुरू हिरो गई
सली  ॥ 

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

"हिमुण सभ किमु झ तबेरबे हिथ्थ'च हिटै" बघलीरबे नबे ममुगलली नदजँ ककिहिता  ॥ "अससीं लड़ताई'तह लसवता किमु झ हिरोर नहिहीं किर
सकिदके  ॥" 

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
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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  ॥"

ममुगलली लसध्धता खड़ता हिरो गगआ'तबे अजँगलीठदी ओहहिधबे हिथ्थ'च सली  ॥ फके र ओनके अजँगड़ताई लई  । अतबे उबतासली
भहरआ मदजँहि पजँचताइत वल किकीत्तता  ॥ पर ओहि गमुसबे अतबे गम नताल भहरआ हिरोइआ सली  । ककिओओंककि  ।
बनघआड़सां वसांग  । बनघआड़सां नबे ओनद किदके भली नहिहीं सली दलसआ ककि ओहि ककिस तहिर ओहहिधबे 'तह नफरत
किरदके सली  ॥ "समुणरो तमुससीं !" ओहि चलीककिआ  ॥ "इस तहिर किमु तत्तआआं वसांग भभौंकिण ददी किरोई लरोड़ नहिहीं हिटै  ॥
तमुससीं मसैनदजँ  बहिमुत वतारली  अज रतात चतताहरआ हिटै  ककि ममैं  इकि आदमली हिसां(अतबे बबेशकि मसै  मरदके  दम तसांई
बनघआड़ बण किके  हिही तमुहिताडके  नताल हिमबेशता रहहिलिँदता) ममैं महहिसदस किरदता हिसां ककि तमुहिताडके  शबद सच्चबे नबे  ॥ सरो
हिमुण तह मसै तमुहितानदजँ अपनता भरता नहिहीं  । बलककि किमु त्तता समझदता हिसां  । गजववें ककि आदमली नदजँ समझनता चताहहिदता
हिटै   ॥ तमुससीं किकी किरनता हिटै   । जसां किकी नहिहीं किरनता हिटै   । इहि सरोच्चण दता किम तमुहिताडता नहिहीं हिटै   ॥ इहि किम
मबेरता हिटै  । इहि गल हिमुणबे सताफ हिरो जताउगली  । ममैं  । इकि आदमली  । इथ्थबे ओहि लताल फमु ल लसैकिके  आइआआं हिसां
वजहिधबे'तह तमुससीं  । किमु त्तबे  । डरदके हिह  ॥" 

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  ॥

ओनके हिवता'च घमुमताकिके  अजँगलीठदी जमलीन'तबे रख्खली  । अतबे किमु झ लताल किरोललआआं नबे समुक्ककी भदसली'च भचाँबड़
मचता वदत्तता  । अतबे पदरली पजँचताइत भचाँबड़'तह डर दके मतारबे बपछसां हिरो गई  ॥ 

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  ॥

ममुगलली नबे समुक्ककी टहहिताणली अग्गि'च पताई जद तकि ककि ओहहिधबे'च अग्गि नहिहीं लग्गिली अतबे ओहि चड़चड़ नहिहीं
किरन लग पई  । अतबे फके र ओनके इस नदजँ अपनबे लसर उप्पर अतबे झमुकिदके हिरोए बनघआड़सां 'च घमुमताइआ  ॥ 

"ਤਦੂਜੰ  ਉਸਿਤਕਾਦ ਹਮੈਂ  ।" ਬਘਦੀਰਕਾ ਹਰੋਲਦੀ ਕਜਹਬੇ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ  ॥ "ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਦੂਜੰ  ਮਦੌਤ'ਤਹ ਬਚਕਾ  ॥ ਓਹ ਹਮਬੇਸ਼ਕਾ ਹਦੀ ਤਬੇਰਕਾ ਦਰੋਸਿਸ ਕਰਹਕਾ ਹਗੈ  ॥"
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"तदजँ उसतताद हिहैं  ।" बघलीरता हिरोलली गजहिके बरोललआ  ॥ "किलके नदजँ मदौत'तह बचता  ॥ ओहि हिमबेशता हिही तबेरता दरोस
हरहिता हिटै  ॥" 

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
ਬਪੱਲਦਦੀ ਹਰੋਈ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀ ਦਦੀ ਰਰੋਸ਼ਨਦੀ'ਚ ਪਰਛਕਾਈਆਂਆਆਂ ਨਚਚ੍ਚਦਦੀਆਆਂ ਅਤਬੇ ਟਪੱ ਪਦਦੀਆਆਂ ਹਰੋਈਆਆਂ ਜਕਾਪਦਦੀਆਆਂ ਸਿਦੀ  ॥

किलता । बमुढड़ता बनघआड़ गजनके अपनली गजलिँदगली'च किदके भली रहहिम ददी भलीख नहिहीं सली मजँगली  । इकि रहहिम ददी
आस  भरली  ननगताहि  ममुगलली  तबे  मतारली  जदह  ककि  ममुजँडता  जमसां  नजँगसां  खड़ता  सली  ।  अतबे  ओहहिधबे  लमबे  वताल
मरोवढआआं'तबे  हडगदके  पए  सली  अतबे  उस  बलददी  हिरोई  टहहिताणली  ददी  ररोशनली'च  परछताईंआआं  नच्चददीआआं  अतबे
टप्पददीआआं हिरोईआआं जतापददीआआं सली  ॥ 

"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
!"

"बहिमुत वधलीआ !" हिरोलली गजहिके घदरदके हिरोए ममुगलली बरोललआ  ॥ "ममैं वबेख हरहिसां हिसां ककि तमुसली लरोकि किमु त्तबे हिरो  ॥
तमुहितानदजँ छड किके  ममैं अपनबे लरोकिसां'च जता हरहिता हिसां - जबेकिर ओहि मबेरबे लरोग हिण  ॥ जजँगल दता रताहि मबेरबे वतासबे बजँद
हिरो चमुकक्कआ हिटै   । मसैनदजँ  तमुहिताडडीआआं गलसां नदजँ  अतबे तमुहिताडके  सताथ नदजँ  भमुल जताणता चताहहिदता हिटै   ॥ मगर ममैं
तमुहिताडके 'तह गजआदता रहहिम वदल हिरोवसांगता  ॥ ककिओओंककि भताववें मबेरलीआआं रगसां'च तमुहिताडता लहिद नहिहीं ददौड़दता पर फके र
भली ममैं तमुहिताडता बबरतादर हिसां  । ममैं वताइदता किरदसां हिसां ककि मसै आदमलीआआं 'च आदमली बणसांगसां मसै आदमलीआआं नताल
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रल किके  तमुहिताडके  नताल ववशवतास घतात नहिहीं किरसांगता गजववें तमुससीं लरोकिसां नबे मबेरबे नताल किकीत्तता हिटै  ॥" ओनके अग्गि
नदजँ लत्त मतारली  । अतबे चजँगतारलीआआं उप्पर नदजँ उडन लग्गि पईआआं  ॥ "दल'च सताढके ककिसबे दके भली नताल किरोई लड़ताई
नहिहीं हिरोवबेगली  ॥ मगर जताण'तह पहहिलसां इकि उधतार चमुकिताउणता हिटै  ॥" ओहि उस पतासबे चल बपआ गजथ्थबे शबेर
खसां अग्गि नदजँ वबेखकिके  बबेवकिद फसां वसांग अख्खसां झपकि हरहिता सली  । अतबे फके र ओनके शबेर खसां नदजँ ओहहिधली दताड़ली दके
वतालसां'तह फड़ ललआ  ॥ बघलीरता ममुगलली दके बपछह छके  चल बपआ जबेकिर किरोई हितादसता नसां हिरो जतावबे  ॥ "उठ्ठ  ।
किमु त्तबे!" ममुगलली चलीककिआ  ॥ "खड़ता हिरो जताणता चताहहिदता हिटै  । जदह इकि आदमली बरोल हरहिता हिरोवबे  । नहिहीं तसां मसै
तबेरली खल नदजँ अग्गि लता दकेवसांगसां !" 

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  ॥

शबेर खसां दके किन्न ओहहिधबे लसर'तबे इकिदम लसध्धबे पए हिरोए सली  । अतबे ओनके अपनलीआआं अख्खसां बजँद किर लईआआं
सली । ककिओओंककि बलददी हिरोई टहहिताणली ओहहिधबे बहिमुत नजददीकि सली  ॥ 

"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  ॥

"इस डजँ गर मतारन वतालबे नबे ककिहिता सली ककि इहि मसैनदजँ पजँचताइत'च मतार लसट्टिकेगता ककिओओंककि इनके उस वबेलबे नहिहीं
मताहरआ सली जदह ममैं छरोट्टिता बलदजँगड़ता सली  ॥ तसां किकी  । फके र जदह अससीं जवतान आदमली हिरो जताइए  । तसां सतान्नदजँ
ककि किमु तत्तआआं नदजँ किमु ट्टिणता चताहहिदता हिटै   ॥ लजँगहड़आ  । जबे इकि भली तबेरली ममुछह छ दता वताल हहिललआ  । 'तबे इहि
लताल फमु ल ममैं तबेरबे सजँघ'च तमुन्न वदआआंगसां !" ओनके शबेर खसां दके लसर तबे बलददी हिरोई टहहिताणली मतारली अतबे शबेर खसां
डर दके मतारबे चदजँ चदजँ किरन लग बपआ  ॥ 

"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
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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
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  ॥

"चल !  जलबे हिरोए जजँगल दके बबलबे - हिमुण तद दफता हिरो !  पर यताद रख्खसीं जदह मसै अगलली वतार पजँचताइत दके
थड़हहिके'तबे आवसांगता  । गजववें ककि इकि आदमली नदजँ आओणता चताहहिदता हिटै  । शबेर खसां ददी खल मबेरबे लसर उत्तबे हिरोवबेगली
॥ बताकिकीआआं वतासबे  । किलता अजताद हिटै गजववें चताहके अपनली गजलिँदगली जलीवबे  ॥ तमुससीं ओनद जताण'तह नहिहीं मताररोगबे
। ककिओओंककि मबेरली इहिही मरजली हिटै  ॥ अतबे नसां हिही ममैं सरोचदता हिसां ककि  । तमुससीं अपनलीआआं जलीभसां लमकिता किके  इथ्थबे
बसैठके  रहिहगबे  । गजववें किके  तमुससीं लरोकि किमु झ चलीज हिह  । बलककि तमुससीं किमु त्तबे हिह गजनसां नदजँ ममैं नसताउआंदता हिसां - तबे
फके र दफता हिरो जताओ !" अग्गि टहहिताणली दके इकि लसरबे'तबे बमुरली तहिर जल रहिही सली  । अतबे ममुगलली नबे टहहिताणली खबबे
सजबे इकि घबेरबे'च घमुमताउणली शमुरू किर वदत्तली  । अतबे बनघआड़ चलीकिसां मतारदके  हिरोए नस पए ककिओओंककि
चजँगताड़लीआआं नताल ओनसां ददी खल बलण लग पई सली  ॥ अखलीर'च ओथबे किलता  । बघलीरता  । अतबे शताइद
किमु झ दस'कि बनघआड़ रहहि गए  गजनसां नबे ममुगलली ददी तरफदतारली किकीत्तली सली  ॥ तसां फके र ककिसबे चलीज नबे
अजँदरह ममुगलली नदजँ तकिललीफ दकेणली शमुरू किकीत्तली  । इस तहिर ददी तकिललीफ जरो उस नदजँ गजलिँदगली 'च अज तह
पहहिलसां किदके भली नहिहीं हिरोई सली  । ओहहिधबे सताहि'च सताहि आइआ अतबे ओहि ररोइआ अतबे अथरू ओहहिधबे मदजँहि तबे
वग्गिण लग पए  ॥ 

"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 ?"

"इहि किकी हिटै ? इहि किकी हिटै ?" ओनके ककिहिता  ॥ "ममैं जजँगल छडनता नहिहीं चताहिमुआंदता  । अतबे ममैं नहिहीं जताणदता ककि इहि
किकी हिटै  ॥ किकी ममैं मर हरहिता हिसां  । बघलीरबे ?" 

"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 ॥
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"नहिहीं  । छरोट्टिके भरता  ॥ इहि तसां लसरफ अथरू नबे गजड़हहिके आदमली नदजँ आओओंदके नबे  ।" बघलीरता बरोललआ  ॥ "हिमुण
मसैनदजँ पतता लग्गि गगआ हिटै ककि तद जवतान हिरो गगआआं हिटै  । अतबे हिमुण तद बलदजँगड़ता नहिहीं रहहिआ॥ यकिकीनली जजँगल
तबेरबे वतासबे हिमुण तरो बजँद हिरो चमुकक्कआ हिटै  ॥ इनता नदजँ  वग्गिण दके  । ममुगलली ॥ इहि लसरफ अथरू नबे ॥"  तबे
ममुगलली बसैठ गगआ 'तबे  इजँ झ ररोइआ गजववें किके  ओहहिधता वदल टमुट्टि जताउगता । अतबे ओहि गजलिँदगली 'च पहहिलसां किदके
भली नहिहीं सली ररोइआ ॥ 

"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 ॥

"हिमुण ।" ओहि बरोललआ "ममैं आदमलीआआं किरोल जतावसांगता ॥ पर पहहिलसां ममैं अपनली मसां नदजँ अलववदता किहहि लवसां
॥" अतबे ओहि उस गमुफता वल टमुर बपआ गजथ्थबे मतातता बनघआड़ बपतता बनघआड़ दके नताल रहहिओंददी सली । अतबे
ओहि मतातता'तबे लसर रख्ख किके  ररोइआ जदककि चतार बलदजँगड़के  ववजरोग दता भभौंकिणसां भभौंकिके  ॥ 

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

"तमुससीं मसैनदजँ भमुल नहिहीं जताणता ?" ममुगलली बरोललआ ॥ 

"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 ॥"

"अससीं तबेरबे रसबे तबे नहिहीं जता सकिदके" बलदजँगहड़आआं नबे ककिहिता ॥ "प्हिताड़ली हिकेठसां आईं जदह तद जवतान हिरो जताएआंगता ।
फके र अससीं गलसां किरसांगबे । अतबे अससीं खबेतसां'च आ किके  रतात नदजँ तबेरबे नताल खबेडसांगबे ॥" 

"ਛਬੇਤਸਦੀ ਆਈਆਂ !" ਕਪਤਕਾ ਬਕਘਆੜ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ "ਓਹ । ਕਸਿਆਣਬੇ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਡਪੱ ਡਦੂ । ਛਬੇਤਸਦੀ ਵਕਾਕਪਸਿ ਆਈਆਂ । ਕਕਓਂਕਕ ਅਸਿਸੀਂ ਬਗੁਪੱ ਢਬੇ ਹਰੋ ਜਕਾਵਸਾਂਗਬੇ
। ਮਮੈਂ'ਤਬੇ ਤਬੇਰਦੀ ਮਸਾਂ ॥"
"छकेत्तली आईं !" बपतता बनघआड़ नबे ककिहिता "ओहि । लसआणबे छरोट्टिके डडड  । छकेत्तली वताबपस आईं । ककिओओंककि अससीं
बमुढके हिरो जतावसांगबे । ममैं'तबे तबेरली मसां ॥" 

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

"छकेत्तली आईं !" मतातता बनघआड़ नबे ककिहिता । "मबेरबे छरोट्टिके गजहिके नजँगबे पमुत्तर ॥ ककिओओंककि । समुण । आदमली दके बच्चबे ।
तसैनदजँ ममैं अपनबे बलदजँगहड़आआं'तह भली वध्ध बपआर किकीत्तता हिटै ॥" 

"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 !"

"ममैं जरूर आवसांगता ।" ममुगलली नबे ककिहिता ॥ "अतबे जदह ममैं आवसांगता शबेर खसां ददी खल नदजँ पजँचताइत दके थड़हहिके उत्तबे
ववछताउण वतासतबे आवसांगता ॥ मसैनदजँ भमुल नहिहीं जताणता !  ओनता नदजँ जजँगल'च किहहिणता ककि मसैनदजँ किदके भली नसां
भमुलण !" 

ਸਿਵਬੇਰ ਹਰੋਣ ਵਕਾਲਦੀ ਸਿਦੀ ਜਦਹ ਮਗੁਗਲਦੀ ਪਓ੍ਹਕਾੜਦੀ ਹਬੇਠਸਾਂ ਉਤਸਕਰਆ । ਓਨਓ੍ਹ ਕਾ ਰਹਸਿਮਈ ਚਦੀਜਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਕਮਲਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਕਜਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਆਦਮਦੀ ਕਕਹਆਂਦਬੇ
ਨਨ  ॥

सवबेर हिरोण वतालली सली जदह ममुगलली प्हिताड़ली हिकेठसां उत्तहरआ । ओनता रहिसमई चलीजसां नदजँ गमलण वतासबे गजनसां
नदजँ आदमली किहहिओंदके नबे ॥
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ਹਸਉਨਕ ਦਲ ਦਕਾ ਹਸ਼ਕਕਾਰ-ਗਕਤ
लसउनली दल दता लशकितार-गलीत

ਕਜਵਵ ਫਗੁਟਟ੍ਟਿ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ਕਦਨ ਸਿਸਾਂਭਰ ਕਰਦਬੇ ਸਿਦੀ ਅਵਕਾਜ
गजववें फमु ट्टि हरहिता सली वदन ससांभर किरदके सली अवताज

ਇਕ ਵਕਾਰ ਦਰੋ ਵਕਾਰ ਬਕਾਰ ਬਕਾਰ !
इकि वतार दरो वतार बतार बतार !

ਇਕ ਕਹਰਣ ਨਨ  ਮਕਾਰਦੀ ਛਲਸਾਂਗ । ਇਕ ਕਹਰਣ ਨਨ  ਮਕਾਰਦੀ ਛਲਸਾਂਗ
इकि हहिरण नबे मतारली छलसांग । इकि हहिरण नबे मतारली छलसांग
ਜਜੰਗਲ'ਚ ਉਸਿ ਛਪੜਦੀ'ਤਹ ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਜਜੰ ਗਲਦੀ ਕਮਪਗ ਬਗੁਝਕਾਓਂਦਬੇ ਨਨ  ਕਪਆਸਿ
जजँगल'च उस छपड़ली'तह गजथ्थबे जजँगलली गम्रिग बमुझताओओंदके नबे बपआस 
ਇਹ ਮਮੈਂ ॥ ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਹਦੀ ਨਜਰ ਰਖ ਕਰਹਸਾਂ ਹਸਾਂ । ਵਬੇਬੋੱਖਰੋ
इहि ममैं ॥ किलता हिही नजर रख हरहिसां हिसां । वबेख्खरो 

ਇਕ ਵਕਾਰ ਦਰੋ ਵਕਾਰ ਬਕਾਰ ਬਕਾਰ !
इकि वतार दरो वतार बतार बतार !

ਕਜਵਵ ਫਗੁਟਟ੍ਟਿ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ਕਦਨ ਸਿਸਾਂਭਰ ਕਰਦਬੇ ਸਿਦੀ ਅਵਕਾਜ
 गजववें फमु ट्टि हरहिता सली वदन ससांभर किरदके सली अवताज

ਇਕ ਵਕਾਰ ਦਰੋ ਵਕਾਰ  ਬਕਾਰ ਬਕਾਰ !
इकि वतार दरो वतार  बतार बतार !

ਅਤਬੇ ਇਕ ਬਕਘਆੜ ਕਪਛਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਟਗੁਕਰਆ । ਇਕ ਬਕਘਆੜ ਕਪਛਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਟਗੁਕਰਆ
अतबे इकि बनघआड़ बपछसां नदजँ टमु हरआ । इकि बनघआड़ बपछसां नदजँ टमु हरआ
ਤਸਾਂ ਕਕ ਲਗੈ ਜਕਾ ਸਿਕਬੇ ਦਲ ਤਸਾਂਈ ਸਿਗੁਨਨ ਹਕਾ
तसां ककि लसै जता सकिके  दल तसांई समुनबेहिता
ਅਸਿਸੀਂ ਭਕਾਪੱਕਲਆ ਅਤਬੇ ਲਪੱ ਕਭਆ ਅਤਬੇ ਰਸਿਸਬੇ'ਚ ਹਗੈ ਕਹਨਕਹਨਕਾਇਆ
अससीं भताललआ अतबे लवभ्भआ अतबे रसबे'च हिटै हहिनहहिनताइआ 
 ਇਕ ਵਕਾਰ ਦਰੋ ਵਕਾਰ  ਬਕਾਰ ਬਕਾਰ !
  इकि वतार दरो वतार  बतार बतार !
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ਕਜਵਵ ਫਗੁਟਟ੍ਟਿ ਕਰਹਕਾ ਸਿਦੀ ਕਦਨ ਬਕਘਆੜਸਾਂ ਦਕਾ ਦਲ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ
गजववें फमु ट्टि हरहिता सली वदन बनघआड़सां दता दल बरोललआ 
 ਇਕ ਵਕਾਰ ਦਰੋ ਵਕਾਰ  ਬਕਾਰ ਬਕਾਰ !

इकि वतार दरो वतार  बतार बतार !
ਜਜੰ ਗਲ'ਚ ਪਗੈਰ ਜਰੋ ਛਪੱ ਡਣ ਨਸਾਂ ਕਨਸ਼ਕਾਨ !
जजँगल'च पसैर जरो छडण नसां ननशतान ! 
ਅਪੱ ਖਸਾਂ ਜਰੋ ਨਨ ਹਰਬੇ'ਚ ਸਿਕਣ ਵਬੇਖ - ਸਿਕਣ ਵਬੇਖ
अख्खसां जरो नबेहिरबे'च सकिण वबेख - सकिण वबेख 
ਜਬਕਾਨ - ਬਰੋਲਰੋ ਇਓ੍ਹਧਬੇ ਨਕਾਲ ! ਸਿਗੁਣਰੋ ! ਵਬੇ ਸਿਗੁਣਰੋ !
जबतान - बरोलरो इहहिधबे नताल ! समुणरो ! वबे समुणरो !

ਇਕ ਵਕਾਰ ਦਰੋ ਵਕਾਰ  ਬਕਾਰ ਬਕਾਰ !
इकि वतार दरो वतार  बतार बतार !

50



ਕਕਾ ਦਕਾ ਹਸ਼ਕਕਾਰ
किता दता लशकितार

ਤਬੇਘੈੰਦਗੁਏ ਦਦੀ ਖਗੁਸ਼ਦੀ ਹਣ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਧਪੱ ਬਬੇ : ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਕਸਿਜੰ ਙਕਾ'ਤਬੇ ਹਗੈ 
ततेँदमुए ददी खमुशली हिण ओहहिधबे धबबे : ओहहिधबे लसलिँङता'तबे हिटै 

 ਮਪੱ ਝਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਨਕਾਜ਼ ।
मझझसां नदजँ नताज । 

ਰਹਰੋ ਸਿਕਾਫ ਸਿਗੁਥਰਬੇ । ਕਕਓਂਕਕ ਕਸ਼ਕਕਾਰਦੀ ਦਦੀ ਤਕਾਕਤ ਦਪੱ ਸਿਦਦੀ ਹਗੈ
रहिरो सताफ समुथरबे । ककिओओंककि लशकितारली ददी तताकित दसददी हिटै 

ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਖਪੱਲ ਦਦੀ ਚਮਕ  ॥
ओहहिधली खल ददी चमकि  ॥ 

ਜਬੇ ਲਗਗ੍ਗਿਬੇ ਇਹ ਪਤਕਾ ਕਕ ਝਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ਤਗੁਹਕਾਨਦੂਜੰ  ਦਬੇ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ ਪਟਕਕਾ । ਜਸਾਂ ਸਿਜੰਘਨਨ  ਭਰਵਕਟਟ੍ਟਿਆਆਂ ਵਕਾਲਕਾ
जबे लग्गिबे इहि पतता ककि झरोट्टिता तमुहितानदजँ दके सकिदता हिटै पटकिता । जसां सजँघनबे भरववट्टिआआं वतालता

ਸਿਸਾਂਭਰ ਹਗੈ ਸਿਕਦਕਾ ਪਕਾੜ ।
ससांभर हिटै सकिदता पताड़ ।

ਨਹਸੀਂ ਅਪਨਕਾ ਕਪੱ ਮ ਛਪੱ ਡਰੋ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਦੂਜੰ ਦਬੇਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਸਿਗੁਨਨ ਹਕਾ । ਕਕਓਂਕਕ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਦੂਜੰ ਇਹ 
नहिहीं अपनता किम छडरो सतान्नदजँ दकेन वतासबे समुनबेहिता । ककिओओंककि सतान्नदजँ इहि 

ਦਪੱਸਿ ਰਗੁਤਸਸਾਂ'ਤਹ ਪਕਹਲਸਾਂ ਹਦੀ ਹਗੈ ਪਤਕਾ ॥
दस रुत्तसां'तह पहहिलसां हिही हिटै पतता ॥ 

ਅਨਜਕਾਣਸਾਂ ਦਬੇ ਬਲਦੂਜੰ ਗਕੜਆਆਂ ਨਦੂਜੰ  ਰਪੱ ਖਰੋ ਨਸਾਂ ਦਬਕਾਕਬੇ । ਮਪੱ ਨਓ੍ਹਨੋ  ਓਨਓ੍ਹ ਕਾ ਨਦੂਜੰ  ਤਗੁਸਿਦੀ ਭਗੈਣ
अनजताणसां दके बलदजँगहड़आआं नदजँ रख्खरो नसां दबताकिके  । मन्नरो ओनता नदजँ तमुसली भसैण 

'ਤਬੇ ਭਰਕਾ ।
'तबे भरता ।

ਭਕਾਵਵ ਓਹ ਹਣ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਤਬੇ ਮਓ੍ਹਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ । ਹਰੋ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ ਕਕ ਕਰਛ ਹਗੈ
भताववें ओहि हिण छरोट्टिके तबे मरोट्टिके । हिरो सकिदता हिटै ककि हरछ हिटै

ਓਨਓ੍ਹ ਕਾ ਦਦੀ ਮਸਾਂ ॥
ओनता ददी मसां ॥

"ਮਬੇਰਬੇ ਵਰਗਕਾ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ਕਰੋਈ !" ਫਖਰ ਨਕਾਲ ਕਕਹਜੰਦਕਾ ਹਗੈ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਕਰ 
"मबेरबे वरगता नहिहीं हिटै किरोई !" फखर नताल किहहिलिँदता हिटै बलदजँगड़ता किर 
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ਅਪਨਕਾ ਪਕਹਲਕਾ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ।
अपनता पहहिलता लशकितार ।

ਪਰ ਜਜੰਗਲ ਹਗੈ ਵਪੱ ਢਕਾ ਅਤਬੇ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਕਾ ॥ ਕਦਓ ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਇਹ 
पर जजँगल हिटै वढता अतबे बलदजँगड़ता छरोट्टिता ॥ वदओ ओनद इहि 

ਸਿਰੋਚਚ੍ਚਣ'ਤਬੇ ਰਹਰੋ ਤਗੁਸਿਦੀ ਸ਼ਸਾਂਤ ॥
सरोच्चण'तबे रहिरो तमुसली शसांत ॥

ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਦਬੇ ਕਸਿਧਸਾਂਤ
भतालद दके लसधसांत 
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ਕਕਾ ਦਕਾ ਹਸ਼ਕਕਾਰ
किता दता लशकितार

 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

ਜਰੋ
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ਕਰ । ਅਪਨਦੀ ਖਗੁਸ਼ਦੀ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਨਹਸੀਂ ॥"

 भली इथ्थबे दलसआ जता हरहिता हिटै  ओहि ममुगलली नदजँ लसउनली दके बनघआड़सां दके दल'चह किढण । जसां
फके र शबेर खसां चलीतबे तह बदलता लसैण'तह किमु झ समसां पहहिलसां दता हिटै ॥ इहि ओनता वदनसां ददी गल हिटै
जदह भतालद इनद जजँगल दता किनदजँन लसखता हरहिता सली ॥ वढता । सजँजलीदता । बमुढड़ता भदरता हरछ बहिमुत

खमुश सली । ककि ओहहिधबे किरोल इकि तबेज तरता र लसख सली ककिओओंककि जवतान बनघआड़ लसरफ ओनता 'किमु  हिही
जजँगल दता किनदजँन लसखदके सन गजनता किके  ओनता दके  दल जसां किबलीलबे'तबे लतागद हिमुजँदता सली । अतबे ओहि नस
जताउआंदके  सली उसबे वबेलबे जदह ओनता नदजँ  लशकितारली किबबत्त दमुहिरताउणता आ जतावबे  - "पसैर जरो किरन नसां अवताज ।
अख्खसां जरो हिनबेरबे'च भली सकिण वबेख । किन्न जरो समुण सकिण गमुफता'च हिवसांवसां । अतबे नचट्टिके ततख्खबे दजँद । इहि
सभ ननशतानलीआआं हिण सताढके भरसांवसां ददीआआं लसरफ तबताक्ककी गगद्दड़ अतबे लक्कड़बघ्घबे नदजँ छड किके  गजनसां तह
अससीं नफरत किरदके हिसां ॥" पर ममुगलली नदजँ । आदमली दता बलदजँगड़ता हिरोण किरकिके  । इस तह बहिमुत किमु झ गजआदता
लसखणता बपआ ॥ किदके किदके बघलीरता कितालता तवेंदमुआ जजँगल ससैर सपताटता किरदता हिरोइआ आ किके  वबेखदता सली । ककि
ओहहिधता बपआरता ककिववें लसख हरहिता हिटै । 'तबे अपनता लसर द्रख'तबे रख्ख किके  मआंगमओओंदता सली जदककि ममुगलली उस
वदन दता पताठ भतालद नदजँ समुणताउआंदता सली ॥ ममुजँडता चड़हहिनता इनही चजँगली तहिर जताणदता सली गजनही चजँगली तहिर ओहि
तरनता जताणदता सली । अतबे तरनता इजँ झ जताणदता सली गजववें ददौड़हहिनता ॥ सरो भतालद । किनदजँन दके उसतताद नबे ओनद
लक्कड़'तबे पताणली दके किनदजँन लसखताए : ककिववें वबेखखए ककि टहहिताणली सड़ली गलली हिरोई हिटै ककि वधलीआ हिटै  । जजँगलली
मख्खलीआआं नताल बपआर नताल ककिववें बरोललीदता हिटै जदह ओहि पजँजताहि फमु ट्टि उत्तबे मखलील नबेड़के  आओओंदता सली । मजँगद
चमगगद्दड़ नदजँ किकी किहहिणता चताहहिदता  हिटै जदह ओहि उस नदजँ दमुपहहिर नदजँ टहहिताणलीआआं'च छकेड़ वदलिँदता सली । अतबे पताणली
दके सप्पसां नदजँ ककिववें खबरदतार किरनता चताहहिदता हिटै जदह ओहि ओनसां नताल तरन वतासबे सररोवर 'च छताल मतारबे ॥
किरोई भली जजँगल दके लरोग ककिसबे ददी छकेड़ छताड़ नदजँ बरदताश्त नहिहीं किरदके ।' तबे ओहि घमुसपसैवठ' तबे हिमलता किरन नदजँ
ततआर रहहिलिँदके  नबे ॥ अतबे । फके र । ममुगलली नदजँ अनजताणसां ददी लशकितार ददी सद्द लई अवताज लगताउण बतारबे भली
लसखताइआ गगआ सली । गजस नदजँ बतार बतार बरोलणता जरूरली हिटै । जद तकि ककि ओहहिधता किरोई जवताब नहिहीं गमलबे
। जदह भली जजँगल दके लरोग ओपरली जग्हिता'तबे लशकितार किरन ॥ इहहिधता मतलब हिटै । ककि "मसैनदजँ इथ्थबे किलता छड
वदओ लशकितार किरन वतासबे ककिओओंककि ममैं भमुख्खता हिसां" अतबे जवताब हिटै ककि "फके र भमुख गमटताउण वतासबे लशकितार
किर । अपनली खमुशली वतासबे नहिहीं ॥" 

जरो

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 ॥"
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इहि सभ तमुहितानदजँ ववखताइगता ककि ममुगलली नदजँ ककिन्नता किमु झ मदजँहि जबतानली लसखणता बपआ । अतबे ओहि इकि हिही चलीज
नदजँ सदौ वतारली बरोल किके  थक्क गगआ सली ॥ पर । गजववें भतालद नबे बघलीरबे नदजँ ककिहिता सली । गजस वदन ममुगलली नदजँ
किड़लीआआं पताकिके  रखख्खआ सली तबे ओहि गमुसबे'च आ किके  नस गगआ सली ककि ।  "इकि आदमली दता बलदजँगड़ता
आदमली दता हिही बलदजँगड़ता हिमुजँदता हिटै । अतबे उस नदजँ पदरता जजँगल दता किनदजँन लसखणता चताहहिदता हिटै ॥" 

"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 ?"

"मगर जरता सरोच्चरो ककि ओहि ककिन्नता छरोट्टिता हिटै ।" कितालबे तवेंदमुए नबे ककिहिता । गजहि ओहहिधता वस चलदता तबे ओनके
ममुगलली नदजँ ववगताड़ दकेनता सली ॥ "इहहिधता छरोट्टिता गजहिता लसर ककिस तहिर तबेरलीआआं इनहीआआं वढदीआआं वढदीआआं गलसां
बरदताश्त किर सकिदता हिटै ?" 

"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 ॥"

"ककि जजँगल'च किरोई ऐसली ननक्ककी'तरो ननक्ककी चलीज मतारन जरोग हिटै  ? नहिहीं ॥ इस लई ममैं इनद  इहि चलीजसां
लसखता हरहिता हिसां । अतबे इस लई ममैं इनद किमु टतापता चताड़हहिदता हिसां । बहिमुत परोलबे गजहिके । जदह इहि भमुल जताउआंदता हिटै
॥" 

"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 ॥"

"परोलबे गजहिके  ! तसैनदजँ किकी पतता नरमली दता लरोहिके  दके पसैरसां वतालबे बमुढहड़आ ?" बघलीरता अड़द कक्कआ ॥ "इहहिधता मदजँहि
अज तबेरली नरमली सदकिता बमुरली तहिर झरलीटसां नताल भहरआ हिरोइआ हिटै - नरमली ॥ हिसां ॥" 

"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
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ਕਜਹਦੀ ਕਪਟਕਾਈ ਦਬੇ ਕਕਾਕਬਲ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ?"

"चजँगता हिटै ककि ममैं इनद लसर तह लसैकिके  पसैरसां तसांई झरलीटसां नताल भर वदआआं जरो इनद बपआर किरदता हिटै बजताए इहहिधबे
ककि इस नदजँ अपनली अगगआनतता किरकिके  ककिसबे ममुसलीबत दता मदजँहि वबेखनता पए ।" भतालद नबे बड़ली समझदतारली
नताल जवताब वदत्तता ॥ "ममैं इनद हिमुजँण जजँगल दके चरोणवबे शबद लसखता हरहिता हिसां गजड़हहिके  इहहिधली रखख्खआ किरनगबे
। पहरलिँवदआआं अतबे सप्प लरोकिसां'तह अतबे ओनता सतारबे जलीआआं जजँतमुआआं'तह गजड़हहिके  चतार पसैरसां'तबे लशकितार किरदके नबे ।
इहहिधबे अपनबे दल'तह लसवता ॥ इहि हिमुण अपनली समुरखख्खआ दता दतावता किर सकिदता हिटै  । बशरतबे ककि इनद इहि
चरोणववें शबद सभ दके सताहिमनबे जजँगल'च यताद रहहिण ॥ किकी इहि गल थरोड़हहिही गजहिही बपटताई दके किताबबल नहिहीं
हिटै ?" 

"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 ॥"

"चजँगता हिटै । वबेखसीं ककितबे आदमली दके बलदजँगड़के  नदजँ मतार हिही नसां छडड्डीं ॥ इहि किरोई द्रख दता तनता नहिहीं हिटै वजहिधबे उत्तबे
तदजँ अपनबे खदजँडके  पजँजबे तबेज किरवें ॥ पर ओहि चरोणववें शबद किके ड़हहिके नबे ? ममैं मदद मजँगण तह गजआदता मदद किरनता
पसजँद किरसांगसां" बघलीरबे नबे इकि पजँजता अग्गिबे किरकिके  अजँगड़ताई लई अतबे गदड़हहिके  नलीलबे रजँग दके ।  छटैनली वसांग पताड़द
नरोहिसां नदजँ ननहिताहरआ "ममैं हिजबे भली जताणनसां चताहिमुजँदता हिसां ॥" 

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

"ममैं ममुगलली नदजँ बमुलताउआंदता हिसां अतबे ओहि दसबेगता - गजहि ओहि दसनता चताहिकेगता ॥ आ । छरोट्टिके भरता !" 

"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
ਹਸਾਂ ਤਬੇਰਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਨਹਸੀਂ । ਬਗੁਪੱ ਡੜਬੇ ਮਓ੍ਹਰੋਟਟ੍ਟਿਦੂ ਭਕਾਪੱਲਦੂ !"

"मबेरता लसर शहहिद ददी मख्खलीआआं दके द्रख वसांग गभनगभनसां हरहिता हिटै ।" इकि छरोट्टिदी गजहिही खखजली हिरोई अवताज नबे
ओनसां दके  लसर उप्पर ककिहिता ।  अतबे  ममुगलली इकि द्रख दके  तनबे'तह हिकेठसां  लसरकिदता हिरोइआ बड़के  गमुसबे'च
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बरोललआ । "ममैं बघलीरबे किरकिके  अइआ हिसां तबेरबे वतासबे नहिहीं । बमुडड़के  मरोट्टिड  भतालद !" 

"         ਇਹ ਮਦਰਦ ਲਈ ਕਬਈ ਨਵਹ ਗਓਲ ਨਹਲ ਹਪ ।"        ਭਭਓਲਸ ਬਬਵਲਆ ਪਰ ਅਬਦਰਦ ਓਹ ਬੜਭ ਦਮਖਲ ਸਲ'       ਤਦ ਓਨੜਸ ਬੜਲ ਸਟਸ ਟ ਵਓਜਲ ਸਲ ॥ "ਚਲ
 ਫਦਰ ।        ।       ॥ਬਘਲਰਦ ਨਸਬ ਜਬਗਲ ਦਦ ਚਬਣਵਵ ਸ਼ਬਦ ਸਮਣਭ ਵਜੜੜਦ ਮਮ ਤਪਨਸਬ ਅਓਜ ਵਸਖਭਏ ਨਦ "

"इहि मबेरबे लई किरोई नवसीं गल नहिही हिटै  ।" भतालद बरोललआ पर अजँदरह ओहि बड़ता दमुखली सली'तबे ओनद बड़ली
सट्टि वजली सली ॥ "चल फके र । बघलीरबे नदजँ जजँगल दके चरोणववें शबद समुणता । गजड़हहिके ममैं तसैनदजँ अज लसखताए नबे ॥" 

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

"किके ड़हहिके  लरोकिसां दके  चरोणववें  शबद  ?"  फड़ली मतारदता  हिरोइआ ।  ममुगलली  बरोललआ ॥  "जजँगल ददीआआं  बहिमुत
सतारलीआआं जबतानता नबे ॥ अतबे मसैनदजँ सतारलीआआं आओओंददीआआं नबे ॥" 

"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 ॥"

"तसैनदजँ थरोड़ता'किमु  आओओंदता । हिटै बहिमुतता नहिहीं ॥ वबेख । ओहि बघलीरबे । ओहि अपनबे उसतताद दके किदके भली शमुकिरगमुजतार
नहिहीं हिमुजँदके  ॥ किदके  भली इकि ननक्कता गजहिता बनघआड़ भतालद नदजँ  ओहहिधबे लसखताउण खताततर धनवताद किहहिण
वतासबे नहिहीं ममुहड़आ ॥ तसां फके र लशकितारली - लरोकिसां दता शबद बरोल वढके ववदवतानता ॥" 

"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  ॥

"सताढदीआआं रगसां'च इकि हिही लहिद  हिटै।  तबेरलीआआं'तबे मबेरलीआआं ।"  ममुगलली बरोललआ । भतालद ददी जबतान'च ओहि
शबद बरोलवदआआं हिरोए गजड़हहिके सतारबे लशकितारली लरोग इसमताल किरदके नबे ॥ 

"ਬਹਗੁਤ ਚਜੰਗਕਾ ॥ ਹਗੁਣ ਪਕਰਆਂਕਦਆਆਂ ਦਬੇ ॥"

57



"बहिमुत चजँगता ॥ हिमुण पहरओंवदआआं दके ॥"

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

ममुगलली नबे ममुड़ बरोललआ  । अतबे वताकि दके अखलीर'च इल्ल ददी सलीटदी मतारली ॥ 

"   ਹਮਣ ਸਓਪ -   ਲਬਕਭਤ ਦਦ ।"   ਬਘਲਰਭ ਬਬਵਲਆ ॥

"हिमुण सप्प - लरोकिसां दके ।" बघलीरता बरोललआ ॥ 

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 ॥

जवताब सली इकि फमु फकितार गजस नदजँ बबआन नहिहीं किकीत्तता जता सकिदता । अतबे ममुगलली नबे अपनबे पसैर बपछसां नदजँ मतारबे
। 'तबे अपनबे आप नदजँ शताबताशली दकेण वतासबे तताड़ली मतारली । अतबे बघलीरबे ददी बपठ'तबे चड़हहि गगआ । गजथ्थबे ओहि इकि
पतासबे जता किके  बसैठ गगआ ।  'तबे नचकिनली खल'तबे अपनलीआआं अडडीआआं नताल ढरोल वजताउण लग बपआ अतबे
भतालद नदजँ भसैड़के 'तह भसैड़ता मदजँहि बनता किके  नचड़ताउण लग बपआ ॥ 

"ਓਥਬੇ - ਓਥਬੇ ! ਇਹ ਇਕ ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਦੀ ਕਜਹਦੀ ਝਰਦੀਟ ਦਬੇ ਕਕਾਕਬਲ ਸਿਦੀ ।" ਭਦੂਰਬੇ ਕਰਪੱ ਛ ਨਨ  ਕਪਆਰ ਦਬੇ ਨਕਾਲ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ॥ "ਕਕਸਿਦੀ 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 ਜਜੰਗਲ ਦਬੇ ਹਕਾਦਕਸਿਆਆਂ'ਤਹ ਸਿਗੁਰਕਖਇਤ ਹਗੈ । ਕਕਓਂਕਕ ਨਸਾਂ ਹਦੀ ਸਿਪੱ ਪ । ਪਕਰਜੰ ਦਬੇ । ਤਬੇ ਨਸਾਂ ਹਦੀ ਵਓ੍ਹਸ਼ਦੀ ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਨਗੁਕਸਿਕਾਨ ਪਹਗੁਜੰ ਚਕਾਉਣਗਬੇ
॥

"ओथबे - ओथबे ! इहि इकि छरोट्टिदी गजहिही झरलीट दके किताबबल सली ।" भदरबे हरछह छ नबे बपआर दके नताल बरोललआ ॥
"ककिसली वदन तदजँ  मसैनदजँ  यताद किरवेंगता ॥"  फके र ओहि इकि पतासबे हिरो गगआ बघलीरबे नदजँ  दसन वतासबे ककि ओनके
ककिलिँ झ हिताथली अग्गिबे गमलिँनतसां किकीतलीआआं सली चरोणववें शबदसां वतासबे । गजस नदजँ इनता बतारबे सभ किमु झ पतता हिटै । अतबे

58



ककिववें हिताथली ममुगलली नदजँ तलताई किजँ डके  लसैकिके  गगआ सली तताककि सप्पसां दके चरोणववें शबद पताणली दके सप्प 'तह पतापत
किर  सकिके  ककिओओंककि  भतालद  नदजँ  ओहि  बरोलनबे  नहिहीं  सली  आओओंदके  ।  अतबे  हिमुण  ककिववें  ममुगलली  जजँगल  दके
हितादलसआआं'तह समुरखखइत हिटै । ककिओओंककि नसां हिही सप्प । पहरलिँदके । तबे नसां हिही व्हशली इनद नमुकिसतान पहिमुजँचताउणगबे ॥

"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 ॥

"फके र ककिसबे तह भली डरन ददी लरोड़ नहिहीं हिटै ।" भतालद नबे अपनली गल । अपनली मरोट्टिदी जत्त भरबे वढड'तबे फखर
नताल हिथ्थ फके रदके हिरोए समतापत किकीत्तली ॥ 

"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?"

"लसरफ इकि अपनबे किबलीलबे'तह लसवता ।" बघलीरबे नबे ककिहिता । पहहिलसां अपनबे मदजँहि'च फके र जरोर दके नताल ममुगलली
नदजँ । "मबेरलीआआं हिडडीआआं ददी खसैर किर छरोट्टिके भरता ! इहि किकी तदजँ उमुपरर्र हिकेठसां नच्चली जतान हडहिसां हिहैं?" 

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 ॥"

ममुगलली बघलीरबे दके मरोढके ददी जत्त नदजँ खखच्च किके  अतबे जरोर जरोर ददी लत्तसां मतार किके  अपनबे आप नदजँ समुणवताउन ददी
किरोलशश किर हरहिता सली ॥ जदह दरोनसां नबे उस नदजँ समुखणआ ओहि गजन्नली उच्चली अवताज'च बरोल सकिदता सली ।
बरोल हरहिता सली ॥ अतबे हिमुण मसैनदजँ अपनता किबलीलता बणताउनता पएगता । 'तबे ओनसां ददी अगवताई टहहिताणलीआआं'च पदरबे
वदन किरनली पएगली ॥" 

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

"इहि किकी नवसीं नदतानली हिटै । समुपनबे वबेखण वतालबे छरोट्टिड?" बघलीरता बरोललआ ॥ 

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

"हिसां । अतबे टहहिताणलीआआं तबे गमट्टिदी भतालद'तबे समुट्टिरो । " ममुगलली बरोलदता हरहिता ॥ "ओनसां नबे मबेरबे नताल इहि वताइदता
किकीत्तता हिटै ॥ आहि !" 

"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 ॥

"ठता  !"  भतालद दके  वढके  पजँजबे नबे ममुगलली नदजँ  बघलीरबे ददी बपठ्ठ'तह ठसांहि मताहरआ । अतबे जदह ममुजँडता अग्गिललीआआं
लत्तसां'च पइआ हिरोइआ सली ओहि वबेख सकिदता सली ककि हरछ गमुसबे'च सली ॥ 

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

"ममुगलली" भतालद बरोललआ । "तदजँ बसांदर लरोकिसां नताल गल - बतात किर हरहिसां हिहैं ॥" 

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 ॥

ममुगलली नबे बघलीरबे वल झतात्तली मतारली इहि वबेखण वतासबे ककि ककितबे ततेँदमुआ भली गमुसबे तसां नहिहीं सली । अतबे बघलीरबे
ददीआआं अख्खसां बड़लीआआं पथरताईआआं हिरोईआआं सली ॥ 

"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 ॥"

"तदजँ बसांदर लरोकिसां नताल सली - सलबेटदी बसांदर - ओहि लरोकिकी गजनसां दता किरोई किनदजँन नहिहीं हिटै  - सभ किमु झ खताण
वतालबे ॥ इहि बड़के  शरम ददी गल हिटै ॥" 

"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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"जदह भतालद नबे मबेरबे लसर भबन्नआ सली ।" ममुगलली बरोललआ(हितालबे भली ओहि ओहहिधली बपठ'तबे बसैठता सली)  । "मसै
ददर चलता गगआ । 'तबे सलबेटदी बसांदरसां नबे द्रखसां'तह हिकेठसां आ किके  मबेरबे'तबे तरस खताधता ॥ हिरोर ककिसबे नदजँ मबेरली किरोई
परवताहि नहिहीं सली ॥" ओनके अपनता जरता'कि नक्क समुड़किताइआ ॥ 

"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 ?"

"बसांदर लरोकिसां ददी हिमददर्दी !" भतालद नबे नक्क फड़फड़ताइआ "प्हिताड़ली चरोई ददी चमुप्पली ! गरमलीआआं दके सदरज ददी
ठजँड ! अतबे फके र । आदमली दता बलदजँगड़ता ?" 

"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 ॥"

"अतबे फके र । अतबे फके र । ओनसां नबे मसैनदजँ मबेवबे'तबे चजँगलीआआं चलीजसां खताण वतासबे वदत्तलीआआं । अतबे ओहि - ओहि मसैनदजँ
अपनबे हिथसीं चमुक्क किके  द्रखसां दके उप्पर लसै गए अतबे ममैं ओनसां नदजँ ककिहिता ककि मबेरलीआआं रगसां'च भली ओनसां दता हिही
खदन हिटै पर मबेरली लसरफ पदछ नहिहीं हिटै । अतबे इकि वदन ममैंनदजँ ओनसां दता सरदतार हिरोणता चताहहिदता हिटै ॥" 

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

"ओनसां दता किरोई सरदतार नहिहीं हिटै ।" बघलीरबे नबे ककिहिता ॥ "ओहि झदठ बरोलदके हिण ॥ ओनसां नबे हिमबेशसां हिही झदठ
बरोललआ हिटै ॥" 

"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 ॥"

"ओहि बड़के  रहहिमवदल सली अतबे मसैनदजँ दमुबतारता आओण दता सद्दता वदत्तता॥ मसैनदजँ किदके बसांदर लरोकिसां 'च ककिओओं नहिहीं
लसैकिके  गए ? ओहि अपनबे पसैरसां'तबे खड़के  हिरो सकिदके नबे गजववें ममैं हिरो सकिदता हिसां ॥ ओहि अपनबे सख पजँगजआआं नताल
मसैनदजँ मतारदके नहिहीं हिण ॥ ओहि सतारबे वदन खबेडदके नबे ॥ मसैनदजँ खड़के  हिरोण दके ! भसैड़के  भतालद । मसैनदजँ उप्पर चमुक्क ! ममैं
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ओनसां नताल फके र खबेडसांगता ॥" 

"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 ?"

"समुण । आदमली दके बलदजँगड़के  ।" भतालद नबे ककिहिता । अतबे ओहहिधली अवताज इजँ झ गरजली गजववें इकि गरम रतात ददी
बबजलली ददी गरज ॥ "ममैं तसैनदजँ पदरता जजँगल दता किनदजँन जजँगल दके हिर तहिर दके लरोकिसां दता लसखताइआ हिटै  - लसरफ
इकि बसांदर लरोकिसां नदजँ छड किके  गजड़हहिके द्रखसां'तबे रहहिलिँदके नबे ॥ ओनसां दता किरोई किनदजँन नहिहीं हिटै ॥  ओनसां नदजँ जजँगल
ददी बबरतादरली'चह छकेककिआ हिरोइआ हिटै ॥ ओनसां ददी अपनली किरोई बरोलली नहिहीं हिटै।  मगर ओहि चरोरली किर किके  जरो
भली ओहि समुणदके  नबे ओहिही शबद इसमताल किरदके  नबे । बमुरली नजर नताल झतातलीआआं मतारदके  नबे । अतबे उप्पर
टहहिताणलीआआं'च इजँ तजतार किरदके नबे ॥ ओनसां दके तदौर तरलीकिके  सताढके तदौर तरलीकिके  नहिहीं हिण ॥ ओहि बबनसां सरदतारसां दके
हिण ॥ ओनसां ददी किरोई यतादगतार नहिहीं हिटै ॥ ओहि फड़सां मतारदके नबे तबे चटर पटर किरदके नबे अतबे इजँ ज जतताउआंदके नबे
गजववें ककि ओहि बड़के  महितान लरोकि जजँगल'च बड़के  वढके किम किरन जता रहिके हिरोण । पर इकि हडगदता हिरोइआ मबेवता
ओनसां दता वदमताग हितासबे वल लगता ददेंदता हिटै  अतबे ओहि सभ किमु झ भमुल जताउआंदके नबे ॥ अससीं जजँगल वताललआआं
दता ओनसां दके नताल किरोई सररोकितार नहिहीं हिटै ॥ अससीं ओथबे पताणली नहिहीं पसींदके गजथ्थबे बसांदर पताणली पसींदके नबे । अससीं
ओथबे नहिहीं जताउआंदके गजथ्थबे बसांदर जताउआंदके नबे । अससीं ओथबे लशकितार नहिहीं किरदके गजथ्थबे बसांदर लशकितार किरदके नबे ।
अससीं ओथबे नहिहीं मरदके गजथ्थबे बसांदर मरदके नबे ॥ किकी अज तह पहहिलसां तदजँ मसैनदजँ बसांदर लरोकिसां बतारबे गल किरदके
हिरोए समुखणआ हिटै ?" 

"ਨਹਸੀਂ ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਫਗੁਸਿਫਗੁਸਿਕਾਉਂਦਬੇ ਹਰੋਏ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ । ਕਕਓਂਕਕ ਜਜੰਗਲ ਹਗੁਣ ਸ਼ਸਾਂਤ ਹਰੋ ਚਗੁਪੱ ਕਕਆ ਸਿਦੀ ਕਕਓਂਕਕ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਬਰੋਲ ਹਕਟਆ ਸਿਦੀ ॥
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"नहिहीं ।" ममुगलली नबे फमु सफमु सताउआंदके हिरोए बरोललआ । ककिओओंककि जजँगल हिमुण शसांत हिरो चमुकक्कआ सली ककिओओंककि
भतालद बरोल हिवटआ सली ॥ 

"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 ॥
ਅਸਿਸੀਂ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਵਪੱ ਲ ਕਧਆਨ ਨਹਸੀਂ ਦਵਦਬੇ ਓਦਹ ਭਦੀ ਜਦਹ ਓਹ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਕਸਿਰਸਾਂ'ਚ ਮਬੇਵਬੇ ਅਤਬੇ ਗਜੰ ਦ ਕਸਿਟਟ੍ਟਿਦਬੇ ਨਨ  ॥"

"जजँगल दके लरोकिसां नबे ओनसां नदजँ अपनली जबतान अतबे अपनबे वदमतागह किढ वदत्तता हिटै ॥ ओहि बहिमुत दमुश्ट । गजँदके ।
बबेशरम नबे । अतबे ओहि चताहतान नबे । जबेकिर किदके ओहि ककिसबे इकि चलीज दके चताहतान हिरोण । ककि जजँगल दके लरोग
ओनसां वल नधआन दकेण ॥ अससीं ओनसां वल नधआन नहिहीं ददेंदके ओदह भली जदह ओहि सताढके लसरसां'च मबेवबे
अतबे गजँद लसट्टिदके नबे ॥" 

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 ॥

हिजबे ओहि मताड़ता गजहिता हिही बरोललआ सली ककि द्रखसां'चह मबेववआआं अतबे छरोट्टिदीआआं टहहिताणलीआआं ददी वताछड़ शमुरू हिरो
गई । अतबे ओहि किमजरोर टहहिताणलीआआं'च खजँगन्न चलीकिण अतबे टपदसलीआआं मतारण ददीआआं अवताजसां समुण सकिदके
सली ॥ 

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

"बसांदर लरोकि वरजत हिण ।" भतालद नबे ककिहिता । "जजँगल दके लरोकिसां नदजँ वरजत हिण ॥ यताद रखसीं ॥" 

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

"वरजत ।" बघलीरबे नबे ककिहिता ॥ "पर मसैनदजँ हिजबे भली लगदता हिटै  ककि भतालद नदजँ इनसां खखलताफ खबरदतार किरनता
चताहहिदता सली ॥" 

"ਮਮੈਂ - ਮਮੈਂ? ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਕਕਜੰ ਵਵ ਪਤਕਾ ਲਗਦਕਾ ਕਕ ਇਹ ਕਮਟਟ੍ਟਿਦੀ ਪਗੈਣ ਜਰੋਕਗਗ੍ਗਿਆਆਂ ਨਕਾਲ ਖਬੇਡਦੂਗਕਾ ॥ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਨਕਾਲ ! ਹਸਾਂ !"
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"ममैं - ममैं? मसैनदजँ ककिलिँ ववें पतता लगदता ककि इहि गमट्टिदी पसैण जरोगग्गिआआं नताल खबेडदगता ॥ बसांदर लरोकिसां नताल ! हिसां !"

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 ॥

इकि तताजली वताछह छड़ ओनसां दके लसर उत्तबे पई अतबे ओहि दरोववें पतासबे हिरो गए । अतबे ममुगलली नदजँ भली नताल किर
ललआ ॥ भतालद नबे जरो बसांदरसां बतारबे ककिहिता सली ओहि बबलकिमु ल सच्च हिटै ॥ ओनसां ददी जग्हिता उप्पर द्रखसां 'च हिटै
अतबे व्हशली किदके  उप्पर नहिहीं सली वबेखदके  । इस लई ऐसता किदके  किरोई मदौकिता नहिहीं आइआ जदह बसांदरसां अतबे
जजँगल दके  लरोकिसां दता रसता इकि हिरोइआ हिरोवबे ॥ पर जदह किदके  ओनसां नदजँ इकि बबमतार बनघआड़ किदके  इकि
जखमली चलीतता जसां हरछह छ गमललआ । बसांदरसां नबे उस नदजँ सतताइआ । अतबे उस 'तबे मबेवबे अतबे सरोट्टिदीआआं लसट्टि किके
खमुश हिमुजँदके  अतबे उमलीद किरदके  सली ककि किरोई ओनसां वल नधआन दकेवबेगता ॥ फके र ओहि लरोकिकीं जरोर ददीआआं
चलीकिसां मतारकिके  बबेतमुकिके  गताणबे गताउण लग जताउआंदके  । अतबे जजँगल दके  लरोकिसां नदजँ  ननओतता ददेंदके  किके  द्रखसां उप्पर
चड़किके  ओनसां नताल लड़न । जसां फके र आपस'च हिही बबनता ककिसली गल दके लड़न लग जताउआंदके । अतबे मरबे हिरोए
बसांदरसां नदजँ ओथबे छड जताउआंदके गजथ्थबे ओनसां नदजँ जजँगल दके लरोग वबेख सकिण ॥ ओनसां नदजँ हिमबेशसां हिही ककिसबे ददी
सरदतारली गमलण वतालली हिमुजँददी सली । अतबे नताल हिही ओनसां दके किनदजँन'तबे  हरवताइतसां । पर इहि सभ ओनसां नदजँ किदके
गमललआ नहिहीं । ककिओओंककि ओनसां ददी यताद्दताश्त नबे किदके ओनसां दता सताथ नहिहीं वदत्तता । सरो ओनसां नबे इहहिधता
खतागमआजता ऐववें हिही इहि गलसां मतारकिके  किकीत्तता "जरो बसांदर लरोग हिमुण सरोचदके नबे जजँगल वतालबे ओहि बताद'चह
सरोचणगबे ।" अतबे इहि ओनसां नदजँ बहिमुत वदलतासता  ददेंदता ॥ किरोई भली व्हशली ओनसां तसांई पहिमुजँच नहिहीं सली सकिदता ।
मगर ददजबे पतासबे किरोई भली व्हशली ओनसां वल नधआन नहिहीं सली ददेंदता । अतबे इस लई ओहि बहिमुत खमुश हिरोए

64



जदह ममुगलली ओनसां नताल खबेडण आइआ । अतबे ओनसां नदजँ पतता चललआ ककि भतालद ककिनसां नरताज सली ॥ 

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
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 ॥ 

ओनसां दता किदके भली किमु झ हिरोर किरन दता मतलब नहिहीं सली - बसांदर लरोकिसां ददी ककिसबे भली गल दता किदके किरोई
मतलब नहिहीं हिमुजँदता ॥ पर इकि बसांदर नदजँ इकि फमु रनता फमु हरआ । जरो उस नदजँ बहिमुत चजँगता लग्गिता । अतबे ओनदें
बताकिकी सताहरआआं नदजँ दलसआ ककि ममुगलली नदजँ किबलीलबे'च रखनता बड़ता फताइदकेमजँद हिरो सकिदता हिटै । ककिओओंककि ओहि
तबेज हिवसांवसां'तरो बचन वतासबे सरोवट्टिआआं नदजँ बमुजँण सकिदता हिटै  । सरो । जबेकिर ओहि ओनद  पकिड़ लमैंदके  नबे । ओहि
ओनद  इहि लसखताउण वतासबे मजबदर किर सकिदके  नबे ॥ बबेशकि ममुगलली इकि लकिड़हितारबे दता बच्चता हिरोण ददी
खताततर । किताफकी सतारबे हिमुनर ओनद  ववरतासत'च गमलबे सली । अतबे ओहि हिकेठसां हडग्गिलीआआं हिरोईआआं टहहिताणलीआआं
ददीआआं छरोट्टिदीआआं छरोट्टिदीआआं झमुग्गिलीआआं बनताइआ किरदता सली बबनता इस गल दके सरोच्चबे ककि इहि ओहि इहि ककिलिँ झ
किरदता सली ॥ बसांदर लरोग । द्रखसां'च वबेखदके सली । ककि ओहहिधता खबेड ककिन्नता अदभमुत सली ॥ इस वतार । ओनसां नबे
ककिहिता । ओहि सच्चसीं इकि सरदतार चताहिमुजँदके  नबे तबे जजँगल'च सभ तह समझदतार जतानवर बणनता चताहिमुजँदके  नबे  -
इनके समझदतार किके  हिर किरोई ओनसां वल तवजरो दकेवबे'तबे ओनसां तह ईरखता किरबे ॥ इस लई ओहि भतालद
बघलीरबे तबे ममुगलली दता चमुपचताप बपछह छता किरदके रहिके जदह तकि किके  दमुपहहिर दता सदौण दता समसां नहिहीं हिरोइआ । अतबे
ममुगलली गजड़हहिता अपनबे आप तबे बहिमुत  शरगमलिँदता सली । ततेँदमुए अतबे हरछ ववचकितार सभौं गगआ । अतबे किसम
खताददी ककि हिमुण तह बताद ओहहिधता बसांदर लरोकिसां नताल किरोई लसैणता दकेणता नहिहीं हिटै ॥ 

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
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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 ॥

अगलली गल जरो ओनद यताद आई ओहि इहि सली ककि ओनके महहिसदस किकीत्तता ककि किरोई ओहहिधलीआआं लत्तसां 'तबे
ब्हिसांवसां'तबे जरोर जरोर ददी हिथ्थ फके र हरहिता सली - सख । मजबदत । छरोट्टिके हिथ्थ - अतबे फके र द्रखसां ददीआआं टहहिताणलीआआं
ओहहिधबे मदजँहि'तबे कफरलीआआं । अतबे ओहि टहहिताणलीआआं'चह हिकेठसां वबेखदता पइआ सली जदह भतालद नबे अपनली जरोर ददी
गरज नताल जजँगल नदजँ नसींद'चह उठता वदत्तता अतबे बघलीरबे नबे तनबे नदजँ अपनबे हिर दजँद नताल घमुट्टि किके  फड़हहि ललआ ॥
बसांदर लरोकिसां नबे अपनली गजत्त ददी खमुशली'च जरोर ददीआआं चलीकिसां मतारलीआआं अतबे द्रखसां'च उप्परलली टहहिसांणलीआआं'च
चड़हहि गए गजथ्थबे जतान ददी बघलीरता जमुरर्रत नहिही सली किर सकिदता । अतबे चलीकिण लग्गिबे  : "ओनके सतान्नदजँ  वबेख
ललआ हिटै  ! बघलीरबे नबे सतान्नदजँ वबेख ललआ हिटै ॥ जजँगल दके सतारबे लरोग सताढके हिमुनर'तबे सताढदी मक्कतारली वतासबे सताढदी
तरलीफ किरदके नबे ॥" फके र ओनसां नबे अपनली उडतारली मतारनली शमुरू किकीत्तली । अतबे बसांदर लरोकिसां ददी उडतारली द्रखसां
ददी धरतली'तबे इकि चलीज हिटै गजड़हहिही किरोई बबआन नहिहीं किर सकिदता ॥ ओनसां दके आम रसबे'तबे चभौंकि नबे । उप्पर
थलबे पजँजताहि तह सत्तर जसां सदौ फमु ट्टि जमलीन'तह उच्चबे अतबे जरूरत पसैण'तबे इहि रतात नदजँ भली इनसां'तबे सफर किर
सकिदके नबे ॥ दरो तगड़के  बसांदरसां नबे ममुगलली नदजँ ब्हिसांवसां'तह फड़हहि ललआ अतबे ओनद  लसै द्रखसां'च छतालसां मतारन
लग पए । वलीहि फमु ट्टि इकि वतार'च ॥ गजहि ककिधरबे ओहि किलके हिमुजँदके तसां ओहि इहहिधबे'तह दमुगनबे तबेज चलबे जताउआंदके ।
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पर ममुजँडके  दके वजन नबे ओनसां नदजँ हिदौलबे किर वदत्तता ॥ बबमतार'तबे लसर चकिरताउआंदता हिरोइआ ममुगलली अपनबे आप नदजँ
इस तबेज ददौड़'तह खमुश हिरोए बबनता नहिहीं रख सककिआ । भताववें हिकेठसां धरतली दता नजतारता ओनद डरता हरहिता सली।
अतबे छताल दके अखलीर'च जरोर दके झटकिके  ओहहिधता वदल मदजँहि'च ललआओन डहिके सली ॥ ओहहिधता रताखता किदके द्रख
दके उप्पर लसै चड़दता जद तकि ककि सभ'तह उच्चली पतललीआआं टहहिताणलीआआं ओनसां दके वजन हिकेठ ममुड़ तमुड़ किके  किड़कि
नहिहीं जताउआंददीआआं । अतबे फके र खजँग किके  अपनबे आप नदजँ  हिवता'च अग्गिबे'तबे हिकेठसां छताल मतारदके  अतबे अगलबे द्रख
ददीआआं हिकेठललीआआं टहहिताणलीआआं नदजँ फड़हहि लमैंदके ॥ किदके किदके ओहि शसांत हिहरआ भहरआ जजँगल किई मलीलसां तसांई ददर
वबेख सकिदता सली । गजववें इकि आदमली जहिताज'तबे लजँमली बलली'तबे चड़किके  किई मलीलसां ददर तकि सममुजँदर वबेख
सकिदता हिटै  । अतबे फके र टहहिताणलीआआं अतबे पत्तबे ओहहिधबे मदजँहि'तबे चजँड मतारदके  । अतबे ओहि'तबे ओहहिधबे दरो रताखबे फके र
जमलीन'तबे उतर आओओंदके ॥ सरो । नठ्ठदता कफरदता तरोड़ भन्न किरदता खह खह किरदता'तबे चलीकिसां मतारदता हिरोइआ ।
पदरता बसांदर लरोकिसां दता किबलीलता अपनबे किटै ददी  ममुगलली नदजँ लसैकिके  द्रखली रसबे छताणदता हरहिता ॥ 

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
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 ॥"

किमु झ वक वतासबे ओनद डर सली ककि ओनद ककितबे हिकेठसां नसां समुट्टि वदत्तता जतावबे ॥ फके र ओनद गमुसता आ गगआ पर
ओनद पतता सली ककि हिथ्थ पसैर मतारन नतालह चजँगता किमु झ हिरोर सली ।  'तबे ओहि सरोच्चण लग बपआ ॥ सभ तह
पहहिलसां भतालद तबे बघलीरबे तसांई समुनबेहिता पहिमुजँचताउणता जरूरली सली । ककिओओंककि । गजस रफतार नताल बसांदर जता रहिके
सली । ओनद पतता सली ककि ओहहिधबे दरोस बहिमुत बपछह छके छमु ट जताणगबे ॥ थलबे वबेखनता कफजदल सली । ककिओओंककि
ओहि लसरफ  टहहिताणलीआआं  दता  उप्परली  हहिसता हिही  वबेख सकिदता सली  ।  सरो  ओनके  ददर  नलीलबे  असमतान वल
वबेखख्खआ । रण जरो हिटै बताज ओहि ततकिड़मबताजली किर हरहिता सली । जदह ककि ओहहिधली ननग्हिता जजँगल 'तबे सली अतबे
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किमु झ चलीजसां दके मरन दता इजँ तजतार किर हरहिता सली ॥ रण नबे वबेखख्खआ ककि बसांदर किमु झ चमुक्ककी लए चलबे सली ।
अतबे किमु झ सदौ'किमु  गज उड किके  हिकेठसां आ गइआ इहि वबेखण वतासबे ककि ओनसां दता चमुकक्कआ हिरोइआ भतार खताण
जरोगता सली ककि नहिहीं ॥ ओनके  हिटैरतान हिरोकिके  सलीटदी मतारली जदह ओनके  वबेखख्खआ ककि ममुगलली नदजँ  द्रखसां उत्तबे
खखचच्चआ जता हरहिता सली अतबे ओनके  समुखणआ ककि ममुगलली नबे बताजसां ददी सद्द लई अवताज 'च बरोललआ ककि
"सताढके दरोवसां दता इकि हिही लहिद हिटै तबेरता'तबे मबेरता ॥" टहहिताणलीआआं ददीआआं लहहिरसां ममुजँडके  दके नबेड़हहिके आन पइआआं । पर रण
नबे अपनबे आप नदजँ  ऐण मदौकिके 'तबे अगलबे द्रख'तबे सजँभताललआ'तबे इकि छरोट्टिता भदरता मदजँहि फके र उप्पर आओओंदता
हिरोइआ वबेखख्खआ ॥ "मबेरबे रसबे'तबे ननशतान लगता दके !" ममुगलली चलीकक्कआ ॥ "लसउनली दल दके भतालद नदजँ अतबे
पजँचताइतली थड़हहिके दके बघलीरबे नदजँ दससीं ॥" 

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

"वकहिधबे वलह दससां । भरता ?" रण नबे किदके भली ममुगलली नदजँ पहहिलसां नहिहीं सली वबेखख्खआ । पर ओहहिधबे बतारबे
समुखणआ जरूर सली ॥ 

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

"ममुगलली । गजड़हहिता हिटै डडड  ॥ आदमली दता बलदजँगड़ता मसैनदजँ आखदके नबे मसैनदजँ ! मबेरबे रसबे'तबे ननशतान लगता दके !" 

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 ॥

आखरली शबद चलीकि मतारकिके  बरोलबे गए सली जदह ओनद हिवता'च उछताललआ जता हरहिता सली । पर रण नबे हितामली
भरली अतबे उच्चली उडतारली मतारली जदह तकि ककि ओहि इकि गमट्टिदी दके किण बरताबर नजर आओण लग बपआ । अतबे
ओहि ओथ्थबे हिही वटककिआ हरहिता । अपनली ददरबलीनली अख्खसां नताल द्रखसां दके हहिलरोरबे वबेखदता हरहिता जदह ममुगलली दके
रताखबे द्रखसां'च नसदके पए सली ॥ 

"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
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ਪਤਕਾ ਹਗੈ । ਬਕਰਦੀਆਆਂ'ਤਹ ਕਗੁਝ ਵਪੱ ਧ ਮਕਾਰ ਸਿਕਦਕਾ ਹਗੈ ॥"

"ओहि बहिमुतता ददर नहिहीं जताउआंदके  ।"  हितासता दबताओओंदके  हिरोए ओनके  ककिहिता ॥  "ओहि किदके  भली ओहि किम नहिहीं
किरदके वजहिधबे बतारबे ओनसां नबे फटै सलता ललआ हिरोवबे ॥ हिमबेशता नववें किमसां'च टजँग अड़ताउनली हिही किम हिटै बसांदर
लरोकिसां दता ॥ इस वतार।  जबे मबेरली किरोई ननग्हिता ठदीकि हिटै  तबे । इनसां नबे ममुसलीबत नदजँ  आपबे गलबे पताइआ हिटै  ।
ककिओओंककि भतालद किरोई अनताड़ली नहिहीं अतबे बघलीरता । गजववें ककि मसैनदजँ पतता हिटै  । बकिरलीआआं 'तह किमु झ वध्ध मतार
सकिदता हिटै ॥" 

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

सरो ओहि अपनबे पसैर हिकेठसां नप्प किके  । अपनबे खजँभसां'तबे डरोलदता हरहिता । अतबे इजँ तजतार किरदता हरहिता ॥ 

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 ॥

इनके नदजँ । भतालद अतबे बघलीरता गमुसबे नताल पतागल हिरो रहिके सली ॥ बघलीरता इजँ झ चड़हहि गगआ गजववें किदके भली नहिहीं
सली चड़ह हहिआ । पर पतललीआआं किमजरोर टहहिताणलीआआं ओहहिधबे भतार हिकेठ टमुट्टि गइआआं । अतबे ओहि हिकेठसां कफसल
पइआ । 'तबे ओहहिधबे पजँजबे द्रख ददी छल नताल भर गए ॥ 

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

"तदजँ आदमली दके बलदजँगड़के  नदजँ खबरदतार ककिओओं नहिहीं किकीत्तता ?" ओहि बबचतारबे भतालद'तबे गरगजआ । जरो ककि बबेढजँगली
दमुड़किकी चताल चल हरहिता सली इस आस ववच ककि ओहि बसांदरसां नदजँ जता घबेरूगता ॥ "ओनद घसमुन्न मतारकिके  अध
महरआ किरन ददी किकी लरोड़ सली जबे तदजँ ओनद खबरदतार नहिहीं किकीत्तता ?" 

"ਛਬੇਤਸਦੀ ਕਰਰੋ ! ਛਬੇਤਸਦੀ ! ਅਸਿਸੀਂ - ਅਸਿਸੀਂ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਸ਼ਕਾਇਦ ਫੜਓ੍ਹ ਲਇਏ !" ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਸਿਕਾਹਰੋ - ਕਵਸਿਕਾਹਕਾ ਹਰੋ ਕਬੇ ਬਰੋਬੋੱਕਲਆ ॥
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"छकेत्तली किररो  !  छकेत्तली  !  अससीं  -  अससीं ओनसां नदजँ  शताइद फड़हहि लइए  !"  भतालद सताहिरो  -  ववसताहिता हिरो  किके
बरोललआ ॥ 

"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 ॥"

"इस रफतार नताल  !  इकि जखमली गउ भली नहिहीं थक्कके गली ॥ किनदजँन दके  उसतताद  -  बलदजँगहड़आआं नदजँ  किमु ट्टिण
वताललआ - इकि मलील उपरर्र थलबे दके गबेड़के  तसैनदजँ फताड़ किके  रख्ख दकेणगबे ॥ बसैहि जता 'तबे सरोच ! इकि मनसदबता बनता
॥ इहि समसां बपछह छता किरन दता नहिहीं हिटै  ॥ जबेकिर अससीं बहिमुतता नबेड़के  चलबे गए'तबे ओहि ओनद हिकेठसां समुट्टि दकेणगबे
॥" 

"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 ॥"

"ओहि हिरो ! ओनसां नबे उस नदजँ हितालबे तसांई समुट्टि भली वदत्तता हिरोणता । ककिओओंककि ओनद चमुक्क किके  थक्क गए हिरोणबे ॥
बसांदर लरोकिसां दता किरोण इतबतार किर सकिदता हिटै  ? मरबे हिरोए चमगगद्दड़ मबेरबे लसर'तबे रख्ख !  मसैनदजँ किताललीआआं
हिडडीआआं खताण नदजँ दके ! मसैनदजँ जजँगलली शहहिद ददी मख्खलीआआं दके मखलील'च ररोल तताककि ममैं ओनसां दके डजँ ग नताल मर
सकिसां । अतबे मसैनदजँ लक्कड़बघ्घबे नताल दफन किर दके ककिओओंककि ममैं सभ तह गजआदता मजँदभतागली हरछ हिसां ! ओहि
हिरो ! ममुगलली । ममुगलली ! ममैं तबेरता लसर भनजँण दके बजताए तसैनदजँ बसांदर लरोकिसां बतारबे खबरदतार ककिओओं नहिहीं किकीत्तता ?
हिमुण शताइद अज दता सबकि ममैं ओहहिधबे वदलरो वदमताग'चह किढ वदत्तता हिरोणता । अतबे ओहि चरोणववें शबदसां दके बबनता
जजँगल'च किल्लता हिरोणता ॥" 

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

भतालद नबे अपनबे पजँजबे किन्नसां'तबे रख्खबे अतबे ललटकिके  लससकिण लग बपआ ॥ 

70



"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 ?"

"घट्टिरो घट्टि ओनके मसैनदजँ सतारबे शबद किमु झ समसां पहहिलबे ठदीकि ठदीकि दसबे सली" बघलीरबे नबे बड़ली बबेसबरली नताल
ककिहिता ॥ "भतालद ! नसां तदजँ ककिसबे ददी इजत किरदता हिटै नसां हिही तबेरली किरोई यताद्दताश्त हिटै ॥ जजँगल किकी सरोच्चबेगता जबे
ममैं । कितालता ततेँदमुआ। इक्ककी सबेहिके वसांग किमुजँ डल मतार लवसां । 'तबे चसांगरसां मतारसां ?" 

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

"मसैनदजँ किकी परवताहि ककि सतारता जजँगल किकी सरोच्चदगता ? ओहि शताइद हिमुण तकि मर चमुक्कता हिरोणता ॥" 

"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 ॥

"जसां तबे ओहि उस नदजँ खबेड खबेड ववच टहहिताणलीआआं'तह हिकेठसां नसां समुट्टि दकेण । जसां फके र आलस दके मतारबे मतार नसां समुट्टिण
। मसैनदजँ आदमली दके  बलदजँगड़के 'तह किरोई डर नहिहीं हिटै  ॥ ओहि चजँगता लसखख्खआ हिरोइआ अतबे समझदतार हिटै  । अतबे
सभ तह वढदी गल इहि ककि ओहहिधबे किरोल ओहि अख्खसां नबे गजहिड़लीआआं सतारबे जजँगल दके लरोकिसां नदजँ डरता ददेंददीआआं नबे
॥ मगर(अतबे इहि इकि वढदी बददी हिटै) ओहि बसांदर लरोकिसां दके असर हिकेठसां हिटै  । अतबे ओहि । ककिओओंककि द्रखसां'च
रहहिलिँदके  नबे । सताढके  लरोकिसां दता किरोई डर नहिहीं किरदके ॥" बघलीरबे नबे अपनता अगलता पजँजता बड़ली सरोच ववच पसै किके
चवट्टिआ ॥ 

"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 ॥"
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"मदरख हिसां ममैं  ! ओहि । मरोट्टिता । भदरता । जड़हहिसां खरोदन वतालता मदरख हिसां ममैं ।" इकि झटकिके 'च लसध्धता हिरोकिके  ।
भतालद नबे ककिहिता । "इहि सच्च हिटै जरो जजँगलली हिताथली किहहिलिँदता हिटै  : 'हिर किरोई ककिसबे इकि चलीज'तह डरदता हिटै' अतबे
ओहि । बसांदर लरोग । 'किता' पथ्थरसां दके सप्प'तह डरदके नबे ॥ ओहि इनही असतानली नताल उप्पर चड़हहि सकिदता हिटै
गजववें ओहि लरोक्ककी ॥ ओहि जवतान बसांदरसां नदजँ रतात नदजँ चरोरली किर लमैंदता हिटै  ॥ ओहहिधता नसांउ फमु सफमु सताउन भर
नताल इनसां ददी दमुश्ट पदछ ठजँडडी पसै जताउआंददी हिटै ॥ चलरो किता किरोल चललए ॥" 

"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 ॥

"ओहि सताढके  वतासबे किकी किरबेगता  ? ओहि सताढके  किबलीलबे दता नहिहीं हिटै  । पसैरसां दके  नसां हिरोण किरकिके  -  अतबे सभ तह
मनहिदस अख्खसां वतालता ।" बघलीरबे नबे ककिहिता ॥ 

"         ਓਹ ਬਹਮਤ ਬਜਮਰਸਗ ਹਪ ਅਤਦ ਬਹਮਤ ਮਓਕਭਰ ਹਪ ॥    ।        ।ਸਭ ਤਦ ਵਓਧ ਵਕ ਓਹ ਹਮਦਸ਼ਭ ਹਲ ਭਮਓਖਭ ਹਮਬਦਭ ਹਪ "     ਭਭਓਲਸ ਨਦ ਬੜਲ ਉਮਲਦ ਨਭਲ
 ਬਬਵਲਆ ॥ "       ਓਨੜਸ ਕਈ ਬਕਰਲਆਤ ਦਭ ਵਭਇਦਭ ਕਰ ॥"

"ओहि बहिमुत बजमुगर्र हिटै अतबे बहिमुत मक्कतार हिटै ॥ सभ तह वध्ध । ककि ओहि हिमबेशता हिही भमुख्खता हिमुजँदता हिटै ।" भतालद
नबे बड़ली उमलीद नताल बरोललआ ॥ "ओनद किई बकिरलीआआं दता वताइदता किर ॥" 

"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 ॥

"ओहि इकि वतार खताण'तह बताद पदरता  इकि महिहीनता सरोँदता  हिटै  ॥  ओहि शताइद सभौं हरहिता  हिरोवबे  ।  भताववें  ओहि
जतागग्गिआ हिरोवबे  फके र किकी ककि ओहि लसरफ आप हिही अपनलीआआं बकिरलीआआं मतारबे  ?"  बघलीरता । जरो किता बतारबे
गजआदता नहिहीं सली जताणदता । किमु दरतली शक्ककी सली ॥ 

"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 ॥ 

"तसां फके र । तदजँ अतबे ममैं किठ्ठके । पमुरताणबे लशकितारली । उस नदजँ समझताउण ददी किरोलशश किरदके हिसां ॥" इथ्थबे भतालद नबे
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अपनता भदरता मरोढता वजहिधता रजँग उड चमुक्कता सली । तवेंदमुए नताल गर्रहड़आ । अतबे ओहि चल पए किता पथ्थरसां दके
अजगर ददी तलताश'च ॥ 

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 ॥

ओनसां नदजँ  ओहि इकि तत्तबे तनवें'तबे लजँमता बपआ दमुपहहिर ददी धमुप्प सबेकिदता हिरोइआ गमललआ । ओहि अपनली
सरोहिणली नवसीं खल नदजँ  ननहितार हरहिता सली । ककिओओंककि बपछलबे दस वदनसां 'तह ओहि अपनली पमुरताणली चमड़ली
लताहिमुण'तह बताद अरताम फरमता हरहिता सली । अतबे हिमुण ओहि बहिमुत शतानदतार सली-  अपनता वढता  फकीनबे नक्क
वरगता लसर जमलीन'तबे तबेजली नताल मतार हरहिता सली । अतबे अपनता तलीहि फमु ट्टिता शरलीर मररोड़ किके  गजँढसां पता अतबे टकेढता
वसींगता किर हरहिता सली । अतबे अपनबे आओण वतालबे रतात दके भरोजन दता खखआल किरकिके  अपनबे बमुल चट्टि हरहिता
सली ॥ 

"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 ॥"

"इनके  खताधता नहिहीं हिटै  ।"  अपनली खमुशली जताहहिर किरदके  हिरोए भतालद बरोललआ । जदह हिही  ओनके  सरोहिणली
नचतकिबरली भदरली'तबे पलीलली चमड़ली वबेखली ॥ "खबरदतार रहिहीं । बघलीहरआ ! इनद वदसनता थरोड़ता घट्टि हिरो जताउआंदता हिटै
। जदह भली इहि अपनली खल लताहिमुदसां हिटै । अतबे बड़ली फमु रतली नताल वतार किरदता हिटै ॥" 

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
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 ॥
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किता इकि जहिरलीलता सप्प नहिहीं सली - सच्चताई इहि हिटै  ककि ओहि जहिरलीलबे सप्पसां'तह नफरत किरदता सली । अतबे
ओनसां नदजँ बमुजवदल किहहिलिँदता सली - मगर ओहहिधली तताकित घमुट्टिण ववच सली । अतबे जदह इकि वतार ओनदें ककिसबे नदजँ
घमुट्टि ललआ हिरोवबे तबे फके र किहहिन वतासबे हिरोर किमु झ भली नहिहीं रहहिलिँदता सली ॥  "वधलीआ लशकितार हिरोवबे  !"  भतालद
अपनबे पमुठ्ठसां'तबे बसैठदके हिरोए चलीककिआ ॥ अपनबे ककिसम दके बताकिकी सप्पसां वसांग किता भली बरोलता सली । अतबे पहहिलसां
सद्द लई लगताई अवताज नदजँ नहिहीं समुखणआ ॥ फके र ओनके लसर नलीवसां किरकिके  किमुजँ डलली मतार लई । अतबे ककिसबे भली
हितादसबे वतासबे ततआर हिरो गगआ ॥ 

"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 ॥"
"
सताढके सभ दता वधलीआ लशकितार हिरोवबे ।" ओनके जवताब वदत्तता ॥ "उए । भतालद । तदजँ इथ्थबे किकी किर हरहिता हिहैं  ?
वधलीआ लशकितार हिरोवबे । बघलीरबे ॥ सतान्नदजँ घट्टिरो घट्टि इकि नदजँ भरोजन चताहहिदता हिटै ॥ ककिसबे लशकितार ददी किरोई खबर हिटै
? इकि हहिरणली हिमुणबे । जसां फके र इकि जवतान हहिरण हिही सहिही ? ममैं इनसां खतालली हिसां गजनसां ककि इकि समुकक्कआ
हिरोइआ खदहि ॥" 

"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 ॥

"अससीं लशकितार किर रहिके  हिसां ।" भतालद नबे बबेपरवताहिही नताल बरोललआ ॥ ओनद पतता सली ककि तसैनदजँ छकेत्तली नहिहीं
किरनली चताहहिददी किता ॥ ओहि बहिमुत वढता हिटै ॥ 

"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 ॥"

"मसैनदजँ अपनबे नताल आओण ददी इजताजत दकेओ ।" किता बरोललआ ॥ "इकि घसमुन्न घट्टि जसां वध्ध तमुहिताडके  लई
किमु झ भली नहिहीं । बघलीरबे जसां भतालद । पर ममैंनदजँ - ममैंनदजँ इजँ तजतार हिही इजँ तजतार किई वदनसां वतासबे लक्कड़ दके रसबे'च
किरनता पमैंदता हिटै अतबे अध्धली रतात तसांई चड़हहिनता पमैंदता हिटै लसरफ इकि ननक्कके  गजहिके बसांदर दके गमलन ददी उमलीद'च
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॥ पशता ! टहहिताणलीआआं ओहि नहिहीं रहिहीआआं जदह ममैं जवतान सली ॥ सड़लीआआं सरोट्टिदीआआं अतबे समुक्ककीआआं टहहिताणलीआआं
नबे सतारलीआआं ॥" 

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

"शताइद तबेरबे बहिमुतबे वजन दता इस गल नताल किमु झ ततालमुक्क हिटै ।" भतालद बरोललआ ॥ 

"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 ॥"

"ओहि मबेरली लजँबताई ठदीकि ठताकि हिटै  - ठदीकि ठताकि हिटै ।" किता नबे थरोड़हहिके  गमुरूर नताल बरोललआ ॥ मगर इहि सभ्भ
लई । इस नवसीं उग्गिली हिरोई लक्कड़ दता किसदर हिटै ॥ मसै बपछलबे लशकितार दके ददौरतान हडगदता हडगदता बनचआ -
मबेरबे कफसलण ददी अवताज नबे ककिओओंककि मबेरली पदछ नबे द्रख नदजँ घमुट्टि किके  फहड़आ नहिहीं सली ।  बसांदर लरोकिसां नदजँ उठता
वदत्तता । अतबे ओनसां नबे मसैनदजँ बहिमुत भसैड़के  नताउआंआआं नताल बमुलताइआ ॥" 

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

"बबनसां पसैरसां वतालता । पलीलता गडरोइआ ।" बघलीरबे नबे अपनलीआआं ममुछह छसां हिकेठ ककिहिता । गजववें ककि किमु झ यताद किरन
ददी किरोलशश किर हरहिता हिरोवबे ॥ 

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

"स स स ! ओनसां नबे मसैनदजँ किदके इहि ककिहि किके  बमुलताइआ हिटै ?" किता नबे ककिहिता ॥

"ਕਗੁਝ ਇਜੰ ਝ ਹਦੀ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਦੂਜੰ ਕਕਹਆ ਸਿਦੀ ਕਪਛਲਦੀ ਪਦੂਰਨਮਕਾਸਿਦੀ ਨਦੂਜੰ  । ਮਗਰ ਅਸਿਸੀਂ ਗਦੌਰ ਨਹਸੀਂ ਕਦੀਤਸਕਾ ॥ 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 ।
ਇਹ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਗ) - ਕਕਓਂਕਕ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਬਕਰਬੇ ਦਬੇ ਕਸਿਜੰ ਙਸਾਂ' ਤਹ ਡਰ ਲਗਦਕਾ ਹਗੈ । ਬਘਦੀਰਕਾ ਬੜਦੀ ਕਮਠਕਾਸਿ ਨਕਾਲ ਬਰੋਲਦਕਾ ਕਰਹਕਾ ॥
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"किमु झ इजँ झ हिही सतान्नदजँ किहहिआ सली बपछलली पदरनमतासली नदजँ । मगर अससीं गदौर नहिहीं किकीत्तता ॥ ओहि किमु झ भली
किहहिणगबे  -  भसांवबे  तबेरबे  पदरबे  दजँद  टमुट्टि  जताण  ।  अतबे  तसैनदजँ  इकि  बच्चबे'तह  वध्ध  नताल  वताहि  नहिहीं  पसैणता  ।
ककिओओंककि(ओहि बबेशकि बबेशरम लरोग हिण । इहि बसांदर लरोग) -  ककिओओंककि तसैनदजँ  बकिरबे दके  लसलिँङसां'  तह डर
लगदता हिटै । बघलीरता बड़ली गमठतास नताल बरोलदता हरहिता ॥ 

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 ॥

हिमुण इकि सप्प । खतास किर किके  किता वरगता चतर बमुढता अजगर । किदके  किदके  हिही जताहहिर किरदता हिटै  ककि ओहि
गमुसताइआ हिरोइआ हिटै । पर भतालद अतबे बघलीरता किता दके गलबे दके दहवबे पतासबे वढदीआआं ननगलण वताललीआआं मतास
पबेशलीआआं नदजँ फड़किदके'तबे वढता हिमुजँदके हिरोए वबेख सकिदके सली ॥ 

"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 ॥"

"बसांदर लरोकिसां नबे अपनली जग्हिता बदल लई हिटै  ।" ओनके हिरोलबे गजहिके  बरोललआ ॥ "जदह मसै सदरज हिकेठ बताहिर
ननक्कललआ ममैं ओनसां नदजँ द्रखसां उत्तबे चसांगरसां मतारदके हिरोए समुखणआ ॥" 

"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
॥

"अससीं - अससीं बसांदर लरोकिसां दता बपछह छता किर रहिके हिसां हिमुण ।" भतालद बरोललआ । पर लफज ओहहिधबे गलबे'च
अटकि गए । ककिओओंककि इहि ओहहिधली यताद'च पहहिलता समसां सली जदह जजँगल दके  लरोकिसां'चह किरोई बसांदरसां ददी
ककिसबे गल बतारबे वदलचसली ववखता हरहिता सली ॥ 

"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 ॥
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"बबनता ककिसबे शकि ददी गमुजँजताइश दके इहि किरोई छरोट्टिदी गल नहिहीं बसांदर लरोकिसां दता बपछह छता किरनता दरो इस तहिर
दके  लशकितारली - सरदतारसां दता अपनबे जजँगल'च । ममैं पदरबे दतावबे नताल ककिहि सकिदता हिसां - ककि ममैं बसांदर लरोकिसां दता
बपछह छता ठदीकि किर हरहिता हिसां ।" किता नबे बड़के  इजजत नताल बरोललआ । गजववें ओहि गजगगआसता नताल फमु ललआ
॥ 

"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 -"

"बबेशकि ।" भतालद शमुरू हिरोइआ । "ममैं इकि बमुजमुगर्र अतबे लसउनली दके बनघआड़सां दके दल दके बलदजँगहड़आआं दता किनदजँन
दता किदके किदके बड़ता मदरख उसतताद हिरोण'तह लसवता किमु झ नहिहीं हिसां । अतबे बघलीरता इथ्थबे -" 

"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 ॥"

"बघलीरता हिटै ।" कितालबे तवेंदमुए नबे ककिहिता । अतबे ओहहिधता जबताड़ता झट्टि बजँद हिरो गगआ ककिओओंककि उस नदजँ हिललीमली नहिहीं
आओओंददी सली ॥  "ममुसलीबत इहि हिटै  । किता ॥ ओहि मबेवबे चरोरली किरन वतालबे अतबे तताड़सां दके  पत्तबे चरोरसां नबे सताढता
आदमली दता बलदजँगड़ता शताइद गजस बतारबे तदजँ समुखणआ हिही हिरोणता । चरोरली किर ललआ हिटै ॥" 

"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 ॥"

"ममैं इक्ककी किरोलह किमु झ खबर समुणली सली(ओहहिधबे किजँ डके  ओनद ढदीठ बनता वदलिँदके नबे) ककि ककिसबे आदमली - गजहिही -
चलीज नदजँ  बनघआड़सां दके  दल'च शतागमल किकीत्तता गगआ हिटै  । पर ममैं  यकिकीन नहिहीं किकीत्तता ॥ इक्ककी समुणलीआआं
समुणताईआआं किहिताणलीआआं नताल भहरआ हिरोइआ हिटै ॥" 

"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
ਜਜੰ ਗਲਸਾਂ'ਚ ਮਸ਼ਹਦੂਰ ਕਰ ਦਬੇਵਬੇਗਕਾ ॥ ਅਤਬੇ ਨਕਾਲ ਹਦੀ । ਮਮੈਂ - ਅਸਿਸੀਂ - ਓਨਸ਼੍ਹੂ ਕਪਆਰ ਕਰਦਬੇ ਹਸਾਂ । ਕਕਾ ॥"
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"मगर इहि सच्च हिटै ॥ ओहि इस तहिर दता आदमली दता बलदजँगड़ता हिटै गजववें ओहि किदके भली नहिहीं सली ।" भतालद नबे
ककिहिता ॥  "आदमली दके  बलदजँगहड़आआं'चह सभ तह वधलीआ'तबे सभ तह बहितादर  -  मबेरता अपनता लसख । गजड़हहिता
भतालद दता नसांउ सतारबे जजँगलसां'च मशहिदर किर दकेवबेगता ॥ अतबे नताल हिही । ममैं - अससीं - ओनद बपआर किरदके हिसां ।
किता ॥" 

"  ਸ਼ਤਸਚ !  ਸ਼ਤਸਚ !"   ਕਭ ਨਦ ।      ॥ ਅਪਨਭ ਵਸਰ ਵਹਲਭਉ ਤਦਦ ਹਬਏ ਵਕਹਭ "          ਮਪਨਸਬ ਭਲ ਪਤਭ ਹਦ ਵਕ ਵਪਆਰ ਕਲ ਹਮਬਦਭ ਹਪ ॥   ਕਭਫਲ ਵਕਓਸਦ ਹਣ
    ਮਪ ਵਕਹ ਸਕਦਭ ਹਭਤ - ॥"

"शत्च ! शत्च !" किता नबे । अपनता लसर हहिलताउआंदके हिरोए ककिहिता ॥ "मसैनदजँ भली पतता हिके  ककि बपआर किकी हिमुजँदता हिटै  ॥
किताफकी ककिसबे हिण मसै ककिहि सकिदता हिसां - ॥" 

"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  ॥"

"गजनसां नदजँ इकि सताफ समुथरली रतात ददी लरोड़ हिटै जदह असली चजँगली तहिर रजबे हिरोइए । 'तबे तरलीफ ठदीकि तहिर किर
सककिए ।" बघलीरबे नबे जलदी ककिहिता ॥ "सताढता आदमली दता बलदजँगड़ता हिमुण बसांदर लरोकिसां दके हिथ्थसां'च हिटै । अतबे सतान्नदजँ
पतता हिटै ककि जजँगल दके सतारबे लरोकिसां'चह ओहि लसरफ किता तह डरदके नवें ॥" 

"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 ?"

"ओहि लसरफ मबेरबे तह  डरदके  नबे  ॥ ओनसां किरोल चजँगली  वजहिता  हिटै  ।"  किता नबे  ककिहिता ॥  "बड़बड़के  ।  मदरख ।
अगभमतानली - अगभमतानली । मदरख । अतबे बड़बड़के  नबे । बसांदर ॥ मगर इकि आदमली - गजहिही - चलीज ओनसां दके
हिथ्थली चजँगली ककिसमत वतालता नहिहीं हिरो सकिदता ॥ ओहि गजड़हहिके  मबेवबे किठ्ठके किरदके नबे ओनसां'तह भली अक्क जताउआंदके
नबे अतबे हिकेठसां दके  मतारदके  नबे ॥ ओहि अध्धबे वदन तसांई इकि सरोट्टिदी चमुक्ककी कफरदके  नबे । ककि ओहहिधबे नताल किमु झ
जरूरली किम किरनगबे अतबे ओहि ओहहिधबे दरो टरोट्टिके किर वदलिँदके नबे ॥ उस आदमली - गजहिही - चलीज'तह सड़नता नहिहीं
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चताहहिदता ॥ ओहि मसैनदजँ भली किहहिओंदके सली 'पलीलली मछह छही' हिहैं ककि नहिहीं ?" 

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

"गड - गड - गडरोइआ ।" बघलीरबे नन ककिहिता । "अतबे हिरोर बहिमुत किमु झ गजड़हहिता शरम दके मतारबे ममैं तसैनदजँ दस नहिहीं
सकिदता ॥" 

"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  ?"

"सतान्नदजँ ओनसां नदजँ इहि दसनता जरूरली हिटै ककि ककिववें अपनबे मताललकि दके बतारबे चजँगता बरोलणता चताहहिदता हिटै ॥ आहि -
सप्प !  सतान्नदजँ ओनसां ददी भमुलददी हिरोई यताद्दताश्त ददी मदद किरनली चताहहिददी हिटै  ॥ हिमुण । ओहि बलदजँगड़ता लसैकिके
ककिध्धर चलबे गए नबे ?" 

"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 ॥"

"लसरफ जजँगल नदजँ हिही इहि पतता हिटै  ॥ मबेरबे खखआल नताल । सदरज डमुबण वतालबे पतासबे ।" भतालद नबे ककिहिता ॥
"अससीं सरोचच्चआ सली ककि तसैनदजँ पतता हिरोणता । किता ॥" 

"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 ॥"

"ममैंनदजँ  ? ककिववें  ? ममैं ओनसां नदजँ किताबद किर लमैंदता हिसां जदह ओहि मबेरबे रताहि पसै जताण । पर ममैं बसांदर लरोकिसां दता
लशकितार नहिहीं किरदता । जसां डडडआआं दता - जसां फके र पताणली पलीण वतालली छपड़ली'तबे हिरली गजँदगली दता ॥" 

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

"उत्तबे ! उत्तबे । उत्तबे । उत्तबे ! हहिलरो ! इलरो ! इलरो उप्पर वबेख । लसउनली दके बनघआड़सां दके दल दके भतालद !" 
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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
ਕਰਕਬੇ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਦੂਜੰ  ਵਬੇਖ ਨਹਸੀਂ ਸਿਕਕਆ ॥

भतालद नबे उत्तबे वबेखख्खआ इहि वबेखण वतासबे ककि अवताज ककिथ्थह आई । अतबे ओथबे रण बताज सली । सदरज ओहहिधबे
उप्पर नदजँ ममुड़के  हिरोए खजँभसां'तबे चमकि हरहिता सली ॥ रण दता सदौण दता समसां हिरो हरहिता सली । पर ओनके सतारता जजँगल
छतान मताहरआ'तबे सजँघणबे जजँगल किरकिके  भतालद नदजँ वबेख नहिहीं सककिआ ॥ 

"ਕਦੀ ਹਗੈ ?" ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥

"किकी हिटै ?" भतालद नबे ककिहिता ॥ 

"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  !"

"ममैं ममुगलली नदजँ बसांदर लरोकिसां नताल वबेखख्खआ हिटै ॥ ओनके ककिहिता ककि ममैं तमुहितानदजँ दस वदआआं ॥ मसै वबेखख्खआ ॥
बसांदर लरोग उस नदजँ नददी पतार बसांदर शहहिर -ठजँडडीआआं गमुफतावसां वल लसै गए नबे ॥ ओहि ओथबे इकि रतात । जसां
दस रतातसां जसां इकि घजँटता हरहि सकिदके नबे ॥ ममैं चजँमगगद्दड़सां नदजँ ककिहिता हिटै ककि रतात दके वबेलबे जरता ननगताहि रख्खण ॥
इहि मबेरता समुनबेहिता हिटै॥  वधलीआ लशकितार हिरोवबे।  हिकेठसां सभ नदजँ !" 

"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 !"

"बहिमुत सतारता भरोजन अतबे डदजँ घली ननीँद आवबे तसैनदजँ रण ।" बघलीरता चलीककिआ ॥ "अगलबे लशकितार किरन वक ममैं
तसैनदजँ यताद रखसांगता । अतबे लसरली लसरफ तबेरबे वतासबे बचता किके  रखसांगता । ओहि बताजसां'चह बताज !"

"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 ॥
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"इहि किमु झ भली नहिहीं ॥ इहि किमु झ भली नहिहीं ॥ ममुजँडके  नदजँ चरोणवबे शबद यताद रहिके ॥ ममैं भली किमु झ घट्टि नहिहीं किरदता । "
अतबे रण नबे उप्पर गरोल चक्कर किवढआ'तबे अपनबे आलणबे वल टमुर बपआ ॥ 

"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 !"

"ओनके अपनली जबतान इसमताल किरणली नहिहीं भमुलली ।" भतालद नबे बड़के  फखर नताल ककिहिता ॥ "इनके छरोट्टिके नबे
पहरलिँवदआआं दके चरोणवबे शबद यताद रख्खबे ओदह जदह उस नदजँ द्रखसां'च घसलीवट्टिआ जता हरहिता सली !" 

"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 ॥"

"ओहहिधबे'च इहि किमु ट्टि किमु ट्टि किके  भहरआ गगआ सली ।" बघलीरबे नबे ककिहिता ॥ "पर मसैनदजँ ओहहिधबे'तबे बड़ता फख्खर हिटै  ।
अतबे हिमुण सतान्नदजँ ठजँडडीआआं गमुफतावसां'तबे जताणता चताहहिदता हिटै ॥" 

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 ॥

ओनसां सभ नदजँ इहि पतता सली ककि ओहि जग्हिता ककिथ्थबे हिटै । पर किमु झ हिही जजँगल दके लरोग किदके ओध्धर गए सली ।
ककिओओंककि गजस नदजँ ओहि ठजँडडीआआं गमुफतावसां किहहिलिँदके  सली दरअसल ओहि पमुरतानता उजहड़आ हिरोइआ शहहिर सली ।
गमुम अतबे जजँगल'च दबबआ हिरोइआ । अतबे व्हशली घट्टि हिही ओहि जग्हिता इसमताल किरदके नबे गजथ्थबे किदके आदमली
हरहिता हिरोवबे ॥ जजँगलली सदर इसमताल किर सकिदके नबे पर लशकितार किरन वतालबे किबलीलबे किददी भली नहिहीं ॥ नताल
हिही बसांदर ओथबे रहहिओंदके सली इनसां ककि गजनता ककिहिता जता सकिदता हिटै  ककि ओहि ककिधरबे हिरोर रहहिण अतबे किरोई भली
खमुद्दतार जतानवर इहहिधली नजर'च नहिही आवबेगता लसरफ सरोक्कके  दके  समबे नदजँ  छड किके  । जदह अध्ध पचद्ददीआआं
छपड़लीआआं'तबे तलताउआआं'च मताड़ता'कि पताणली बचच्चआ हिरोवबे ॥ 
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"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 ॥

"इहि पदरली रफतार नताल - अध्धली रतात दता सफर हिटै  ।" बघलीरबे नबे ककिहिता अतबे भतालद बड़ता सजँजलीदता लग हरआ
सली ॥ "ममैं गजनसां छकेत्तली तह छकेत्तली जता सकिदता हिसां जतावसांगता ।" बड़ता उततावलता हिरोकिके  ओनके बरोललआ ॥ 

"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 ॥"

"सतान्नदजँ तबेरता इजँ तजतार किरन ददी जमुरर्रत नहिहीं किरनली ॥ भतालद दके बपछह छके  बपछह छके  चल ॥ सतान्नदजँ छकेत्तली पसैर पमुट्टिणबे
चताहहिदके नबे - किता'तबे मसैन्नदजँ ॥" 

"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 ॥

"मबेरबे पसैर हिरोण जसां नसां हिरोण । ममैं तमुहिताडके  चतारह पसैरसां नताल किदम गमलता किके  चल सकिदता हिसां ।" किता नबे थरोड़ली दकेर
बताद ककिहिता ॥ भतालद नबे इकि किरोलशश किकीत्तली छकेत्तली किरन ददी । पर ओहहिधता सताहि फमु ल गगआ'तबे ओनद बसैठनता
पसै गगआ । 'तबे बताकिकी दके ओनद छड किके  टमुर पए ककि ओहि बताद'च आ जतावबेगता । अतबे बघलीरता छकेत्तली छकेत्तली ततेँदमुआ
चताल'च अग्गिबे वधण लग बपआ ॥ किता नबे किमु झ नहिहीं ककिहिता । पर । इजँ झ जतन किरन लग बपआ गजववें
शताइद बघलीरता किरदता । वढता पथ्थरसां दता सप्प बघलीरबे दके  हिर किदम बरताबर हरहिता ॥ जदह ओहि इकि प्हिताड़ली
चरोई'तबे प्हिमुजँचबे । बघलीरता अग्गिबे वध्ध गगआ । ककिओओंककि ओनके छतालता मतारलीआआं जदह ककि किता तसैहरआ । ओहहिधता
लसर अतबे ओहहिधली गरदन दके दरो पसैर पताणली'तह बताहिर सली । पर रड़के  मदतान'च किता नबे ददरली बरताबर किर लई ॥ 

"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 !"
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"उस टमुट्टिके ततालबे ददी किसम गजनके  मसैनदजँ अजताद किरवताइआ ।" बघलीरबे नबे ककिहिता । जदह तत्रिकितालसां ददी ररोशनली
फमु ट्टि रहिही सली । "तदजँ किरोई हिदौलली चलण वतालता नहिहीं हिटै !" 

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

"मसैनदजँ भमुख्ख लग्गिली हिटै ।" किता नबे ककिहिता ॥ "नतालबे । ओनसां नबे मसैनदजँ नचतकिबरता डडड  ककिहिता ॥" 

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

"किकीड़ता - गडरोइआ । अतबे लसर'तह पसैर तसांई पलीलता ॥"

"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 ॥

"हिर किरोई ॥ चलरो अससीं चललए ।" अतबे इजँ झ जतापदता सली ककि किता नबे अपनबे आप नदजँ जमलीन'च गड ललआ
हिरोवबे । तबे अपनलीआआं अडरोल अख्खसां नताल सभ तह छरोट्टिता रसता लभ्भण ददी किरोलशश किर हरहिता हिरोवबे । अतबे
ओहहिधबे'तबे डवटआ हिर्डवबे ॥ 

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 ॥

ठजँडडीआआं गमुफतावसां'च बसांदर - लरोग ममुगलली दके दरोससां बतारबे बबलकिमु ल नहिहीं सरोच रहिके सली ॥ ओहि ममुजँडके  नदजँ गरकि
हिरोए शहहिर'च ललआए सली । अतबे इस वबेलबे अपनबे आप नताल बहिमुत खमुश सली ॥ ममुगलली नबे हहिलिँदमुसतानली शहहिर
इस तह पहहिलसां किदके भली नहिही सली वबेखख्खआ । भताववें इहि लसरफ खजँडहहिर सली इहि बड़ता ननरतालता'तबे शतानदतार
जतापदता सली ॥ ककिसबे रताजबे नबे इहि बहिमुत पहहिलसां छरोट्टिदी प्हिताड़ली दके उत्तबे बनवताइआ सली ॥ हिजबे भली तमुससीं पथ्थरसां दके

83



रसबे तलताश सकिदके सली गजड़हहिके  बरबताद हिरोए दरवतागजआआं वल जताओओंदके  सली गजथ्थबे लक्कड़ ददीआआं आखरली
फट्टिदीआआं घसबे'तबे जजँगताल दके खतादके हिरोए किबगजआआं नताल लटकिकीआआं सली ॥ वदवतारसां'च'तबे वदवतारसां उत्तबे द्रख उग्गि
आए सली । ककिलबे ददीआआं बमुरजदतार किजँ धता हिकेठसां वढहि'तबे गल चमुक्ककीआआं सली । अतबे जजँगलली वबेलसां बमुरजसां ददी
खखड़किकीआआं'चह बताहिर झदलदके गमुछह छके बणकिके  ननकिलण डहहिइआआं सली ॥ 

ਇਕ ਮਹਕਾਨ ਕਬਨਕਾ ਛਤਸ ਦਕਾ ਮਹਲ ਪਓ੍ਹਕਾੜਦੀ'ਤਬੇ ਸਿਰਤਕਾਜ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਕਵਹਕੜਆਆਂ ਦਕਾ ਸਿਜੰਗਮਰਮਰ ਅਤਬੇ ਫਗੁਵਓ੍ਹਕਾਰਬੇ ਫਟਬੇ ਪਏ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ
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 ॥

इकि महितान बबनता छत्त दता महिल प्हिताड़ली'तबे सरतताज सली । अतबे ववहिहड़आआं दता सजँगमरमर अतबे फमु व्हतारबे फटके
पए सली । अतबे लताल'तबे हिरबे रजँगसां नताल सणबे पए सली । अतबे ओहि पथ्थर गजथ्थबे रताजबे दके  हिताथली रहहिलिँदके  सली
घताहि'तबे बदवटआआं नताल उपरर्र उठ्ठके  अतबे पतासबे हिरोए हिरोए सली ॥ महिल 'तह तमुससीं वबेख सकिदके  सली बबनता छत्त दके
मकितानसां ददीआआं किततारसां हिही किततारसां गजड़हहिके इजँ झ जतापदके सली गजववें खतालली मखलील कितालकि नताल भहरआ हिरोवबे ।
बबेशकिलता वढता पथ्थर गजड़हहिता मदरत हिरोइआ किरदता सली गजड़हहिता चदौकि ववच लगग्गिआ हिरोइआ सली । गललीआआं
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दके  नमुकिरसां'च खडके 'तबे टरोए पए हिरोए सली गजथ्थबे किदके सचाँझबे खदहि हिरोइआ किरदके  सली । अतबे मजँदरसां दके  टमुट्टिके  हिरोए
गमुजँबद गजनसां'चह जजँगलली अजँञलीर फमु ट्टिके हिरोए सली ॥ बसांदर इस जग्हिता नदजँ अपनता शहहिर किहहिलिँदके सली। अतबे इजँ झ
ढरोँग किरदके सली ककि ओहि जजँगल दके  लरोकिसां'तह नफरत किरदके नबे ककिओओंककि ओहि जजँगल'च रहहिलिँदके  नबे ॥ अतबे
फके र भली ओनसां नदजँ  इहि नहिहीं सली पतता इमतारतसां ककिस वतासबे बनताईआआं गईआआं सली अतबे ओनसां नदजँ  ककिलिँ झ
इसमताल किरन ॥ ओहि रताजबे दके दरबतार'च गरोल घबेरता बनता किके  बसैहि जताउआंदके सली । नचच्चड़लीआआं किढकिके  अपनबे
आप नदजँ  खमुरकिदके  सली अतबे इजँ झ ववखतावता किरदके  सली गजववें ककि ओहि आदमली हिरोण । जसां फके र बबनता छत्त दके
घरसां'च अजँदर बताहिर नसदके  रहहिलिँदके  सली । अतबे पमुरताणलीआआं इट्टिसां'तबे पलसर दके   टमुकिड़के  इकि किरोनबे'च जमसां
किरकिके  भमुल जताउआंदके  सली । अतबे रहदके अतबे भलीड़'च घसलीटदके हिरोए लड़दके सली अतबे फके र थरोड़ली दकेर बताद रताजबे दके
बताग दके  चबदतहरआआं'च उप्पर खबेडन लग्गि जताउआंदके  अतबे  गमुलताब'तबे सजँतहरआआं दके  द्रखसां नदजँ  हहिलताउण लग्गि
जताउआंदके'तबे द्रखसां'तह फमु ल'तबे फल हिकेठसां हडग्गिदके हिरोए वबेखदके ॥ ओहि महिल दके सतारबे रसबे'तबे समुरजँगता अतबे किई
सदौ नकेरबे किमहरआआं नदजँ चजँगली तहिर भतालदके । पर ओनसां नदजँ इहि सभ किदके भली यताद नहिहीं रहहिलिँदता ककि ओनसां नबे
किकी वबेखख्खआ हिटै अतबे किकी नहिहीं । अतबे इकि दरो जसां बहिमुततआआं दके दल बणताकिके  ऐओंवबे हिही घमुमदके रहहिलिँदके अतबे किहहिलिँदके
ककि ओहि इजँ झ किर रहिके  नबे  गजववें  आदमली किरदके  नबे  ॥ ओहि छपड़लीआआं'चह पताणली पनीँदके  सली अतबे  पताणली नदजँ
मटमसैलता किर वदलिँदके । अतबे फके र ओहि इस उत्तबे लड़दके । अतबे फके र ओहि दल बणताकिके  नसदके सली अतबे चलीकिदके :
"जजँगल'च बसांदर लरोकिसां वरगता अकिलमजँद'तबे चजँगता'तबे चजँट'तबे तताकितवर'तबे किमु लवजँत ददजता किरोई नहिहीं हिटै  ॥"
अतबे ओहि फके र शमुरू हिरो जताउआंदके जदह तकि ककि ओहि शहहिर'तह थकि नहिहीं सली जताउआंदके अतबे फके र वताबपस द्रखसां'तबे
चड़हहि जताउआंदके । इस उमलीद नताल ककि जजँगल दके लरोग ओनसां वल नधआन दकेणगबे ॥ 

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 ॥

ममुगलली । गजनके जजँगल दके किनदजँन हिकेठ वववदआ पतापत किकीत्तली सली । इहिरो गजहिही गजलिँदगली नसां तबे चजँगली लगददी सली
अतबे नसां हिही उस नदजँ इहि समझ आओओंददी सली ॥ बसांदर ओनद ठजँडडीआआं गमुफतावसां वल दकेर दमुपहहिरबे घसलीट किके  लसै
गए । अतबे सदौण दके बजताए । गजववें ककि ममुगलली लजँमबे सफर मगरह किरदता । ओहि हिथ्थ जरोड़ किके  नच्चबे अतबे
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ओनसां नबे अपनबे बबेवकिद फकी भरबे गताणबे गताए ॥ इकि बसांदर नबे तकिरलीर किकीत्तली अतबे अपनबे सताथलीआआं नदजँ दलसआ
ममुगलली नदजँ अगवता किर किके  ओनसां नबे बसांदर लरोकिता लई नवसां इतहितास रनचआ हिटै । ककिओओंककि ममुगलली ओनसां
नदजँ  ववखताउगता ककि डजँ डडीआ अतबे सरोट्टिदीआआं नदजँ  ककिओं वबे  बमुण किके  बताहरश अतबे ठजँड 'तह बचच्चआ जता सकिदता हिटै  ॥
ममुगलली नबे किमु झ वबेलसां चमुक्ककीआआं अतबे अजँदर बताहिर किरकिके  किम किरन लग बपआ । अतबे बसांदरसां नबे ओहहिधली
नकिल किरन ददी किरोलशश किकीत्तली । मगर किमु झ हिही गमलिँटसां'च ओनसां ददी वदलचसली खतम हिरो गई'तबे ओहि
अपनबे दरोससां ददीआआं पदछसां पमुट्टिण लग पए जसां फके र उप्पर हिकेठसां छतालसां मतारकिके  । खजँगण लग पए ॥ 

"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 ॥"

"ममैं खताणता चताहिमुजँदता हिसां ।" ममुगलली नबे ककिहिता ॥ "ममैं जजँगल दके इस हहिसबे'च इकि अनजतान हिसां ॥ मबेरबे वतासबे
खताणता लसै ककि आओ । जसां फके र मसैनदजँ लशकितार'तबे जताण ददी इजताजत वदओ ॥" 

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 ॥"

वलीहि जसां तलीहि बसांदर ओहहिधबे वतासबे मबेवबे'तबे पपलीतबे लसैण वतासबे चलबे गए ॥ मगर ओहि सड़कि'तबे लड़ण लग
पए । अतबे जरो मताड़ता मरोट्टिता फल दता बनचआ सली ओहि लसैकिके  वताबपस जताणता इकि वढदी ममुसलीबत सली ॥ ममुगलली
थकक्कआ हिरोइआ सली । अतबे ओनद गमुसता चड़ह हहिआ हिरोइआ सली'तबे नतालबे ओहि भमुख्खता भली सली । अतबे ओहि
समुनसतान शहहिर'च हरहि हरहि किके  अणजतानसां ददीआआं लशकितार ददी सद्द लई अवताज लगताउआंदता हिरोइआ घमुम हरहिता
सली । पर ककिसबे नबे भली किरोई जवताब नहिहीं वदत्तता । अतबे ममुगलली नदजँ लगग्गिआ ककि ओहि बबेशकि बड़ली मताड़ली जग्हिता
पहिमुजँच गगआ हिटै  ॥ "भतालद नबे बसांदर - लरोकिसां बतारबे जरो भली दलसआ सली ओहि सभ किमु झ ठदीकि हिटै  ।" ओनके
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अपनबे आप सरोचच्चआ ॥ "ओनसां दता किरोई किनदजँन नहिहीं हिटै । किरोई लशकितार ददी सद्द ददी अवताज भली नहिहीं । अतबे
किरोई सरदतार भली नहिहीं - किमु झ भली नहिहीं लसरफ बबेवकिद फकी भरबे शबद अतबे छरोट्टिके चरोरली किरन जरोगबे हिथ्थ ॥ 'तबे
जबे फके र ममैं इथ्थबे फताकिके  किट्टिसां जसां इथ्थबे मर जतावसां । इहि सभ मबेरता अपनता किसदर हिरोवबेगता ॥ मगर मसैनदजँ अपनबे
जजँगल वताबपस जताण ददी किरोलशश किरणली चताहहिददी हिटै  ॥ भतालद जरूर मसैनदजँ किमु टतापता चताड़दगता । मगर शताइद
ओहि हिही ब्हिकेतर हिरोवबेगता इनसां बसांदर - लरोकिसां नताल गमुलताब दके पतत्तआआं दता बपछह छता किरन दके बजताए ॥" 

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
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 ॥"
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हिजबे ओहि शहहिर ददी वदवतार किरोल पमुजजआ हिही सली ककि बसांदरसां नबे ओनद बपछसां खखच्च ललआ । इहि किहहिलिँदके हिरोए
ककि उस नदजँ नहिहीं पतता ककि ओहि ककिन्नता खमुश हिटै । अतबे उस नदजँ चदजँडडीआआं वढण लग पए तताककि ओहि ओनसां दता
शमुकिरगमुजतार हिरोवबे ॥ ओनके अपनबे दजँद भलीच लए पर ककिहिता किमु झ नहिहीं । मगर चलीकिदके  हिरोए बसांदरसां नताल
चबदतरबे उत्तबे चलता गगआ गजड़हहिता लताल पथ्थर दके बताहरश दके पताणली नताल अध्ध भरबे सररोवर उत्तबे सली ॥ चबदतरबे
दके ववच्चकितार इकि खजँडहहिर हिरोइआ गरमलीआआं'च इसमताल किरन वतालता सजँगमरमर दता घर सली । गजड़हहिता सदौ
सताल पहहिलसां मर चमुक्ककीआआं रताणलीआआं वतासबे बणवताइआ गगआ सली ॥ गमुजँबद ददी अध्धली छत्त बसैहि चमुक्ककी सली
अतबे ओनके  महिल'तह आओण वतालता समुरजँगली रसता बजँद किर वदत्तता सली वजहिधबे'तह रताणलीआआं अजँदर दताखल
हिमुजँददीआआं सली ॥ मगर वदवतारसां सजँगमरमर ददीआआं जताललीआआं ददीआआं बणलीआआं हिरोईआआं सली  -  गजनसां'तबे सरोहिणता
नचट्टिता दमुध्ध वरगता जतालली दता किम हिरोइआ हिरोइआ सली । वजहिधबे'च रजँग बबरजँगबे किकीमतली पथ्थर'तबे हिहीरबे जड़के
हिरोए सली । अतबे जदह चजँद्रमसां प्हिताड़ली बपनछओओं बताहिर ननक्कलदता सली अतबे इस खमुलबे किम'तबे पमैंदता सली । 'तबे
जमलीन'तबे पमैंददीआआं हिरोईआआं परछसांईआआं इजँ झ जतापददीआआं सली गजववें ककिसबे नबे कितालबे शनलील उत्तबे किड़हहिताई किकीत्तली
हिरोवबे  ॥ थकक्कआ । ननीँद नताल भहरआ । अतबे  भमुख्खता ।  ममुगलली अपनबे  आप नदजँ  हिसण 'तह ररोकि नहिहीं
सककिआ जदह बसांदर - लरोग शमुरू हिरो गए । वलीहि इकि वतार'च । इहि दसन वतासबे ककि ओहि ककिनके महितान
अतबे लसआणबे अतबे तताकितवर अतबे पतवजँत सली । अतबे ओहि ककिन्नता मदरख सली ककि ओनसां नदजँ छड किके  जताणता
चताहिमुजँदता सली ॥  "अससीं महितान हिसां ॥ अससीं अजताद हिसां ॥ असली बनचत्तर हिसां ॥ अससीं पदरबे जजँगल 'च सभ तह
बनचत्तर लरोग  हिसां  !  अससीं सभ इहि ककिहि रहिके  हिसां । सरो इहि जरूर सच्च हिरोणता ।"  सतारबे चलीकिके  ॥  "हिमुण तदजँ
ककिओओंककि नवसां समुणन वतालता हिटै  अतबे सताडडी गल वताबपस जजँगल  -  दके  -  लरोकिसां तसांई लसैकिके  जता सकिदता हिटै
तताककि ओहि भववख'च सताढके'तबे गदौर किर सकिण । अससीं तसैनदजँ अपनली उत्तमता बतारबे सभ किमु झ दससांगबे ॥"
ममुगलली नबे किमु झ इतरताज नहिहीं किकीत्तता । अतबे किई सरो बसांदर चबदतरबे'तबे अपनबे तकिरलीर किरन वताललआआं नदजँ
बसांदर - लरोकिसां ददी तरलीफ किरदके समुणन वतासबे किठ्ठके हिरो गए । अतबे जदह किरोई तकिरलीर किरन वतालता सताहि लसैण
वतासबे रुक्क जताउआंदता तसां सतारबे किठ्ठके चलीकिण लग पमैंदके  :"इहि सच्च हिटै । अससीं सभ किहहिलिँदके हिसां" ॥  ममुगलली नबे
हितामली भरली अतबे अख्खसां झपकिताईआआं । अतबे "हिसां" ककिहिता जदह ओनसां नबे उस नदजँ इकि सवताल पमुछह नछआ । अतबे
शरोर शरताबबे नताल ओहहिधता लसर चकिरता गगआ ॥ "तबताक्ककी गगद्दड़ नबे ववढआ हिरोणता इनसां सभ लरोकिसां नदजँ ।"
ओनके अपनबे आप नदजँ ककिहिता । "अतबे हिमुण इनसां'च पतागलपन हिटै  ॥ बबेशकि इहि वदवतानगली हिटै  । पतागलपन ॥
ककि इहि किदके सभौंदके नहिहीं नबे ? हिमुण इकि बद्दल आ हरहिता हिटै गजड़हहिता चजँद्रआंमसां नदजँ ढक्क लवबेगता ॥ जबेकिर ककिधरबे इहि
वढता बद्दल हिमुजँदता ममैं नकेरबे'च नस जताण ददी किरोलशश किरदता ॥ मगर ममैं थकक्कआ हिरोइआ हिसां ॥" 

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
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ਇਓ੍ਹਧਦੀ ਪਰਵਕਾਹ ਕਰਦਬੇ ਹਣ ॥

ओहिही बद्दल दरो चजँगबे दरोस शहहिर ददी वदवतार हिकेठ इकि गरकि हिरोए टरोए'च वबेख रहिके  सली । ककिओओंककि बघलीरता
अतबे किता । इहि चजँगली तहिर जताणदके हिरोए ककि बसांदर - लरोकि ककिन्नबे खतरनताकि अतबे गजआदता तदताद'च सली । किरोई
भली जरोखम नहिहीं लसैणसां चताहिमुजँदके  सली ॥ बसांदर नहिहीं लड़दके  सली जदह तकि ककि इकि जतानवर दके  ममुकिताबलबे सदौ
बसांदर नसां हिरोण । अतबे जजँगल'च किमु झ हिही लरोग इहहिधली परवताहि किरदके हिण ॥

"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 -"

"ममैं पछह छम ददी वदवतार वल जतावसांगता ।" किता फमु सफमु सताइआ । "अतबे ढलतान दता सहितारता लसै किके  छकेत्तली हिकेठसां
पहिमुजँच जतावसांगता ॥ ओहि किई सदौ नहिहीं मबेरली बपठ'तबे चडहड़हहिणगबे । मगर -" 

"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  ॥"

"मसैनदजँ पतता हिटै ।" बघलीरबे नबे ककिहिता ॥ "ओहि भतालद जबे इथ्थबे हिमुजँदता । मगर सतान्नदजँ जरो बन पवबे किरनता चताहहिदता हिटै ॥
जदह बद्दल चजँद्रमसां नदजँ ढक्क लवबेगता ममैं चबदतरबे'तबे जतावसांगता ॥ ओहि ओथबे बहहि किके  ममुजँडके 'तबे किरोई गरोशठदी किरन
ढहिके नबे ॥" 

"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
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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 ॥

"वधलीआ लशकितार हिरोवबे ।" किता नबे किठरोर हिरोकिके  बरोललआ । अतबे लसरकिदता हिरोइआ पछह छम ददी वदवतार वल
चललआ गगआ ॥ इहि सभ तह घट्टि खजँडहहिर हिरोई जग्हिता सली । अतबे वढके सप्प नदजँ पथ्थरसां उप्पर रसता लभ्भण
नदजँ किताफकी समसां लग गगआ ॥ बद्दल नबे चजँद्रमसां नदजँ ढक्क ललआ । अतबे ममुगलली नबे जदह इहि सरोचच्चआ ककि
अग्गिबे हिमुण किकी हिरोवबेगता बघलीरबे दके पसैरसां ददी हिरोलली गजहिके चबदतरबे'तबे पसैर रख्खण ददी अवताज समुणली ॥ कितालता ततेँदमुआ
ढलतान उत्तबे बबनता किरोई अवताज किकीत्तबे चड़हहि आइआ सली अतबे हिमुण वतार किर हरहिता सली - ओनद गजआदता पतता
सली ककि चक्क वढन'च समसां बरबताद नहिहीं सली किरनता - सजबे खबबे बसांदरसां नदजँ मतार हरहिता सली । जरो ममुगलली दके
इरद गगरद पजँजहिता जसां सठ्ठ दता घबेरता बणता किके  बसैठके सली ॥ ओथबे डरर्र अतबे गमुसबे ददीआआं चलीकिसां पसैण लग पइआआं।
अतबे जदह बघलीरता रुलदके अतबे लत्तसां मतारदके शरलीरसां'तबे चलदता अड़जँ गता खता किके  हडग बपआ इकि बसांदर चलीककिआ
:"इथ्थबे लसरफ इकि हिही हिटै  ! मतार वदओ ! मताररो ! "गमुथ्थम गमुथ्थता हिमुजँदके । चक्क वढदके । खररोचदके । पताड़दके । 'तबे
खखच्चदके हिरोइआआं बसांदरसां दता ढकेर बघलीरबे नबेड़हहिके  पहिमुजँच गगआ । जदह ककि पजँज नछहि बसांदरसां नबे ममुगलली नदजँ फड़किके
गरमलीआआं दके घर ददी वदवतार उत्तबे उस नदजँ घसलीवट्टिआ अतबे गमुजँबद'च हिरोई मरोरली'च धक्क वदत्तता ॥ इकि आदमली दके
लसखताइए हिरोए ममुजँडके  नदजँ  जरूर बहिमुत खररोचसां लगददीआआं ।  ककिओओंककि ओहि पजँद्रसां फमु ट्टि हिकेठसां हडग्गिदता । पर
ममुगलली इजँ झ हडगग्गिआ गजववें भतालद नबे उस नदजँ लसखताइआ सली । अतबे ओहि अपनबे पसैरसां'तबे उत्तहरआ ॥ 

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

"इथ्थबे हिही रहहि" बसांदर चलीकिके  । "जदह तकि ककि अससीं तबेरबे दरोससां नदजँ मतार नसां लसवट्टिए । अतबे मगरह फके र अससीं
तबेरबे नताल खबेडसांगबे - जबेकिर जहिरलीलबे - लरोग तसैनदजँ गजउआंदता छड दकेण ॥" 

"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 ॥

"सताढके  सताहरआआं ददीआआं रगसां'च इकि हिही लहिद  हिटै  ।  तमुहिताडडीआआं'तबे मबेरलीआआं ।"  ममुगलली बरोललआ'तबे जलददी'च
सप्पसां ददी सद्द लई अवताज किढदी ॥ ओनद अपनबे आलबे दमुआलबे किद ड़के 'च सरसरताहिट अतबे फमु फकितार समुणली अतबे
इकि वतार फके र ओनके अपनली तसलली वतासबे । अवताज किढदी ॥ 
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"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  ॥"

"बरताबर  शशश  !  फन्न  हिकेठसां  सताहरआआं  दके  !"  अध्धबे'कि  दरजन  अवताजसां  नबे  हिदौलली  गजहिके
बरोललआ(हहिलिँदमुसतान'च हिर गरर्रकि हिरोई जग्हिता जलदी जसां फके र किमु झ समसां पता किके  सप्पसां ददी हरहिताइश बण
जताउआंददी हिटै । अतबे पमुरतानता गरमलीआआं दता घर नतागसां नताल जली उवठ्ठआ सली) ॥ "बबनता हहिलबे डमुलबे खड़ता हरहि । छरोट्टिके
भरता । ककिओओंककि तबेरबे पसैर सतान्नदजँ तकिललीफ पहिमुजँचता सकिदके नबे ॥" 

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 ॥

ममुगलली गजनसां बबनता हहिलबे डमुलबे  खड़ता हिरो सकिदता सली खड़ गगआ । अतबे खमुलबे हिरोए किम'चह झतात्तलीआआं
मतारदता हरहिता अतबे समुणदता हरहिता कितालबे ततेँदमुए दके आलबे दमुआलबे घमतासतान लड़ताई - चलीकिसां । चटरपटर । अतबे
गमुथ्थम गमुथ्थबे  नदजँ  अतबे  बघलीरता जदह अपनबे दमुशमनता दके  ढकेरसां  हिकेठ बपछसां हिटवदआआं अतबे नलीववें  हिमुजँ वदआआं अतबे
ममुडहड़वदआआं तमुडहड़वदआआं जरोरसां ददी खजँनघआ ॥ जदह'तह ओहि जममआ सली । पहहिलली वतार बघलीरता अपनली जतान
ददी खताततर लड़ हरहिता सली ॥ 

"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 !"

"भतालद नबेड़के  हिही हिरोणता । बघलीरता किलता नहिहीं आ सकिदता ।" ममुगलली नबे सरोचच्चआ ॥ अतबे फके र ओहि जरोर ददी
बरोललआ : "सररोवर वल आ जता । बघलीरबे ॥ घमुमबेटड़लीआआं खता किके  सररोवर'तबे आ जता ॥ घमुमबेटड़लीआआं खता अतबे
छताल मतार ! पताणली'च आ जता !" 

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
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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
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 ॥

बघलीरबे नबे समुण ललआ । अतबे गजस चलीकि नबे दलसआ सली ककि ममुगलली महिफद ज हिटै ओनके उस 'च नवसीं हहिलिँमत्त
पसैदता किर वदत्तली ॥ ओहि बड़ता उततावलता हिरोकिके  अपनता रसता बणताउआंदता गगआ । अतबे इजँ च इजँ च किरकिके  । लसध्धता
सररोवरसां वल टमुरली गगआ । अतबे ववच ववच चमुप्प हिरोकिके  खड़ता हिरो जताउआंदता सली ॥ 'तबे फके र गरकि हिरोई वदवतार
गजड़हहिही जजँगल दके  सभ तह नबेड़के  सली ओहहिधबे'तह फड़क्कददी हिरोई भतालद ददी लड़ताई ददी ललकितार उठ्ठदी ॥ बमुढके
भतालद नबे अपनबे वलह पदरता जरोर लता छहडआ । पर ओहि इसह पहहिलसां नहिहीं पमुज सककिआ ॥ "बघलीरबे ।"
ओहि चलीककिआ  "ममैं इथ्थबे हिसां  !  ममैं चड़हहि हरहिसां हिसां  !  ममैं छकेत्तली किर हरहिता हिसां  !  अहिरोरता  !  पथ्थर मबेरबे पसैरसां हिकेठ
कफसल रहिके  नबे  !  मबेरबे आओण दता इजँ तजतार किररो  ।  ओहि बदनताम बसांदर  -  लरोकिह  !"  ओहि छकेत्तली  छकेत्तली
चबदतरबे'तबे चड़हहि गगआ लसरफ बसांदरसां'च गमुजँम हिरोण वतासबे । मगर ओनदें अपनबे आप नदजँ अपनबे पमुवठ्ठआआं 'तबे
लसध्धता समुवट्टिआ । अतबे अपनबे अगलबे पसैर पसतार किके  गजननआआं नदजँ ओहि फड़हहि सकिदता सली ओननआआं नदजँ ओनके
जफकी पताई । अतबे फके र फट्टि - फट्टि - फट्टि किरकिके  किमु ट्टिणता शमुरू किकीत्तता गजववें पनचक्ककी दता चक्कर थपबेड़के
मतार हरहिता हिरोवबे ॥ छलकिण'तबे टमुट्टिण ददी अवताज नबे ममुगलली नदजँ दलसआ ककि बघलीरता लड़दता हिरोइआ रसता
बणताकिके  सररोवर तसांई पहिमुजँच गगआ हिटै गजथ्थबे बसांदर ओहहिधता बपछह छता नहिहीं किर सकिदके ॥ तवेंदमुआ लजँमसां पसै सताहि
लसैण ददी किरोलशश किर हरहिता सली । लसरफ ओहहिधता लसर पताणली दके बताहिर सली । जदह ककि बसांदर ततलिँन पदौड़लीआआं ददी
डमुजँ नघआई'तबे लताल पथ्थर ददीआआं पदौड़लीआआं'तबे गमुसबे नताल उप्पर थलबे नच्चदके हिरोए खड़के  सली । अतबे हिर तरफह
ओहहिधबे'तबे टमुट्टि पसैण वतासबे ततआर सली । गजहि ओहि भतालद ददी मदद किरन वतासबे आओओंदता ॥ उस वबेलबे बघलीरबे
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नबे अपनली चरोँददी हिरोई ठरोडडी उप्पर चमुक्ककी । अतबे बबेबसली'च अपनली रखखआ ददी खताततर सप्पसां ददी सद्द लई
अवताज लगताई "सताडडीआआं रगसां'च इकि हिही लहिद  हिटै  । तमुहिताडडीआआं'तबे मबेरलीआआं'च" ककिओओंककि उस नदजँ ववशवतास सली
ककि किता नबे  आखरली मरोकिके 'तबे  अपनली पदछ हहिलताई सली ॥ भतालद  भली ।  बसांदरसां  हिकेठ  अध महरआ हिरोइआ
चबदतरबे'तबे लसरबे'तबे अपनबे आप नदजँ हिसण तह नहिहीं ररोकि सककिआ । जदह ओनके कितालबे ततेँदमुए नदजँ मदद मजँगदके
समुखणआ ॥ 

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 ॥

किता हितालबे हिही पछह छम ददी वदवतार तबे पमुगजआ सली। ओनके वल खताध्धता तबे इकि परछत्तली दता पथ्थर टरोए 'च हडग
बपआ ॥ ओहि अपनली फताएदकेमजँद जग्हिता छडणली नहिहीं सली चताहिमुजँदता । अतबे ओनके इकि जसां दरो वतार किमुजँ डल मतारबे'तबे
खरोलके । इहि वबेखण वतासबे ककि ओहहिधबे शरलीर दके सतारबे पसैर किम किरन ददी हितालत 'च नबे किके  नहिहीं ॥ जदह तसांई
भतालद नताल लड़ताई चलददी रहिही । बसांदर सररोवर'च बघलीरबे दके आलबे दमुआलबे चलीकिदके रहिके । अतबे मजँगद चजँमगगद्दड़
ग्हिसां बपछह हिसां उडवदआ हिरोइआ वढदी जजँग ददी खबर पदरबे जजँगल'च पहिमुजँचताउआंदता हरहिता । जदह तकि किके  जजँगलली हिताथली
नहिहीं नचलिँघताहड़आ । अतबे । ददर दरताज बसांदरसां दके खखलरबे हिरोए दल द्रखली - रसततआआं थसांई ठजँडडीआ गमुफतावसां
वल अपनबे लरोकिसां ददी मदद लई नहिहीं आए । अतबे लड़ताई ददी अवताज नबे किई मलीलसां तसांई वदन दके पहरलिँवदआआं
नदजँ  उठता वदत्तता ॥ फके र किता मतारन नदजँ  बबेसबर । लसध्धता। अतबे छकेत्तली आइआ ॥ इकि अजगर ददी मतारन ददी
तताकित ओहहिधबे लसर दके वतार'च हिमुजँददी हिटै  गजड़हहिही उस नदजँ शरलीर दके वजन नताल हितालसल हिमुजँददी हिटै  ॥ जबेकिर तमुससीं
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इकि नबेजबे दता । जसां फके र भन्नदके हिरोए लठ्ठके दता । जसां फके र  इकि हिथरोड़के  दता खखआल किर सकिदके हिह वजहिधता वजन
अध्धता'कि टजँन हिरोवबे । अतबे गजस नदजँ इकि ठजँडके  अतबे शसांत वदमताग वतालता ओहहिधली ममुठ्ठ'च बसैठता चलता हरहिता हिरोवबे ।
तसां तमुसली समझ सकिदके हिह किता ककिववें लगदता सली जदह ओहि लड़दता सली ॥ इकि चतार जसां पजँज फमु ट्टिता अजगर
इकि आदमली नदजँ ठह हिसां मतार सकिदता हिटै  जबेकिर ओहि ठदीकि छतात्तली'तबे वतार किरबे । अतबे किता तलीहि फमु ट्टि लजँमसां सली ।
गजववें ककि तमुसली जताणदके हिही हिरो ॥ ओहहिधता पहहिलता वतार भतालद दके आलबे दमुवतालबे भलीड़ दके इकिदम किदें दर'च सली ॥
इस वतार नबे मदजँहि बजँद किर किके  खतामरोश किर वदत्तबे । अतबे ददजबे ददी लरोड़ नहिहीं पई ॥ बसांदर "किता ! इहि किता हिटै  !
भजरो ! भजरो !" ददीआआं चलीकिसां मतारकिके  नसबे ॥ 

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
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 ॥

बसांदरसां ददीआआं किई पमुशतसां अपनबे वढकेहरआआं ददीआआं किता बतारबे किहिताणलीआआं समुण किके  डर दके मतारबे चजँगता वतलीरता किरन
नदजँ मजबदर हिरो गईआआं सन । रतात दता चरोर । जरो टहहिताणलीआआं'च इजँ ज कफसल सकिदता सली गजववें चमुप्प चपलीतबे किताई
उग्गिददी हिटै । अतबे हिमबेशसां हिही सभ तह तताकितवर बसांदर चरोरली किर लमैंदता सली गजड़हहिता किदके हिरोइआ हिरोवबे । ओहि
अपनबे आप नदजँ  इकि समुक्ककी मरली हिरोई टहहिताणली जसां सड़के  हिरोए तनबे  वसांग बणता लमैंदता  सली ककि लसआणबे 'तह
लसआणता भली धरोखता खता जताओओंदता सली । जदह तकि ककि ओहि टहहिताणली ओनसां नदजँ फड़हहि न लवबे ॥ किता ओहि सभ
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किमु झ सली गजसतह जजँगल'च बसांदर डरदके सली । ककिओओंककि ककिसबे नदजँ भली ओहहिधली तताकित ददीआआं  हिदसां बतारबे नहिहीं
पतता सली  ।  किरोई भली ओहहिधली अख्खसां'च अख्खसां पता  किके  नहिहीं  वबेख सकिदता सली  ।  अतबे  किरोई भली  ओहहिधली
जफकी'तह गजऊआं दता नहिहीं बचच्चआ सली ॥ अतबे ओहि डरर्र दके मतारबे थथलताउआंदके हिरोए वदवतारसां अतबे घरसां ददीआआं छत्तसां
वल नसबे । अतबे भतालद नबे चसैन दता सताहि ललआ ॥ ओहहिधली जत्त बघलीरबे नतालह गजआदता मरोट्टिदी सली पर
ओनदें लड़ताई'च बहिमुतता लसहिता सली ॥ फके र किता नबे पहहिलली वतारली अपनता मदजँहि खरोललआ अतबे इकि फमु फकितारदता
हिरोइआ शबद बरोललआ । अतबे ददर दरताज बसांदर गजथ्थबे सली ओथबे हिही अपनली ठजँडडीआआं गमुफसांवसां ददी हहिफताजत
किरन वतासबे लमुकिके  रहिके  । जदह तकि ककि टहहिताणलीआआं ओनसां हिकेठ ममुड़ तमुड़ किके  टमुट्टि नहिहीं गईआआं ॥ वदवतारसां अतबे
खतालली घरसां'तबे बसांदरसां नबे ररोणता बजँद किर वदत्तता । अतबे उस खमरोशली'च गजड़हहिही शहहिर'तबे छता गई सली उस'च
ममुगलली नबे बघलीरबे नदजँ  सररोवर'चह बताहिर ननक्कलदके हिरोए अपनबे पतासबे हहिलताउआंदके  हिरोए समुखणआ ॥ फके र रदौलता
रप्पता दमुबतारता पसै गगआ ॥ बसांदर वदवतारसां'तबे हिरोर उच्चबे चड़हहि गए ॥ ओहि पथ्थरसां ददीआआं वढदीआआं मदरतसां ददीआआं
गरदनसां'तह लटकिदके हिरोए चसांगरसां मतारन लग पए । अतबे चतारदवतारली दके  आस पतास कफसलण लग पए ।
जदह ककि ममुगलली नबे नच्चदके  हिरोए । गरमलीआआं दके  घर'च अपनली अख्ख जतालली'तबे रख्खली अतबे उलदआआं वसांग
अपनबे अगलबे दजँदसां'चह अपनता ठठ्ठता'तबे नफरत जताहिर किरन वतासबे । चलीकि मतारली ॥ 

"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  ॥"

"आदमली दके बलदजँगड़के  नदजँ किमु हड़किकी'चह बताहिर किढरो । मबेरबे'तह हिरोर नहिहीं हिमुजँदता ।" बघलीरबे नबे सताहिरो ववसताहि हिरो किके
ककिहिता ॥ "अससीं आदमली दके बलदजँगड़के  नदजँ लइए तबे चललए ॥ ओहि फके र हिमलता बरोल सकिदके नबे ॥" 

"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 ॥

"जदह तकि ककि मबेरता हिमुकिम नहिहीं हिमुजँदता ओहि हहिलणगबे नहिहीं ॥ तमुसली इथ्थबे हिही रुकिरो !" किता फमु फकिताहरआ ।
अतबे इकि वतार फके र शहहिर खतामरोश हिरो गगआ ॥ "ममैं पहहिलसां नहिहीं आ सककिआ । भरता । पर मबेरता खखआल हिटै
ककि ममैं तबेरली सद्द लई अवताज लगताई हिरोई समुण लई सली" - इहि बघलीरबे वतासबे सली ॥ 

"ਮਮੈਂ - ਮਮੈਂ ਸ਼ਕਾਇਦ ਲੜਕਾਈ'ਚ ਰਰੋ ਕਪਆ ਹਰੋਣਕਾ ।" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਜਵਕਾਬ ਕਦਤਸਕਾ ॥ "ਭਕਾਪੱਲਦੂ । ਕਕ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਸਿਟਟ੍ਟਿ ਲਗਗ੍ਗਿਦੀ ਹਗੈ ?"
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"ममैं - ममैं शताइद लड़ताई'च ररो बपआ हिरोणता ।" बघलीरबे नबे जवताब वदत्तता ॥ "भतालद । ककि तसैनदजँ सट्टि लग्गिली हिटै ?" 

"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 ॥"

"ममैंनदजँ पदरता यकिकीन नहिहीं हिटै  ककि ओनसां नबे मसैनदजँ खखच्चकिके  किई सदौ छरोट्टिके छरोट्टिके भतालमुआआं'च नहिहीं तबददील किर
वदत्तता ।" अपनलीआआं लत्तसां वतारली वतारली लसर जरोर जरोर ददी हहिलताउआंदके हिरोए भतालद बरोललआ ॥ "आहि ! मसैनदजँ ददर्ड
हिरो रहिही हिटै  ॥ किता । तबेरता सताढके ' तबे बहिमुत वढता इहिसतान हिटै  । सताढदीआआं गजलिँदगलीआआं तबेरली बदरोलत हिण - मबेरली तबे
बघलीरबे ददी ॥" 

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

"किरोई गल नहिहीं ॥ आदमली दता बलदजँगड़ता ककिथ्थबे हिटै ?" 

"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 ॥

"इथ्थबे । इकि किमु हड़क्ककी'च फलसआ हिरोइआ हिटै  ॥ ममैं बताहिर नहिहीं ननक्कल सकिदता ।" ममुगलली नबे रहदके  हिरोए
ककिहिता ॥ टमुट्टिके गमुजँबद ददी गरोलताई ओहहिधबे बबलकिमु ल लसर उप्पर सली ॥ 

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

"इस नदजँ लसै जताओ ॥ इहि मताओ मरोर वसांग नच्चदता हिटै  ॥ इहि सताढके  बच्चबे गमध समुट्टिकेगता ।"  अजँदरह नतागसां नबे
ककिहिता ॥ 

"ਓੜਹਰੋ  !" 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 ॥"

"ओहहिहिरो !" किता नबे ममुसकिरताउआंदके हिरोए ककिहिता । "इस आदमली दके बलदजँगड़के  दके दरोस हिर जग्हिता नबे ॥ बपछसां नदजँ
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हिरोकिके  खड़ता हिरो । आदमली दके बलदजँगड़के  ॥ अपनबे आप नदजँ लमुकिरो लवरो । ओहि जहिरलीलबे लरोकिरो ॥ ममैं वदवतार तरोड़
हरहिता हिसां ॥" 

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 ॥

किता नबे बड़के  नधआन नताल जदह तकि ककि उस नदजँ इकि बदरजँगली तरबेड़ सजँगमरमर'च नहिहीं वदखली वजहिधबे'च इकि
किमजरोर जग्हिता सली । वबेखख्खआ । लसर दके नताल दरो ततलिँन वतारली हिलकिके  गजहिके ददरली नतापण वतासबे ठरोकक्कआ ।
अतबे फके र अपनबे शरलीर दके  नछहि फमु ट्टि हहिसबे नदजँ  जमलीन दके  उप्पर चमुकक्कआ । अतबे अध्धता 'किमु  दरजन पदरली
तताकित नताल पहहिलसां नक्क ग्हिसां किरकिके  घसमुजँन मतारबे ॥ जतालली दता हिरोइआ हिरोइआ किम टमुट्टि गगआ अतबे  ददर
इकि गमट्टिदी अतबे घट्टिके दके  बद्दल ददी शकिल'च हडग बपआ । अतबे ममुगलली नबे मरोरली'चह बताहिर छताल मतारली अतबे
भतालद अतबे बघलीरबे दके ववचकितार अपनली इकि इकि बसांहि दरोवसां ददी गरदन'तबे पताकिके  खड़ता हिरो गगआ ॥ 

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

"किकी तसैनदजँ सट्टि लग्गिली हिटै ?" भतालद नबे परोलबे गजहिके जफकी पताउआंदके हिरोए ककिहिता ॥ 

"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 ॥"

"मबेरता पदरता शरलीर ददर्ड किर हरहिता हिटै । ममैं भमुख्खता हिसां । अतबे बबलकिमु ल भली झरलीटसां नहिहीं पइआआं नबे मसैन्नदजँ ॥ मगर ।
ओहि । ओनसां नबे तमुहितानदजँ बड़ता बमुरता वतलीरता किकीत्तता हिटै । मबेरबे भरतावरो ! तमुहिताडता लहिद वगन हडहिता हिटै ॥" 

"ਬਕਾਕਦੀ ਭਦੀ" ਬਘਦੀਰਬੇ ਨਨ  ਅਪਨਨ  ਬਗੁਪੱ ਲ ਚਟਟ੍ਟਿਦਬੇ ਹਰੋਏ ਅਤਬੇ ਚਬਦੂਤਰਬੇ'ਤਬੇ ਅਤਬੇ ਸਿਰਰੋਵਰ ਦਬੇ ਆਲਬੇ  ਦਗੁਆਲਬੇ  ਮਰਬੇ ਹਰੋਏ ਬਸਾਂਦਰਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਵਬੇਖਦਬੇ
ਹਰੋਏ ਕਕਹਕਾ ॥
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"बताकिकी भली" बघलीरबे नबे अपनबे बमुल चट्टिदके हिरोए अतबे चबदतरबे'तबे अतबे सररोवर दके आलबे दमुआलबे मरबे हिरोए बसांदरसां
नदजँ वबेखदके हिरोए ककिहिता ॥ 

"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 ॥

"इहि किमु झ भली नहिहीं हिटै । इहि किमु झ भली नहिहीं हिटै । जबे तदजँ ठदीकि ठताकि हिहैं । ओहि मबेरली छरोट्टिके डडडआआं ददी शतान !" रूजँ  रूजँ
किरदके हिरोए भतालद नबे ककिहिता ॥ 

"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 ॥"

"इहहिधता  फटै सलता  अससीं  बताद'चह  किरसांगबे"  बघलीरबे  नबे  समुक्ककी  गजहिही  अवताज'च  ककिहिता  गजड़हहिही  ममुगलली  नदजँ
बबलकिमु ल पसजँद नहिहीं आई ॥  "मगर इथ्थबे किता हिटै  वजहिधता सताढके  उत्तबे इहि जजँग गजत्तन दता अतबे तबेरली जतान
बचताउण दता इहिसतान हिटै ॥ इहहिधता धनवताद सताढके हरवताजसां ममुतताबकि किर । ममुगलली ॥" 

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

ममुगलली ममुहड़आ अतबे ओनके वबेखख्खआ ककि अजगर दता लसर ओहहिधबे लसर दके उप्पर इकि फमु ट्टि उच्चता घमुम हरहिता
सली ॥ 

"'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 ॥"

"'तबे फके र इहि हिटै  आदमली दता बलदजँगड़ता ।"  किता नबे ककिहिता ॥ "इहहिधली चमड़ली बड़ली किद लली हिटै  । अतबे इहि बसांदर -
लरोकिसां नतालह किरोई वखरता नहिहीं हिटै ॥ खखआल रख्खसीं । आदमली दके बलदजँगड़के  । ककि गजस सवबेर जसां तत्रिकितालसां दके
घमुसममुसबे ममैं अपनली खल लताहिही हिरोवबे ममैं तसैनदजँ भमुलबेखबे नताल बसांदर न समझ लवसां ॥" 
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"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 ॥"

"तबेरलीआआं तबे मबेरलीआआं रगसां'च इकि हिही लहिद  ददौड़ हरहिता हिटै  ।" ममुगलली नबे जवताब वदत्तता ॥ "ममैं गजऊआं दता अज रतात
तबेरली वजहिता नताल हिसां ॥ जदह भली तदजँ भमुख्खता हिरोवबेगसां ओहि किता । मबेरता लशकितार तबेरता लशकितार हिरोवबेगता ॥" 

"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 ॥"

"बहिमुत धनवताद । छरोट्टिके भरता" किता नबे ककिहिता । भताववें ओहहिधलीआआं अख्खसां वटमकिददीआआं पईआआं सली ॥ "अतबे इनता
ब्हितादर ककिड़हहिता लशकितार किरूगता ? ममैं इस किरकिके  पमुछह छ हरहिसां हिसां ककि जदह इहि परदकेस जतावबेगता'तबे ममैं इहहिधबे
बपछह छके जतावसांगता ॥" 

"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 ॥"

"ममैं किमु झ भली नहिहीं मतारदता । - ममैं बहिमुत छरोट्टिता हिसां - । मगर ममैं बकिरलीआआं नठता किके  ललओओंदता हिसां तताककि ओनसां नदजँ
इसमताल किकीत्तता जता सकिके  ॥ जदह तदजँ खतालली वढड हिरोववें ओदह आईं'तबे वबेखसीं ककि ममैं सच्च बरोल हरहिता हिसां ॥
मसैनदजँ इनसां चलीजसां'च किमु झ हिमुनर हिटैगबे नबे[ओनके अपनबे हिथ्थ अग्गिबे पसतारबे]  । अतबे किदके तदजँ किमु हड़किकी'च फलसआआं
हिरोववें । मसै उधतार जरो तबेरता । बघलीरबे दता । अतबे भतालद दता । मबेरबे उत्तबे हिटै।  चमुकिता सकिसांगता ॥ सभ दता  वधलीआ
लशकितार हिरोवबे । मबेरबे उसतादरो ॥" 

"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 ॥"

"चजँगता ककिहिता हिटै  ।"  भतालद गड़गड़ताइआ । ककिओओंककि ममुगलली नबे  धनवताद बड़ली चजँगली  तहिर किकीत्तता सली ॥
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अजगर नबे इकि गमलिँट वतासबे हिरोलबे गजहिके अपनता लसर ममुगलली दके मरोढके 'तबे रखख्खआ ॥ "इकि वढके वदल वतालता'तबे
हिललीमली भरली जबतान ।" ओनके ककिहिता ॥ "ओहि तसैनदजँ जजँगल'च चमुक्क किके  बड़ली ददर लसै जताणगबे छरोट्टिके आदमली ॥
मगर हिमुण छकेत्तली किरकिके  अपनबे दरोससां नताल जता ॥ जता अतबे सभौं । ककिओओंककि चजँद्रमसां नछप हरहिता हिटै  । अतबे  जरो
आओण वतालता हिटै इहि चजँगता हिरोवबेगता ककि तदजँ नसां वबेख्खवें ॥" 

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 ॥

चजँद्रमसां प्हिताहड़आआं बपछह छके नछप हरहिता सली अतबे किजँ बदके हिरोए बसांदरता ददीआआं किततारसां वदवतारसां'तबे किवठ्ठआआं हिरोईआआं सली
अतबे बमुरज इजँ झ जतापदके  सली गजववें हहिलदके  हिरोए फटके ललीड़के  ॥ भतालद हिकेठसां सररोवर 'तबे पलीण वतासबे गगआ अतबे
बघलीरबे नबे अपनली खल दमुरस किकीत्तली । जदह ककि किता कफसल किके  चबदतरबे दके  ववचकितार आ गगआ अतबे ठताहि
किरकिके  अपनता जबताड़ता दबताइआ गजसददी अवताज समुणकिके  बसांदरसां ददीआआं अख्खसां इहहिधबे वल खखच पईआआं ॥ 

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

"चजँद्रमसां नछप हरहिता हिटै ।" ओनके ककिहिता ॥ "किकी हितालबे भली वबेखण जरोग्गिली ररोशनली हिटै ?"

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

वदवतारसां'तह द्रखसां उत्तह रहददी हिरोई हिवता वरगली अवताज आई "सतान्नदजँ वदख हरहिता हिटै ओहि किता ॥"

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

"बहिमुत वधलीआ ॥ नताच हिमुण शमुरू हिमुजँदता हिटै - किता ददी भमुख दता नताच ॥ चमुप किरकिके  बसैठरो'तबे तमताशता वबेख्खरो ॥" 

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
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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 ॥

ओहि दरो जसां ततलिँन वतारसीं इकि वढके  घबेरबे'च अपनता लसर सजबे खबबे हहिलताउआंदके  हिरोए घमुममआ ॥ फके र ओहि
अजँगरबेजली दके  अख्खर अठ्ठ वरगबे गरोलबे अपनबे शरलीर दके  नताल वताहिमुण लग बपआ । अतबे किरोमल । ततकिरोण
गजड़हहिके  चकिरोर अतबे पजँजकिरोण'च बदल जताउआंदके । अतबे वटललआआं'तबे किमुजँ डलली मतारदता । बबनता सताहि लए । बबनता
जलबताजली । दके  बबनता रुकिके  । अपनता गताणता गमुणगमुणताउआंदता हरहिता ॥ हकेरता हिमुजँदता चलता गगआ । अतबे अखलीर'च
धदजँददीआ बदलददीआआं किमुजँ डललीआआं ओझझल हिरो गईआआं । पर ओहि ओहहिधली खल ददी अवताज समुण सकिदके सली ॥

ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਅਤਬੇ ਬਘਦੀਰਕਾ ਇਜੰ ਜ ਚਗੁਪ ਚਕਾਪ ਖੜਬੇ ਹਰੋ ਗਏ ਕਜਵਵ ਪਪੱ ਥਰ ਹਰੋਣ । ਅਤਬੇ ਅਪਨਨ  ਗਲਬੇਆਆਂ'ਚ ਗੜਗੜਕਾਓਂਦਬੇ ਰਹਬੇ  । ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਬੇ
ਗਰਦਨ ਦਬੇ ਰਹਗਟਬੇ ਖੜਬੇ ਹਰੋਏ ਹਰੋਏ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਵਬੇਖਦਕਾ ਕਰਹਕਾ'ਤਬੇ ਹਗੈਰਕਾਨ ਹਗੁਜੰ ਦਕਾ ਕਰਹਕਾ ॥

भतालद अतबे बघलीरता इजँ ज चमुप चताप खड़के  हिरो गए गजववें पथ्थर हिरोण । अतबे अपनबे गलबेआआं'च गड़गड़ताओओंदके रहिके ।
ओनसां दके गरदन दके रहगटके खड़के  हिरोए हिरोए सली । अतबे ममुगलली वबेखदता हरहिता'तबे हिटैरतान हिमुजँदता हरहिता ॥ 

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

"बसांदर - लरोकिह ।" अखलीर'च किता ददी अवताज आई । "किकी तमुससीं हिथ्थ जसां पसैर मबेरबे हिमुकिम दके बबनता हहिलता सकिदके
हिह ? बरोलरो !" 

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

"तबेरबे हिमुकिम दके बबनता अससीं हिथ्थ जसां पसैर नहिहीं हहिलता सकिदके । ओहि किता !" 

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

"बहिमुत चजँगता ! सतारबे इकि किदम मबेरबे नबेड़हहिके आओ ॥"

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

बसांदरसां ददीआआं किततारसां मजबदरली'च ग्हिसां हिरो गइआआं । अतबे भतालद'तबे बघलीरबे नबे इकि आकिहड़आ हिरोइआ किदम
ओनसां नताल ग्हिसां भहरआ ॥ 

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

"नबेड़हहिके !" किता नबे फमु फकितार मतारली । अतबे ओहि सतारबे इकि वतारली फके र टमुरन लग पए ॥

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 ॥

ममुगलली नबे अपनबे हिथ्थ भतालद अतबे बघलीरबे नदजँ ददर लसै जताण वतासबे ओनसां'तबे रख्खबे । अतबे दरो महितान व्हशली इजँ ज
शमुरू हिरोए गजववें ककिसबे समुपनबे'तह उठ्ठके हिरोण ॥ 

"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 !"

"अपनता हिथ्थ मबेरबे मरोढके'तबे रख्ख ।" बघलीरता फमु सफमु सताइआ ॥ "इथ्थबे हिही रख्खसीं । नहिहीं तबे ममैंनदजँ जरूर वतापस
जताणता चताहहिदता हिटै - जरूर वतापस किता किरोल जताणता चताहहिदता हिटै ॥ आहि !" 

"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 ॥

"बमुढता किता लसरफ गमट्टिदी'च गरोलबे वताहिमुण वढहिता हिटै ।" ममुगलली नबे ककिहिता ॥ "चलरो अससीं चललए ॥" अतबे ततलिँनह
वदवतार'च खतालली जग्हिता'चह जजँगल वल ननक्कल गए ॥ 

"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 ॥
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"उफ्हिरो !" शसांत द्रखसां हिकेठ जदह ओहि खड़ता हिरोइआ ओदह भतालद नबे ककिहिता ॥ "दमुबतारता किदके भली नहिहीं ममैं किता नदजँ
दरोस बनसांवसांगता ।" अतबे ओनदें अपनबे आप नदजँ झझकिरोहड़आ ॥ 

"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 ॥"

"ओनद सताढके नतालह बहिमुतता पतता हिटै ।" किजँ बदके हिरोए । बघलीरबे नबे ककिहिता ॥ "थरोड़के  हिही वक'च । जबेकिर ममैं ओथ्थबे रहहि
जताउआंदता । मसै ओहहिधबे सजँघ'च टमुर जताणता सली ॥" 

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

"चजँद्रमसां दके फके र ननकिलण'तह पहहिलसां किई लरोक्ककी इस रसबे'तबे टमुरणगबे" भतालद नबे ककिहिता ॥ "इहहिधता अपनबे
तरलीकिके  नताल - वधलीआ लशकितार हिरोवबेगता ॥" 

"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 !"

"मगर इस सभ दता किकी मतलब सली ?" ममुगलली नबे ककिहिता । गजस नदजँ अजगर ददी मनमरोहिण ददी तताकित बतारबे
नहिहीं सली पतता ॥ "ममैं इकि वढके सप्प'तह इलतावता किमु झ नहिहीं वबेखख्खआ गजड़हहिता बबेवकिद फकी भरबे गरोलबे वताहिमुण वढहिता
सली जदह तसांई ककि रतात नहिहीं पई ॥ अतबे ओहहिधता नक्क इकिदम समुजजआ हिरोइआ सली ॥ हिता ! हिता !" 

"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 ॥"

"ममुगलली ।" बघलीरबे नबे गमुसबे नताल ककिहिता । "ओहहिधता नक्क तबेरली वजहिता नताल समुजजआ हिरोइआ सली । गजस
तहिर मबेरबे किन्न । पतासबे'तबे पजँजबे । अतबे भतालद ददी गरदन अतबे मरोवढआआं'तबे चक्क वढके  हिरोए नबे लसरफ तबेरली
वजहिता किरकिके  ॥ नसां हिही भतालद अतबे नसां हिही बघलीरता मजबे नताल किई वदनसां तकि लशकितार किर सकिणगबे ॥" 
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"ਇਹ ਕਗੁਝ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਹਗੈ ।" ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਕਰੋਲ ਮਗੁੜ ਆਦਮਦੀ ਦਕਾ ਬਲਦੂਜੰ ਗੜਕਾ ਹਗੈ ॥"

"इहि किमु झ भली नहिहीं हिटै ।" भतालद नबे ककिहिता ॥ "सताढके किरोल ममुड़ आदमली दता बलदजँगड़ता हिटै ॥" 

"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 ॥"

"सच्च हिटै  । मगर सतान्नदजँ  इहहिधली वढदी किकीमत चमुकिताउणली पई समसां जताइआ किरकिके  गजड़हहिता  अससीं वधलीआ
लशकितार किरकिके  गमुजतार सकिदके सली । जखमली हिरोकिके  अतबे वताल - मबेरली बपठ किरोई अध्धली'कि पमुट्टिदी हिरोई हिटै  - अतबे
अखलीर'च सतान्नदजँ अपनली इजत ददी किकीमत चमुकिताउणली पई ॥ ककिओओंककि । यताद किर । ममुगलली । 'तबे ममैं कितालबे
ततेँदमुए नदजँ । मजबदर हिरोकिके  अपनबे बचताओ वतासबे किता ददी मदद लसैणली पई । अतबे भतालद 'तबे मसैन्नदजँ दरोवसां नदजँ छरोट्टिके
पहरलिँवदआआं वसांग भमुख्खबे नच्च किके  झलता बणनता पइआ ॥ इहि सभ । आदमली दके बलदजँगड़के  । तबेरबे बसांदर - लरोकिसां
नताल खबेडन्न किरकिके  हिरोइआ ॥" 

"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 ॥"

"सच्च हिटै । इहि सच्च हिटै ।" ममुगलली नबे दमुखली हिरोकिके  ककिहिता ॥ "ममैं इकि आदमली दता शसैततानली बलदजँगड़ता हिसां । अतबे
मबेरबे अजँदर मबेरता वढड दमुखली हिटै ॥" 

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

"हिसां ! जजँगल दता किनदजँन किकी किहहिलिँदता हिटै । भतालद ?" 

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 ॥"
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भतालद ममुगलली'तबे हिरोर ममुसलीबतसां नहिही सली ललआओनता चताहिमुजँदता ।  मगर ओहि जजँगल दके  किनदजँन दके  नताल
छकेड़छताड़ नहिहीं किर सकिदता सली । सरो ओहि बमुड़बमुड़ताइआ । "दमुख किदके भली सजता नदजँ ममुलतवली नहिहीं किरदता ॥
मगर यताद रख । बघलीरबे । ककि इहि बहिमुत छरोट्टिता हिटै ॥" 

"ਮਮੈਂ ਯਕਾਦ ਰਖਸਾਂਗਕਾ ॥ ਪਰ ਇਨਓ੍ਹਨ  ਸ਼ਗੈਤਕਾਨਦੀ ਕਦੀਤਸਦੀ ਹਗੈ । ਅਤਬੇ ਇਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਹਗੁਣ ਕਗੁਟਟ੍ਟਿ ਪਗੈਣਦੀ ਚਕਾਕਹਦਦੀ ਹਗੈ ॥ ਮਗੁਗਲਦੀ । ਕਦੀ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਕਗੁਝ ਕਕਹਣਕਾ
ਹਗੈ ?"

"ममैं यताद रखसांगता ॥ पर इनके शसैततानली किकीत्तली हिटै । अतबे इस नदजँ हिमुण किमु ट्टि पसैणली चताहहिददी हिटै ॥ ममुगलली । किकी तसैनदजँ
किमु झ किहहिणता हिटै ?"

"ਕਗੁਝ ਨਹਸੀਂ ॥ ਮਮੈਂ ਗਲਤਦੀ ਕਦੀਤਸਦੀ ਹਗੈ ॥ ਭਕਾਪੱਲਦੂ ਅਤਬੇ ਤਦੂਜੰ  ਦਹਵਬੇ ਜਖਮਦੀ ਹਹ ॥ ਇਹ ਜਕਾਇਜ਼ ਹਗੈ ॥"

"किमु झ नहिहीं ॥ ममैं गलतली किकीत्तली हिटै ॥ भतालद अतबे तदजँ दहवबे जखमली हिह ॥ इहि जताइज हिटै ॥" 

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 ॥

बघलीरबे नबे इकि ततेँदमुए ददी ननग्हिता नताल ओहहिधली बपआर नताल बपठ्ठ थपथपताई(ओनके शताइद हिही किदके  अपनबे
बलदजँगहड़आआं नदजँ  किमु वट्टिआ हिरोवबे)  मगर सत्त सताल दके  ममुजँडके  वतासबे'तबे इहि किड़ली सजता सली वजहिधबे'तह हिर किरोई
बचनता चताहकेगता ॥ जदह इहि सभ हिरो हिवटआ ममुगलली नबे नछक्क मतारली । अतबे अपनबे आप नदजँ बबनता किमु झ बरोलबे
खमुरककिआ ॥ 

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

"हिमुण ।" बघलीरबे नबे ककिहिता । "छताल मतार किके  मबेरली बपठ'तबे बसैहि जता छरोट्टिके भरता । अतबे अससीं घरर्र नदजँ जतावसांगबे ॥" 

ਜਜੰ ਗਲ ਦਬੇ ਕਨਦੂਜੰ ਨ ਦਦੀ ਇਹ ਇਕ ਖਦੂਬਦੀ ਹਗੈ ਕਕ ਸਿਜਕਾ ਮਗਰਹ ਸਿਕਾਰਬੇ ਕਹਸਿਕਾਬ ਕਕਤਕਾਬ ਬਰਕਾਬਰ ਹਰੋ ਜਕਾਉਂਦਬੇ ਨਨ  ॥ ਮਗਰਹ ਕਰੋਈ
ਨਗੁਕਸਕਾਚਦੀਨਦੀ ਨਹਸੀਂ ਕਰਦਕਾ ॥
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जजँगल दके किनदजँन ददी इहि इकि खदबली हिटै  ककि सजता मगरह सतारबे हहिसताब ककितताब बरताबर हिरो जताउआंदके नबे ॥ मगरह
किरोई नमुकताचलीनली नहिहीं किरदता ॥

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 ॥

ममुगलली अपनता लसर बघलीरबे ददी बपठ तबे रख्ख किके  इनही गदड़हहिही ननीँद समुत्तता ककि जदह उस नदजँ ओहहिधली गमुफता ।
गजड़हहिता ओहहिधता घर सली'तबे लताहहिआ'तबे ओहि उवठ्ठआ नहिहीं ॥ 
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ਬਜਦਰ - ਲਛੋਕਜ ਦਕਾ ਗਕਤ ਏ ਸੜਕ
बसांदर - लरोकिसां दता गलीत ए सड़कि

ਮਕਾਰ ਛਕਾਲਸਾਂ ਇਪੱ ਥਬੇ ਅਸਿਸੀਂ ਜਕਾ ਰਹਬੇ ਹਸਾਂ ਫਗੁਪੱ ਲਸਾਂ ਦਬੇ ਹਕਾਰਸਾਂ'ਤਬੇ
मतार छतालसां इथ्थबे अससीं जता रहिके हिसां फमु लसां दके हितारसां'तबे 
ਅਪੱਧ'ਚ ਪਹਗੁਜੰ ਚਬੇ ਹਸਾਂ ਈਰਖਕਾਲਦੂ ਚਜੰ ਦਪਮਸਾਂ ਦਬੇ ਰਸਿਸਬੇ'ਤਬੇ
अध्ध'च पहिमुजँचबे हिसां ईरखतालद चजँद्रमसां दके रसबे'तबे 
ਕਦੀ ਤਗੁਸਿਦੀ ਨਹਸੀਂ ਕਰਦਬੇ ਈਰਖਕਾ ਸਿਕਾਪੱਢਬੇ ਫਗੁਪੱ ਦਕਦਬੇ ਹਰੋਏ ਦਲਸਾਂ'ਤਬੇ ?
किकी तमुसली नहिहीं किरदके ईरखता सताढके फमु द्दकिदके हिरोए दलसां'तबे ? 
ਕਦੀ ਨਹਸੀਂ ਤਗੁਹਕਾਢਦੀ ਇਹ ਖਹਕਾਇਸ਼ ਕਕ ਤਗੁਹਕਾਢਬੇ ਥਰੋੜਓ੍ਹਬੇ ਹਰੋਰ ਹਪੱ ਥ ਹਗੁਜੰ ਦਬੇ ?
किकी नहिहीं तमुहिताढदी इहि खताइश ककि तमुहिताढके थरोड़हहिके हिरोर हिथ्थ हिमुजँदके ? 
ਕਦੀ ਤਗੁਹਕਾਨਦੂਜੰ  ਲਗਦਕਾ ਨਹਸੀਂ ਚਜੰ ਗਕਾ ਜਬੇਕਰ ਸਿਕਾਢਦੀਆਆਂ ਪਦੂਛਸਾਂ ਹਗੁਜੰ ਦਦੀਆਆਂ ਮਗੁੜਦੀ -
किकी तमुहितानदजँ लगदता नहिहीं चजँगता जबेकिर सताढदीआआं पदछसां हिमुजँददीआआं ममुड़ली -
ਇਜੰ ਝ ਕਜਵਵ ਕਕਾਮਦਬੇਵ ਦਕਾ ਕਮਕਾਨ ?
इजँ झ गजववें कितामदकेव दता किमतान ?

    ਹਮਣ ਹਦ ਤਮਸਲ ਗਮਓਸਦ ।    ਪਰ ਨਹਹ ਗਓਲ ਕਬਈ
हिमुण हिह तमुसली गमुसबे । पर नहिहीं गल किरोई 

 ਭਭ ।       ਵਪਓਛਦ ਤਦਰਦ ਹਪ ਲਟਕਦਲ ਪਸਛ ਪਈ !
भता । बपछह छके तबेरबे हिटै लटकिददी पदछ पई ! 

ਇਪੱ ਥਬੇ ਅਸਿਸੀਂ ਟਓ੍ਹਕਾਣਦੀਆਆਂ'ਤਬੇ ਬਗੈਠਨ  ਹਸਾਂ ਪਜੰਗਤ ਲਗਕਾ
इथ्थबे अससीं टहहिताणलीआआं'तबे बसैठके हिसां पजँगत लगता 
ਸਿਰੋਣਦੀਆਆਂ ਗਪੱਲਸਾਂ ਬਕਾਰਬੇ ਸਿਰੋਚ ਕਬੇ ਜਰੋ ਸਿਕਾਨਸ਼੍ਨਦੂਜੰ ਹਗੈ ਪਤਕਾ
सरोणलीआआं गलसां बतारबे सरोच किके  जरो सतान्नदजँ हिटै पतता 
ਸਿਗੁਪਨਨ  ਲਗੈਕਬੇ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਕਪੱ ਮਸਾਂ ਦਬੇ ਜਰੋ ਚਕਾਹਗੁਜੰ ਦਬੇ ਹਸਾਂ ਅਸਿਸੀਂ ਕਰਨਕਾ
समुपनबे लसैकिके  ओनसां किमसां दके जरो चताहिमुजँदके हिसां अससीं किरनता 
ਇਕ ਜਸਾਂ ਦਰੋ ਕਮਜੰ ਟ'ਚ ਜਰੋ ਅਸਿਸੀਂ ਸਿਕਦਬੇ ਨਨ  ਕਨਪਟਕਾ
इकि जसां दरो गमलिँट'च जरो अससीं सकिदके नबे ननपटता
ਕਗੁਝ  ਚਜੰ ਗਕਾ ਅਤਬੇ ਕਸਿਆਣਕਾ ਅਤਬੇ ਵਧਦੀਆ
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किमु झ  चजँगता अतबे लसआणता अतबे वधलीआ
ਕਰ ਸਿਕਕਏ ਅਸਿਸੀਂ ਹਗੈ ਮਗੁਰਕਾਦ ਇਹਦੀ 
किर सककिए अससीं हिटै ममुरताद इहिही  

    ਭਮਓਲ ਚਮਓਕਦ ਹਭਤ ਅਸਹ ।    ਪਰ ਨਹਹ ਗਓਲ ਕਬਈ
भमुल चमुक्कके  हिसां अससीं । पर नहिहीं गल किरोई 
  ਭਕਾ । ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਤਬੇਰਬੇ ਹਗੈ ਲਟਕਦਦੀ ਪਦੂਛ ਪਈ !

भता । बपछह छके तबेरबे हिटै लटकिददी पदछ पई ! 

ਜਰੋ ਗਪੱਲਸਾਂ ਸਿਕਾਰਦੀਆਆਂ ਅਸਿਸੀਂ ਹਗੈ ਸਿਗੁਣਦੀ
जरो गलसां सतारलीआआं अससीं हिटै समुणली 
ਚਜੰਮਕਗਦਹੜ ਜਸਾਂ ਵਓ੍ਹਸ਼ਦੀ ਜਸਾਂ ਪਕਰਜੰ ਦਬੇ ਦਦੀਆਆਂ ਹਰੋਈਆਆਂ ਕਦੀਤਸਦੀ -
चजँमगगद्दड़ जसां व्हशली जसां पहरलिँदके ददीआआं हिरोईआआं किकीत्तली -
ਖਪੱਲ ਜਸਾਂ ਖਜੰ ਭ ਜਸਾਂ ਮਪੱ ਛਦੀ ਦਕਾ ਕਜੰ ਡਕਾ
खल जसां खजँभ जसां मछह छही दता किजँ डता 
ਬੜਬੜਕਾਓ ਛਬੇਤਸਦੀ ਅਤਬੇ ਸਿਕਾਰਕਾ ਹਦੀ ਕਪੱ ਠਕਾ !
बड़बड़ताओ छकेत्तली अतबे सतारता हिही किठ्ठता ! 
ਬਹਗੁਤ ਵਧਦੀਆ ! ਸ਼ਕਾਨਦਕਾਰ ! ਫਬੇਰ ਇਕ ਵਕਾਰ !
बहिमुत वधलीआ ! शतानदतार ! फके र इकि वतार !
ਕਰ ਰਹਬੇ ਹਸਾਂ ਗਪੱਲਸਾਂ ਹਗੁਣ ਆਦਮਦੀ ਵਸਾਂਗ ਅਸਿਸੀਂ !
किर रहिके हिसां गलसां हिमुण आदमली वसांग अससीं ! 

ਆਓ ਆਪਸਾਂ ਸਿਰੋਕਚਚ੍ਚਏ ਕਕ ਹਸਾਂ ਅਸਿਸੀਂ ... ਨਹਸੀਂ ਗਪੱਲ ਕਰੋਈ ।
आओ आपसां सरोचच्चए ककि हिसां अससीं ... नहिहीं गल किरोई । 
ਭਕਾ । ਕਪਪੱ ਛਬੇ ਤਬੇਰਬੇ ਹਗੈ ਲਟਕਦਦੀ ਪਦੂਛ ਪਈ !
भता । बपछह छके तबेरबे हिटै लटकिददी पदछ पई ! 
ਇਹ ਹਗੈ ਤਰਦੀਕਕਾ ਬਸਾਂਦਰ ਲਰੋਕਸਾਂ ਦਕਾ ॥
इहि हिटै तरलीकिता बसांदर लरोकिसां दता ॥

    ਤਸਾਂ ਫਬੇਰ ਹਰੋ ਸ਼ਕਾਮਲ ਸਿਕਾਢਦੀਆਆਂ ਕਤਕਾਰਸਾਂ ਨਕਾਲ ਕਜੜਓ੍ਹਦੀਆਆਂ ਕਰਦਦੀਆਆਂ ਨਨ  ਕਕਾਬਦੂ ਚਦੀੜ ਦਬੇ ਦਪਖਸਸਾਂ'ਚ ਘਗੁਟਟ੍ਟਿ ਕਬੇ ਗਲਕਾ
    तसां फके र हिरो शतामल सताढदीआआं किततारसां नताल गजड़हहिहीआआं किरददीआआं नबे किताबद चलीड़ दके द्रखसां'च घमुट्टि किके  गलता 
    ਓਹ ਹਵਕਾਈਆਆਂ ਕਜਪੱ ਥਬੇ । ਹਗੈ ਰਰੋਸ਼ਨਦੀ'ਤਬੇ ਉਂਚਕਾਈ । ਕਜਪੱ ਥਬੇ ਝਦੂਲਦਬੇ ਨਨ  ਜਜੰਗਲਦੀ ਅਜੰਗਦੂਰ
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    ओहि हिवताईआआं गजथ्थबे । हिटै ररोशनली'तबे उआंचताई । गजथ्थबे झदलदके नबे जजँगलली अजँगदर 
    ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਚਜੰ ਗਕਾ ਸ਼ਰੋਰ ਅਸਿਸੀਂ ਹਗੈ ਪਕਾਉਂਦਬੇ । ਅਤਬੇ ਉਸਿ ਕਦੂੜਬੇ ਦਦੀ ਕਸਿਮ
    गजड़हहिता चजँगता शरोर अससीं हिटै पताउआंदके । अतबे उस किद ड़के  ददी किसम
    ਬਬੇਸ਼ਕ । ਬਬੇਸ਼ਕ । ਅਸਿਸੀਂ ਕਰਨ ਜਕਾ ਰਹਬੇ ਹਸਾਂ ਕਗੁਝ ਵਧਦੀਆ ਕਪੱਮ !
    बबेशकि । बबेशकि । अससीं किरन जता रहिके हिसां किमु झ वधलीआ किम ! 
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ਚਕਤਕਾ ! ਚਕਤਕਾ !
चलीतता ! चलीतता !

    ਕਲ ਹਬਇਆ ਵਸ਼ਕਭਰ ਦਭ ।   ਬਹਭਦਰ ਵਸ਼ਕਭਰਲ ?
किकी हिरोइआ लशकितार दता । बहितादर लशकितारली ?

 ਭਭ ।   ਉਡਲਕ ਸਲ ਲਬਮਲ'   ਤਦ ਠਬ ਡਲ ॥
भता । उडडीकि सली लजँमली'तबे ठजँडडी ॥
ਕਕ ਹਰੋਇਆ ਉਸਿ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਦਕਾ ਸਿਦੀ ਤਦੂਜੰ  ਮਕਾਰਣ ਕਜਪੱ ਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਗਇਆ ?
ककि हिरोइआ उस लशकितार दता सली तदजँ मतारण गजस नदजँ गइआ ? 
ਭਕਾ । ਓਹ ਹਬੇਠਸਾਂ ਸ਼ਸਾਂਤ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਬਗੈਹ ਗਇਆ 
भता । ओहि हिकेठसां शसांत जजँगल'च बसैहि गइआ 
ਕਕਪੱ ਥਬੇ ਹਗੈ ਓਹ ਤਕਾਕਤ ਕਜਓ੍ਹਧਕਾ ਸਿਦੀ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਫਪੱ ਖਰ ?
ककिथ्थबे हिटै ओहि तताकित वजहिधता सली तसैनदजँ फख्खर ? 
ਭਕਾ । ਇਹ ਹਗੈ ਮਬੇਰਬੇ ਖਪੱ ਬਬੇ'ਤਬੇ ਸਿਪੱ ਜਬੇ ਗਈ ਉਤਰ ॥
भता । इहि हिटै मबेरबे खबबे'तबे सजबे गई उतर ॥ 
ਕਕਪੱ ਥਬੇ ਹਗੈ ਓਹ ਫਗੁਰਤਦੀ ਕਜਓ੍ਹਧਬੇ ਨਕਾਲ ਮਚਕਾਉਂਦਕਾ ਸਿਦੀ ਤਦੂਜੰ  ਛਬੇਤਸਦੀ ?
ककिथ्थबे हिटै ओहि फमु रतली वजहिधबे नताल मचताउआंदता सली तदजँ छकेत्तली ? 
ਭਕਾ । ਚਕਲਆਆਂ ਮਰਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਗਗੁਫਕਾ ਤਬੇ ਅਪਨਦੀ ॥
भता । चललआआं मरन वतासबे गमुफता तबे अपनली ॥
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ਚਕਤਕਾ ! ਚਕਤਕਾ !
चलीतता ! चलीतता !

ਹਗੁਣ 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 ਜਜੰ ਗਲ 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 ॥

हिमुण सतान्नदजँ पहहिलली किहिताणली'तबे वतापस जताणता चताहहिदता हिटै  ॥ जदह ममुगलली नबे दल दके  नताल पजँचताइतली थड़हहिके'तबे
लड़ताई मगरह बनघआड़सां ददी गमुफता छडडी सली । ओहि हिकेठसां जरोत्तलीआआं हिरोईआआं जमलीनसां वल चललआ गगआ सली
गजथ्थबे पतेँडद  रहहिलिँदके  सली । मगर ओहि ओथबे नहिहीं रुककिआ ककिओओंककि ओहि जजँगल दके  बहिमुत नबेड़हहिके  सली । अतबे
ओनद पतता सली ककि ओनके घट्टिरो घट्टि इकि दमुशमन तसां पजँचताइत'च बनता हिही ललआ सली ॥ सरो ओनके छकेत्तली किकीत्तली
। अतबे ओहि किच्चली सड़कि'तबे हिही रहहिआ गजड़हहिही घताटदी'च हिकेठसां नदजँ  जताउआंददी सली । अतबे ओहहिधबे'तबे ओहि किमु झ
वलीहि'कि मलील ओदह तकि टमु हरआ जदह तकि ककि उस नदजँ ओहि जग्हिता नसां वदखली गजस'तह ओहि अनजताण सली ॥

111



घताटदी इकि खमुलबे मदतान'च खमुलददी सली गजस नदजँ दहरआ नबे वढ किके  बनताइआ सली अतबे ओथबे जग्हिता जग्हिता
पथ्थर पए हिरोए सली ॥ ओथ्थबे इकि लसरबे'तबे इकि छरोट्टिता बपलिँड सली । अतबे ददजबे लसरबे'तबे सजँघनता जजँगल डजँ गरसां दके
चरतागताहि नदजँ इजँ झ आन गमलदता सली गजववें ककिसबे नबे कहिही नताल ववढआ हिरोवबे ॥ मदतान'च सभ तरफ । डजँ गर'तबे
मझझसां चरन ढह हहिआआं सली । अतबे छरोट्टिके ममुजँडके  गजड़हहिके मझझसां चरता रहिके सली ममुगलली नदजँ वबेखकिके  चसांगरसां मतारकिके  भज
गए । अतबे पलीलबे अवतारता किमु त्तबे गजड़हहिके हहिलिँदमुसतान दके हिर बपलिँड'च हिमुजँदके नबे भदौकिण लग पए ॥ ममुगलली टमुरदता हरहिता
। ककिओओंककि ओनद  भमुख्ख लग रहिही सली । जदह ओहि बपलिँड दके  ममुख दरवताजबे 'तबे पहिमुजँनचआ ओथ्थबे ओनके वढदी
किजँ हडआआं वतालली झताड़ली वबेखली गजस नदजँ शताम पसैण'तबे दरवताजबे दके अग्गिबे किर वदत्तता जताउआंदता सली । इकि पतासबे धक्ककी
हिरोई सली ॥ 

"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 ॥

"ओफ्हिरो !" ओनके ककिहिता ककिओओंककि इहिरो गजहिही रुकितावटसां इकि'तह वध्ध ओनके वबेखखआआं सली जदह ओहि रतात नदजँ
खताणबे ददी तलताश'च जताउआंदता सली ॥ "'तबे फके र इथ्थबे भली आदमली जजँगल दके लरोकिसां'तह डरदके नबे ॥" ओहि दरवताजबे
नबेड़के  बसैहि गगआ । अतबे जदह इकि आदमली आइआ ओहि खड़ता हिरो गगआ । अतबे मदजँहि खरोललआ । 'तबे इशतारता
किकीत्तता ककि उस नदजँ खताणता चताहहिदता हिटै  ॥ आदमली नबे उस नदजँ घदहरआ । अतबे वतापस गलली 'च नस गगआ अतबे
पजँडत  नदजँ अवताजसां मतारकिके  शरोर पताउण लग गगआ । जरो इकि वढता। मरोट्टिता बजँदता सली गजनके नचट्टिके किपड़के  पताए
हिरोए सली । अतबे मथ्थबे'तबे लताल'तबे पलीलता वटक्कता लताइआ हिरोइआ सली ॥ पजँडत बपलिँड दके  ममुख दरवताजबे तसांई
आइआ । अतबे नताल हिही किरोई सदौ'किमु  बजँदता भली आइआ । गजनसां नबे ममुगलली नदजँ घदरलीआआं वट्टिदीआआं ओहहिधबे उत्तबे
चलीकिके  अतबे ओहहिधबे उत्तबे उजँगललीआआं चमुक्ककीआआं ॥ 

"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 ॥

"इनसां आदमलीआआं नदजँ । किरोई तमलीज नहिहीं हिटै  ।" ममुगलली नबे अपनबे आप नदजँ ककिहिता ॥ "लसरफ सलबेटदी बसांदरसां

112



दता इनसां वरगता रव्वइआ हिटै ॥" सरो ओनके अपनबे लजँमबे वताल बपछसां नदजँ समुट्टिके'तबे भलीड़ नदजँ वबेख भसैड़ता गजहिता मदजँहि
बनता ललआ ॥ 

"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 ॥"

"इहहिधबे'च डरन वतालली ककिड़हहिही गल हिटै ?" पजँडत नबे ककिहिता ॥ "ओहहिधलीआआं ब्हिसांवसां'तबे लत्तसां दके ननशतानसां नदजँ वबेखरो
॥ इहि ननशतान बनघआड़सां दके चक्क वढण दके हिण ॥ इहि किरोई हिरोर नहिहीं इकि बनघआड़ली - बच्चता हिटै जरो जजँगलह
नस आइआ हिटै ॥" 

ਬਬੇਸ਼ਕ । ਨਕਾਲ ਖਬੇਡਨ ਕਰਕਬੇ । ਬਲਦੂਜੰ ਗਕੜਆਆਂ ਨਨ  ਜਰਦੂਰਤ'ਤਹ ਕਜਆਦਕਾ ਜਰੋਰ ਦਦੀਆਆਂ ਦਜੰ ਦਦੀਆ ਵਪੱ ਢਦੀਆਆਂ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਦਜੰ ਦਦੀਆਆਂ ਵਪੱ ਢਣ ਦਬੇ
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  ॥

बबेशकि । नताल खबेडन किरकिके  । बलदजँगहड़आआं नबे जरूरत'तह गजआदता जरोर ददीआआं दजँददीआ वढदीआआं सली । अतबे
दजँददीआआं वढण दके नचट्टिके ननशतान ओहहिधलीआआं लत्तसां'तबे ब्हिसांवसां'तबे हिर पतासबे सली ॥ मगर ओहि सजँसतार'च आखरली
आदमली हिरोउगता गजड़हहिता इनसां नदजँ दजँददीआआं वढणता किहिके । ककिओओंककि उस नदजँ पतता सली ककि असलली दजँददीआआं वढणता
ककिस नदजँ किहहिलिँदके नबे ॥ 

"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 ॥"

"ओए ! ओए !" दरो ततलिँन तसींवसींआआं नबे किठ्ठके ककिहिता ॥ "बबचतारता हिताइ । इनद बनघआड़सां नबे ववढआ ! इहि सरोहिणता
ममुजँडता हिटै ॥ इहहिधलीआआं अख्खसां लताल अग्गि वरगलीआआं नबे ॥ मबेरली इजजत ददी किसम । मसदआ इहि ओहहिधबे वरगता
नहिहीं लगदता हिटै गजस तबेरबे ममुजँडके  नदजँ चलीतता चमुक्क किके  लसै गगआ सली ॥" 

"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 ॥"

113



"मसैनदजँ वबेखण दके ।" इकि तलीवसीं नबे ककिहिता वजहिधलीआआं किलताईआआं अतबे अडडीआआं'तबे तसांबबे दके भतारली किड़के  पताए हिरोए सली
। ओनके ममुगलली'तबे अपनबे हिथ्थ दता अख्खसां उत्तबे छजता बणताकिके  झतात्तली मतारली ॥ "बबेशकि इहि ओहि ममुजँडता नहिहीं हिटै
॥ इहि पतलता हिटै । मगर वबेखण नदजँ इहि मबेरबे ममुजँडके  वरगता हिही लगदता हिटै ॥" 

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 ॥"

पजँडत इकि चलताकि आदमली सली । अतबे उस नदजँ पतता सली ककि मसदआ बपलिँड दके सभ तह अमलीर आदमली ददी व्हमुटदी
हिटै ॥ सरो ओनदें उप्पर असमतान'च इकि गमलिँट वतासबे वबेखख्खआ अतबे बड़ली सजँजलीदगली नताल ककिहिता : "जरो जजँगल
नबे ललआ सली सरो जजँगल नबे मरोड़ वदत्तता हिटै ॥ ममुजँडके  नदजँ अपनबे घर लसै जता । मबेरली भसैण । अतबे पजँडत नदजँ भबेट्टिता दकेणता
नसां भमुलसीं गजड़हहिता लरोकिसां ददी गजलिँदगली'च ददर तसांई झतात्तली मतार सकिदता हिटै ॥" 

"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 ॥"

"उस सजँढके ददी किसम वजहिधबे नताल मबेरता ममुल पताइआ गइआ सली ।" ममुगलली नबे अपनबे आप नदजँ ककिहिता । "पर
इहि इजँ झ जतापदता हिटै  गजववें ककि दल इकि वतारली फके र ममुआइनता किरन लग्गिता हिटै  ! फके र । जबे ममैं आदमली हिसां । 'तबे
फके र मसैनदजँ इकि आदमली जरूर बणनता चताहहिदता हिटै ॥" 

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  ॥

भलीड़ छट गई जदह जनतानली नबे ममुगलली नदजँ अपनली झमुग्गिली'तबे चलण नदजँ आखख्खआ । गजथ्थबे इकि लताल रजँग
दता ररोगन किकीत्तता पलजँग हडवठ्ठआ हिरोइआ सली ।'तबे इकि वढता सतारता गमट्टिदी दता भचाँडता सली वजहिधबे'च अनताज
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रखख्खआ हिरोइआ सली । 'तबे वजहिधबे'तबे हितासता ललआओण वतालबे अजलीबरोगरलीब उभरबे ननशतान सली । अतबे किरोई
अध्धता'कि दरजन खताणता बणताउन वतालबे तसांबबे दके भसांडके  सली । अतबे इकि आलबे'च इकि हहिलिँदद वदओतबे ददी तसवलीर
सली । अतबे वदवतार'तबे इकि असलली शलीशता सली । गजस तहिर दके मबेलबे'च वबेच्चबे जताउआंदके नबे ॥ 

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
?" 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 ॥"

ओनके  ममुगलली नदजँ  इकि लजँमसां वढता गलतास दमुध्ध दता'तबे नताल ररोट्टिदी वदत्तली अतबे  फके र ओनके  ओहिदके  लसर'तबे
बपआर नताल हिथ्थ फके हरआ अतबे ओहहिधलीआआं अख्खसां'च झतात्तली मतारली ककिओओंककि ओनके सरोचच्चआ ककि शताइद
ओहि ओहहिधता असलली ममुजँडता हिही हिरोवबे गजड़हहिता जजँगलह ममुड़ आइआ हिटै गजस नदजँ चलीतता चमुक्क किके  लसै गगआ सली ॥
सरो ओनके  ककिहिता  "नथ्थद ओहि नथ्थद!"  ममुगलली नबे इजँ झ जताहिर किकीत्तता गजववें ओनके  किददी भली इहि नसांओ नसां
समुखणआ हिरोवबे ॥  "तसैनदजँ  ओहि वदन चबेत्तता नहिहीं गजस वदन ममैं तसैनदजँ  नवलीआआं जमुत्तलीआआं वदत्तलीआआं सली  ?"  ओनके
ओहहिधबे पसैर नदजँ  हिथ्थ लताइआ अतबे ओहि इनता सख सली गजववें ककि लसलिँङ हिरोवबे ॥  "नहिहीं"  ओनके दमुखली हिरोकिके
ककिहिता "इनसां पसैरसां नबे किदके भली जमुत्तलीआआं नहिहीं पताईआआं पर तदजँ मबेरबे नथ्थद वरगता हिहैं अतबे तसैनदजँ ममैं पमुत्त बनसांवसांगली ॥"

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 ॥"

ममुगलली किमु झ ठदीकि महहिसदस नहिहीं किर हरहिता सली । ककिओओंककि ओहि किदके छत्त हिकेठसां नहिहीं सली आइआ ॥ मगर
जद ओनके छप्पर नदजँ वबेखख्खआ । तसां उस नदजँ इहि लगग्गिआ ककि ओहि इस नदजँ बड़ली असतानली नताल तरोड़ किके  जदह
चताहिके ओदह हिही नस सकिदता हिटै । अतबे खखड़किकी'च किरोई भली किमुजँ डडी नहिहीं सली लग्गिली ॥ "आदमली हिरोण दता किकी
फताइदता हिटै ।" ओनके अखलीर'च अपनबे आप नदजँ ककिहिता । "जबेकिर ओहि आदमली ददी बरोलली नसां समझ सकिके  ? हिमुण
मसै इनसां मदरख'तबे झलता हिसां गजनसां ककि इकि आदमली सताढके नताल जजँगल'च हिरोवबेगता ॥ मसैनदजँ इनसां ददी बरोलली
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जरूर बरोलणली चताहहिददी हिटै ॥" 

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 ॥

ओनके अपनबे मजबे वतासबे नहिहीं लसखख्खआ सली हहिरणता ददी ललकितार ददी सचाँग लताउणली अतबे छरोट्टिके जजँगलली सदर
ददी घमुरर्र घमुरर्र किरनली । जदह ओहि बनघआड़सां दके नताल जजँगल 'च सली ॥ सरो जदह हिही मसदआ किरोई शबद बरोलददी
ममुगलली ओहहिधली नकिल बखदबली लताहि लमैंदता अतबे नकेरता हिरोण'तह पहहिलसां ओनके झमुग्गिली'च पई किई चलीजसां दके
नताउआं लसख्ख लए ॥ 

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 ॥"

सदौण वबेलके थरोड़ली ममुशकिल आन पई । ककिओओंककि ममुगलली ऐसली ककिसली चलीज हिकेठसां नहिहीं सभौंवबेगता गजड़हहिही ततेँदमुए
दके जताल वरगली लग्गिबे गजववें ओहि झमुग्गिली । अतबे जदह ओनसां नबे दरवताजता बजँद किकीत्तता ओहि खखड़किकी थसांई बताहिर
ननक्कल गइआ ॥ "उस नदजँ अपनली मरजली किरन दके  ।" मसदआ दके घरवतालबे नबे ककिहिता ॥ "यताद रख्ख ओहि
अज तकि मजँजबे'तबे नहिहीं सली समुहत्तता ॥ जबे उस नदजँ वताकिई हिही सताढके पमुत्तर ददी जग्हिता भबेजजआ गइआ हिटै 'तबे ओहि
नसबेगता नहिहीं ॥" 

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 ॥

सरो ममुगलली नबे सताफ घताहि'तबे गजड़हहिता इकि खबेत दके लसरबे'तबे सली । खमुल किके  अजँगड़ताई लई । मगर ओहहिधबे अख्खसां
बजँद किरन'तह पहहिलसां हिही इकि किद लबे सलबेटदी नक्क नबे ओहहिधली ठरोडडी हिकेठ ठरोकक्कआ ॥ 

"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
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ਇਕ ਆਦਮਦੀ ਜਕਾਪਦਕਾ ਹਮੈਂ ॥ ਉੱਠ । ਛਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਭਰਕਾ । ਮਮੈਂ ਖਬਰ ਕਲਆਇਆ ਹਸਾਂ ॥"

"फमु रर्र  !"  सलबेटदी भरता नबे ककिहिता(ओहि मतातता बनघआड़ दता सभ'तह वढता बलदजँगड़ता सली)  ॥ "इहि इकि ससता
गजहिता तबेरता बपछह छता वलीहि मलील किरन वतासबे । इनताम हिटै  ॥ तबेरबे'तह लक्कड़ बलण दके धदजँवबे अतबे डजँ गरसां ददी बरो
आओओंददी हिटै । किमु ल गमलताकिके  हिमुणबे हिही इकि आदमली जतापदता हिहैं ॥ उठ्ठ । छरोट्टिके भरता । ममैं खबर ललआइआ हिसां ॥" 

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

"किकी जजँगल'च सभ रताजली खमुशली हिण ?" ममुगलली नबे उस नदजँ जफकी पताकिके  ककिहिता ॥ 

"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 ॥"

"सतारबे ठदीकि नबे लसरफ ओनसां बनघआड़सां'तह लसवता गजड़हहिके लताल फमु ल नताल सडहड़ गए सली ॥ हिमुण । समुण ॥
शबेर खसां बड़ली ददर लशकितार किरन गगआ हिटै जद तकि किके  ओहहिधली जत्त फके र मरोट्टिदी नहिहीं हिरो जताउआंददी । ककिओओंककि
ओहि बहिमुत बमुरली तहिर जखमली हिरोइआ हिरोइआ हिटै ॥ ओनके किसम खताधली हिटै ककि जदह ओहि वतापस आवबेगता 'तबे
तबेरलीआआं हिडडीआआं वबेनगजँगता'च पता दकेवबेगता ॥" 

"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 ॥"

"इस गल दके मबेरबे किरोल दरो शबद नबे ॥ ममैं भली इकि छरोट्टिता गजहिता वताइदता किकीत्तता हिटै  ॥ मगर खबर हिमबेशता
अछह छही हिमुजँददी हिटै ॥ अज रतात ममैं बड़ता थकक्कआ हिरोइआ हिसां - नवलीआआं चलीजसां नताल बड़ता थकक्कआ हिरोइआ हिसां
। सलबेटदी भरता - पर हिमबेशता मबेरबे वतासबे खबरसां ललआइआ किर ॥" 

"ਤਦੂਜੰ  ਕਦਬੇ ਭਦੀ ਨਹਸੀਂ ਭਗੁਪੱ ਲਬੇਗਸਾਂ ਕਕ ਤਦੂਜੰ  ਇਕ ਬਕਘਆੜ ਹਮੈਂ? ਆਦਮਦੀ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਭਗੁਪੱ ਲਣ ਨਹਸੀਂ ਦਬੇਣਗਬੇ ?" ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਭਰਕਾ ਨਨ  ਬੜਕਾ ਕਫਕਰਮਜੰਦ
ਹਰੋਕਬੇ ਕਕਹਕਾ ॥
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"तदजँ किदके भली नहिहीं भमुलबेगसां ककि तदजँ इकि बनघआड़ हिहैं? आदमली तसैनदजँ भमुलण नहिहीं दकेणगबे ?" सलबेटदी भरता नबे
बड़ता कफकिरमजँद हिरोकिके  ककिहिता ॥ 

"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 ॥"

"किदके  भली नहिहीं ॥ ममैं हिमबेशता यताद रख्खसांगता ककि ममैं तमुहितानदजँ  अतबे गमुफता'च बताकिकी सताहरआआं नदजँ  ककिन्नता बपआर
किरदता हिसां ॥ मगर ममैं इहि भली यताद रख्खसांगता ककि मसैनदजँ दल'चह बताहिर किढ वदत्तता गगआ हिटै ॥" 

"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  ॥"

"अतबे तसैनदजँ शताइद इकि हिरोर दल'चह बताहिर किढ वदत्तता जतावबे ॥ आदमली तसां आदमली हिमुजँदता हिटै । छरोट्टिके भरता । अतबे
ओनसां ददीआआं गलसां इजँ झ गजववें डडडआआं दता छप्पड़ली'च टरर्र टरर्र किरनता ॥ जदह ममैं इथ्थबे दमुबतारता आवसांगता । ममैं
तबेरता इजँ तजतार बसांससां'च किरसांगता गजड़हहिके चरतागताहि दके लसरबे'तबे नबे ॥" 
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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
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 ॥

उस रतात दके  ततन महहिननआआं तसांई ममुगलली बपलिँड दता दरवताजता नहिहीं टनप्पआ। ककिओओंककि ओहि आदमलीआआं दके
तदौर तरलीकिके  लसख्खण'च मसरूफ सली ॥ पहहिलसां उस नदजँ अपनबे आलबे दमुवतालबे इकि किपड़ता वलकेटणता बपआ ।
वजहिधबे नताल उस नदजँ बड़ली खखज चड़ददी सली । अतबे फके र उस नदजँ पसैसबे बतारबे लसख्खणता बपआ । वजहिधली ककि उस नदजँ
बबलकिमु ल समझ नहिही लग्गिली । अतबे हिल वताहिमुण बतारबे । वजहिधता इसमताल किरनता ओहहिधली समझ'तह बताहिर
सली ॥ फके र बपलिँड'च छरोट्टिके बच्चबे उस नदजँ बड़ता गमुसता चड़हहिताउआंदके सली ॥ खमुशककिसमतली नताल । जजँगल दके किनदजँन नबे
उस नदजँ गमुसता किताबद किरनता लसखताइआ सली । ककिओओंककि जजँगल'च गजलिँदगली'तबे भरोजन इस गल दके आसरबे
रहहिलिँदता हिटै ककि तमुससीं अपनता गमुसता किताबद'च रख्ख सकिह । मगर जदह ओहि ओहहिधता मजताकि उडताउआंदके ककि ओहि
खबेडसां नहिही सली खबेडदता । जसां फके र पतजँगसां नहिहीं सली उडताउआंदता । जसां फके र ओहि किरोई शबद गलत बरोलदता सली ।
लसरफ इहि गगआन ककि छरोट्टिके नजँगबे बलदजँगहड़आआं नदजँ मतारनता किरोई चजँगली गल नहिहीं । उस नदजँ ओनसां नदजँ चमुक्क
किके  ओनसां दके दरो टरोट्टिके किर किके  समुट्टिण'तह ररोकिददी सली ॥ 

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 ॥

उस नदजँ अपनली तताकित बतारबे मताड़ता गजहिता भली पतता नहिहीं सली ॥ जजँगल'च उस नदजँ पतता सली ककि ओहि व्हलशआआं दके
ममुकिताबलबे किमजरोर सली । मगर बपलिँड'च लरोक्ककी किहहिलिँदके सली ककि ओहि बल वसांग तताकितवर सली ॥ 

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
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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 ॥

अतबे ममुगलली नदजँ रत्तली भर भली इहि अजँदताजता नहिहीं सली ककि जतात ककिलिँ झ आदमली आदमली 'च फरकि पसैदता किरददी हिटै
॥ जदह किमु ममआर दता खरोत्तता गमट्टिदी दके टरोए'च कफसल गइआ । ममुगलली नबे ओहहिधली पदछ फडहड़किके  बताहिर किढ
ललआ । अतबे गमट्टिदी दके  भसांहडआआं नदजँ इकि दके  उप्पर इकि टकिता किके  कितानहीवताड़के  दके  बजतार दके  सफर लई मदद
किकीत्तली ॥ इहि भली । बड़ली बबेतरतलीबली वतालली गल सली । ककिओओंककि किमु ममआर छरोट्टिदी जतात दता सली । अतबे ओहहिधता
खरोत्तता'तबे ओहहिधबे'तह भली  बहिमुतता मताड़ता सली ॥ जदह पजँडत नबे ओनद झझड़किके  मतारबे । तसां ममुगलली नबे उस नदजँ धमकिकी
वदत्तली ककि उस नदजँ भली ओहि खरोत्तबे'तबे बबठता दकेवबेगता । अतबे पजँडत नबे मसदआ दके घरवतालबे नदजँ ककिहिता ककि ममुगलली नदजँ
छकेत्तली'तह छकेत्तली ककिसबे किम लगताउणता चताहहिदता हिटै । अतबे बपलिँड दके ममुखली नबे ममुगलली नदजँ ककिहिता ककि उस नदजँ अगलबे
वदन मझझसां चतारन वतासबे जताणता पउगता ॥ इस ददी सभ'तह गजआदता खमुशली ममुगलली नदजँ हिरोई । अतबे उस रतात ।
ककिओओंककि ओनद  बपलिँड दता नदौकिर रख्ख ललआ गगआ सली । ओहि चदौपताल वल टमुर बपआ गजड़हहिता इकि वढके
अजँञलीर दके द्रख हिकेठसां बनबे थड़हहिके'तबे हिर शताम लगदता सली ॥ इहि बपलिँड ददी चदौपताल सली । इथ्थबे ममुख्खलीआ अतबे
चदौकिकीदतार अतबे नताई । जरो ककि सतारबे बपलिँड ददी खबर रखदता सली । अतबे बमुढता बलदकेव । बपलिँड दता लशकितारली । वजहिधबे
किरोल वढदी बजँददकि सली । गमलदके सली हिमुक्कता पनीँदके सली ॥ बसांदर उप्परललीआआं टहहिताणलीआआं'च ब्हिहैंदके सली अतबे गलसां
किरदके सली । अतबे इकि नताग थड़हहिके हिकेठसां मरोरली'च रहहिलिँदता सली । अतबे उस नदजँ हिर रतात दमुध्ध चड़हहिताइआ जताउआंदता सली
। ककिओओंककि ओहि पववत्तर सली । अतबे बमुढके द्रख दके आलबे दमुवतालबे बहहि किके  दकेर रतात तसांई हिमुक्कता गमुड़गमुड़ताउआंदके सली
॥ ओहि अजलीबरोगरलीब वदओततआआं'तबे  आदमली अतबे  भदतसां  ददीआआं किहिताणलीआआं समुणताउआंदके  सली ।  अतबे  बलदकेव
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ओनसां'तह भली गजआदता अजलीबरोगरलीब जजँगल दके व्हलशआआं ददीआआं किहिताणलीआआं समुणताउआंदता सली । जदह तकि किके
घबेरबे दके बताहिर बसैठके बचच्चआआं ददीआआं अख्खसां बताहिर नसां ननक्कल जसांण ॥ गजआदतातर किहिताणलीआआं जतानवरसां बतारबे
हिमुजँददीआआं सली । ककिओओंककि जजँगल हिमबेशसां बबलकिमु ल ओनसां दके दरवताजबे'तबे हिही हिमुजँदता सली ॥ हहिरण अतबे जजँगलली सदर
ओनसां ददी खबेत्तली पमुट्टि ददेंदके सली । अतबे किदके 'किमु  तसांई चलीतता आदमली नदजँ सवबेरबे जसां शताम नदजँ । बपलिँड दके दरवतागजआआं दके
नबेहड़ओओं चमुक्क किके  लसै जताउआंदता सली ॥ 

ਮਗੁਗਲਦੀ । ਕਜਸਿ ਨਦੂਜੰ  ਕਗੁਦਰਤਦੀ ਪਤਕਾ ਸਿਦੀ ਕਜਸਿ ਬਕਾਰਬੇ ਓਹ ਗਪੱਲਸਾਂ ਕਰਦਬੇ ਸਿਦੀ । ਅਪਨਕਾ ਹਕਾਪੱਸਿਕਾ ਲਗੁਕਕਾਉਣ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਅਪਨਕਾ ਮਦੂਜੰ ਹ ਕਛਪਕਾਉਣਕਾ
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 ॥

ममुगलली । गजस नदजँ किमु दरतली पतता सली गजस बतारबे ओहि गलसां किरदके  सली । अपनता हितासता लमुकिताउण वतासबे
अपनता मदजँहि नछपताउणता पमैंदता सली । जदह ककि बलदकेव ।  अपनली बजँददकि अपनबे गरोहडआआं'तबे रख्ख किके  । इकि
किहिताणली'तह ददजली किहिताणली'तबे उछह छलदता रहहिओंदता सली । अतबे ममुगलली दके मरोढके हहिलण लग जताउआंदके सली ॥ 

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 ॥"

बलदकेव समझता हरहिता सली ककि ककिलिँ झ जबेड़हहिता चलीतता मसदआ दके ममुजँडके  नदजँ चमुक्क किके  लसै गगआ सली इकि भदतलीआ
चलीतता सली । अतबे ओहहिधबे शरलीर'च इकि मक्कतार शताहिदकितार ददी आतमता वड़ली हिरोई सली । गजड़हहिता किमु झ सताल
पहहिलसां मर गगआ सली ॥ "अतबे मसैनदजँ पतता हिटै ककि इहि सच्च हिटै ।" ओनके ककिहिता । "ककिओओंककि पदरन दतास हिमबेशता
लजँगड़ताउआंदता सली उस सट्टि ददी वजहिता नताल जरो उस नदजँ दजँगगआआं'च लग्गिली सली जदह ओहहिधलीआआं बहिही खतातबेआआं नदजँ
सताड़ वदत्तता सली । अतबे गजस चलीतबे ददी गल ममैं किरदता हिसां । ओहि भली । लजँग मतारदता हिटै  । ककिओओंककि ओहहिधबे
पजँगजआआं दके ननशतान बरताबर नहिहीं हिण ॥" 

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

"सच हिटै । सच हिटै । इहि बबलकिमु ल सच हिरोणता ।" लसर हहिलताउआंदके हिरोए सलबेटदी दताड़ली वताललआआं नबे ककिहिता ॥
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"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 ॥"

"किकी इहि सभ किहिताणलीआ लसरफ गमुमरताहि किरन वतासबे नबे ?" ममुगलली नबे ककिहिता ॥ "ओहि चलीतता लजँग मतारदता
हिटै  ककिओओंककि ओहि जजँमसांदरू लजँगड़ता हिटै  । गजववें ककि सभ नदजँ  पतता हिटै  ॥ इहि गल किरनली ककि शताहिदकितार ददी
आतमता इकि व्हशली'च हिटै वजहिधबे'च गगद्दड़सां वरगली ब्हितादरली हिरोवबे इकि बच्चकितानता गल हिटै ॥" 

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

बलदकेव इकि गमलिँट वतासबे हिरतान हिरोकिके  चमुप्प किर गगआ । अतबे ममुखखए नबे घदरली वट्टिदी ॥ 

"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 ॥"

"ओहि हिरो  !  इहि ककितबे  ववगहड़आ हिरोइआ जजँगलली ममुजँडता  तबे  नहिहीं  ?"  बलदकेव नबे  ककिहिता ॥  "गजहि तदजँ  इनसां
लसआणता हिटै  । तसां फके र बबेहिहतर हिरोवबेगता जबे तदजँ ओहहिधली खल कितानहीवताड़के  लसै किके  आववें । ककिओओंककि सरकितार नबे
ओहहिधली जताण तबे सदौ रुपइए दता इनताम रखख्खआ हिटै  ॥ इहहिधबे'तह भली चजँगता हिरोवबेगता । जबे तदजँ ओदह नसां बरोलवें
जदह तबेरबे वढकेरबे बरोलदके हिरोण ॥" 

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  ?"

ममुगलली जताण वतासबे उठ्ठ खड़ता हिरोइआ ॥ "सतारली रतात ममैं समुणन वतासबे इथ्थबे पइआ रहहिआ ।" अपनली बपठ
बपछह छके ओहि बरोललआ । "अतबे । लसरफ इकि जसां दरो वतार नदजँ छड किके  । बलदकेव नबे इकि शबद भली जजँगल बतारबे
सच्च नहिहीं बरोललआ । गजड़हहिता इहहिधबे अपनबे दरवताजबे'तबे हिटै  ॥ फके र । ममैं ककिलिँ झ । भदतसां वदओततआआं'तबे गजलिँन्नसां
ददीआआं किहिताणलीआआं'तबे जकिकीन किर लवसां गजड़हहिके इहि किहहिलिँदता हिटै ककि इनके वबेखबे नबे ?" 
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"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 ॥

"इहि वक हिटै  इस नदजँ  पदरता वदन मझझसां चतारन वतासबे भबेजन दता ।"  ममुखखए नबे ककिहिता । जद ककि बलदकेव
ममुगलली ददी इस गमुसताखली'तबे हिरोँकिदता'तबे फमुजँ कितारदता हरहिता ॥ 

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
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"ਕਦੀ ਇਹ ਸਿਪੱ ਭ ਕਹਕਾਣਦੀਆਆਂ ਕਸਿਰਫ ਗਗੁਮਰਕਾਹ ਕਰਨ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਨਨ  ?" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥
"किकी इहि सभ्भ किहिताणलीआआं लसरफ गमुमरताहि किरन वतासबे नबे ?" ममुगलली नबे ककिहिता ॥ 



ਆਪ ਮਪੱਝਸਾਂ ਨਕਾਲ ਚਲਕਾ ਕਗਆ । ਅਤਬੇ ਕਕਹਕਾ ਕਕ ਖਬਰਦਕਾਰ ਰਕਹਣ ਅਤਬੇ ਅਪਨਨ  ਇਜਪੱ ੜ'ਤਹ ਦਦੂਰ ਨਸਾਂ ਭਟਕਣ ॥

हहिलिँदमुसतान दके गजआदतातर बपलिँडता दता इहि रवताज हिटै ककि किमु झ ममुजँडके  डजँ गर अतबे मझझसां लसै किके  बड़के  सवबेरबे चरताउण
वतासबे ननक्कल जताउआंदके नबे । अतबे रतात पसैण'तबे वताबपस ललआओओंदके नबे ॥ ओहि डजँ गर गजड़हहिके  इकि गरोरबे आदमली
नदजँ  लतताड़ किके  मतार सकिदके  नबे छरोट्टिके  बचच्चआआं नदजँ  गजड़हहिके  ओनसां दके  नक्क तताईं भली नहिहीं पहिमुजँचदके  ओनसां नदजँ
अपनबे'तबे चलीकिण । ररोभ पताउण ।  'तबे मतारन ददेंदके  नबे ॥ जदह तकि ममुजँडके  इजड़ नताल रहहिण ओहि महहिफद ज
रहहिलिँदके  नबे । ककिओओंककि चलीतता भली इकि डजँ गरसां दके इजडहड़'तबे धतावता नहिहीं बरोलदगता ॥ मगर जबेकिर ओहि फमु ल
चमुगण जसां ककिरलबेआआं दके लशकितार किरदके भटकि जताण । 'तबे ददर ननक्कल जताउआंदके नबे ॥ ममुगलली बपलिँड ददी गलली'चह
रतामता । जरो ककि इजड़ दता बहिमुत वधलीआ झरोट्टिता सली । 'तबे बसैहि किके  ररोज सवबेरबे जताउआंदता सली ॥ सलबेटदी नलीलबे रजँग
ददीआआं मझझसां । लमबे लसलिँङता'तबे व्हशली अख्खसां वताललीआआं । अपनबे तबबेललआआं'तह इकि इकि किरकिके  । ममुगलली दके
बपछह छके  टमुर पघैँवदआआं सली । अतबे ममुगलली नबे बचच्चआआं नदजँ सताफ किहहि वदत्तता सली ककि ओहि सरदतार हिटै  ॥ ओहि
मझझसां नदजँ इकि लजँमबे चमलीकिकीलबे बसांस दके डजँ डके  नताल मतारदता सली । अतबे ओनके इकि ममुजँडके  । कितामयता नदजँ ककिहिता सली ।
ककि डजँ गरसां नदजँ  आप चरताउण । जदह ककि ओहि आप मझझसां नताल चलता गगआ । अतबे ककिहिता ककि खबरदतार
रहहिण अतबे अपनबे इजडहड़'तह ददर नसां भटकिण ॥ 

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

इकि हहिलिँदमुसतानली चरतागताहि'च पथ्थर छरोट्टिदीआआं झताड़लीआआं अतबे छरोट्टिके घताहि दके पदड़के  अतबे पताणली वगन नताल बणबे
छरोट्टिके खड हिमुजँदके  नबे । गजनसां'च इजड़ खखलर किके  लरोप हिरो जताउआंदके  नबे ॥ मझझसां गजआदतातर छप्पड़लीआआं जसां
नचक्कड़ पसजँद किरददीआआं  नबे  गजथ्थबे  पईआआं  पईआआं  गरम गमट्टिदी'च घजँटकेआआं  तसांई लरोटददीआआं  अतबे  गरमली
सबेकिददीआआं नबे ॥ ममुगलली नबे इनसां नदजँ  मदतान दके  लसरबे'तबे भजता वदत्तता सली गजथ्थबे वबेनगजँगता जजँगल'चह बताहिर
ननक्कलददी सली । अतबे फके र ओहि रतामता ददी गरदन'तह उत्तर किके  । बसांससां दके  झमुरमट वल टमुर बपआ । गजथ्थबे
उस नदजँ सलबेटदी भरता गमललआ ॥ "आहि ।" सलबेटदी भरता नबे ककिहिता । "ममैं इथ्थबे बड़के  वदन इजँ तजतार किकीत्तता हिटै ॥ इहि
डजँ गर - चतारण दके किम दता किकी मतलब हिटै ?" 
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"ਇਹ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਹਗੁਕਮ ਹਰੋਇਆ ਹਗੈ ।" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਮਮੈਂ ਕਗੁਝ'ਕ ਕਚਰ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਚਰਵਕਾਕਹਆ ਹਸਾਂ ॥ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਦੀ ਕਦੀ ਖਬਰ ਹਗੈ ?"

"इहि मसैनदजँ हिमुकिम हिरोइआ हिटै ।" ममुगलली नबे ककिहिता ॥ "ममैं किमु झ'कि नचर वतासबे चरवताहहिआ हिसां ॥ शबेर खसां ददी किकी
खबर हिटै ?"

"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 ॥"

"ओहि इहि ममुलकि वतापस आ गगआ हिटै । अतबे तबेरबे वतासबे ओनके इथ्थबे इकि लजँमसां इजँ तजतार किकीत्तता हिटै ॥ हिमुण ओहि
फके र चलता गगआ हिटै । ककिओओंककि लशकितार घट्टि वध्ध हिही लभ्भदता हिटै ॥ मगर ओहि तसैनदजँ मतारनता चताहिमुजँदता हिटै ॥" 

"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 ॥"

"बहिमुत चजँगता ।"  ममुगलली नबे ककिहिता ॥  "जदह तकि ओहि गइआ हिरोइआ हिटै  तद जसां तमुससीं भरतावसां'चरो इकि उस
पथ्थर'तबे बसैठ्ठरो । तताककि जदह ममैं  बपलिँड'चह बताहिर आवसां तमुहितानदजँ  वबेख सकिसां ॥ जदह ओहि वतापस आवबे मबेरता
इजँ तजतार खड'च ढकि दके द्रख गजड़हहिता मदतान दके ववच्चह ववच हिटै  । दके किरोल किरनता ॥ सतान्नदजँ शबेर खसां दके मदजँहि 'च
पसैण ददी किरोई लरोड़ नहिहीं हिटै ॥" 

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
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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
ਹਰੋਈਆਆਂ ਰਰੋਸ਼ਨਦੀਆਆਂ ਵਪੱਲ ਚਲਬੇ ਜਕਾਉਂਦਦੀਆਆਂ ਨਨ  ॥

फके र ममुगलली नबे इकि जग्हिता चमुनली गजड़हहिही छताववें सली । अतबे ओथ्थबे लजँमसां पसै किके  सभौं गगआ जदककि मझझसां ओहहिधबे
आलबे दमुआलबे चरददीआआं रहिहीआआं ॥ हहिलिँदमुसतान'च डजँ गर चरताउनता सजँसतार'च इकि सभ तह आलस भहरआ
किम हिटै ॥ डजँ गर घमुमदके रहहिलिँदके 'तबे चरदके रहहिलिँदके नबे । फके र लजँमबे पसै जताउआंदके नबे । फके र उठ किके  घमुमन लग पमैंदके नबे ।
अतबे ओहि जरता भली थक्कदके  नहिहीं ॥ ओहि लसरफ घमुरर्र घमुरर्र किरदके  नबे  । अतबे मझझसां शताइद हिही किदके  किमु झ
किहहिलिँददीआआं नबे । पर मटमसैलली छपड़लीआआं'च इकि दके बताद इकि वड़ जताउआंददीआआं नबे । अतबे गमट्टिदी'च ललटण लग
जताउआंददीआआं नबे जदह तकि ककि ओनसां दके लसरफ नक्क तबे चलीनली गमट्टिदी वरगलीआआं नलीललीआआं अख्खसां हिही छपड़ली
उप्पर नजर आओओंददीआआं नबे  ।  अतबे  फके र ओहि लठ्ठके  वसांग लमलीआआं पसै  जताउआंददीआआं नबे  ॥ सदरज पथ्थरसां नदजँ
गरमली'च नच्चण वतासबे मजबदर किर ददेंदता हिटै  । अतबे इजड़ दके बच्चबे इकि बताज (किदके भली इकि तह गजआदता
नहिहीं)  नदजँ नजरसां'तह ओझझल लसर उप्पर सलीटदी मतारदके  हिरोए समुणदके नबे । अतबे ओनसां नदजँ पतता हिटै  ककि जबेकिर
ओहि मर गए । जसां इकि गऊ मर जतावबे । 'तबे बताज हिकेठसां आ जतावबेगता । अतबे मलीलसां ददर अगलता बताज उस नदजँ
हिकेठसां आओओंदता वबेख किके  थलबे आ जतावबेगता । अतबे फके र अगलता बताज । अतबे हिरोर अगलता बताज । अतबे ओनसां दके
मरन'तह पहहिलसां हिही भमुख्खबे बताजसां दता दल पतता नहिहीं ककिधरह आ जतावबेगता ॥ फके र ओहि सभौं जताउआंदके  नबे 'तबे उठ
जताउआंदके नबे'तबे फके र सभौं जताउआंदके नबे । अतबे छरोट्टिदी छरोटदीआआं समुक्कके  घताहि ददीआआं टरोकिरलीआआं बमुणदके नबे । अतबे ओनसां 'च
वटडके  पताउआंदके नबे । जसां फके र दरो किकीड़केआआं नदजँ फड़किके  आपस'च लड़ताउआंदके नबे । जसां फके र लताल कितालली रत्तलीआआं दके हितार
बपरताउआंदके नबे । जसां फके र ककिरलबे नदजँ धमुप्प सबेकिदके हिरोए वबेखदके नबे । जसां फके र इकि सप्प नदजँ डडड  मतारदके हिरोए नदजँ वबेखदके
नबे गजथ्थबे जतानवर लरोटदके नबे ॥ फके र ओहि लमवें लमवें गताणबे गताउआंदके नबे । गजनसां 'च अलताप हिमुजँदके नबे । अतबे वदन
सताहरआआं ददी गजलिँदगली तह लमता जतापदता हिटै  । जसां फके र शताइद ओहि गमट्टिदी दके ककिलबे बनताउआंदके नबे अतबे ओनसां 'च
गमट्टिदी दके आदमली घरोड़के  अतबे मझझसां बबठताउआंदके नबे । अतबे आदमलीआआं दके हिथ्थसां 'च कितानके फड़ताकिके  ।  इजँ झ किरदके नबे
ककि गजववें ओहि रताजबे हिरोण ।   अतबे बताकिकी दके खखडताउनबे ओनसां ददी फदौज । जसां फके र ओहि वदओतबे हिरोण गजनसां ददी
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उसततत किकीत्तली जतावबे ॥ फके र शताम पसै जताउआंददी हिटै  अतबे बच्चबे अवताज लगताउआंदके नबे । 'तबे मझझसां नचक्कड़'चह इकि
तह बताद इकि बताहिर ननक्कल आओओंददीआआं नबे । 'तबे इजँ झ अवताजसां किढददीआआं नबे गजववें ककि गरोललीआआं चलवदआआं
हिरोण । अतबे ओहि किततार बनताकिके  सलबेटदी मदतान दके पतार वतापस बपलिँड ददीआआं वटमकिददीआआं हिरोईआआं ररोशनलीआआं
वल चलबे जताउआंददीआआं नबे ॥ 

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 ਜਜੰ ਗਲ'ਚ ਗਗੁਜਕਾਰਬੇ ਪਗੁਰਕਾਣਬੇ ਕਦਨਸਾਂ ਦਬੇ ਸਿਗੁਪਨਨ
ਲਮੈਂਦਕਾ ॥ ਜਬੇਕਰ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨ  ਅਪਨਨ  ਲਜੰ ਗੜਬੇ ਪਜੰ ਜਬੇ 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 ॥

हिर ररोज ममुगलली मझझसां नदजँ लसैकिके  ओनसां ददी चरतागताहि'तबे जताउआंदता । 'तबे
हिर  ररोज  डके ढ  मलील  ददर  मदतान  दके  उस  पतार  सलबेटदी  भरता  नदजँ
गमलदता(तताककि  उस नदजँ  पतता  लग्गिबे  ककि शबेर  खसां  वतापस नहिही  सली
आइआ)  । अतबे हिर ररोज ओहि घताहि'च लजँमसां पसै जताउआंदता अतबे अपनबे
आस पतास ददीआआं अवताजसां नदजँ समुणदता । अतबे जजँगल'च गमुजतारबे पमुरताणबे वदनसां दके समुपनबे लमैंदता ॥ जबेकिर शबेर खसां नबे
अपनबे लजँगड़के  पजँजबे नताल वबेनगजँगता दके आलबे दमुआलबे दके जजँगल'च किरोई गलत किदम पमुवट्टिआ हिमुजँदता । 'तबे ममुगलली
नदजँ लजँमलीआआं शसांत सवबेरसां'च । ओहि जरूर समुणदता ॥ 

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 ॥

आखखरकितार इकि वदन आइआ जदह ओनके सलबेटदी भरता नदजँ इशतारता किरन वतालली जग्हिता'तबे नहिहीं वबेखख्खआ ।
अतबे ओहि हिलसआ'तबे मझझसां नदजँ खड वल गजथ्थबे ढक्क दता द्रख सली । लसै गगआ गजड़हहिता समुननरली लताल
फमु लसां नताल ढककिआ हिरोइआ सली ॥ ओथ्थबे सलबेटदी भरता बसैठता सली । अतबे ओहहिधबे ररोँगटके खड़के  हिरोए हिरोए सली ॥ 

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

"ओहि तसैनदजँ चकिमता दकेकिके  इकि महिहीनबे'तह लमुककिआ हिरोइआ हिटै ॥ ओनके किल रतात तबताक्ककी नताल प्हिताहड़आआं
पतार किकीतलीआआं नबे । अतबे जरोरसां शरोरसां नताल तबेरली भताल किर हरहिता हिटै  ।"  सताहिरो  -  ववसताहि हिरोए । बनघआड़ नबे
ककिहिता ॥ 

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

ममुगलली नबे ततओरलीआआं चड़हहिताईआआं ॥ "ममैं शबेर खसां तह डरदता नहिहीं हिसां । पर तबताक्ककी बहिमुत मक्कतार हिटै ॥" 

"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 ॥"

"डरन ददी किरोई लरोड़ नहिहीं ।"  मताड़के  गजहिके  अपनबे  बमुल चट्टिदके  हिरोए सलबेटदी  भरता नबे  ककिहिता ॥  "ममैं  सवबेरबे
तबताक्ककी नदजँ  गमललआ सली ॥ हिमुण ओहि अपनली सतारली लसआणप बताजसां नताल ससांझली किर हरहिता हिटै  । मगर
ओनके मसैनदजँ ओहहिधली किमर तरोड़न तह पहहिलसां हिही सभ किमु झ दस वदत्तता ॥ शबेर खसां दता इहि मनसदबता हिटै  ककि
ओहि तबेरता इजँ तजतार बपलिँड दके दरवताजबे'तबे किरबेगता - लसरफ तबेरता अतबे हिरोर ककिसबे दता नहिहीं ॥ ओहि हिमुण वबेनगजँगता दके
वढके समुक्कके  हिरोए खड'च । बपआ हिरोइआ हिटै ॥" 

"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 ॥

"ककि ओनके अज किमु झ खताधता हिटै ककि नहिहीं । जसां फके र ओहि भमुख्खबे वढड लशकितार किरदता हिटै ?" ममुगलली नबे ककिहिता
। ककिओओंककि इसदके जवताब दता मतलब सली ओहहिधली गजलिँदगली जसां मदौत ॥ 

"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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"सवबेरबे ओनके मताहरआ सली - इकि सदर - ओनके पलीत्तता भली हिटै  ॥ यताद रख्खसीं । शबेर खसां भमुख्खबे पबेट नहिहीं हरहि
सकिदता । भताववें ओनके बदलता हिही नसां ककिओओं लसैणता हिरोवबे ॥" 

"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?"

"ओहि ! मदरख । बबेवकिद फ ! इहि किके ड़हहिता बलदजँगड़के  दता बलदजँगड़ता हिटै  ! खताधता अतबे पलीतता भली हिरोइआ हिटै । अतबे ओहि
सरोचदता हिटै ककि ममैं इजँ तजतार किरसांगसां जदह तकि ककि ओहि सभौं नसां जतावबे ! हिमुण । ओहि ककिथ्थबे पइआ हिरोइआ हिटै ?
जबेकिर अससीं किरोई दस'कि बजँदके हिमुजँदके  तसां अससीं उस नदजँ ललटके हिरोए नदजँ हिकेठसां धद ललआओओंदके ॥ इनसां मझझसां नबे
ओहहिधबे'तबे हिमलता नहिहीं किरनता जदह तकि ककि ओनसां नदजँ इहहिधली धदजँ नसां लग्गिबे । अतबे मसैनदजँ ओनसां ददी बरोलली भली
नहिहीं आओओंददी हिटै ॥ किकी अससीं ओहहिधबे छडके  हिरोए ननशतानसां दके बपछह छके जता सकिदके हिसां तताककि इहि उस रताहि नदजँ समुजँघ
सकिण?" 

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

"ओहि वबेनगजँगता'च किताफकी ददर तसांई तहरआ तताककि छडके  हिरोए ननशतानसां नदजँ लमुकिरो सकिके  ।" सलबेटदी भरता नबे ककिहिता
॥ 

"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 ?"

"मसैनदजँ पतता हिटै । इहि तबताक्ककी नबे उस नदजँ दलसआ हिरोणता ॥ ओनके किलके नबे इहि किदके भली नहिही सरोचच्चआ हिरोणता
॥" ममुगलली अपनली उजँगलली मदजँहि'च पताकिके  । सरोचदता हिरोइआ खडहड़ता हरहिता ॥ वबेनगजँगता दता वढता खड ॥ गजड़हहिता
ककि इथह किरोई अध्धता'कि मलील तबे इकि मदतान'च खमुलदता हिटै  ॥ ममैं इजड़ लसैकिके  जजँगल दके दमुआललओओं खड  दके
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मदजँहि तबे जताकिके  हिकेठसां आ सकिदता हिसां मगर ओहि खड दके ददजबे बबन्नओओं खखसकि सकिदता हिटै ॥ सतान्नदजँ ओहि लसरता बजँद
किरनता पवबेगता ॥ सलबेटदी भरता । ककि तदजँ मबेरबे वतासबे इजड़ दके दरो हहिसबे किर सकिदता हिहैं ?" 

"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 ॥

"मसै नहिहीं । पर शताइद - मगर ममैं इकि लसआणता मददगतार ललआइआआं हिसां ॥" सलबेटदी भरता किदम पमुट्टिदता
इकि मरोरली'च हडग बपआ ॥ फके र उस'चह इकि वढता सलबेटदी लसर ननक्कललआ गजस नदजँ ममुगलली चजँगली तहिर
जताणदता सली । अतबे गरम हिवता जजँगल ददी सभ तह गजआदता समुजँनसतान चलीकि नताल भर गई - दमुपहहिर'च इकि
बनघआड़ दके लशकितार किरन ददी भभौंकि नताल ॥ 

"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 ॥"

"किललआ !  किललआ !" ममुगलली नबे तताड़लीआआं मतारदके  हिरोए ककिहिता ॥ "मसैनदजँ शताइद इहि पतता सली ककि तदजँ मसैनदजँ
किदके भली नहिहीं भमुलबेगसां ॥ सतान्नदजँ इकि वढता किम किरनता हिटै ॥ इजड़ दके दरो टरोट्टिके किर दके । किलके ॥ गताईआआं'तबे
वछह नछआआं नदजँ किठ्ठके रख्खसीं ॥ अतबे झरोवट्टिआआं'तबे हिल वताहिमुण वताललीआआं मझझसां नदजँ अड अड रखसीं ॥" 
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 ॥

दरो बनघआड़ इजँ झ नसबे । गजववें तलीवलीआआं लड़लीवतार नच्चददीआआं नबे । इजडहड़ दके अजँदर बताहिर किरदके नक्क नताल
फरर्राटके मतारदके हिरोए'तबे लसर समुट्टिकिके  इजड़ नदजँ दरो हहिलसआआं'च वजँड वदत्तता ॥ इकि हहिसबे'च । गसांईआआं'तबे मझझसां
अतबे ओनसां दके वछह छके ववचकितार सली । अतबे हिलता बरोलण नदजँ ततआर सली । जबेकिर इकि बनघआड़ बबनता हहिलबे
डमुलबे खड़ता हिरो सकिदता । ओहहिधली जतान किढन वतासबे ततआर सली ॥ ददजबे हहिसबे'च । बमुढके'तबे जवतान झरोट्टिके घमुरर्र घमुरर्र
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किरदके खमुर हिकेठसां मतारन ढहिके सली । भताववें ओहि बड़के  ररोबदतार लग रहिके  सली ओहि गजआदता खतरनताकि नहिहीं सली ।
ककिओओंककि ओनसां नदजँ वछह नछआआं ददी रखख्खआ नहिहीं सली किरनली ॥ किरोई भली नछहि आदमली इनही सफताई नताल
इजड़ दरोफताड़ नहिहीं सली किर सकिदके ॥ 

"ਕਕੜਓ੍ਹਬੇ ਹਗੁਕਮ !" ਹਪੱ ਫਦਬੇ ਹਰੋਏ ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਓਹ ਫਬੇਰ ਕਪੱਠਨ  ਹਰੋਣ ਲਗਗ੍ਗਿਬੇ ਨਨ  ॥"

"ककिड़हहिके हिमुकिम !" हिफदके हिरोए किलके नबे ककिहिता ॥ "ओहि फके र किठ्ठके हिरोण लग्गिबे नबे ॥" 

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 ॥"

ममुगलली रतामता ददी बपठ तबे च्हिड़ गगआ ॥ "झरोवट्टिआआं नदजँ खबबे भजता । किलके ॥ सलबेटदी भरता । सताढके जतान मगरह
। गसांईआआं नदजँ किठ्ठके रखसीं । अतबे इनसां नदजँ खड दके मदतान वतालबे लसरबे'तबे नस्स्हिसां दकेवसीं ॥" 

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

"ककिन्नली ददर ?" हिफदके'तबे चटकिदके हिरोए सलबेटदी भरता नबे ककिहिता ॥ 

"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 ॥

"जदह तकि ककि पतासबे इनके  उच्चबे हिरोण ककि शबेर खसां छताल नसां मतार सकिके  ।"  ममुगलली जरोर ददी चलीकक्कआ ॥
"ओनसां नदजँ ओथबे हिही रख्खसीं जदह तकि ककि अससीं हिकेठसां नसां पहिमुजँच जताइए ॥" झरोट्टिके पतासबे हिरो गए जदककि किलता
भभौं भभौं किरदता हरहिता । अतबे सलबेटदी भरता गसांईआआं अग्गिबे खड़ता हिरो गगआ ॥ ओनसां नबे ओहहिधबे 'तबे धतावता बरोल
वदत्तता अतबे ओहि खड दके मदतानली लसरबे तसांईं ओनसां अग्गिबे नसदता हरहिता जदह ककि किलके नबे झरोट्टिके ददर खबबे
पतासबे नठ्ठताए ॥ 

"ਬਹਗੁਤ ਵਧਦੀਆ ! ਇਕ ਹਰੋਰ ਧਕਾਵਕਾ ਬਰੋਲਣ'ਤਬੇ ਕਬਲਕਗੁਲ ਕਤਆਰ ਹਰੋ ਜਕਾਣਗਬੇ ॥ ਖਬਰਦਕਾਰ । ਹਗੁਣ - ਖਬਰਦਕਾਰ ਕਕਲਓ੍ਹਆ ॥ ਜਬੇ
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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 ॥

"बहिमुत वधलीआ  !  इकि हिरोर धतावता बरोलण'तबे बबलकिमु ल ततआर हिरो जताणगबे ॥ खबरदतार । हिमुण -  खबरदतार
किललआ ॥ जबे थरोड़ता गजआदता चटककिआआं'तबे झरोवट्टिआआं नबे धतावता बरोल दकेनता हिटै  ॥ ओहिहहिता ! इहि कितालबे हहिरण
नसताओण तह गजआदता औखता किम हिटै ॥ किकी तदजँ सरोचच्चआ सली ककि इहि जतानवर इनही फमु रतली नताल हहिल
सकिदके नबे ?" ममुगलली नबे पमुछह नछआ ॥ 

"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 ?"

"ममैं किकीत्तता हिटै - अपनबे वक'च इनसां दता भली लशकितार किकीत्तता हिटै ।" उड़ददी गमट्टिदी'च सताहिरो - ववसताहि हिरोकिके  किलके नबे
ककिहिता ॥ "किकी ममैं इनसां नदजँ जजँगल वल मरोड़ वदआआं ?" 

"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 ॥"

"ओए ! ममुड़ ॥ छकेत्तली इनसां नदजँ छकेत्तली मरोड़ दके ! रतामता गमुसबे नताल पतागल हिरोइआ हिरोइआ हिटै ॥ ओहि । जबेकिर ममैं
उस नदजँ दस सकिसां ककि अज मसैनदजँ ओहहिधबे तह किकी चताहहिदता हिटै ॥" 
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  ॥

झरोवट्टिआआं नदजँ इस वतार सजबे मरोहड़आ गइआ अतबे ओहि सजँघणलीआआं झताड़लीआआं'च जता वजबे ॥ इजड़ दके बताकिकी
बच्चबे डजँ गरसां नताल अध्धता मलील ददर इहि वबेखकिके  बपलिँड वल इनसां तबेज नसबे ककि गजनहीआआं तबेज ओनसां ददीआआं
लत्तसां ओनसां नदजँ ललजता सकिददीआआं सली । अतबे ररोँदके हिरोए गए ककि मझझसां पतागल हिरो किके  नस गईआआं नबे ॥ 

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
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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
ਇਪੱ ਜੜ 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 ॥

पर ममुगलली दता मनसदबता बड़ता लसध्धता गजहिता सली ॥ ओहि बस खड दके उत्तलबे लसरबे'तबे इकि वढता घबेरता बणताउनता
चताहिमुजँदता सली अतबे  खड दके  लसरबे'तबे पहिमुजँचनता चताहिमुजँदता सली । अतबे  झरोवट्टिआआं नदजँ  ओहहिधबे'च लजता किके  शबेर खसां नदजँ
झरोवट्टिआआं'तबे गसांईआआं'च घबेरनता चताहिमुजँदता सली । ककिओओंककि ओहि जताणदता सली ककि खताधता पलीतता शबेर खसां लड़न ददी
हितालत'च नहिहीं हिरोणता नसां हिही ओहि खड दके पतालसआआं'तबे चड़हहि सकिदता सली ॥  हिमुण ओहि अवताज नताल मझझसां नदजँ
शसांत किर हरहिता सली । अतबे किलता इकिदम बपछह छके  छमु ट्टि गगआ सली । अतबे लसरफ इकि जसां दरो वतारली बपछलली
रखख्खआ नदजँ तबेज किरन वतासबे बबलबबलताइआ ॥ ओहि इकि लजँमता । बड़ता लजँमसां घबेरता सली । ककिओओंककि ओहि खड
दके  बहिमुतबे नबेड़हहिके  जताकिके  शबेर खसां नदजँ  खबरदतार नहिहीं किरनता चताहिमुजँदके  सली ॥ आखखरकितार भभौँदरबे हिरोए इजड़ नदजँ
ममुगलली नबे खड दके लसरबे'तबे इकि घताहि दके टमुकिड़के 'तबे किठ्ठता किकीत्तता वजहिधता ढलतान खड वल सली ॥ उस उचताई'तह
तमुसली द्रखसां दके उप्पर तह लसैकिके  हिकेठसां मदतान तसांई वबेख सकिदके सली । मगर जरो ममुगलली नबे वबेखख्खआ ओहि इहि
सली ककि खड दके पतासबे । अतबे ओनके इहि बड़ली तसलली नताल वबेखख्खआ ककि इहि इकिदम लसध्धबे उप्पर'तबे थलबे
जताउआंदके सली । अतबे ओनसां'तबे लटकिददीआआं वबेलसां नदजँ फड़किके  इकि चलीतता नस नहिहीं सली सकिदता ॥ 
"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 ॥"

"इनसां नदजँ सताहि लसै लसैण दके । किललआ ।" अपनता हिथ्थ फडहड़किके  । ओनके ककिहिता ॥ "ओनसां नदजँ हिजबे ओहहिधली धदजँ
नहिहीं लग्गिली हिटै  ॥ इनसां नदजँ सताहि लसै लसैण दके ॥ मसैनदजँ शबेर खसां नदजँ दसनता जरूरली हिटै  ककि किरोण आ हरहिता हिटै  ॥
अससीं उस नदजँ जताल'च फसता हिही ललआ हिटै ॥" 

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 ॥

ओनके अपनबे हिथ्थ मदजँहि अग्गिबे रख्खबे अतबे खड'च जरोर ददी चलीककिआ  -  इहि इजँ झ सली गजववें ककिसली समुरजँग'च
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चलीकिनता - अतबे चलीकि इकि पथ्थर'तह ददजबे पथ्थर तसांई गदजँजददी रहिही ॥ 

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

बहिमुत नचर बताद ओथबे हिदौलबे हिदौलबे हिमुणबे हिमुणबे सभौं किके  उठ्ठके चलीतबे दके  गरजन ददी अवताज आई । गजड़हहिता रजजआ
हिरोइआ सली ॥ 

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

"ककिनके मसैनदजँ बमुलताइआ ?" शबेर खसां नबे पमुछह नछआ । अतबे इकि आललीशतान मरोर चलीकिसां मतारदता हिरोइआ खड'चरो
खजँभ फड़फड़ताउआंदता हिरोइआ उहडआ ॥ 

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

"ममैं । ममुगलली ॥ डजँ गर चरोर । इहि समसां हिटै  पजँचताइतली थड़हहिके  उत्तबे आओण दता  !  हिकेठसां  -  छकेत्तली ओनसां नदजँ हिकेठसां
ललआ । किललआ ! हिकेठसां । रतामता । हिकेठसां !"

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 ॥

इजडहड़ इकि घड़ली वतासबे ढलतान दके लसरबे तबे रुकि गगआ । मगर किलके नबे जरोर ददी लशकितारली - चलीकि मतारली ।
अतबे इकि इकि किरकिके  इजँ झ नसबे । गजववें भताफ नताल चलण वतालता जहिताज रबेतता'तबे ररोड़के  जरोर ददी बपछह छके
समुट्टिदता हिटै ॥ इकि वतारली जदभौं शदरू हिरोए । कफर ररोकिण दता किरोई मदौकिता नहिहीं सली । अतबे खड दके तल 'तबे पहिमुजँचन
तह पहहिलसां हिही रतामता नदजँ शबेर खसां ददी धदजँ लग गई अतबे ओहि बड़हहिककिआ ॥ 

"ਹਕਾ ! ਹਕਾ ! " ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  । ਓਓ੍ਹਧਦੀ ਕਪਠ'ਤਬੇ ਬਗੈਠਨ  ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥ "ਹਗੁਣ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਪਤਕਾ ਚਕਲਆ !" ਅਤਬੇ ਕਕਾਲਬੇ  ਕਸਿਜੰ ਙ । 'ਤਬੇ ਝਗਗ੍ਗਿ ਵਕਾਲਬੇ  ਮਦੂਜੰ ਹ
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। '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
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 ॥

"हिता ! हिता ! " ममुगलली नबे । ओहहिधली बपठ'तबे बसैठके नबे ककिहिता ॥ "हिमुण तसैनदजँ पतता चललआ !" अतबे कितालबे लसलिँङ । 'तबे
झग्गि वतालबे मदजँहि ।  'तबे घदरददीआआं अख्खसां दता हिड़हहि खड'च इजँ झ आइआ गजववें वढके  पथ्थर हिडहड़सां दके  वक वग
जताउआंदके नबे । किमजरोर मझझसां खड दके पतासबे हिरो गईआआं गजथ्थबे ओनसां नबे वबेलसां तरोड़ लसट्टिदीआआं ॥ ओनसां नदजँ पतता
सली ककि ओनसां सताहिमनबे ककिड़हहिता किम किरन वतालता पइआ हिटै - इकि इजड़ दता भसैड़ता हिलता बरोलनता वजहिधबे
सताहिमनबे किरोई चलीतता वटकिण ददी उमलीद नहिहीं किर सकिदता ॥ शबेर खसां नबे ओनसां दके खमुरसां ददी गरज समुणली ।
अपनबे आप नदजँ  चमुकक्कआ । अतबे खड'च हिकेठसां वल नलसआ । अतबे सतारबे पतासबे वबेखदता हरहिता ककि ककिथह
नसण दता रताहि लभ्भ जतावबे । पर खड ददीआआं वदवतारसां इकिदम लसध्धलीआआं सली अतबे उस नदजँ  सबर किरनता
पइआ । रतात दता भरोजन खताधता अतबे पलीतता हिरोण किरकिके  ओहि भतारली हिरोण ददी वजहिता नताल । लड़ताई दके लसवता
सभ किमु झ किरनता चताहिमुजँदता सली ॥ इजड़ नबे सररोवर दता पताणली छलकिताइआ गजड़हहिता ओहि हिमुणबे छडकिके  गगआ
सली । 'तबे बड़हहिकिसां मतारलीआआं जदह तकि ककि भलीड़ता पताड़ वजण नहिहीं लग बपआ ॥ ममुगलली नबे जवताबली बड़हहिकिसां
खड दके मदतानली पतालसओओं आओओंददीआआं समुणलीआआं। अतबे वबेखख्खआ ककि शबेर खसां ममुड़ गगआ(चलीतबे नदजँ पतता सली ककि
जबे मताड़के  तह मताड़ता हिरोइआ इहि चजँगता सली ककि ओहहिधता वताहि झरोवट्टिआआं नताल पवबे नसां ककि गताइआआं दता ओनसां दके
वनछआआं नताल)  । अतबे फके र रतामता दता पसैर नथड़कि गइआ । ओहि डगमगताइआ । अतबे फके र ककिसबे नरम चलीज
उत्तबे ओहहिधता पसैर बपआ । अतबे। झरोट्टिके ओहहिधबे मगर सली । 'तबे पदरबे जरोर नताल ओहि इजड़ दके ददजबे हहिसबे'च जता
वजता । 'तबे किमजरोर मझझसां इस झटकिके  नताल हिवता'च उप्पर उठ गईआआं ॥ इस हिलबे नताल इजडहड़ दके दरोववें
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हहिसबे मदतान'च लहिद लमुहिताण किरदके । मसलदके । 'तबे फड़हहि फड़हहि किरदके पहिमुजँच गए ॥ ममुगलली नबे अपनता समसां
वबेखख्खआ । अतबे रतामता ददी गरदन तह हिकेठसां उत्तर आइआ । अतबे अपनली सरोट्टिदी नताल उस नदजँ सजबे खबबे रखदता
हरहिता ॥ 

"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 ॥"

"छकेत्तली । किलके  !  इनसां नदजँ अड अड किरदके  ॥ इनसां नदजँ खलतार दके  । नहिहीं तबे इहि आपस 'च हिही लड़न लग्गि
पसैणगबे ॥ इनसां नदजँ ददर नसता दके । किललआ ॥ हिताइ । रतामता ! हिताइ ! हिताइ ! हिताइ ! मबेरबे बच्च्चबे ॥ परोलबे गजहिके
हिमुण । परोलबे गजहिके ! सभ किमु झ खतम हिरो चमुक्कता हिटै ॥" 

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 ॥

किलता'तबे सलबेटदी भरता ग्हिसां बपछसां मझझसां ददीआआं लत्तसां नप्पदके  नसदके  रहिके  । भताववें इजड़ इकि वतारली फके र
खड'च हिलता बरोलण नदजँ ततआर सली । ममुगलली नबे रतामता नदजँ मरोड़ हिही ललआ । अतबे बताकिकी दके सभ ओहहिधबे मगरबे
मगर आ गए गजथ्थबे ओहि गमट्टिदी'च ललट्टिदके सन ॥ 
ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਹਰੋਰ ਮਸਿਭਲਣ ਦਦੀ ਲਰੋੜ ਨਹਸੀਂ ਸਿਦੀ ॥ ਓਹ ਮਰ ਚਗੁਪੱ ਕਕਆ ਸਿਦੀ । ਅਤਬੇ ਬਕਾਜ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਹਗੁਣਬੇ ਹਦੀ ਆ ਗਏ ਸਿਦੀ ॥

शबेर खसां नदजँ हिरोर मसभलण ददी लरोड़ नहिहीं सली ॥ ओहि मर चमुकक्कआ सली । अतबे बताज ओहहिधबे वतासबे हिमुणबे हिही
आ गए सली ॥ 

"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 ॥"

"भरतावरो । इहि इकि किमु त्तबे ददी मदौत सली ।" ममुगलली नबे अपनता चताकिद  गजड़हहिता ओहि हिमबेशता अपनबे गलबे'च लटकिता
किके  रख्खदता सली ककिओओंककि ओहि हिमुण आदमलीआआं दके  नताल रहहिओंदता सली । लभ्भदके हिरोए ककिहिता ॥ "मगर ओनदें
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किदके लड़ताई नहिहीं सली किरनली ॥ ओहहिधली खल पजँचताइतली थड़हहिके'तबे पई बड़ली चजँगली लग्गिदगली ॥ सतान्नदजँ छकेत्तली हिही
किम शमुरू किर दकेणता चताहहिदता हिटै ॥" 

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
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 ॥

इकि ममुजँडता गजनके  आदमलीआआं'च लसखलताई किकीत्तली हिरोवबे किदके भली इहि समुपनबे'च भली इकि दस फमु ट्टिके चलीतबे ददी
खल किलके लताहिमुण वतासबे नहिहीं सरोचच्चआ हिरोणता । पर ममुगलली नदजँ सभतह गजआदता चजँगली तहिर पतता सली ककि
इकि जतानवर ददी खल ककिववें चड़हहिताई जताउआंददी हिटै 'तबे ककिववें लताहिही जताउआंददी हिटै ॥ मगर इहि इकि औखता किम सली
। अतबे ममुगलली इकि घजँटके तसांई फताहड़आ'तबे ककिललआ जदह ककि बनघआड़सां नबे अपनलीआआं जलीभसां लमकिताईआआं ।
जसां फके र ग्हिसां आए'तबे हिथ्थ वदत्तता गजववें ओनके ओनसां नदजँ हिमुकिम वदत्तता सली ॥ हितालबे ओहहिधबे मरोढके 'तबे इकि हिथ्थ
बपआ । ओनके उप्पर वबेखख्खआ ककि बलदकेव अपनली  बजँददकि नताल खड़ता सली ॥ बचच्चआआं नबे बपलिँड'च मझझता ददी
भगदड़ बतारबे दलसआ सली । अतबे बलदकेव गमुसबे नताल बताहिर ननक्कल गगआ सली । उततावलता हिरोकिके  ममुगलली नदजँ
सरोधन वतासबे ककिओओंककि ओनके इजड़ ददी दकेखभताल ठदीकि तहिर नहिहीं किकीत्तली सली ॥ बनघआड़ ननग्हिता'तह ददर हिरो
गए जदह ओनसां नबे आदमली नदजँ आओओंदके हिरोए वबेखख्खआ ॥ 

"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 ॥

"इहि किकी हिटै ?" बलदकेव नबे गमुसबे दके नताल ककिहिता ॥ "तदजँ सरोचदता हिहैं ककि चलीतबे ददी खल लताहि सकिदता हिहैं ! मझझसां
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नबे ककिथ्थबे इनद मताहरआ ? इहि भली लजँगड़ता चलीतता हिटै । अतबे इहहिधबे लसर तबे सदौ रुप्पइए दता इनताम हिटै ॥ चजँगता ।
तबेरता इजड़ दता नठताउणता अससीं अनदकेखता किर दवसांगबे । अतबे शताइद ममैं तसैनदजँ इनताम'चह इकि रुपइहइआ भली दके
दकेवसांगता जदह ममैं खल कितानहीवताड़के  लसैकिके  जतावसांगसां ॥"  ओनके  अपनबे लजँगरोट'च चमकिकीलता पथ्थर गजड़हहिता
चजँगताड़लीआआं पसैदता किरदता हिटै । अतबे लरोहिके वतासबे लवभ्भआ । अतबे हिकेठसां झमुककिआ ककि शबेर खसां ददीआआं ममुछसां दके वताल
पमुट्टि सकिके  ॥ गजआदतातर दकेसली लशकितारली चलीतबे ददीआआं ममुछह छसां दके वताल पमुट्टि लमैंदके  नबे तताककि ओनसां नदजँ चलीतबे दता
भदत नसां सततावबे ॥ 

"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 !"

"हिआंम !"  मताड़ता गजहिता अपनबे आप नदजँ  ममुगलली नबे ककिहिता । जदह ओनके  इकि अगलबे पजँजबे ददी खल बपछसां नदजँ
लताहिही ॥ "तसां फके र तदजँ खल इनताम वतासबे कितानहीवताड़के  लसैकिके  जताएआंगता । अतबे शताइद मसैनदजँ इकि रुपइहइआ भली
दकेववेंगता ? हिमुण मबेरबे मन'च इकि खखआल हिटै ककि मसैनदजँ इहि खल अपनबे किम वतासबे चताहहिददी हिटै ॥ ओए ! बमुढके
आदमली । इहि बजँददकि परबे किर !" 

"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 !"

"बपलिँड दके ममुख लशकितारली नताल इहि ककिस तहिर ददी गल हिरोई ? तबेरली ककिसमत'तबे तबेरली मझझसां ददी मदरखतता नबे
तसैनदजँ इहि मतारन'च मदद किकीत्तली हिटै ॥ चलीतबे नबे थरोड़ली दकेर पहहिलसां हिही खताधता सली । नहिहीं'तबे ओहि इनके वक'च वलीहि
मलील ददर चलता जताउआंदता ॥ तद'तबे ठदीकि तहिर इहहिधली खल भली नहिहीं लताहि सकिदता । छरोट्टिके शसैततान मजँगततआ ।
अतबे ममैं बबलकिमु ल सच्चता । बलदकेव । किहहिलिँदता हिसां ककि इहहिधलीआआं ममुछह छसां नसां पमुट्टि ॥ ममुगलली। ममैं तसैनदजँ इनताम दता
इकि आन्नता भली नहिहीं दकेवसांगता । मगर तसैनदजँ बहिमुत किमु टतापता चताड़हहिसांगसां ॥ मरबे हिरोए शरलीर नदजँ छड दके !" 

"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
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ਕਢਹਕਾ ਹਗੈ ॥"

"उस झरोट्टिके ददी किसम वजहिधबे नताल मबेरता ममुल पताइआ गइआ सली ।"  ममुगलली नबे ककिहिता । जरो मरोढके  वल
जताणता चताहिमुजँदता सली । "ककि ममैं इकि बमुढके बसांदर नताल सतारली दमुवप्हिर बड़बड़ताउआंदता रहिसां ? किललआ । इथ्थबे आ । इहि
आदमली मसैनदजँ दमुखली किरन वढहिता हिटै ॥" 

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 ॥

बलदकेव । जरो हितालबे भली शबेर खसां दके  लसर तबे झमुककिआ हिरोइआ सली । नबे अपनबे आप नदजँ घताहि 'तबे पताइआ ।  'तबे
ओहहिधबे उप्पर इकि सलबेटदी बनघआड़ चड़ह हहिआ हिरोइआ सली । जद ककि ममुगलली खल लताहिमुजँदता हरहिता गजववें ककि
ओहि पदरबे हहिलिँदमुसतान'च किलता हिरोवबे ॥ 

"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 ਕਬਨਕਾ ਕਹਲਬੇ ਡਗੁਲਬੇ  ਕਲਕਟਆ ਕਰਹਕਾ । ਇਸਿ ਉੱਮਦੀਦ'ਚ ਕਬੇ ਕਕਸਿਬੇ ਭਦੀ ਕਮਜੰ ਟ ਮਗੁਗਲਦੀ ਇਕ ਚਦੀਤਬੇ'ਚ ਬਦਲ ਜਕਾਊਗਕਾ ॥
बलदकेव बबनता हहिलबे डमु लबे ललवटआ हरहिता । इस उमलीद'च किके  ककिसबे भली गमलिँट ममुगलली इकि चलीतबे'च बदल जताऊगता ॥ 



"हिसां  -  आआं ।"  दजँद भलीचदके  हिरोए ओनके  ककिहिता ॥  "तदजँ बबलकिमु ल ठदीकि ककिहिता हिटै  । बलदकेव ॥ तदजँ मसैनदजँ  किदके  भली
इनताम दता इकि आन्नता भली नहिहीं दकेववेंगता ॥ इस लजँगड़के  चलीतबे 'तबे मबेरबे ववचकितार इकि पमुरताणली लड़ताई हिटै - इकि बड़ली
पमुरताणली लड़ताई । अतबे - ममैं इहि गजत्त चमुक्कसां हिसां ॥" 

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 ॥

बलदकेव नताल ननआआं किरदके हिरोए । जबेकिर ओहि दस सताल छरोट्टिता हिमुजँदता ओनके किलके नताल मदौकिता ललआ हिमुजँदता
जबेकिर ओहि बनघआड़ नदजँ जजँगल'च गमललआ हिमुजँदता । मगर ओहि बनघआड़ जरो इस ममुजँडके  दता हिमुकिम मजँनदता सली
वजहिधलीआआं ननजली लड़ताईआआं सली इकि आदमखरोर चलीतबे नताल । इकि आम जतानवर नहिहीं सली ॥ इहि कितालता जतादद
सली । बड़के  मताड़के  ककिसम दता कितालता जतादद । बलदकेव नबे सरोचच्चआ । अतबे ओहि हिरतान हिरोइआ ककि पतता नहिहीं किकी
ओहहिधबे गलबे'च पताई हिरोई तवलीतली पतता नहिहीं ओहहिधता बचता किरूगली किके  नहिहीं ॥ ओहि बबनता हहिलबे डमुलबे ललवटआ
हरहिता । इस उमलीद'च किके  ककिसबे भली गमलिँट ममुगलली इकि चलीतबे'च बदल जताउगता ॥ 

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

"महितारताज ! महितान रताजन ।" अखलीर'च ओनके इकि भतारली गजहिही अवताज'च ककिहिता ॥

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

"हिसां ।" बबनता अपनता लसर घमुमताए । मदजँहि'च हिदौलबे गजहिके हिसदके हिरोए । ममुगलली नबे ककिहिता ॥ 

"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 ?"

"ममैं इकि बमुढता आदमली हिसां ॥ मसैनदजँ नहिहीं सली पतता ककि तदजँ इकि मझझसां चरताउन वतालबे ममुजँडके 'तह वध्ध किमु झ सली ॥
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किकी ममैं उठ्ठ किके  चलता जतावसां । जसां फके र तबेरता नदौकिर मसैनदजँ फताड़ किके  टरोट्टिके टरोट्टिके किर दकेवबेगता ?" 

"ਜਕਾ । 'ਤਬੇ ਅਮਨ ਤਬੇਰਬੇ ਨਕਾਲ ਜਕਾਵਬੇ ॥ ਕਸਿਰਫ । ਇਹ ਕਕ ਮਬੇਰਦੀ ਖਬੇਡ'ਚ ਪਜੰਗਕਾ ਨਸਾਂ ਪਸਾਂਵਸੀਂ ॥ ਕਲਓ੍ਹਬੇ  । ਇਨਸ਼੍ਹੂ ਜਕਾਣ ਦਬੇ ॥"
"जता । 'तबे अमन तबेरबे नताल जतावबे ॥ लसरफ । इहि ककि मबेरली खबेड'च पजँगता नसां पसांवसीं ॥ किलके । इनद जताण दके ॥"

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 ॥

बलदकेव बपलिँड वल गजनही तबेजली नताल जता सकिदता सली टमुर बपआ । अतबे अपनबे मरोढके  उतत्तओओं बपछह छके  ममुड़ किके
वबेखदता हरहिता ककि ककितबे ममुगलली ककिसबे भसैड़ली चलीज'च नसां तबददील हिरो जतावबे ॥ जदह ओहि बपलिँड पहिमुजँनचआ ओनके
जतादद टदणता अतबे कितालबे जतादद ददी किहिताणली समुनताई जरो समुण किके  पजँडत बड़ता डहरआ गजहिता लग्गिण लग्गि बपआ ॥ 

"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 ॥"

"ममुगलली नबे अपनता किम चतालद रखख्खआ । मगर शताम पसै चलली सली इसतह पहहिलसां ककि ओहि'तबे बनघआड़
शरलीर'तह सतारली वधलीआ चमड़ली हिटता सकिदके ॥" 

"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 ॥"

"हिमुण सतान्नदजँ इस नदजँ नछपता किके  मझझसां नदजँ घर लसै जताणता चताहहिदता हिटै  ! किललआ । इनसां नदजँ किठ्ठता किरन'च मबेरली
मदद्द किर ॥" 

ਇਪੱ ਜੜ 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 !"
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इजड़ धमुजँद भरली शताम'च किठ्ठता हिरो गगआ । अतबे जदह ओहि बपलिँड नबेड़हहिके पहिमुजँचबे ममुगलली नदजँ बत्तलीआआं वदख्खलीआआं ।
अतबे मजँदर'च शजँख अतबे टलललीआआं वजददीआआं समुणलीआआं ॥ किमु झ अध्धता'कि बपलिँड उसदता इजँ तजतार बपलिँड दके
दरवताजबे'तबे किरदता बपआ जतापदता सली ॥ "इहि इस लई ककिओओंककि ममैं शबेर खसां नदजँ मताहरआ हिटै  ।" ओनके अपनबे
आप नदजँ  ककिहिता ॥ मगर पथ्थरसां ददी वताछड़ ददी अवताज ओहहिधबे किन्नसां'च पई । अतबे पतेँडद  चलीकिके  :  जताददगर  !
बनघआड़ दता बच्चता ! जजँगलली शसैततान ! ददर चललआ जता ! छकेत्तली इथह चलता जता नहिहीं तबे पजँडत नबे तसैनदजँ फके र'तह
बनघआड़ बणता दकेनता हिटै ॥ गरोलली मतार बलदकेव । गरोलली मतार !" 

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

पमुरताणली बजँददकि ठताहि किरकिके  चलली अतबे इकि छरोट्टिदी मझझ ददर्ड नताल चजँघताड़ली ॥ 

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

"हिरोर कितालता जतादद  !"  बपलिँड वतालबे चलीक्कके  ॥  "इहि गरोललीआआं दता मदजँहि मरोड़ सकिदता हिटै  ॥ बलदकेव । ओहि तबेरली
मझझ सली ॥" 

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

"हिमुण इहि किकी हिटै ?" ममुगलली नबे हिटैरतान हिमुजँदके हिरोए ककिहिता । जद ककि पथ्थरसां दता वहिर्डनता हिरोर तबेज हिरो गगआ ॥ 

"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 ॥"

"इहि तबेरबे भरता । दल'तह किरोई वख्खरबे नहिहीं हिण ।" किलके नबे बड़के  सजँजलीदता हिरो किके  बमैंहिहदके  हिरोए ककिहिता ॥ "मबेरबे
वदमताग'च इहि हिटै ककि । जबे इनसां गरोललीआआं दता किमु झ मतलब हिटै । 'तबे ओहि तसैनदजँ बताहिर किढ दकेणगबे ॥" 

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

"बनघआड़ ! बनघआड़ दता बलदजँगड़ता ! ददर चललआ जता !" पजँडत हिथ्थ'च पववत्तर तमुलसली ददी टहहिताणली फडहड़किके
चलीककिआ ॥ 
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"ਫਬੇਰ ? ਕਪਛਲਦੀ ਵਕਾਰ ਇਸਿ ਕਰਕਬੇ ਕਕ ਮਮੈਂ ਆਦਮਦੀ ਸਿਦੀ ॥ ਇਸਿ ਵਕਾਰਦੀ ਕਕਓਂਕਕ ਮਮੈਂ ਬਕਘਆੜ ਹਸਾਂ ॥ ਚਲ ਆਪਸਾਂ ਚਪੱ ਕਲਏ । ਕਕਲਓ੍ਹਆ
॥"
"फके र ? बपछलली वतार इस किरकिके  ककि ममैं आदमली सली ॥ इस वतारली ककिओओंककि ममैं बनघआड़ हिसां ॥ चल आपसां
चललए । किललआ ॥" 

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 ॥"

इकि जनतानली - इहि मसदआ सली - नस किके  इजड़ वल आई । अतबे ररोई : "ओहि। मबेरबे पमुत्तर । मबेरबे पमुत्तर !
ओहि किहहिलिँदके नबे किके  तदजँ कितालता जताददगर हिहैं'तबे अपनली मरजली नताल इकि हिटैवतान'च तबददील हिरो सकिदता हिहैं ॥ मसैनदजँ
इहहिधबे'तबे यकिकीन नहिहीं हिटै  । पर तदजँ ददर चलबे जता नहिहीं तबे इहि तसैनदजँ मतार लसट्टिणगबे ॥ बलदकेव किहहिलिँदता हिटै  ककि तदजँ
जताददगर हिहैं । पर ममैं जताणददी हिसां ककि तदजँ नथ्थद ददी मदौत दता बदलता लसै ललआ हिटै ॥" 

"ਵਕਾਕਪਸਿ ਆ । ਮਸਿਦੂਆ !" ਭਦੀੜ ਚਦੀਬੋੱਕਦੀ ॥ "ਵਕਾਕਪਸਿ ਆ । ਨਹਸੀਂ ਤਬੇ ਅਸਿਸੀਂ ਤਗੈਨਦੂਜੰ  ਪਪੱ ਥਰ ਮਕਾਰਸਾਂਗਬੇ ॥"

"वताबपस आ । मसदआ !" भलीड़ चलीक्ककी ॥ "वताबपस आ । नहिहीं तबे अससीं तसैनदजँ पथ्थर मतारसांगबे ॥" 

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
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 !"

ममुगलली मताड़ता गजहिता भसैड़ता हितासता हिलसआ । ककिओओंककि इकि पथ्थर ओहहिधबे मदजँहि तबे वजता सली ॥ "वताबपस
नस जता । मसदआ ॥ इहि इकि बबेवकिद फकी भरली किहिताणली हिटै गजड़हहिही इहि वढके द्रख हिकेठसां शताम नदजँ समुणताउआंदके नबे ॥
ममैं घट्टिरो घट्टि तबेरबे पमुत्तर ददी जतान ददी किकीमत अदता किर वदत्तली हिटै ॥ अलववदता ॥ अतबे छकेत्तली नस । ककिओओंककि ममैं
इजड़ नदजँ  ओनसां दके  ररोहड़आआं तह भली तबेज रफततार नताल भबेजतागसां ॥ ममैं किरोई जताददगर नहिहीं । मसदआ ॥
अलववदता !" 
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"ਹਗੁਣ ਇਕ ਵਕਾਰਦੀ ਫਬੇਰ ਕਕਲਓ੍ਹਆ ।" ਓਹ ਰਰੋਇਆ ॥ "ਇਪੱਜੜ ਨਦੂਜੰ  ਲਗੈ  ਆ ॥"

"हिमुण इकि वतारली फके र किललआ ।" ओहि ररोइआ ॥ "इजड़ नदजँ लसै आ ॥" 

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 ॥

मझझसां बपलिँड जसांण वतासबे बड़लीआआं बबेतताब सली ॥ ओनसां नदजँ किलके दके मताड़ता गजहिता किहहिण भर ददी भली लरोड़ नहिहीं
सली । पर दरवताजबे चह इजँ झ धतावता बरोललआ गजववें वररोलता । 'तबे भलीड़ नदजँ तततर बबतर किर वदत्तता ॥ 

"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 ॥"

"गगनतली किर ललओ!" ममुगलली नबे गमुसबे नताल ककिहिता ॥ "हिरो सकिदता हिटै  ककि ममैं इनसां'चह इकि ददी चरोरली किर
लई हिरोवबे ॥ गगनतली किर ललओ । ककिओओंककि हिमुण'तह मसै मझझसां नहिहीं चतारननआआं ॥ तमुहितानदजँ सभ नदजँ अलववदता ।
इनसतान ददी औलताद । अतबे  मसदआ दता शमुवक्रिआ अदता किररो ककि ममैं  अपनबे  बनघआड़ ललआ किके  तमुहिताडता
लशकितार तमुहिताडडीआआं हिही गललीआआं'च नसां किरसां ॥" 

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 ॥"

ओहि अपनलीआआं अडडीआआं'तबे ममुहड़आ अतबे किलके बनघआड़ नताल ददर चलता गगआ । गजववें ओनदें उप्पर ततारबे वबेखबे
ओनद बड़ली खमुशली महहिसदस हिरोई ॥ "हिमुण'तह मबेरता सरोणता किमु हड़किकीआआं'च बजँद । किललआ ॥ चल शबेर खसां ददी
खल चमुकक्कए'तबे चललए ॥ नहिहीं । अससीं बपलिँड दता नमुकिसतान नहिहीं किरनता । ककिओओंककि मसदआ नबे मबेरबे'तबे बड़ली
ककिरपता किकीत्तली सली ॥" 
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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 ॥

जदह मदतान'तबे चजँद्रमसां चड़ह हहिआ । सभ किमु झ दमुध
वरगता  नचट्टिता  वदखन  लग्गि  बपआ  ।  डरबे  हिरोए
पतेँडदआआं नबे ममुगलली नदजँ लसर'तबे इकि पजँड चमुक्ककी । दरो
बनघआड़सां नदजँ ओहहिधबे मगर तबेजली नताल टमुरदके हिरोए
उस चताल'च वबेखखआ । गजड़हहिही  बनघआड़ चताल
लजँमबे मलील अग्गि वसांग खता जताउआंददी हिटै  ॥ तसां फके र
ओनसां नबे मजँदर ददीआआं टललीआआं'तबे शजँख इनके जरोर दके वजताए ककि गजनके अज तसांई नहिहीं सली वजताए ॥ अतबे
मसदआ ररोई । अतबे बलदकेव नबे अपनली जजँगल ददी जसांबताजली ददी किहिताणलीआआं ददी किढताई किकीतली । जद तकि ककि
ओनके किहिताणली इहि किहिकिके  खतम नसां किकीत्तली ककि किलता अपनबे बपछलबे पसैरसां'तबे खड़ता हिरोकिके  आदमलीआआं वसांग
बरोललआ ॥ 

ਚਜੰਦਪਮਸਾਂ 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 ॥

चजँद्रमसां नछप हिही हरहिता सली जदह ममुगलली'तबे दरो बनघआड़ पजँचताइतली थड़हहिके  वतालली प्हिताड़ली'तबे आए । अतबे ओहि
मतातता बनघआड़ ददी गमुफता'तबे रुक्क गए ॥ 

"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 ॥"

"मसां । ओनसां नबे मसैनदजँ आदमलीआआं दके दल'चह किढ वदत्तता हिटै ।" ममुगलली जरोर ददी चलीककिआ । "मगर ममैं शबेर खसां
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ਜਦਹ ਮਦਕਾਨ'ਚ ਚਜੰ ਨ ਚਕੜਓ੍ਹਅਕਾ ਪਬੇਘੈੰਡਦੂਅਸਾਂ ਨਨ  ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਦਗੁੜਕਦੀ ਚਕਾਲ'ਚ ਟਗੁਰਕਦਅਸਾਂ ਵਬੇਬੋੱਕਖਅਕਾ
। ਅਤਬੇ ਦਰੋ ਬਕਘਅਕਾੜ ਓਓ੍ਹਧਬੇ ਮਗਰ ਸਿਦੀ ॥”

जदह मदतान'च चजँन चवढ़अता पतेँडदअसां नबे ममुगलली नदजँ दमुड़किकी चताल'च टमुरवदअसां
वबेखख्खअता । अतबे दरो बनघअताड़ ओहहिधबे मगर सली ॥” 



ददी खल नताल अपनली गल रख्खन किरकिके  आइआ हिसां ॥" 

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 ॥

मतातता बनघआड़ आकिड़ किके  गमुफता दके  बताहिर आई'तबे ओहहिधबे बलदजँगड़के  ओहहिधबे मगर सली । अतबे  ओहहिधलीआआं
अख्खसां चमकि उवठ्ठआआं गजववें हिही ओनके खल वबेखली ॥ 

"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 ॥"

"ममैं ओनद उस वदन दलसआ सली । गजस वदन ओनके अपनता लसर'तबे मरोढके इस गमुफता'च फसताए सली । तबेरली
गजलिँदगली दता लशकितार किरन वतासबे । छरोट्टिके डडडआ - मसै ओनद दलसआ सली ककि लशकितारली दता लशकितार हिरोवबेगता ॥
इहि वधलीआ किम हिरोइआ हिटै ॥" 

"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 ॥

"छरोट्टिके भरता । इहि वधलीआ हिरोइआ हिटै ।" इकि भतारली अवताज नबे सजँघणबे जजँगल'च ककिहिता ॥ "अससीं जजँगल'च तबेरबे
बबनता किलके सली ।" अतबे बघलीरता ममुगलली दके नजँगबे पसैरसां वल नवस्स्हिआ आइआ ॥ ओहि पजँचताइतली थड़हहिके वल
किठ्ठके टमुर पए । अतबे ममुगलली नबे पधरबे पथ्थर'तबे खल खखलतार वदत्तली गजथ्थबे किलता बसैवठआ किरदता सली। अतबे
बसांस दके चतार नचप्परसां नताल किस वदत्तली । अतबे किलता ओहहिधबे उप्पर चड़हहिकिके  बसैहि गगआ । अतबे पमुरतानली सद्द
लई अवताज पजँचताइत बमुलताउण वतासबे किढदी । "वबेख्खरो - चजँगली तहिर वबेखरो । ओहि बनघआड़रो" बबलकिमु ल उजँझ हिही
जदह ममुगलली नदजँ ओथ्थबे पहिलली वतार ललआइआ गगआ सली ॥ 

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
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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 ॥

जदह'तह किलके नदजँ सरदतारली'तह बबेदखल किकीत्तता गगआ हिटै । दल ककिसबे सरदतार'तह बबनता हिही । जदह ओनसां दता
वदल किरदता हिटै लशकितार किरदता हिटै 'तबे लड़दता हिटै  ॥ मगर ओनसां नबे आदत वजह सद्द लई लगताई अवताज दता
जवताब वदत्तता । अतबे  किमु झ किमु हड़किकी'च फसण किरकिके  लजँगड़के  हिरो गए सली । अतबे  किमु झ गरोलली वजण दके
जख्खमसां किरकिके  लजँग मतारदके सली । अतबे किमु झ खरताब भरोजन खताण किरकिके  खमुरकि दके मतारबे हिरोए सली । अतबे किई
लतापतता सली ॥ मगर ओहि सतारबे पजँचताइतली थड़हहिके 'तबे आए । जरो भली बच खमुच गए सली । अतबे ओनसां नबे शबेर खसां
ददी धतारलीदतार खल नदजँ पजँचताइतली थड़हहिके'तबे वबेखखआ । अतबे वढके पजँजबे खतालली पसैरसां दके अखलीर'च लटकिदके पए सली ॥
उस वक ममुगलली नबे इकि गलीत बनताइआ । इकि इहिरो गजहिता गलीत गजड़हहिता ओहहिधबे मदजँहि'च अपनबे आप आ
गगआ सली । अतबे ओहि जरोर ददी चलीककिआ । छणकिददी खल दके उप्पर हिकेठसां किदम पमुट्टिदता हरहिता । अतबे जदह
तकि ओहहिधता सताहि नहिहीं समुक्क गगआ अपनलीआआं अडडीआआं नताल समवें नदजँ किमु ट्टिदता हरहिता । जदह ककि सलबेटदी भरता
अतबे किलता तमुकिसां दके ववच ववच भरोँकि ददेंदके सली ॥ 

"ਚਜੰਗਦੀ ਤਰਓ੍ਹਸਾਂ ਵਬੇਖਰੋ । ਓਹ ਬਕਘਆੜਰੋ ॥ ਕਕ ਮਮੈਂ ਅਪਨਦੀ ਗਪੱਲ ਰਪੱ ਖਦੀ ?" ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ॥ ਅਤਬੇ ਬਕਘਆੜ ਬਰੋਲਬੇ  "ਹਸਾਂ ।" ਅਤਬੇ
ਇਕ ਮਕਰਆ ਕਜਹਕਾ ਬਕਘਆੜ ਭਹਕਕਆ : 

"चजँगली तहिर वबेखरो । ओहि बनघआड़रो ॥ ककि ममैं अपनली गल रख्खली ?" ममुगलली नबे ककिहिता ॥ अतबे बनघआड़
बरोलबे "हिसां ।" अतबे इकि महरआ गजहिता बनघआड़ भहककिआ : 

"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 ॥"

"सताढदी फके र'तह सरदतारली किर । ओहि किललआ ॥ फके र तह सरदतारली किर । ओहि आदमली दके  बलदजँगहड़आ ।
ककिओओंककि अससीं इस अरताजकितता'तह तजँग आ चमुक्कके  हिसां । अतबे इकि वतारली फके र अजताद लरोकि हिरोणता चताहिमुजँदके हिसां
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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 ॥

"नहिहीं ।" बघलीरता मगमआइआ । "इहि नहिहीं हिरो सकिदता ॥ जदह तमुससीं रजबे हिरोवहगबे । तसां तमुहिताडके 'तबे पतागलपन
दता ददौरता फके र पसैहि जताणता हिटै ॥ तमुससीं ऐओंवबे हिही नहिहीं अजताद लरोकि किहिताउआंदके हिरो ॥ तमुससीं अजताददी वतासबे लड़ताई लड़ली
हिटै । अतबे इहि तमुहिताडडी हिटै ॥ इस नदजँ खताओ । ओहि  बनघआड़रो ॥ 

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

"आदमलीआआं दके दल अतबे बनघआड़सां  दके दल नबे मसैनदजँ
किढ  वदत्तता  हिटै  ।"  ममुगलली  नबे  ककिहिता  ॥  "हिमुण  ममैं
जजँगल'च किलता हिही लशकितार किरसांगता ॥" 

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

"अतबे  अससीं  तबेरबे  नताल  लशकितार  किरसांगबे  ।"  चतारह
बलदजँगहड़आआं नबे ककिहिता ॥

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 ॥

सरो  ममुगलली  चलता  गगआ  अतबे  उस  वदन  तह  बताद
ओनके  चतारसां  बलदजँगहड़आआं  नताल  जजँगल'च  लशकितार
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"ਓਹ ਪਜੰਚਗੈਤਦੀ ਥੜਓ੍ਹਬੇ'ਤਬੇ ਕਪੱ ਠਨ  ਚੜਓ੍ਹਬੇ । ਅਤਬੇ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਨ  ਪਧਰਬੇ ਪਪੱ ਥਰ'ਤਬੇ ਚਮੜਦੀ ਖਲਕਾਰ
ਕਦਤਸਦੀ ॥"

"ओहि पजँचसैतली थढ़के'तबे किठ्ठके चढ़के । अतबे ममुगलली नबे पधरबे पथ्थर'तबे चमड़ली खलतार
वदत्तली॥" 



किकीत्तता ॥ मगर ओहि हिमबेशसां किलता नहिहीं हरहिता । ककिओओंककि । किई सतालसां बताद । ओहि आदमली हिरो गगआ अतबे
ओनके ववआहि किर ललआ ॥

ਮਗਰ ਇਹ ਕਹਕਾਣਦੀ ਵਪੱ ਢਬੇ ਲਰੋਕਸਾਂ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਹਗੈ ॥

मगर इहि किहिताणली वढके लरोकिसां वतासबे हिटै ॥ 
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ਮਤੁਗਲਕ ਦਕਾ ਗਕਤ
ममुगलली दता गलीत

ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਓਨਓ੍ਹਨ  ਪਜੰ ਚਕਾਇਤਦੀ ਥੜਓ੍ਹਬੇ'ਤਬੇ ਗਕਾਇਆ ਸਿਦੀ ਜਦਹ ਓਹ 
    गजड़हहिता ओनके पजँचताइतली थड़हहिके'तबे गताइआ सली जदह ओहि 

ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਦੀ ਖਪੱਲ'ਤਬੇ ਨਚ੍ਚਕਚਆ ਸਿਦੀ ॥
शबेर खसां ददी खल'तबे न्चनचआ सली ॥ 

ਮਗੁਗਲਦੀ ਦਕਾ ਗਦੀਤ - ਮਮੈਂ । ਮਗੁਗਲਦੀ । ਗਕਾ ਕਰਹਕਾ ਹਸਾਂ ॥ ਜਜੰ ਗਲ ਨਦੂਜੰ   ਸਿਗੁਣਨ ਕਦਓ ਕਜੜਓ੍ਹਬੇ ਕਪੱ ਮ ਮਮੈਂ ਕਦੀਤਬੇ ਨਨ  ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਬਕਾਰਬੇ ॥
ममुगलली दता गलीत - ममैं । ममुगलली । गता हरहिता हिसां ॥ जजँगल नदजँ  समुणन वदओ गजड़हहिके किम ममैं किकीतबे नबे ओनसां बतारबे ॥ 

ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਨਨ  ਕਕਹਕਾ ਸਿਦੀ ਕਕ ਓਹ ਮਕਾਰਦੂਗਕਾ - ਓਹ ਮਕਾਰਦੂਗਕਾ ! ਦਰਵਕਾਕਜਆਆਂ'ਤਬੇ ਸ਼ਕਾਮ ਨਦੂਜੰ  ਓਹ ਮਗੁਗਲਦੀ ਨਦੂਜੰ  ਮਕਾਰਦੂਗਕਾ । ਕਜੜਓ੍ਹਕਾ ਹਗੈ ਡਪੱ ਡਦੂ !
शबेर खसां नबे ककिहिता सली ककि ओहि मतारूगता - ओहि मतारूगता ! दरवतागजआआं'तबे शताम नदजँ ओहि ममुगलली नदजँ मतारूगता ।
गजड़हहिता हिटै डडड  ! 

ਓਨਓ੍ਹਨ  ਖਕਾਧਕਾ'ਤਬੇ ਪਦੀਤਸਕਾ ॥ ਰਪੱ ਜ ਕਬੇ ਪਦੀ । ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ । ਫਬੇਰ ਕਦਬੇ ਤਦੂਜੰ  ਪਦੀਏ ਆਂਗਸਾਂ ਦਗੁਬਕਾਰਕਾ ? ਸਿਭੌਂ ਅਤਬੇ ਸਿਗੁਪਨਕਾ ਵਬੇਖ ਮਕਾਰਨ ਦਕਾ  ॥
ओनके खताधता'तबे पलीत्तता ॥ रज किके  पली । शबेर खसां । फके र किदके तदजँ पलीएआंगसां दमुबतारता ? सभौं अतबे समुपनता वबेख मतारन दता  ॥ 

ਮਮੈਂ ਚਰਗਕਾਹ'ਤਬੇ ਕਲਓ੍ਹਕਾ ਹਸਾਂ ॥ ਸਿਲਬੇਟਦੀ ਭਰਕਾ । ਮਬੇਰਬੇ ਕਰੋਲ ਆ ! ਮਬੇਰਬੇ ਕਰੋਲ ਆ । ਕਲਓ੍ਹਬੇ  ਬਕਘਆੜ । ਕਕਓਂਕਕ ਕਸ਼ਕਕਾਰ ਹਗੈ ਨਨ ੜਬੇ ਵਪੱ ਢਕਾ  ॥
ममैं चरगताहि'तबे किलता हिसां ॥ सलबेटदी भरता । मबेरबे किरोल आ  !  मबेरबे किरोल आ । किलके  बनघआड़ । ककिओओंककि
लशकितार हिटै नबेड़के  वढता  ॥ 

ਮਹਕਾਨ ਝਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਮਪੱ ਝਸਾਂ ਲਗੈਕਬੇ ਆ । ਨਦੀਲਦੀ ਚਜੰ ਮੜਦੀ ਵਕਾਲਬੇ  ਇਪੱ ਜੜ ਦਬੇ ਝਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਕਜਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਦਦੀਆਆਂ ਹਮੈਂ ਗਗੁਪੱ ਸਿਬੇ ਭਰਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ ॥  ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਨਦੂਜੰ  ਗਓ੍ਹਸਾਂ ਕਪਛਸਾਂ
ਨਓ੍ਹਪੱ ਸਿਕਾ ਕਜਵਵ ਹਗੁਕਮ ਮਮੈਂ ਦਬੇਵਸਾਂ ॥    
महितान झरोट्टिके मझझसां लसैकिके  आ । नलीलली चजँमड़ली वतालबे इजड़ दके झरोट्टिके गजनसां ददीआआं हिहैं गमुसबे भरलीआआं अख्खसां ॥  ओनसां नदजँ
ग्हिसां बपछसां नसता गजववें हिमुकिम ममैं दकेवसां ॥ 

ਨਸੀਂਦ'ਚ ਅਰਕਾਮ ਨਕਾਲ ਕਪਆ ਹਮੈਂ । ਕਦੀ ਤਦੂਜੰ  ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ? ਉੱਠ । ਵਬੇ । ਉੱਠ ! ਇਪੱ ਥਬੇ ਮਮੈਂ ਆਇਆ । ਅਤਬੇ ਝਰੋਟਟ੍ਟਿਬੇ ਨਨ  ਮਬੇਰਬੇ ਮਗਰ ॥
नसींद'च अरताम नताल बपआ हिहैं । किकी तदजँ शबेर खसां ? उठ्ठ । वबे । उठ्ठ ! इथ्थबे ममैं आइआ । अतबे झरोट्टिके नबे मबेरबे मगर ॥ 
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ਰਕਾਮਕਾ । ਮਪੱ ਝਸਾਂ ਦਬੇ ਰਕਾਜਬੇ ਨਨ  । ਅਪਨਨ  ਪਗੈਰਸਾਂ ਨਕਾਲ ਕਮਧ ਕਸਿਕਟਟ੍ਟਿਆ ॥ ਓਹ ਪਕਾਣਦੀਓਂ ਵਬੇਨਗਜੰਗਕਾ ਦਬੇ । ਕਕਪੱ ਥਬੇ ਗਇਆ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ?
रतामता । मझझसां दके रताजबे नबे । अपनबे पसैरसां नताल गमध लसवट्टिआ ॥ ओहि पताणलीओओं वबेनगजँगता दके । ककिथ्थबे गइआ
शबेर खसां ? 

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 ?
ओहि इक्ककी नहिहीं हिटै गजड़हहिता टरोए पमुट्टिके । जसां फके र मताओ मरोर । ककि ओहि उडके  ॥ ओहि मजँगद चमगगद्दड़ नहिहीं ।
गजड़हहिता टहहिताणलीआआं'च पमुठ्ठता लटकिके  ॥ छरोट्टिके  बसांसरो गजड़हहिके  किठ्ठके  ततड़किदके  पए हिह । मसैनदजँ  दसरो ओहि नस
गगआ हिटै ककिथ्थबे ? 

ਓਹ ! ਓਹ ਓੱਥਬੇ ਹਗੈ ॥ ਵਕਾਹ ! ਓਹ ਓਥਬੇ ਹਗੈ ॥ ਰਕਾਮਕਾ ਦਬੇ ਪਗੈਰਸਾਂ ਹਬੇਠ ਕਪਆ ਹਗੈ ਲਜੰ ਗੜਕਾ ! ਉਠ । ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ! 
ओहि ! ओहि ओथ्थबे हिटै ॥ वताहि ! ओहि ओथबे हिटै ॥ रतामता दके पसैरसां हिकेठ बपआ हिटै लजँगड़ता ! उठ । शबेर खसां ! 

  
ਉਠ'ਤਬੇ ਮਕਾਰ ! ਮਕਾਸਿ ਇਪੱ ਥਬੇ ਹਗੈ । ਝਰੋਕਟਟ੍ਟਿਆਆਂ ਦਦੀ ਗਰਦਨ ਤਰੋੜ ਦਬੇ !
उठ'तबे मतार ! मतास इथ्थबे हिटै । झरोवट्टिआआं ददी गरदन तरोड़ दके ! 

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 ॥
शशश ! ओहि सभौं हरहिता हिटै  । अससीं ओनद नहिहीं हिटै  उठताउणता । ककिओओंककि ओहहिधली तताकित हिटै बहिमुत गजआदता ॥
बताज हिकेठसां ओनद वबेखन आए नबे ॥ कितालबे किताढके ओनद उप्पर जताणन वतासबे आए नबे ॥ ओथबे इकि वढता हिरोइआ
हिटै किठ्ठ ओनद दकेन वतासबे  सतकितार ॥ 

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 ॥
अलतालता ! मबेरबे किरोल ढकिण वतासबे किरोई नहिहीं हिटै किपड़ता ॥ बताज वबेखणगबे ककि ममैं हिसां नजँगता ॥ मसैनदजँ इनसां लरोकिसां
नदजँ गमलन वतासबे आओओंददी हिटै शरम ॥

ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਅਪਨਦੀ ਜਤਸ ਉਧਕਾਰ ਦਬੇਦਬੇ । ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ॥ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਅਪਨਦੀ ਵਧਦੀਆ ਧਕਾਰਦੀਦਕਾਰ ਜਤਸ ਉਧਕਾਰ ਦਬੇਦਬੇ ਤਕਾਕਕ ਮਮੈਂ ਪਜੰ ਚਕਾਇਤਦੀ ਥੜਓ੍ਹਬੇ 'ਤਬੇ ਜਕਾ
ਸਿਕਸਾਂ ॥
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मसैनदजँ अपनली जत्त उधतार दकेदके । शबेर खसां ॥ मसैनदजँ अपनली वधलीआ धतारलीदतार जत्त उधतार दकेदके तताककि ममैं पजँचताइतली थड़हहिके 'तबे जता
सकिसां ॥

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 ॥
उस झरोट्टिके ददी किसम गजनके मबेरली किकीमत सली अदता किकीत्तली । ममैं खताधली हिटै इकि किसम छरोट्टिदी गजहिही - किसम छरोट्टिदी गजहिही
॥ अपनली गल रख्खन वतासबे लसरफ इकि तबेरली खल ददी हिटै किमली ॥ 

ਛਗੁਰਬੇ ਨਕਾਲ । ਛਗੁਰਬੇ ਨਕਾਲ ਕਜਸਿ ਦਕਾ ਇਪੱ ਸਿਸਮਕਾਲ ਆਦਮਦੀ ਕਰਦਬੇ ਨਨ  ।  ਛਗੁਰਬੇ ਨਕਾਲ ਨਕਾਲ ਕਸ਼ਕਕਾਰਦੀ ਦਬੇ । ਮਮੈਂ ਅਪਨਨ  ਤਰੋਹਫਬੇ ਵਕਾਸਿਸਬੇ ਹਬੇਠਸਾਂ
ਝਗੁਕਸਾਂਗਕਾ ॥
छमु रबे नताल । छमु रबे नताल गजस दता इस्समताल आदमली किरदके नबे ।  छमु रबे नताल नताल लशकितारली दके । ममैं अपनबे तरोहिफके  वतासबे
हिकेठसां झमुकिसांगता ॥ 

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 ॥
वबेनगजँगता दके पताणलीओओं । शबेर खसां नबे मसैनदजँ अपनली खल वदत्तली हिटै  इस वतासबे ककि गजड़हहिता ओहहिधता बपआर मबेरबे लई हिटै  ॥
खखच्च । सलबेटदी भरता ! खखच्च । किललआ ! भतारली हिटै शबेर खसां ददी खल ॥ 

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 ॥
आदमलीआआं दता दल मबेरबे तह खफता हिटै । ओहि मतारदके नबे पथ्थर 'तबे किरदके नबे बचकितानलीआआं गलसां ॥ मबेरबे मदजँहि तह लद वग्गि
हरहिता हिटै ॥ मसैनदजँ नस जताण वदओ ॥ 

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  ॥
इस रतात'च । इस गरम रतात'च । मबेरबे नताल तबेज ददौड़हहिरो । मबेरबे भरतावरो ॥ अससीं बपलिँड ददीआआं बत्तलीआआं छड जसांवसांगबे  झमुकिके
हिरोए चजँद्रआंमसां वल  ॥ 

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 ?
वबेनगजँगता दके पताणलीओओं । आदमलीआआं दके दल नबे मसैनदजँ वदत्तता हिटै  किढ ॥ ममैं ओनसां दता किमु झ मताड़ता नहिहीं सली किकीत्तता । मगर
ओहि मबेरबे तह खदौफ सली खसांदके ॥ ककिओओं ? 
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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 ?
बनघआड़सां दके दल । तमुसली भली मसैनदजँ बताहिर वदत्तता हिटै  किढ ॥ जजँगल दता रताहि मबेरबे वतासबे बजँद हिटै  अतबे बपलिँड दके दरवताजबे मबेरबे
वतासबे बजँद नबे ॥ ककिओओं ? 

ਕਜਵਵ ਮਜੰ ਗਦੂ ਵਓ੍ਹਸ਼ਦੀਆਆਂ ਅਤਬੇ ਪਕਰਜੰ ਕਦਆਆਂ'ਚ ਉੱਡਦਕਾ ਹਗੈ । ਇਜੰ ਝ ਮਮੈਂ ਉਡਦਕਾ ਹਸਾਂ ਕਪਜੰ ਡ ਅਤਬੇ ਜਜੰ ਗਲ'ਚ ॥ ਕਕਓਂ ?
गजववें मजँगद व्हशलीआआं अतबे पहरलिँवदआआं'च उडदता हिटै । इजँ झ ममैं उडदता हिसां बपलिँड अतबे जजँगल'च ॥ ककिओओं ? 

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
ਹਗੈ । ਮਗਰ ਮਬੇਰਕਾ ਕਦਲ ਬੜਕਾ ਹਲਕਕਾ ਹਗੈ । ਕਕਓਂਕਕ ਮਮੈਂ ਜਜੰਗਲ'ਚ ਵਕਾਪਸਿ ਆ ਕਗਆ ਹਸਾਂ ॥  ਕਕਓਂ?
ममैं शबेर खसां ददी खल तबे नच्चदता हिसां । पर मबेरता वदल ब्हिमुत भतारली हिटै  ॥ मबेरता मदजँहि बपलिँड दके  पथ्थरसां किरकिके  ववढआ अतबे
जखमली हिटै । मगर मबेरता वदल बड़ता हिलकिता हिटै । ककिओओंककि ममैं जजँगल'च वतापस आ गगआ हिसां ॥  ककिओओं? 

ਇਹ ਦਰੋ ਗਪੱਲਸਾਂ ਮਬੇਰਬੇ ਅਜੰ ਦਰ ਜਜੰਗ ਕਰਦਦੀਆਆਂ ਪਈਆਆਂ ਨਨ  ਕਜਵਵ ਸਿਪੱ ਪ ਲੜਦਬੇ ਨਨ  ਬਸਿਜੰ ਤ'ਚ ॥ ਮਬੇਰਦੀਆਆਂ ਅਪੱ ਖਸਾਂ'ਚਹ ਪਕਾਣਦੀ ਆਓਂਦਕਾ ਹਗੈ ॥
ਪਰ ਫਬੇਰ ਭਦੀ ਮਮੈਂ ਹਪੱ ਸਿਦਕਾ ਹਸਾਂ ਜਦਹ ਇਹ ਕਡਗਦਕਾ ਹਗੈ ॥ ਕਕਓਂ ?
इहि दरो गलसां मबेरबे अजँदर जजँग किरददीआआं पईआआं नबे गजववें सप्प लड़दके नबे बसजँत'च ॥ मबेरलीआआं अख्खसां'चह पताणली आओओंदता
हिटै ॥ पर फके र भली ममैं हिसदता हिसां जदह इहि हडगदता हिटै ॥ ककिओओं ? 

ਮਮੈਂ ਦਰੋ ਮਗੁਗਲਦੀ ਹਸਾਂ । ਪਰ ਸ਼ਬੇਰ ਖਸਾਂ ਦਦੀ ਖਪੱਲ ਮਬੇਰਬੇ ਪਗੈਰਸਾਂ'ਚ ਹਗੈ ॥  
ममैं दरो ममुगलली हिसां । पर शबेर खसां ददी खल मबेरबे पसैरसां'च हिटै ॥ 

            ਪਸਰਭ ਜਬਗਲ ਜਭਣਦਭ ਹਪ ਵਕ ਮਮ ਸ਼ਦਰ ਖਭਤ ਨ ਸਬ ਮਭਰ ਵਦਤਸਤਭ ਹਪ ॥  ਵਵਖਬ -    ਚਬਗਲ ਤਰੜਭਤ ਵਵਖਬ ।   ਓਹ ਬਵਘਆੜਬ !
पदरता जजँगल जताणदता हिटै ककि ममैं शबेर खसां नदजँ मतार वदत्तता हिटै ॥ वबेख्खरो - चजँगली तहिर वबेख्खरो । ओहि बनघआड़रो ! 

ਆਹਕਾ ! ਜਬੇੜਓ੍ਹਦੀਆਆਂ ਗਪੱਲਸਾਂ ਮਗੈਨਦੂਜੰ  ਸਿਮਝ ਨਹਸੀਂ ਆਓਂਦਦੀਆਆਂ ਓਨਓ੍ਹ ਸਾਂ ਕਰਕਬੇ ਮਬੇਰਕਾ ਕਦਲ ਹਗੈ ਬੜਕਾ ਭਕਾਰਦੀ ॥
आहिता ! जबेड़हहिहीआआं गलसां मसैनदजँ समझ नहिहीं आओओंददीआआं ओनसां किरकिके  मबेरता वदल हिटै बड़ता भतारली ॥ 
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ਇਸ ਹਕਤਕਾਬ ਦਕ ਨਕਲ ਤਤੁਸਸੀਂ http://www.KhalsaSchool.net ਤਤੋਂ ਮਤੁਫਫ'ਚ ਪਰਕਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਖੇ ਹਤੋਂ ॥
     इस ककततब दद नकल ततसद स http://www.KhalsaSchool.net  ततस मतफत'      ॥च परतपत कर सकदद हतस
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