ِ
ہرمک پا نِ٘سی ُرونگ
یلے کسل کُن ،ملسے چِ ک لا ِ
یودسوک ُجو .جق چک دے ُفرو چِ کپو
ہرمک پا ُفروی ن٘یس ُ
سی کُھوری اتا لا تھونگ مہ ُچوکپا بجوے کھیونگسے نہ بجو ہرکوخمہ تھونے منپو ہرتا ِشلنگ
تنگس .دیکھہ نہ کھلتری مار چی چھونچی تنگسے نہ سکانگسے یقس .دیکھہ نہ کھو سی
کُھوری اتا لا زیرس ”یلے اتا ،یری شزدے ن٘ا لا تواق چی لیگی س ٘نیان اون٘ین یود .یری شزدے
یان٘ی ِدی ماری بجو کُھورے سونگسے ن٘الا لیخمو تواق چی کھیونگ“.
دو زیربا نہ اتا سی زیرس ”لیخمو ِگک لے ُبو۔“
دو زیرے اتو سی ماری بجو کُھورے ژونگما کھیرس ُجو .ایکھہ اے ہ ِرمکپا ُفرو سی
ہلچقکری تواق چی لیخمو ہلچق اِنما ژوخ بیاسے ما رگاشے بیاسے فچوسے نہ کُھوری اتو لا
زیرس ”یلے اتاِ ،دی ُویک خپِت پو لیگی منگموے گوید .یان٘ی یا تواق پو کھیرے ژونگسے مار
بار چی کھیونگ نہ لیخمو گوید۔
اتو سی ”لیخمو گوید لے ُبوژھا“ زیرے دے تواق پو ژونگما ُکھورے کھیرس .دیرے کھو
د ُرولے لم ُدوس چیگیکھہ تھونما نہ دونچھید لا اے ُفروی اتو نہ ٹُم تُھوکس ُجو .دے اتو سی
اے اتو لا ت ِرس ”لے رگاکھن ،یانگ گار شخفی اِن؟“
تریا نہ کھو سی زیرس ”ن٘ا ِدی ماری بجو لیخمو تواق چی نہ بجوا کھیربی اِن .ن٘ی ُبو لا تواق
چی لیگی س ٘نیان اون٘ین یود“.
دو زیربا نہ اے اتو سی زیرس ”اون٘ا لیخمو سونگس .ن٘ا سہ ِدی رگاشہ تواق پو مار بار چی لا
تنگما کھیربی اِن .اون٘ا لیخمو سونگ ن٘دانگ ن٘یسکا یونگ سپے سپے بیا کھیونگ“.
دو زیربا نہ اے اتو سہ َرن ُجو .تواق ژونگما کھیونگفی اتو سی زیرس ”کھیان٘ی تواق پو
کُھورے ِکھری ننگ ُنو سونگ .ن٘ا ِکھری بجو کُھورے ن٘ری ننگ ُنو گوید“.
یو زیرے کھونگ سوسو سوسوے لم کُن لا د ُرول لے کسل .دیرے تواق ژونگما کھیونگفی
اتو کُھوری ننگ ُنو تھونسُ .بو سی تریا نہ زیرس ”یلے ُبو ،ن٘ا لیخمو ماری بجو چِ ک
کھیونگسیدِ .د ُیویک ر ُگون پو ن٘دانگ لا تا قرال گوید“.

بجوسے یقپا کھیونگ“.
دیرے جق چی کھ ِئک لا ُبو سی زیرس ”اتا یا مار پو ُ
زیرے نہ کھو سی تھب پیکھہ کلے مے تنگس .دیرے بجو لا ژھو کھوربی ریس پو ہرتا
ِشلنگپو سی مار پو ُہوپ تھینے نہ بجوینگ ِشلنگ پو شولوق ُبیونگ ُجو .دے ُفرو لا لیگی خا
منگ اونگ۔ کھو لا خسم ”یو پا ن٘ری یا ہلچق کری تواق پو لا ہلتین ُدوک ُتوکپا .یو ژوخ پو اتا
فچوسے ُدوکپو پا ن٘ا فیانے ِگک “.یو خسمسے کھو ننگ ُنو نا ُبیونگسے سونگ لے کسل.
خسوم لا ہرتخ
ایکھہ تواق لینفی اتووی ُفرو سی تواق پوینگ سمن رِینڈی تنگسے جقمے ن٘یس ُ
چی لا فنگما سونگ .کھو سی تواق پو ہرتخ لا فنگما نہ ڈم پو نہ ن٘یمبو ہلچقکر لا گار کھٹ
ُجو ،بجقسے ن٘یس سونگ لے کسل .کُھوری کھہ ِمک کُن لا سمن چھر فوقسے ژھوب ژھوب
سونگس .تا کھو خسم ”یو ژوخ پو اتا فچوسے ژھونگ لا تنگما نہ َرب چھدفی ہلچق کری
شُ وی شُ وی کھیونگ ُنوگا؟“ کھو لا سہ یو خسم ”یو ژوخپو اتا فچوسے ُدوکپو پا ن٘ا فیانے
ِگک “.زیرے نہ کھو سہ فیانے د ُرول لے کسل.
چِ کپو تُھو ُرو نہ فیانے گی ُنو سونگس .اے چِ کپو گی ُنو نہ فیانے تُھو ُرو سونگس .لم گٹ
چِ گیکھہ کھونگ ن٘یسکا تُھوک لے کسل .چِ کپو چِ کپو لا گار گوین زیرے تریا نہ چِ کپو سی
زیرس ”چی لے رگاکھن ،ن٘ا سی چِ ینے رگاشے تواق چی فچوسیدپا ،ن٘ی اتو سی کھوانگ سہ
اونگسیدسوک .یو اتا فچوسے ُدوکپو
ِمی فچوسے ژونگما کھیرے نہ ہرتا ِشل ٘نی بجوے ک ُھورے
ُ

پا ن٘ا فیانے گوے اِن“.
دو کوا نہ اے ِ
ہرمکپا ُفرو سی زیرس ”اون٘ا ِکھری ہلچق کر پو رگیالا؟ چھون کَلے َبلے تنگسے
نسوک .ن٘ا سی ہرتخ لا فنگما نا ڈم پو نہ ن٘یمبو درا ن٘یس سونگس“.
یودپی اِ ُ
ہرمک پو سی زیرس ”لے رگاکھن ،ن٘دانگ ن٘یسکوے ِ
دو کوا نہ تواق فچوکھن ِ
ہرمک پو درا نہ
درا سونگس .تا ن٘دان٘ی یا ِ
ہرمک کُن ینگ ملسے لا بیا کھیونگ .ن٘تی ُیولنگ تا گانگما لا
ن٘ونسید۔ ن٘تی ہر ِمک کُن ینگ د ُرولبی مین .ن٘دانگ ینگ ملسے چِ ک لا ُبیونگ “.یو زیرے
کھونگ ن٘یسکا ینگ د ُرول لے کسل.

دیرے جقمے کھ ِئک لا کھونگ ینگ ُیول چِ گی تھ ٘نے لا تھون ُجوُ .یولی تھ ٘نیکھہ موڑیانگمو
یودسوک .کھونگ ن٘یسکا دے ژھن پو موے ننگ ُنو برانگسہ ُدوک لے
اپی چِ گی ننگ پو ُ
کسل .دیرے ژھن لا کھون٘ی اپی لا ت ِرس ”اِنا ان٘و ُیول ُک ِننگ چی خپیرا یود؟“
اپی سی زیرس ”چی خپیرا یود لے ُبوُ ،یول کُ ِننگ چنگ سہ تھیب تھب چی مید .ن٘ا
موڑیانگمو لا ُسو سی چی زیرید؟ چی کوید؟“
کھون٘ی زیرس ”لے ان٘و ،کوسپے ژھورفے چی سہ خپیرا تونگ“.
زیربا نہ اپی سی زیرس ”لے ِملی اتا ،ن٘ئی ُیولی بادشو ِشسے دیرینگ نہ جقمہ بدُون سونگس“.
کھونگ لا یو کوا نہ زیرس ”آخ لے ،دے بادشو لیگی لیخمو یودپا ،کھو رگلسا؟“
چِ کپو سی ایکھہ اے لا زیرس ”لے ن٘دانگ بادشاہ لا فاتحہ باتحے لا دونگ “.دو زیرے نہ
کھون٘ی اپی ِکھدے کُھودانگ کُھورے اونگفی کُھوربہ ن٘یسکا ہلژخمہ لا کُھورے بادشی
ُدوکسہ کھی فیوخ لا ،اپی سی ز ُگور بین لم ہلتنین سونگس.
ودسوک .ا ّمہ
دیرے کھونگ دیکھہ تھونما نہ کھونگ لا تھونگس .ستونگما ربے تنگسے ی ُ
میدسوک .کھون٘ی اپی لا زیرس ”ان٘و ُجو ،یانگ کُھوربو
سواق زیربی آخوند باخوند چی ُسو سہ ُ
کُھورے لوقسے سونگ .ن٘یا بادشاہ لا سہ زدمی فیاق چی بین ُدوگید .کھو ن٘ئی اتا لا مانگمو
فنفی اِن“.
دو زیرے نہ ن٘یسکا دے ستونگما ربینگ ُجوکسے سواق زیربا ژوخ چی بین ُدوکسُ .دوکسے
نہ کھون٘ی گراخپو بیدپہ .تواق فچوکھن پو سی زیرس ”لے ن٘دانگ ن٘یسکوے ہر ِمیکپو یا ریسیکھہ
کھوس نہ کھوید ،مید نہ مید“.
اے ِ
ہرمک پو سی زیرس ” اون٘ا زیر ،ن٘دان٘ی چی بیک؟“
زیربا نہ تواق فچوسفی ہر ِمیک پو سی زیرس ”ن٘دانگ نمزو ُبولبا چِ ک بادشی قبری کنگلوکھی
خیمنگ پو فُودے نہ کھیانگ دینگ ُجوکسے ُدوک .ن٘اسی ینگ خیمنگ پو کلے نہ سہ بے
تنگسے ینگ فچوسے یغید .دیکھہ نہ ن٘ا بادشی کھرینگ گوید۔ سونگسے سلام بلام چی
گیورے جقمے کھ ِئک
بیاسفی لزا لا ’بوا گار شخس؟‘ زیرے ترید .تریا نہ کھون٘ی زیر َبت ’بوا ُ

سونگس ‘.زیربا نہ ن٘ا ’یا ﷲ یا اِمام‘ زیرے گوینگ تیان٘ین بران ِگنگ تیان٘ین قاؤ بیاسے ن٘وید.دیکھہ
نہ بادشی ُبو لا زیرید ’اون٘ا یری شزدے ،ن٘ئی اتا سی ژھونگ لا سونگسے لوقفی وخ لا کُھور پو
کیالبوی چِ ک بادشی ِشدیا یقپا مینے یود اِن لوِ .د ُی ِوک
ہلچو سونگسے مہ تھیقپا نہ خسیری ُ
خپیت پو منگموے گوا نہ اتا سی یو کھیونگما تانگفی اِن .گوا نہ یری شزدے سونگ نہ یو
شزدے بیوس ‘.زیربا نہ کھون٘ی زیر َبت ’ن٘یا لا بوا سی چنگ ہرمنگ چی بیاسپا مید۔ کھیان٘ی
غزون تنگمی اِن ‘.زیربا نہ ن٘ا سی زیرید ’یری شزدے یدانگ مہ چھیس نہ یری بوائی ُدوکھسہ

کیالبوی
کھیکھہ بوا لا تریا شوخ .شخسے نہ یان٘ی زیر ”می چِ ک اونگسے یری ِشدیا خسیری ُ
یقسید زیرید۔ دو چی اِن ُجو؟ یو یودپی اِنا مین .یودپی اِن نہ یودپی اِن زیر .میدپی اِن نہ میدپی
زیروک؟ کھیان٘ی مزار پِنگ نہ یو زیر ’حق اِن
اِن زیر“ ‘.زیربا نہ خیارے میدپی بادشو سی چی ُ
لے ُبوژھا۔ یا کھچیم پو زیربا بجیدفو سی ن٘ا لا اِشن ژھرانگ ہلتین یود .مے غدُو سونگسید.
کیالبو ِمینے تونگ ‘.زیربا نہ کھونگ لا خسمید
ِکھری شزدے شوخمو کھو لا دے خسیری ُ

کیالبو کھیونگسے کھو لا شوخمو ِمینے تونگ‘.
’یلے ن٘ری بوا لا اِشن ژھرانگ ننگ .خسیری ُ
دیکھہ نہ شامی تھو گوا نہ ن٘ا اونگسے کھیانگ مزارِنگ نہ خیمنگ پو لینے ُفیون٘ید .دیکھہ نہ
کیالبو لا فید بید“.
ن٘دانگ ن٘یسکو سی خسیری ُ
زیرے نہ کھونگ چوق نمزو بل ُبول گوا نہ ن٘یسکا سی بادشی قبری کانگلوکھی کھہ ُبروسے
خیمنگ پو فُودے نہ دے بجو فچوکھن پو دینگ ُجوکسے بادشاہ نہ خشُ ول زدیپ تنگسے
پینجیو فچوسے
دینگ ُدوکس .ایکھہ تواق فچوکھن پو سی خیمنگ پو کلے تھلبہ بلبے تنگسے ُ
نہ کھو بادشی کھ ِرنگ سونگ لے کسل .بادشاہ لا سلام بلام چی بیاسپی لزینگ تریس ”اِنا لے
کسل بوا گار شخس؟“
زیربا نہ بادشی ُبو سی زیرس ”چی بیک لے رگاکھن ،بوا ستورے دی ِرنگ نہ جقمے بدُون بگید
چی سونگ .کھیانگ ُسو اِن؟ گار نا اونگفی اِن؟“ زیرے تریا نہ کھو قاؤ بیاسے نُ٘وس ،گو
ر ُدونگ ،برانگ ر ُدونگس .دیکھہ نہ کھو لا کھ ِرنگ نہ زان بان چی کھیونگس .یو زا چھمفا نہ
کھو سی بادشی ُبو لا جوا بیاس ”یلے کسل ،ن٘ئی اتا سی ن ِننگ ژھونگ لا سونگسے نہ لوقپی

کیالبوی چِ ک بادشی ِشدیا امانت یقسے یودپی اِنِ .د ُی ِوک
وخ لا کُھور پو ہلچو گوا نہ خسیری ُ
خپیت پو منگموے گوا نہ اتا سی یو کھیونگما تانگفی اِن .یری شزدے سونگ نہ یو چِ ک
شزدے بیوس“.
دو زیربا نہ بادشی ُبو سی زیرس ”لے رگاکھن ،چنگ چھدکھہ میدپی ،ہنہ ن٘ئی بوا سی چنگ
ہرمنگ چی بیاسپا مید ،نا ن٘یا لا کوسپا مید ،نہ کھہچیم چی زیرفا میدُ .دوکپی ِسکیل لا
کیالبوی گار نہ کھیونگ؟“
خسیری ُ
دو زیربا نہ کھو سی زیرس ”لے ِملی اتا ،ن٘ا غزونگ چا تانگ ُنوک؟ یانگ مہ چھیس نہ یری بوا
لا تریا شوخس .بوا سی یود زیرنا ن٘ا لا تھوب کھن .مید زیر نہ می تھوب کھن“.
دو زیربا نہ اے می گنگما سہ تنگ بگیلے نہ زیرس .لے چی ستروق مید چی یود .چی
زیروگا؟“
خپیرے زیرید .تا شیسپی می چِ گی مزارِنگ نہ خپیرے ُ
دو زیربا نہ کھو سی زیرس ”لے بادشی ُبو یانگ شوخس .بادشاہ سی یود زیرنا تھوب ُتوک .مید
زیرنا می تھوب“.
دے جغی ژھن پو کھو کھ ِرنگ ُدوکس .گیوقسپا نہ بادشی ُبو نہ ن٘یسکا ہلژخمہ بخمے
کُھورے بادشی ُدوک سہ کھیکھہ اونگسے فاتحہ باتحے بیاسے ہلژخمہ بخمونگ بگوسے
تنگسے نہ بادشی ُبو سی زیرس ”یلے بوا کسلِ ،دینے می چِ ک اونگسے کھو سی زیرید
کیالبوی چِ ک یقسے یود لو .دو چی اِن ُجو؟ یو یودپی اِنا
’کھوے اتو سی یری شیدیا خسیری ُ
مین؟“
دو زیربا نہ ایکھہ بجو فچوکھن پو دے رونگ کھنگ پِنگ ُجوکسے یودپی لا .کھو سی دینگ
نہ زیرس ”ہئی لے ُبوژھا ،یا کھہچیم پو مہ زیرفو سی ن٘ا لا مے غدوس سونگسے ن٘ی ِجنگمہ لا
بجیدسوک“.
ُجوکسے یود .ک ِھری شزدے یو کھو لا شوخمو ِمنے تونگ .یو زیربو
ُ

یو کوا نہ گنگما بگیلے دروقسے زیرس ”لے کھوے حق اِنمنگِ .من ،کھو لا شوخمو بیاسے
کیالبو ُفیونگسے ِمنے تونگ .مید نہ بوا لا ینگ منگموے ک ِھرس ک ِھرس گواد“.
خسیری ُ
کیالبو گو اِننا
بادشی ُبو سی دے می لا زیرس ”یلے ُفرو ،ن٘ا لا نہ ن٘وزِن میدِ .کھری خسیری ُ

کھیانگ ُفیونگسے کھیر“.
کیالبوی چِ ک لا تھقپا تنگسے کُھورے
زیربا نہ کھو شوخمو بیاسے سونگسے خسیری چھوغو ُ
ُفیونگسے کھیونگس ُجو.
ایکھا دے شرگو بجو فچوکھن پو مزار پِنگ نہ ُفیونگما سہ مہ گوا کھو شوخمو بیاسے یا
خسوم
کیالبو کُھورے کُھوری نانگ ُنو سونگ لے کسل .ایکھا شرگو بجوفچوکھن پو جقمہ ُ
ُ
سونگ ،کھو دینگ ُنو ن٘یت اونگسے ہلتوقسے ہلتوقسے نہ کھوانگ اِنا َمزارِنگ تروسپی ستب
سونگس .دیرے کھو دینگ نہ لنگسے خیمنگ پو لا گو بو تیان٘ین کنگ فرس سہ فرس بباسے
ُبیونگ لے کسل .تھلبہ فید چی مزارِنگ سونگ .دیکھہ نہ خیمنگ پو کھو سی ینگ کلس.
تھلبے چھونچی ینگ کھلتری تنگسے فچوسے اونگما نہ کھو لا ہرکافُو چِ ِگنگ نہ خسیری
کفشی یکہ چِ ک ُبودے یودے تھوب لے کسل .کھو لا خسم ”یلے بادشی بون٘ونگ چنگ
یوری کھوربا اونگسے موے کفشووی یکہ چِ کپو ییکھہ ُبودفی اِنمنگ“.
یو کھو سی کتپی کس َبر چِ ِگنگ بورے نہ اے کنگیا چِ کپو ژالے سونگ لے کسل .دیرے
تواق فچوکھن پو سی کھو ِشسیدا یود زیربو ہلتا لا اونگسے دے رونگ کھنگ پووی شیدیا
سنا کلے چنگ سکت چی کوان٘ا میدانگ ہلتس .دے من نہ کھو لا دے بجو فچوکھن پو اہا
نہ اونگمو تھونگس.
تھونگما نہ کھو سونگسے زیرس ”لے رگاکھن ،ن٘ا کھیانگ ُفیونگما اونگفی اِنپا .کھیانگ ِدی
مزار پِنگ نہ چی بیاسے ُبیونگ؟“

دو کوا نہ اے سی زیرس ”لے کھیانگ َرب چھدفے اِنمنگ .ن٘ا ُفیونگما اون٘ید زیرے نہ ِدیرنگ
شیدسوک .ہلتوقسے ہلتوقسے نہ ن٘ی ِمک کُن
خسوم سونگ .ن٘ا ہلتوقسے ہلتوقسے
نہ جقمہ ُ
ُ
ٹُھوب سونگسید“.
کیالبو کوقسے
دو زیربا نہ تواق فچوکھن پو سی زیرس ”لے ن٘ا بادشی ُبو سی ینگ یا خسیری ُ
کھیروگا خسمسے ،شوخمو بیاسے یو ننگ ُنو فنگسے نہ کھیانگ کھیونگما اونگفی اِنپا .اون٘ا
ُ

کھیانگ گار سونگفی اِنپا؟“
بجوفچوکھن پو سی زیرس ”ن٘ا لا خسیری کفشی یکہ چِ ک تھوبسید .اے کتپی بر پوینگ
بورے نہ اے یکہ چِ ک پو ژالے گوے اِن“.
زیربا نہ اے سی زیرس ”یا یا دو اِن نہ شوخمو سونگسے اے کنگیا چِ کپو سہ ژالے کُھورے
اونگ .دیکھہ نہ ن٘دانگ ن٘یسکو ن٘یمبو ِگک“.
دے تواق فچوکھن پو سی کتپی برپِنگ ہلتا نہ کھو لا دے خسیری کفشی یکہ چِ کپو
تھونگس .تھونگما نہ کھو یو کُھورے شورس .دیرے بجوفچوکھن پو لا اے یکہ چِ کپو مہ
تھوبا لوقسے اونگسے ہلتا نہ تواق فچوکھن پوسی خیسری کفشو یقفی ملسیکھہ نہ کُھورے
میدسوک .دیرے کھو سی کھو بدسے کھیر لے کسل.
شورے ُ
کھو شورس .کھو سی بدس .دے تواق فچوکھن پو شورے شوخمو کُھوری ننگ پوینگ
ُجوکس .ایکھا بجوفچوکھن پو تھونے نہ چِ ک لا تریس ”لے رگاکھنِ ،کھتی ُیولِنگ یودپی
دے ِ
ہرمک پووی ننگپو گو اِن؟“
زیربا نہ کھو سی کھو لا دے ِ
یودسوک .کھو
ہرمیک پووی ننگپو ہلتنس .ن ٘نی زگو ُچوکسے ُ
یودسوک .یا
رگیب پوری کھورے ہلتا نہ کھو لا تھونگ .رگیب پوینگ ُنو کرکونگ چِ ک ُ
کرکونگ پوری ہلتا نہ کھو لا تھونگ .کھوانگ ن٘یت اونگسے نہ کُھوری ُبوسترِنگ پو لا
زیریدسوک ’یلے ُبوس ِترنگ پقزی بجوفچوکھن پو اونگ نہ کھو لا ن٘ا مہ لا اونگفا مید زیر’“.
ُ
ُبوس ِترنگ پو سی یا زیرس .دیکھہ نہ زیرس ”ن٘تی دے ُفیوکپو چھوغو سی دی ِرنگ َبل کھل تان٘ید
لو ،ن٘ا دیکھہ گوید .ن٘ا کھیانگ لا زان بان چی فچوسے یغید ،کھیان٘ی زو“.
دیرے تواق فچوکھن پو سی ن٘یت اونگسے ُدوکسے نہ زیرس ”چوقپا یا لِ ِمک کُن زبسے یوق
ہے“.
زیربا نہ ُبوس ِترنگ پو سی زیرس ” َکژی لِمک پو یا َکژی زگوے تھوق بر لا یودَ .بلٹی لِمک پو
لِمک ژھنگ تھنگار اوقپِنگ تھل ِبنگ تنگسے یود .فِیمی زگوے لِمک پو یا ننگجونگ فیال لا
تنگسے یود .دے ژھنگما کھو لا چی بیاسے ہرتخپا ِگک ؟ کھولا نام تھووے؟“

بجوفچوکھن پو لا دے ژھنگما چوق کوس لے کسل .مو َبل کھلبا گوے من نہ کھو شوخمو
بیاسے سونگسے موڑیانگمو اپی چِ ِگی ننگ ُنو تھونس .کھو سی اپی لا زیرس ”لے ِملی ان٘و ن٘ا لا
یری گونچس پو کوتچی چِ گی فری رگوسید .ن٘ا یانگ لا تھد ُچوکسے چِ گنگ چی ِمینید“.
اپی سی زیرس ”دو چی بے اِن لے ِملی اتا؟“
زیروک .یری گونچس پو ن٘ا گونے گوے
زیربا نہ کھو سی زیرس ”دو ن٘ا یانگ لا اونگسے نہ ُ
مین .یانگ لا لزوقسے کھیونگسے ِمنمی اِن .کوت چی چِ گی فری ن٘ا لا رگوسپی اِن.
لیاخمورے ِمن لے ان٘و ،چھتپوے مہ ِمن .یری شزدے مارپو دخون چی مارپو گونموے نہ مارپو
ژی ُنوی ِمن“.
اپی لا خ ُمول چی غا ِمینے نہ کھو سی دے گونچس کُن کھیونگسے گونے دخون پو گویکھہ
کَلے کھو سونگ لے کسل .دیرے کھو زگوے ِفرول نہ لقپو چوق تنگما نہ کھو لا لِ ِمک پو
تھوبس .کھو زگو فیسے ننگجونگ سونگس .شوخمو بیاسے اوت پو سپرس .تا دے تواق
فچوکھن پو ڈین پو گویکھہ تنگسے ن٘یت اونگسے یود .کھو سی زیرس ” لے ُبوسترنگ لوقسے
اونگسا؟“
کھو سی سکت پو فران٘و بیاسے زیرس ”اون٘ا چی ،ن٘ا لا لَس چی سونگسے لوقسے اونگفی
اِن“.
دیکھہ نہ کھو َبلٹی لِمک پو تھلبی اوق نہ ُفیونگسے َبلٹنگ سونگسے فے ُچوسے کھیونگس.
مار چی سہ کھیونگس .کُھوربا تنگسے کروسر بیاسے کھوان٘ی درانگ درانگ زوس .دیکھہ نہ
تھقپے چِ ک ُفیونگسے یا فران٘و سکت پیکھہ زیرس ”لے لے ،ن٘تی دے ُفیوکپو چھوغو سی
گیوقسپیکھہ سہ فُود تنگمی تِھک میدانگ .دو فری ِکھری گیوقسپی س ٘نینگ نَن پو سہ ِکھری
گو س ٘نیاسیکھہ یود ہے“ زیرے نہ کھو شوخمو بیاسے َبلٹی لِمک پو تھلبی اوق تنگس .تھق پو
کُھورس .زگو چدس .کَژی لِمک پو لقژھوت بیا نہ دو سہ تھوبس .دیکھہ نہ کھو کَژنگ
غبوسی شیدیا دونگ پِنگ کھلتری فُونگما تانگسے
کیالبو ُ
سونگس .کھو لا کوسیدپا ،خسیری ُ
غبوس تھنگار یودپی فُونگما ُبونگمونگ فیقسے فنگس .دون٘ی کھا فیس.
یود زیرے .کھو سی ُ

یودسوک .دو سہ کھو
خسیری ُ
کیالبو ُفیونگما نہ خسیری کفشی یکو سہ دووی کھلتری یقسے ُ
کیالبو لا تھقپا چِ نگسے کُھورے ُبیونگ لے کسل .کَژی لِمک پو
لا تھوبس .دیکھہ نہ کھو ُ
کیالبو نہ کفشو کُھورے شور شور لا شورے کُھوری ننگ ُنو
ینگ گوپی ملسیکھہ یقس .کھو ُ
سونگ لے کسل.
دیرے کھو ننگ ُنو تھونے لدُور ن٘یت تنگسے ُدوکس .ایکھا تواق فچوکھن پووی ُبوس ِترنگ پو
گیوقسپیکھہ اونگسے کھو لا س ٘نینگ نَن چی فچوسے ”نو ِدی س ٘نینگ نَن پو“ زیربا نہ کھو سی
زیرس .لے چھ ُڑون٘و ،کھیان٘ی ُگوندے ژھن لا نہ رین چی ژام ن٘ا لا س ٘نینگ نَن چی فچوسے مینین
یود؟ ژھن لا زان چی فچوسے کھیونگس .دیکھہ نہ کروسر چی کھیونگس“.
دو زیربا نہ ُبوسترنگپوسی زیرس ”آیا ن٘ا ملا لوقسے مونگفی۔“
یو کوا نہ کھو سی ژی ُنوی کنگیا چِ ک پوینگ کنگما ن٘یسکا تنگسے ُب ُڑوم َبڑم بین چھونگ لے
کسلُ .بوس ِترنگ پو سی زیرس ”لے ُروسپا تُھوسپا ،کنگما چِ کپو ژی ُنوی اہا کنگینگ بورے
سون٘ی“.
کیالبو نہ خسیری کفشی یکہ چِ کپو ن٘یسکا
دیرے کھو کَژنگ سونگسے ہلتا نہ خسیری ُ
میدسوک لے کسل.
کھیرے ُ
ایکھا بجوفچوکھن پو سی کُھوری ُبوسترنگ پولا زیرس ”چھرے نہ س ٘نیس چی ہندوق کُھورے
دونگ .تھونمورے می چِ ک اونگمی اِن .کھو اونگمو تھونگما نہ کھیان٘ی ن٘ی گویکھہ قار پو
تنگسے نہ کھیانگ نُ٘وس .کھو اونگسے چی سونگ زیرے تریا نہ کھیان٘ی زیر ’تا چی بیک لے
ککا .دئی نہ کھو ہلتوینگ ژھید زیرین کنگ فرس لق فرس بین ُدوکس .دوسے چوق ییکھہ
کھو رگلس .ن٘ا مہ ن٘وا ُسو ن٘ویک .یاژے منپو کھو سی ہلتوق مہ ُچوکپا گرانگ مہ ُچوکپا
گونچس چی چھد مہ ُچوکپا ُدوکسے نہ دی ِرنگ اشپا نہ بر بیا نہ ن٘ا مہ نُ٘وس نا ُسو ن٘ویک ‘.دو

زیربا نہ کھو سی زیر َبت ’اون٘ا ِکھتی فیوق فڑی ُسو یود نہ کھیونگما سونگ ‘.زیرنا کھیان٘ی زیر
’چی بیک لے ککا ،فیوق فڑی ِسنگ نہ چھدے ُسو نہ سہ گوبور چی یودپی مین .گنگما نہ

چھدے یودپی اِن‘ زیر .زیربا نہ کھو سی زیربت ’کھیان٘ی سہ فونگ ،ن٘ا ہرکوا گوید ‘.دیکھہ نہ

کھیان٘ی کھو لا زیر ’شرکھی فیوخ لا کرکونگ چی سہ یوق زیرسید ،ہے لے ِملی اتا .کھو
لیگی ِجکھمو چن چی یودپا زیرے کھیان٘ی یو زیر ہے“.
دیکھہ نہ کھو سی ہندوق تِھنگچس تِھنگس .س ٘نیس چی تنگسے ن٘یت اونگس۔ لے کسل.
ُبوسترنگ پو سی ہلتین ُدوکس .دیرے مو سی زیرس ”یلے کھو اون٘نگ ہے“.
زیربا نہ کھو سی زیرس ”اون٘ا کھیان٘ی ن٘ی گویکھہ قار پو تونگ ،کھیانگ نُ٘وس“.
مو سی کھوے گویکھہ قار تنگس .مانگ نُ٘وس .کھو کنگما لقپا تھربر ہرکیانگسے رو کینگ
سونگفا ژوخ بیاسے ُدوکس .مو ن٘وین ُدوکس .دے من نہ کھو تھونس.
تواق فچوکھن پو لا دو تھونگما نہ زیرس ”چی سونگ لے اشے؟ چی سونگ؟“
زیربا نہ مو سی زیرس ”لے ِملی اتا ،دئی نہ ہلتوینگ ژھین کنگ فرس سہ فرس بین ُدوکسے نہ
دوسے چوق کھو شرگو رگلس .تا چی بیک؟ ن٘ا مہ ن٘وا ُسو ن٘ویک؟“
زیربا نہ کھو سی زیرس ” ن٘یا ن٘یسکا کھ چِ ک یودپی اِن .ن٘ا ِشس نہ کھوان٘ی کھروا .کھوانگ
ِشس نہ ن٘ا سی کھروا .اون٘ا گرون٘ی فیوق فڑیونگ لا اونگ زیر“.
دو زیربا نہ مو سی زیرس ”کھو گنگما نہ تھمفا چن چی یودپاُ .سو نہ سہ اونگ گو میدپی اِن.
ُسو نہ سہ گوبور دود کھوانگ میدپی اِن“.
دو زیربا نہ کھو سی زیرس ”یا اون٘ا گوپا کھوانگ ہلژخمہ بیا کھیونگ .دیکھہ نہ کھو گا
کھیروک .دوسے ن٘دانگ ن٘یسکا سی ہلژخمہ بیا کھیونگ“.
کھیربی اِن نہ ن٘دانگ ن٘یسکا سی ُ
مو سی ُچھو ژھو بیاسے کھیرس .کھو سی تغری زگو فُوتے تِھنگس .کھروا لا ن٘یسکا سی
لینے کھیرے زگویکھہ یقس .کھو تا کنگما لقپا تھر بر ہرکیانگسے کھہ ِمک ٹھق ژُومسے
کھروکھن پو سہ کھوانگ .ہرتین کھن پو سہ کھوانگُ .چھو تنگ کھن پو سہ
ُدوکس .تا ُ
کھوانگُ .یوک لا لزوق ُتوک زیربا نہ لواق ُیوک لا لوقسُ .یوک لا لزوق ُتوک زیربا نہ لواق ُیوک
نسوک .لقپا تُھوکپا چِ ک کھوانگ
لا لوقس .کھو لا خسمس ”کھو لیگی فچول کھن چی اِ ُ
لواق لواق لوغنگ“.
دیرے کھروا چھم .زگویکھہ یقسے نہ مو سی شیلیب چی کُھورس .کھوان٘ی گینٹی چِ ک

کُھورے قبر ہرکوا سونگس .کھو سی ہرکوس ،موان٘ی سہ فنگس .دیرے ہرکوسے برنگ گنگ
گوین کھو سی زیرس ”ردوے بے“ زیربا نہ اشو سی زیرس ”لے ِملی اتا ،یا کڑو ن٘تی اِن .یو تِلے
ہر ِژک ینگ“.
ن٘یسکا سی دو تِلے ردونگ کھیونگس .مو سی ردوا ِمنس .کھو سی ہرژِکس۔ دیکھہ نہ مو سی
زیرس ”لے ِملی اتا ،شرکھی لجونگ لا کرکونگ چی سہ یوق زیرسید .کھو لیگی ِجکھمو
چن چی یودپا“.
کھو سی یا زیرے شرکھی لجونگ لا کرکونگ چی یقس .دیکھہ نہ خیمنگ کلس .قبر پو
فچوا چھمس .شیلب پو دے قبر پِنگ بورے نہ اشے لا زیرس ”یلے اشے تا ن٘دانگ کھوانگ
کھیونگما دونگ“.
دیکھہ نہ کھونگ سونگسے کَسکو کھیونگس .ن٘یسکا سی ت َوق لینے کسکیکھہ کلس .رس
بس چی کھیونگسے کھوے کھلتری تنگس .دیکھہ نہ ن٘یسکا سی س ٘نیکھہ کلے فق ُتو بیا
کھیرس لے کسل .دیکھہ نہ کھونگ قبری ِشدیا تھونما نہ کھو دیکھہ یقس .دیکھہ نہ تواق
فچوکھن پو کھو فبا لا رونگ کھنگ پِنگ سونگس .مو سی گونگمیکھہ نہ ِمنس .کھو سی
لینس .دیرے کھو قبر پینگ فبس .کنگلوکھیکھہ خیمنگ کلس .چوق سہ فنگما نہ کھو
کرکونگپوری کھونگ گوا لا ہلتین ُدوکس .دے تواق فچوکھن پو کھوانگ سہ ِ
ہرمیکپا لا کھو
لا خسمس ”کھو رب چھدفا سی کرکونگ چی یوق زیرے یقسید .کھو سی چی نہ چی
تھیب چی بید“ .زیرے ہلتا نہ کھو لا اِ ِہیکھہ چھقپو قبر چی تھونگس .کھو ہلتا لا دینگ
ُجوکسے ُدوکس .بجوفچوکھن پو سی کرکونگپوری ہلتین یودپا .کھو لا دو تھونگما نہ
خسمس ”یلے ِدی رب چھدفا یینگ نہ ُبیونگسے میدپا ن٘ا سہ می ُبیونگ“.
خسومی
زیرے کھو کرکونگ پوری ہلتین ُدوکسے دیرے ژھن فید سونگس .دیرے ہرکُونمے ُ
سپونگس .دیکھہ نہ دو لا
ملسے لا نہ چِ گنگ چی منگموے ہرکُوسے کھیونگسے ییکھہ بوق ُ
خسوم
خسوم بیا نہ چِ کپو لا َرس کُھرو ُ
یودسوک .دو لا سہ پو ُ
پو ُ
خسوم بیاسَ .رس چی سہ ُ
خسومکا سی ہرکُوس .زبس نہ ژھنکا سی
ُیونژے سونگس .گوا نہ کھو سی زیرس ”ہرکُوسنا ُ

خسوم ُیونژے گو چا؟ ن٘ا لا ملا رگوسپا مید .ہا
زبس .ن٘یسپا اونگنا ژھنکا لا اونگ .ن٘ا لا کُھرو ُ
ینگ کھروانگ نہ فید رے چدے ن٘ا لا ِمن .دو میدنا یو سہ ِکھدان٘ی کھیر .ن٘ا لا ملا رگوسپا
مید“.
زیربا نہ اے چِ کپو سی زیرس ”لے ن٘ئینگ نہ چدے کھیرے چی بے؟ دی ِرنگ چوق می چِ ک
شیسے ییکھہ کھیونگسے دے قبر پِنگ تنگسید .کھوے ِششق پو فُودے کھیونگ نہ کھیانگ
لا کُھرو چوبگید ُچور ُگو گواد“.
خسومکا سونگسے کھوے
دو زیربا نہ دے ہرکُونمو سی زیرس ”یا اون٘ا ن٘ا ژا چا گوے؟ ُ
کنگلوکھیکھہ ہرکوا کھیونگ“.
دو لا ژھنکا رن .دیرے کھونگ ژھنکا سونگسے دے قبر پو ہرکوا ریاخ .تھلبونگ اہا دیہا
فنگس .خیمنگ کُن کوقسے لقپا تنگ ُنوک زیرے من نہ دیرے یینگ نہ کھو سی ”لے دیرے
قبر پِنگ شیمی لا سہ ُدوک ُچوکپا مید ہے!“ زیرے قا بیاس .دے من نہ اہا قبر پِنگ نہ تواق
یمیونگ لا سہ لنگسے
میونگ لا سہ ُدوک ُچوکپا میدانگ! اے ِش ُ
فچوکھن پو سی ”یلے ِش ُ

اونگ ِشک ہے“ زیرے قا یباس.
دیکھہ نہ دو سہ زیرس ”کھون٘ی ن٘تی ِششق کُن فُودے کھیرانگ۔ کھونگ ن٘دان٘ی زا کھیونگ“.

دو کوا نہ دے ہرک ُونمونگ لیگی دروقسے نہ کھونگ شورس .تواق فچوکھن پو نہ
بجوفچوکھن پو ن٘یسکا دینگ نہ ُبیونگسے تُھوکس .تواق فچوکھن پو لا بجوفچوکھن پو سی
زیرس ”تا ِدی چِ گنگ ژھنگما ن٘دانگ لا ُخدا سی شزدے بیاسپی خسیرے اِن .کھیانگ
کھورے اونگ .موانگ لا چورونگ
سونگسے ن٘ی ُبوس ِترنگ پو لا ن٘ی گونچس کُن ِمن زیرے ُ
بورونگ چی تھقپے پھژے کُھورے اونگ زیر .کھیانگ سہ چورونگ چی تھقپے کُھورے
اونگ .دیکھہ نہ ن٘دان٘ی ننگ ُنو کھیرے نا درا درا بیاسے بگوید“.
دو زیرے ِششق پوینگ نہ گو ُفیونگسے ُدوکس .تواق فچوکھن پو سونگسے ”اشے اشے“
زیربا نہ مو سی دروقسے ”چی سونگ لے ِملی اتا“ زیربا نہ کھو سی زیرس ”یان٘ی شوخمو اوت
چی سپورُ .خدا سی ن٘دانگ لا سپرسید“.

مو سی زیرس ”چی سونگ لے ِملی اتا“ زیرے نہ اوت چی سپرس .کھو سی زیرس ”کھوے
گونچس کُن کھیونگ .دیکھہ نہ چورونگ چی پھژے تھقپے کُھورے اونگ .ن٘ا لا سہ
چورونگ چی تھقپے کُھورے اونگ“.
بگیوکسے کھوے ِشدیا تھونس .اشو سہ
دیرے تواق فچوکھن پو سی گونچس کُن کُھورے ُ
چورونگ چی پھژے تھقپے کُھورے تھونس .بجوفچوکھن پو لا کھو سی گونچس کُن
خسومکا ہرکیمسے مہ فونگ .یو لوقسو لوقسو کھیربا بیوس .یا
سکونے نہ زیرس ” ِدی بوق ُ

اشے یان٘ی ِدی بوق چِ کپو کھیر .ن٘ا سی ِدی بوق چِ کپو کھیرید .کھیان٘ی ِدی بوق چِ کپو کھیر.
خسوم بید“.
سپونگ پو ُ
یو ِکھری ننگ ُنو لوقسو لوقسو ُ

ننگ ُنو تھونے یو بیاسے نہ تواق فچوکھن پو سی زیرس ” ِد ُیو لدن ُچوک کھنی ِمنفی شزدے
اِن .اشے سی کھیونگفو اشے موان٘ی کھیر .کھیان٘ی کھیونگفو کھیان٘ی کھیر .ن٘ان٘ی کھیونگفی پو

کیالبو لا ن٘دانگ درا فید بیوس .خسیری کفشی یکو قبر پِنگ
ن٘انگ لا یوق .ینگ خسیری ُ
یودپی وخ لا کھیانگ لا تھوبفی دو ِکھری اِن .یو لا کھونگ ن٘یسکا تھدے رنے ِد ُیو لا اہا ُسو
لا ِ
ہرمیک می بے ،ہر ُکو می ہرکُوے ،غزونگ می تنگمی چھد بیاسے کُھودانگ کُھوتی ننگ
ننگ لا سونگسے تھدے ُدوکفی ُرونگ نہ خپیرا.

